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  *اصغر مصلح علي

 چكيده
كردنِ دريافت متفكران اسـالمي   از مفهومي يا گونه شتنوعات ةحكمت اسالمي با هم
يك مشـرب فكـري در كنـار سـاير مشـارب      مثابة  به اين سنت. از عالم و آدم است
پديد آمده و بسـط پيـدا    ،خصوص ايران به ،ي اسالميها نيسرزمفكري در برخي از 

طريـق   ، ازجديـد اين سنت از آغازِ رويارويي كشورهاي اسالمي با عالم . كرده است
 اساس همين تجـارب  بر. درآويخته است جديدل تفكر ئبرخي از نمايندگانش با مسا

فرهنگ معاصر قابل تصور است و با نظر بـه اسـتعدادهاي    ةيي كه براي آيندها افقو 
كساني كه به حكمت . آن پرداخت ةآيند دربارةبه بحث  توان نهفته در اين سنت، مي

ي مختلفي به تدريس و تحقيـق  ها صورتاسالمي در عالم معاصر اهميت داده و به 
  :اند شتهداگونه رويكرد   سه، اند پرداختهدر آن 
  .)جويانه راه(رويكرد طريقي. 3؛رويكرد اصالي. 2؛رويكرد آلي.1
  . اند داشتهصورتي در تداوم حيات اين سنت نقش  بهكدام از اين سه رويكرد، هر

  :ادامه حيات دهد تواند يمحكمت اسالمي در آينده در دو قلمرو 
كنـار دروس  ي فرهنگيِ جهان اسالم، مثل ايـران؛ و در  ها حوزهدر برخي از  .1
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  مقدمه
اسـت   كنار ساير مشارب فكري در جهان اسالمدرمشربي فكري فلسفه و حكمت اسالمي 

مشـاربي چـون عرفـان و كـالم      بـا  درمقايسـه ي مسـلمان  هـا  ملتتأثير آن در بين دامنة و 
را در   آنآن، بايـد  آينـدة  نظـر در بـاب     اظهاربراي بررسي وضع كنوني و . محدودتر است

اگر فرهنگ و تمدن . در نظر گرفت ،خصوص در ايران بهگ اسالمي، با حيات فرهنارتباط 
 ةي عمومي براي هما قاعدهاين . آمد ينمايراني نبود، چنين مشرب و سنتي پديد ـ  اسالمي

ايرانـي از قـرن نهـم     ةاگر شرايط جامعـ  مثالً. مشارب فلسفي، عرفاني، هنري و ادبي است
صفويه تأسـيس شـود، نـه حكمـت متعاليـه      سلسلة كه  افتي ينمي تحول ا گونه بههجري 
گونـه   ايـن چنـد   هـر . و نه سبك هندي در شعر و نه هنر اين دوران آمد يمگونه پديد  بدين

در قالب تاريخ فلسفه و تاريخ ادبيات و تاريخ هنـر بررسـي    وانتزاعي  توان يممقوالت را 
جملـه   ازختلـف  منوط به فراهم بـودن شـرايط م   ها آناما اساس پيدايش و سير بسط  ،كرد

ايـن  ارتباط نحوة طور  وضع قدرت سياسي، مناسبات اجتماعي و اوضاع اقتصادي و همين
از سوي ديگر با پيـدايش مشـارب فلسـفي، ادبـي و     . بوده است ها فرهنگفرهنگ با ساير 

با زندگي مردم و ديگر رخدادهاي اجتمـاعي گـره    ها آنو چگونگي تداوم  يتهنري وضع
 . خورده است
توجه داشته  ي،حكمت اسالم ةتمهيد بايد به جهات مختلف پرسش، يعني آيند با همين

. خصوص ايرانيان نقش ايفا كـرده اسـت   بهحكمت اسالمي در زندگي مردم مسلمان . باشيم
طور جنبي عالمان ساير علوم مانند اصول فقه  بهو  نخبگاندر ميان  منحصراًاين نقش در ابتدا 

حكمـت اسـالمي در    تـر  يعموماما نقش . سياسي بوده است ةانديشحدي هم  تاو عرفان و 
ي ها حوزه تثبيت هنگاماين نقش از . كردن اعتقادات ديني مردم بوده است مفهوميعقالني و 

تعلـيم و تربيـت شـد و حكمـت اسـالمي از      يند افر واردزمان صفويه  درعلوم ديني شيعي 
مند به فلسفه و حكمت  هوحانيان عالقطريق كسب تأييد و پشتيباني ر اززمان تاكنون بيشتر  آن

  . تداوم و بسط پيدا كرده است
در  .ميان آورد  بهكه مربوط به حيات اين سنت است، سخن  ي،جا بايد از وجه عملايندر 

به سير تطور محتواي  صورتي انتزاعي بهتطور آن  ةنحووضع فلسفه و  دربارةاغلب مطالعات 
يي كـه متفكـران   هـا  پاسـخ ل و موضوعات جديـد و  ئساپيدايش م ةنحو مثالً. پردازند يمآن 
فلسفه با شرايط  ارتباطكمتر به  ها بحثگونه  ايندر . دگير يممورد بحث قرار  اند داده ها بدان

اغلـب بـه ايـن نتيجـه      ها پژوهشدر همان . فرهنگي و سياسي و اجتماعي توجه شده است
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شده و ذيل عرفـان قـرار گرفتـه     تر ينيدفلسفه  با گذشت زمانكه در تاريخ فلسفه  رسند يم
اما سير تطور فلسفه را . اين بحث محتوايي و مفهومي در جاي خود بسيار مهم است .است
آنچه بر فلسفه در عالم اسالمي و در ايران رفته تنها بحثي . صرفاً بدين شيوه فهميد توان ينم

خـاص متناسـب بـا     حيات خود بايد نقشـي  ةادامفلسفه براي . ذهني نيست درونانتزاعي و 
يـافتن بايـد بـا     تداومفلسفه براي . كرد يمايراني ايفا  ـ ساير عناصر غالب در فرهنگ اسالمي

رسميت شناخته شود  به توانست يمصورت  اين درتنها . يافت يم تلفيقساير عناصر فرهنگي 
امكـان   تـا  داشـت  ينمـ فلسفه بايد با ايمان و اعتقادات رايج تعارض و تقابلي . و باقي بماند

  . حيات داشته باشد ةادام
حيـات در فرهنـگ اسـالمي بـا دو مسـئله       ةاداماسالمي براي  ةفلسفكه  رسد يمنظر  به
تأييد  ها آنو از  ساخته يمي قدرت را متوجه خود ها دستگاهاز سويي بايد .رو بوده است هروب
نشـان   راهـي ، واز سوي ديگر با جهتي كه مطلوب معتقـدان و دينـداران بـوده هم   گرفته يم
كه  كرده يمصورتي تنظيم  بهساز بايد خود را  سرنوشتعوامل  ةفلسفه در داير. است داده يم

گيري اصحاب ديانت و عرفان باشد و هم در تقابل با خواسـت قـدرت    جهتبا  همسوهم 
فلسفه با عوامل مؤثر را دوطرفه در نظر بگيريم، آنگاه علـت همراهـي    ةرابطكه  وقتي. نباشد
كـه قابليـت    ا،ي علـوم دينـي و شـرعي ر   هـا  بخـش طـور   لسفه بـا عرفـان و همـين   بيشتر ف
در گذر زمان از لحـاظ  فلسفه و حكمت اسالمي در ايران . يابيم ، درمياند داشتهشدن  عقالني

در قالـب حكمـت عملـي يـاور      نيزاز لحاظ عملي اعتقادات ديني با عرفان همراهي كرد و 
در روش استنباط حكـم در اصـول    نيزعلوم شرعي  ةحوزبراين در  عالوه. اخالق ديني شد
  .فقه تأثير گذاشت

اسـالمي بـراي بـاقي     ةفلسـف . پذير صرف نبوده است تأثيرفلسفه منفعل و يند افردر اين 
توانست  عرصهو ورود به  اين گفتمان پس از پذيرش. ماندن اصل گفتمان حاكم را پذيرفت

كه در كنار ساير علوم اسـالمي   افتي يمان تطور فلسفه ابتدا بايد چن. يي هم ايفا كندها نقش
  . شد يمفلسفه نبايد بيگانه تلقي  ؛بنشيند

با همين مبنا از آغاز ورود فلسفه به عالم اسالم و ايران و اولين  توان يماين سير تطور را 
سـينا و سـهروردي و سـپس غزالـي و      ابـن تجارب متفكران اسالمي از الكندي و فارابي تـا  

تطورات اين مشرب تا مرحوم عالمه طباطبـايي دنبـال    همچنينصدرالمتألهين و رشد و  ابن
پيـدايش   جديد اندورتأمل در تاريخ فلسفه و حكمت اسالمي در   قابلموضوع بسيار  .كرد

  . آفريني جديد اين مشرب است نقشاسباب 
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به عـالم   از يونان سنتي پديد آمده در عالمي ديگر با اقتضائات متفاوت، منزلة به ،فلسفه
صورتي متناسب بـا شـرايط فرهنـگ     بهاسالمي وارد شد و سير تطور و دگرگوني خود را 

و تقـابالتي شـد كـه     هـا  واكـنش ورود از همان ابتدا باعث  نواين سنت . اسالمي آغاز كرد
فلسفه در آغاز ورود به عـالم اسـالم   . افتي يمبيشتر در مشارب كالمي و عرفاني انعكاس 

اساس بود كـه پـس از     همين بر. شد يمسنتي مربوط به فرهنگي ديگر تلقي  مثابة همواره به
  :كردند يم شي آن محكومها شهيرپذيرش هم همواره بسياري از عارفان با توجه به 

ــدان  چند و چند از حكمـت يونانيـان ــان را هــم ب  حكمــت ايماني

ل ئوراي تنها بـه مسـا  يوناني از آغاز ورود به عالم اسالمي تا زمان مالهادي سبز ةفلسف
خصوص  بهاما از آغاز آشنايي مسلمانان و . مربوط به اعتقادات اسالمي اشتغال داشته است

تدريج شـأن و   بهمرتبط با اين فرهنگ، فلسفه و مسائل و الزامات جديد ايرانيان با فرهنگ 
  . نقش ديگري يافت

  بـه اسـت كـه   ي جهـان اسـالم   ها تيشخصاسدآبادي يكي از اولين  الدين جمالسيد
توجـه حكمـاي   نشانة علي زنوزي  مال الحكم بدايعكتاب . كرده استچنين نقشي توجه 

جديـد  فلسفة علي زنوزي  مال چند هر .استدنياي جديد آمده در  پديدل ئمسلمان به مسا
توجه به استعدادهاي نهفته در فلسـفه و  نشانة كوشش وي  اما ،رديگ ينمرا خيلي جدي 

ي ئمرحـوم عالمـه طباطبـا   . تفكرات جديـد اسـت  عرصة ود به حكمت اسالمي براي ور
 يوي ابتدا بـه احيـا  . اولين استاد حكمت اسالمي بود كه شرايط جديد زمانه را دريافت

ي علـوم دينـي   هـا  حـوزه صـورت عمـومي در    بهحال فراموشيِ آموزش فلسفه  درسنت 
از برگـزاري   بعـد از ممانعـت  زعـيم حـوزة علميـة قـم     توجه اينكه   نكتة قابل. پرداخت
كه اطرافيان و افراد مورد اعتماد بـه وجـود    تنها زماني عالمه طباطبايي ةي فلسفها درس

محـدودتر  ادامـة  بـه   خصوص نسل جديـد اسـتناد كردنـد    شبهات جديد در جامعه و به
  1.شدراضي ها  درس

احساس نيـاز آن  نشانة مراودات عالمه با برخي از اساتيد و روشنفكران خارج از حوزه 
گـو و تفـاهم بـا    و بـراي گفـت   اش هگشودآغوش ي جديد و ها شهياندرحوم به آشنايي با م

شأن و نقش جديد حكمت اسالمي از آغاز مراوده با فرهنگ . بود ها فرهنگنمايندگان ساير 
بسياري از رهبران ديني با درك شرايط جديد و نـاگزيري از مواجهـه بـا    . جديدي پيدا كرد

همـين   .كردند يماسالمي تكليف ديگري احساس فلسفة مت و ي جديد براي حكها شهياند
  .اسالمي شدفلسفة دريافت منشأ رويكرد جديدي در آموزش و پژوهش در 
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  گونه اشتغال به حكمت اسالمي دو
. آفرين اسـت  نقشصورت مورد توجه قرار دارد و   دومعاصر به  دورانحكمت اسالمي در 

طور سنتي و در كنار ساير علوم ديني  بهن كه خصوص در ايرا بهيكي درون فرهنگ اسالمي 
  . ها پژوهشگاه؛ ديگري در مراكز دانشگاهي و است

مانند گذشته با تفسير تعاليم و اعتقادات اسالمي  تواند يمدر قلمرو اول حكمت اسالمي 
طـور عمـده در    بـه گونـه فعاليـت    ايـن . آفريني خود ادامه دهد نقشها به  كردن آن مفهوميو 

در  هـا  كوششگونه  اينتأثير  ةداير. ه استيافت ادامه ها دانشگاهعلوم ديني و احياناً ي ها حوزه
عقلـي   ةوجهـ اسـالم را بـا    خواهند يمداراني است كه  دينخصوص  به و معتقدان به اسالم

  .شناخته و مبناي اعتقاد خود قرار دهند
و  اسـت  جديـد گيـري پـژوهش    جهـت چـون شـيوه و    هـا  پژوهشـگاه و  ها دانشگاهدر 
، رديـ گ يمصورت  ها سنتمقايسه با ساير  درخصوص  بهقصد بررسي بيروني و  بهها  پژوهش

و  هـا  دانشـگاه در . عمـومي و زنـدگي مـردم داشـت     ةحـوز از آن انتظار تـأثير در   توان ينم
سـنتي تـاريخي مـورد     منزلـة  به تواند يمآموزشي حكمت اسالمي حداكثر  جديدمؤسسات 

گرفتـه و در   صـورت ي دنيا ها دانشگاهيي در بسياري از ها هشپژوچنين . پژوهش قرار گيرد
  . آينده نيز ادامه خواهد يافت

  
  سه رويكرد در پرداختن به حكمت اسالمي

  :طوركلي شاهد سه رويكرد به حكمت اسالمي هستيم به ،حدي در قلمرو دوم تاو  ،در قلمرو اول
  ؛رويكرد آلي

  ؛رويكرد اصالي
  .)جويانه راه( رويكرد طريقي

  2.ميپرداز يمطور خالصه به چگونگي اين سه رويكرد  بهاينجا 
  

  رويكرد آلي
يـا بـا   آن تعـاليم  و در رويكرد آلي يا ابزاري كساني كه به قصد دفاع از كليت ديـن اسـالم   

درخشان فرهنگي و فكري بـه   ةسابققصد اثبات  يي چون تقويت روح قومي و يا بهها زهيانگ
در صاحبان اين رويكرد ميل به تكريم اسالم و تاريخ و . نديجو يماين ميراث و سنت توسل 
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رويكـرد آلـي بـه حكمـت     . فرهنگ ديني يا تفاخر ملي و باليدن به هويت قومي غلبـه دارد 
نيسـت ولـي بسـياري از اسـتادان و      اي رسمي يـا جريـان خـاص فكـري     ياسالمي موضع

  . فلسفه چنين نگاهي به اين سنت دارند آموختگان دانش
با پيـدايش   برخي. اسالمي و بقاي آن داردفلسفة رد نقشي اساسي در حفظ كيان اين رويك

توجيه براي پـرداختن بـه    نيتر مهمي فلسفي معارض با اسالم ها شهياندشرايط جديد و ورود 
ي اسـالمي طـي   هـا  آموزهثير أت  تحتكه  دانند يمي ا فلسفهابزاري از  ةاسالمي را استفادفلسفة 

  . ي سازگار با اعتقادات ديني تبديل شده استا منظومهبه  چند قرن پديد آمده و
  

  رويكرد اصالي
خصوص حكمت متعاليه، برترين تفكر براي هر زمان  به ،در رويكرد اصالي حكمت اسالمي

تـأثير تعـاليم     تحـت نظام فلسفي است كه  نيتر مهممكتب فلسفي و يا حداقل  نيتر يعالو 
ي مبالغه و تمكين بـه چيـزي ديـده    ا گونهين رويكرد در صاحبان ا. اسالمي پديد آمده است

 ةزمـر كه حكمـت متعاليـه را در    كساني. چنين شأني داشته باشد تواند ينمكه ديگر  شود يم
در همـين گـروه    پندارنـد  يمـ ف حقيقت قرآن و وحي رّي جاودانه و يا يگانه معها حكمت

  . رنديگ يمجاي 
ي از رويكـرد اصـالي را   ا نمونـه  تـوان  يمـ  مقاالت همايش مالصدرا  مجموعه ةمقدمدر 

ي اسباب اهميت يافتن و توجه مجدد به حكمت ا مقدمهنويسنده ابتدا با تمهيد . مالحظه كرد
   :دهد يممتعاليه را توضيح 

اسالمي، نه موجب تعامـل معقـول و    ةفلسفي غربي بر خالف ها فلسفهسفانه مكاتب و أمت
مـرج در   و هـرج ي فكري و ها شالودهريختگي  هم همنطقي و سازندگي، بلكه بيشتر سبب ب

و بسـا بـه سـرگرداني و حتـي تـرويج       شود يمانديشه و مانع تكامل و سير صحيح فلسفه 
 ،»مطالعـات تطبيقـي   مالصـدرا و «( انجامـد  ميدر جوامع مذهبي ) و سكوالريسم( المذهبي

1380: 4/ 3(.  
  : سدينو يم جهانبا اشاره به شرايط كنوني لف ؤم 

اي نيست كه بتواند بركت و خير و كمـال بـراي    گونه بهكنوني و رايج در غرب  يها فلسفه
جانبه به آن نزديك  دوگويي و صورت گفت بهجامعه ما به ارمغان بياورد و بايد با احتياط و 

ي سودمند آنان و گسترش فضاي ها تجربهرا با محك منطق و حكمت آزمود و از  آنشد و 
دست آورده  هغرب با تهور و ماجراجويي خود ب ةفلسفخته كه انديشه و اكتشاف آفاق ناشنا
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 خصـوص  بـه اسـالمي و   ةفلسـف بهره گرفت و در مقابل، بايستي درهاي گنجينه حكمـت،  
روي  بـه  انـد  بـرده  هـا  رنـج بر سر آن  ها قرنحكمت متعاليه را كه حكماي ايراني و اسالمي 

بخـش و   شـفا ن آسـماني كـه   انديشمندان غربي گشود و آنان را به ايـن جريـان آب شـيري   
  .)4/4 :همان( كنوني غرب است راهنمايي كرد ةفلسف ةبست فروگشاي مشكالت  گره

كـه  مدعاي مقاله اين است . مينيب يمديگري  ةمقالديگري از رويكرد اصالي را در  ةنمون
  : شود يماسالمي ناميده  ةفلسفطور متعارف  بهآنچه 

اكم بر آن مـتالئم و منطبـق بـا روح حـاكم بـر      اسالمي است به معناي آنكه روح ح ةفلسف
ي ا فلسفهي موجود در متون مقدس است، و نه اينكه ها تيهداخوذ از أفرهنگ اسالمي و م

منتسب به افرادي كه  صرفًااست فاقد يك ارتباط منسجم معنوي و روحي در كليت خود و 
  .)96: 1379 غفاري،( ندا از محتواي اين فلسفه، مسلمان به داليل ديگري غير

ابتـدا  . پـردازد  يم ،كه يونان باستان است ،اسالمي ةفلسفابتدا به سابقه و خاستگاه لف ؤم
آن براي تبيين نظام طبيعـت   متفكرانمعنا كه  بدين. يوناني الهي است ةفلسفكه  كند يماثبات 

و بـه وجـود خداونـد و    اند  كردهمادي تكيه  غيري الهي و ا عرصهو وجود انساني بر وجود 
تعامل ميان تفكر اسالمي و يوناني تعامل ميـان  «وصف  بااين. سماء و صفات او اعتقاد دارندا

   .)75 :همان(» باشد يمدو نظام سازگار 
بستر رشـد   و خاستگاه اظلح بهاسالمي  ةفلسفست كه ا حاصل اين تحليل و رويكرد آن

دينـي و   ةشـتوان پ. انسـاني اسـت   ةصورت انديش نيتر يعالو تكامل و عمق و غناي محتوا 
پس بـه يـك   . ل باشيمئي الوهي و قدسي نيز قاا جنبهكه براي آن  شود يمالوهي آن موجب 

  . ممكن در تاريخ انسانيت است ةانديش نيتر لياصاسالمي و حكمت متعاليه  ةفلسفمعنا 
اشراقي و حكمت  ةفلسف خصوص بهاسالمي  ةفلسفكه در ايجاد توجه به  ،هانري كربن

نظري خاص بـه شـأن و نقـش     ةوجهبا  ت،ران معاصر نقشي اساسي داشته اسمتعاليه در اي
ي به معرفي نظر كربن ا مقالهدكتر كريم مجتهدي در . نگرد يماسالمي در زمان معاصر  ةفلسف

  :در اين باب پرداخته است
متفكـر عصـر    نيتـر  مهمزماني معين و مشخص  ةمحدودبه نظر كرين مالصدرا نه فقط در 

صورت بسيار دقيق و جالب توجهي از سنت فلسفي مرز و بـوم ماسـت    ةندكنخود و بيان 
ديگـر تبلـور نفـس فلسـفه در      ةچهراالشراق و چند  شيخسينا و  ابنبلكه به مانند فارابي و 

همين سبب اين متفكر نه فقط در تـاريخ مـادي    بهفعليت محض آن در عصر خود است و 
بلكه گويي براي فهم درسـت آن   رديگ ينم سياسي و اجتماعي به معناي رايج امروزي قرار

. بايد به وراي تاريخ نظر داشت و حتي بايد نفس تاريخ نيز بر همين اسـاس ارزيـابي كـرد   
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چند كه از دل تاريخ برخاسته باشد باز تفكـر   هرتفكري را كه نسبت به تاريخ اشرف نباشد 
  .)36: 1376مجتهدي، ( ديآ ينماصيل به حساب 

و حامـل حكمتـي    ندينشـ  يمـ مالصدرا، وي فراتر از تاريخ بر صدر گونه معرفي  در اين
ي هـا  فرهنـگ يي كـه در  هـا  حكمـت . شـود  يمتلقي  ها زمان ةهمجاودان و قابل استفاده در 

شايسـتگي و تمهيـدات روحـي و معنـوي      هـا  آنجستن از  بهرهولي  شود يممختلف يافت 
ت صدرايي نمودي از اين خـرد  اگر چنين ادعايي را بپذيريم در فرهنگ ما حكم. خواهد يم

 كند يمانسان در تاريخ زندگي  ؛حكمت جاودان گوهري نهفته در تاريخ است ؛جاودان است
جـاودان ممكـن    روي تنها با نزديكـي بـه خـرد    فرااين . داردرا ولي امكان فراروي از تاريخ 

 يمتـوان  يمـ جا مانده از حكيماني چـون سـهروردي و مالصـدرا     هآثار بما بااستفاده از . است
  .شويمبه چنين حكمتي  رسيدنمهياي 

كه كربن در كوشش خود بـراي فهـم و معرفـي حكيمـاني      كند يمدكتر مجتهدي تأكيد 
ي مختلـف داشـته   ها فرهنگدلي بين متفكران در  سخني و هم چون مالصدرا قصد ايجاد هم

اصـر  مع اندورتـا   ي فلسـفي را هـا  شـه ياندكـه   هستندمخاطب اصلي وي متفكراني . است
  .اند گرفته پيخوبي  به

از آن سعي  تر مهمدادن اوصاف اصيل تفكر شرقي نيست بلكه  نشانفقط در  عمالًكوشش  
اساس آن  بري مشترك احتمالي ميان دو سنت شرقي و غربي است كه ها شهيركردن  پيدادر 

ي بـه  بتوان نوعي محاوره ميان آن گروه از متفكراني كه با وجود بعد وسـيع مكـاني و زمـان   
زباني كه نتيجه همدلي است برقـرار   خانواده روحي و معنوي واحدي تعلق دارند نوعي هم

   .)40 :همان( ساخت

همـة  موجي جديـد در بـين اهـل حكمـت و     كرد رويكردي كه كربن در ايران معرفي 
جرياني است كه باعـث معرفـي ايـن     نيتر يقوو كرد مندان به فرهنگ ايراني ايجاد  هعالق

ي معاصر ها شهياندكربن در امتداد سيري كه خود وي در . شده استم معاصر سنت به عال
تصـوف، حكمـت اشـراقي و     خصـوص  به ،و سنت حكمي ايراني رسد يمداشت به ايران 

كه بـا تشـديد    ابدي يمهايي  ي گرانقدر و مرهمي مناسب براي آالم و زخما توشهمتعاليه را 
اما اين دريافت كربن براي برخي . شده است غربي بر عالم غالب ژكتيويسمبسونهيليسم و 

، انـد  دانسـته رويكـرد اصـالي    مبـدأ برخـي كـربن را   . از متفكران ايراني طنين ديگري دارد
كـه داراي  گيـرد   يمـ در گروهـي قـرار   حـداكثر  آثار كـربن وي   به كه با نظر دقيق حالي در

  .هستندرويكرد طريقي 
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  )جويانه راه( رويكرد طريقي
ل هـر عصـر را متفكـران    ئاست و پاسـخ مسـا   زمانآنچه اصالت دارد  در رويكرد طريقي

بتوانـد درمقابـل   سـت كـه   ا كارآمدي و تأثير يك انديشه منوط به آن. دهند يمهمان عصر 
ي درخـور  ها پاسخي زمان ها پرسشي جديدي ايجاد كند و يا در مقابل ها افقزمان  مسائل

نقـش واسـطه    تواننـد  يمي فكري ها راثيمو  ها سنتدر مسير چنين كوششي . عرضه كند
 خصـوص  بهي زمان، ها پرسشدر مسير  تواند يمحكمت اسالمي با اين تلقي . داشته باشند

صاحبان . نقشي مهم ايفا كندي پيدايش اين حكمت اُنس دارند، ها نهيزمبراي كساني كه با 
ي عصر بـه آزمـون   ها پرسشكارآمدي حكمت اسالمي را در مسير  كوشند يماين رويكرد 

 تـوان  يمانديشيدني است كه  ةشيوهمين اساس است كه رويكرد طريقي مبناي  بر. گذارند
جويي در زمان معاصـر بـه سـنتي در     راهاي كه به قصد  ناميد، يعني شيوه» بازانديشي«را  آن

  . كند يمگذشته رجوع 
ي هـا  فرهنـگ كه مقتضـي اسـتفاده از مواريـث     ر،برخي با عنايت به شرايط زمان معاص

ي مهم فرهنگ ايرانـي  ها سنتيكي از  مثابة بهدر صدد طرح حكمت اسالمي  ت،مختلف اس
  .كنند يمزمانه از آن استنطاق  لئمساو اسالمي برآمده و در مسير 

ي كساني است كـه  ها كوششي از ا نمونه صدرالمتالهين ةمجموعه مقاالت كنگركتاب 
عاليـه در زمـان معاصـر را مفيـد يـا الزم      ي مختلف پرداختن بـه حكمـت مت  ها برداشتبا 
ــه مطالعــات تطبيقــي اختصــاص داده شــده ايــن كوشــش   . ننــديب يمــ در مجلــدي كــه ب

كـه   شـود  يمـ وضـوح ديـده    بـه مقـاالت   مجموعـه در ايـن  . هاي بيشـتري دارد  آموزندگي
بين بخشي از اين سنت بـا عناصـر ديگـري از فرهنگـي بـا تـاريخ        كوشند يمنويسندگان 

گيـري نويسـندگان    نتيجـه كوشـش و  نحـوة  قبل از اينكه به . گو ايجاد كنندو متفاوت گفت
. توجـه كـرد   هـا  آندنيـاي  بـه   ،تـر  و به بيان دقيق ي،به فضاي ذهنبايد مقاالت توجه كنيم 

در حـال رفـت و    اًدائمـ  هـا  آنمقـاالت در  مقاالت معرف عوالمي اسـت كـه نويسـندگان    
ي هـا  فلسفه فراگيري برخي با :اند دستهان دو نويسندگ. ندا برگشت در دو زمان و دو تاريخ
فلسـفة  و برخي پس از آموختن حكمت اسالمي و  اند آمدهغربي به سراغ حكمت اسالمي 

بازسـازي  «ي بـاعنوان  ا مقالـه در بين مقاالت مثالً . اند كردهي غربي رو ها فلسفهصدرايي به 
در ابتـدا   ،غـرب اسـت   اسـالمي و فلسـفة  كـه اسـتاد    ه،نويسند. وجود دارد »روش متعاليه

هدف كلي از اين مقاله بازسازي روشي است كه صـدرالدين محمـد شـيرازي    « :سدينو يم
ـ نظرية را در ساختن  آنتلويحي،  طور به حكمـت  (» كـار بـرده اسـت    هاصالت وجود خود ب



  ة آيندة حكمت اسالميباربحثي در   114

  1390، بهار و تابستان اول، شمارة دومسال ، حكمت معاصر

كه نويسـنده از بيـرون    دهد يمخوبي نشان  بههمين يك عبارت  .)171: 1382،...  متعاليه و
سـراغ حكمـت   شـده  بازسـازي و روش تجربـه    منزلـة  بـه  جديدفلسفة آنچه در  مدد بهو 

مـاجراي ذهـن و عـالم     ةدهنـد  نشـان كـه   ي،حركت رفـت و برگشـت  . مالصدرا رفته است
ديگـري نويسـنده بـه    مقالـة  در . در تمامي بندهاي مقاله قابـل درك اسـت   ،استنويسنده 
آنچه در اين . پرداخته است »الارتباط حركت و كم«نظر هگل با مالصدرا در باب مقايسة 

هگلـي   ةفلسـف تجربـة  تنها با نظر به تاريخ تفكر اروپايي و  شود اين است كه ميبيان مقاله 
  .نديآ يمسخن  بهصدرايي فلسفة ي ها بخشگونه  ايناست كه 

گانـه بـه سـمت     سـه آيد كـه برآينـد رويكردهـاي     از مجموع آنچه گفته شد چنين برمي
و استادان فلسفه و حكمت  پژوهندگانكه اغلب  آن هستيم شاهديعني . رويكرد سوم است

به ارتباط  ،خودآگاه يا ناخودآگاه ل به آموزش و پژوهش در اين قلمرو،ضمن اشتغا اسالمي
 ةانديشـ اصـيل را   ةانديشاغلب . كنند آن توجه مي ي برخاسته ازها پرسشانديشه با زمان و 

مواريث  ةبه اوج رسيده و در زمرحكمتي تاريخ حداكثر آن است كه در يك . دانند يمزمانه 
  .نيست ها زمان ةهمپراهميت بشري است اما حكمتي مطلق براي 

  
  هاي در جريان كوشش

. وابسـته اسـت   هـا  پرسـش بـا   درگير شـدن حيات فلسفه به . شود يمفلسفه با پرسش آغاز 
را  پرسـش فيلسـوف ديگـري    تـوان  ينمپس . پرسش فلسفي آميخته با جان فيلسوف است

. اين نكته تعبير ديگري از نسبت ذاتي بين زمان و فلسـفه اسـت  . تكرار كرد و فيلسوف شد
واقـع آن متفكـر بازانديشـي     در، شـود  يمپس اگرهم ضمن تفكر فلسفي به متفكري رجوع 

انديشـيدن   ةنحـو اصل انديشيدن متفكري است كه با التفـات بـه    ،تر قيدقبه تعبير . شود يم
دادن به متفكري كه در  اصالت ،با اين بيان. گيرد پيپرسشي را  كوشد يممتفكري قبل از خود 
  .زيسته است معناي روشني ندارد زمانه و عالم ديگري

همچنـان تـدريس    بايد اين پرسش را جدي گرفت كه اگر قرار است حكمت اسـالمي 
 چه انتظـاري داشـت و چـه مقصـودي را     آنشود و مورد تأمل و تحقيق قرار گيرد، بايد از 

هم  ها آنكه در بين  مينيب يماروپايي نگاه كنيم  ي غيرها ملتاگر به تجارب ساير . دنبال كرد
بـه   روپديـد آمـده و    گذشـته ي هـا  سنتمشابه گرايش به احياي  يصورت بهكه  ستا ها سال

 يمثال پيدايش مدرسه و مكتب كيوتو در ژاپـن و كوشـش بـراي احيـا    براي . افزايش است
  .)1384مصلح،  ←( جديد ژاپني پا گرفت ةفلسفشي بود كه با آن مكتب ذن بوديسم كوش
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بـيش از بقيـه    انـد  شدهمعروف  »ميان فرهنگي«با عنوان  اخيراًاين وضع را متفكراني كه 
عنوان مثال پرفسور ادهر مال متفكر هندي تبار مقيم آلمـان در آثـار خـود      به. كنند يمدنبال 

وي بـه تقريـر   . نيسـت  نـد يگو يمـ ه آنچه اروپاييان نشان داده است كه فلسفه تنها منحصر ب
هـدف اساسـي ايـن متفكـران     . اروپايي پرداخته اسـت  ةفلسفهندي و چيني در كنار  ةفلسف
دادن ضـرورت   نشـان قـدم بعـد   . هاسـت  فلسفهو به تبع آن تنوع  ها فرهنگدادن تنوع  نشان
  .)Mall, 1995 → ( استگو، تفاهم و همراهي و ي گفتها نهيزمسازي  فراهمگو و و گفت

ي در همين جهـت در مسـير تحـوالت فكـري     ا پراكندهي ها كوششاخير  ةدهدر چند 
هاي آن  هنوز با التفات جدي به مباني و روش ها كوششگونه  اين. شود يمايران ديده  ةجامع
. كنند يمگيري در آينده حكايت  ولي همه شواهد از افزايش و قوت يافتن اين جهت. نيست

صـورتي   تـوان  يمتطبيقي در جريان است،  ةفلسفي اخير با عنوان ها ساله در كوششي را ك
فلسفه نيازمنـد بـه    ةحوزمطالعات تطبيقي در . به حساب آورد ميان فرهنگي ةفلسفبومي از 

  . بررسي و نقد بيش از پيش است
ي كه به بررسي تطبيقي ميان مالصـدرا و هگـل پرداختـه،    ا مقالهدكتر مجتهدي در آغاز 

خـوبي توضـيح داده    بهوي در ادامه . را بيان كرده است ها پژوهشگونه  اشت خود از اينبرد
   :تطبيقي چيست ةمطالعاست كه مقصود از 

ـاالً  بلكـه  . منظور اثبات نظر يكي به ضرر ديگري نيسـت الزاماً دو فيلسوف بزرگ مقايسة در « احتم
كننـده   مقايسهذهن و عمالً يز بهتر فهم كرد دو آن ديگري را ن آنبتوان با تأمل دقيق در افكار يكي از 

ـاهيم   جمـع عرضي بـه   نحو بهبدون اينكه . دوي آنها به عمق بيشتري رساند هررا در مورد  آوري مف
ـايي طـولي     ـات ارتق مشابه و يا مغاير بپردازيم، بهتر است با سعي بر گسترش نظرگاه خود، به درج

  .)2: 1382مجتهدي، (» سازي است فرهنگبيشتر دست بيابيم كه همين عين 

نياز به «هر فيلسوف بزرگي . ستگوو به نظر مجتهدي آنچه در فلسفه اهميت دارد گفت
اساس است كه وي كار خود در مقاله  همين بر» .فلسفه به محاوره زنده است ... محاوره دارد

  .داند يمرا نيز كوشش براي ايجاد محاوره بين دو فيلسوف 
به اثبات موضع  الزاماًواداشت، بدون اينكه  توان يمگو و به گفت عميقاًمالصدرا و هگل را « 

تصور كرد كه تعمق واقعي در تفكر  توان يميكي و به نفي نظر ديگري پرداخت، بلكه حتي 
  ) 4 :همان( ».مستلزم دقت و تامل در نظرگاه ديگري است متقابالًهر يك 

سـت كـه در مـتن سـنت     ا ردكتر ابراهيمي ديناني از نادر فيلسـوفان اسـالمي معاصـ   
معاصر معرّف انديشة اسالمي تربيت يافته و كوشيده است كه با استماع فلسفة آموزشي 
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وجه بسيار آموزنده در آثار ديناني را در اين عبارات خـود وي  . و مروج اين سنت باشد
  : يافت توان يم

ـ    ه گذشـته  ذهن آدمي از چنان وحدت و جامعيتي برخوردار است كه با بازگشـت و توجـه ب
 تـوان  يمـ جهت  همين به. جو و ارزيابي قرار دهدو خود را مورد جستآيندة امكانات  تواند يم

عـدم توجـه بـه    . نگرد ينمژرف و عميق به آينده  طور بهكه با گذشته ارتباط ندارد  كسيگفت 
   .)2: 1382ابراهيمي ديناني، ( كه انسان دچار روزمرگي گردد شود يمگذشته موجب 

تفكر در اصل مربوط به زمان اسـت ولـي فهـم     ديآ يم برز عبارت دكتر ديناني كه ا چنان
 ةاعـاد پذير نيسـت،   امكانبازگشت به گذشته «اما . اكنون و آينده منوط به فهم گذشته است

آن را نـوعي   تـوان  يمگو با گذشته كه و ولي گفت شود يمگذشته به حال نيز ممتنع شناخته 
  .)2 :همان(» براي بشر ميسر است شمار آورد همواره هاستعاده ب

گرفتن نسبت گذشته و آينـده رويكـردي    نظر دراسالمي با  ةفلسفرويكرد دكتر ديناني به 
كه  اينفيلسوف در عين «. شروعي براي رويكرد طريقي تلقي شود تواند يماساسي است كه 
ج و رجعـت  به گذشته نيز عنايت دارد يعني فكر فلسـفي بـا عـرو    نگرد يمپيوسته به آينده 

 اند دهيعقكساني بر اين . گذارد يمهمراه است و با نگاه عميق به گذشته همواره قدم به پيش 
 تـوان  يمـ هـويتي كـه در گذشـته دارد آينـده را      ةوسيل بهكه گذشته سپري نشده است زيرا 

  .)3: همان(» تضمين نمود
  
  پژوهي فرهنگي آينده

اهميـت   پـر ژوهـي بسـيار    آينده  ،ها نهيزم ةدر زمان معاصر با توجه به شتاب تحوالت در هم
با رخدادها  ها آنمقابله  ةنحوو  ها فرهنگفرهنگ نيز رصد رفتار  ةحوزدر . تلقي شده است

اساس پرسش اين مقالـه را بايـد    همين بر. شود يمموضوع مهمي براي فهم وضع آينده تلقي 
در آينده مورد توجه  ،مياسالـ  ، يعني چگونگي رفتار فرهنگ ايرانيتر عامدر جهت پرسش 

آن است كه سنت فلسفه و حكمت اسالمي در آينده چه وضـع و  تر  يئجزپرسش . قرار داد
ي ديگر ها فرهنگاسالمي و احياناً در  ـ اين سنت درون فرهنگ ايراني ؟نقشي خواهد داشت

  ؟كردآفريني خواهد  نقشبا چه شرايطي 
ش فرهنگ و تمـايزات فرهنگـي بيشـتر    طوركلي با گذشت زمان نق بهكه  رسد يمنظر  به

 لئمسابا  ها آن ةو عناصر سازند ها فرهنگ ارتباطميزان چه  هردر چنين شرايطي . خواهد شد
ي هـا  سنتاگر . ي بيشتري ايفا خواهند كردها نقشزمانه بيشتر باشد پايدارتر خواهند بود و 
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ته باشـند، متحجـر   شدن با موضوعات را نداشـ  درگيرفرهنگي قدرت همراهي با تحوالت و 
خود را از دست خواهنـد داد و يـا   يي اكارو به مرور به عامل توقف تبديل شده و  مانند يم

ي براي توجيه شرايط خـاص در يـك فرهنـگ تبـديل     ا نشانهحداكثر به عنصري صوري و 
صورتي در زمـان معاصـر    دري مختلف ها فرهنگمشارب فلسفي پديدآمده در  .خواهند شد

ي انسان معاصـر درگيـر   ها پرسشكه با حفظ وجوه عقالني و فلسفي خود با  آورند يمدوام 
و  جديـد كه نسبت نزديكي با عالم و فرهنگ  ،گو با مشارب فلسفيو شوند و درصدد گفت

 .برآيند ،معاصر دارند
 ي مختلف غيـر ها فرهنگآمده در  پديدي ها سنتدر بين  رسد يمنظر  بهديگر  سوي از

علـت  . آفريني در آينده را دارد نقشتوان ماندگاري و  ها سنت غربي عرفان بيش از ساير
ي هـا  عرفـان  ةماننـد همـ   ،عرفـان اسـالمي  . اين توان عرفان توجه به احوال آدمي است

 انـدرونيات  مركـز توجـه عرفـان احـوال و    . در صدد اصالح احوال آدمي است ،جهاني
رصـد احـوال انسـان     تبديل شودي اساسي ا مشغلهوقتي چنين توجهي به . انساني است

موضوع اصلي عرفان چيزي نيست كـه زمـاني   . رديگ يممعاصر هم در كانون توجه قرار 
كنار موضوعات سنتي، توجـه   درحكمت اسالمي هم اگر  .دست بدهد ازاهميت خود را 

ديگـري بـراي    هيـ توج توانـد  يمهمت خود قرار دهد، وجهة به احوال انسان معاصر را 
  .تداوم خود داشته باشد

شد، منوط به   ياد ها از آنقبالً آفريني حكمت اسالمي در دو قلمروي كه  نقش ةادامپس 
  :شود يماشاره  ها آنعوامل چندي است كه به برخي از 

  ؛فضاي زندگي و فرهنگي كه اين سنت در آن تأثيرگذار است ،شرايط عمومي
  ؛صرعالم و انسان معا لئمساآمادگي و تمايل اين سنت براي درآويختن با 

  ؛گوو و آمادگي براي گفت ها سنتشناختن ساير   رسميت  بهپذيرش تكثر فرهنگي و 
گـو در بـاب   و منظـور گفـت   بـه  ها سنتخود با ساير  آمادگي براي يافتن وجوه مشترك

  ؛انسان معاصر لئمسا
كه بـا آنچـه در فرهنـگ     ها سنتآمادگي براي پرداختن به موضوعات برخاسته از ساير 

  .دارند بنيادي ده تفاوتاسالمي پديد آم
ي بنيــادي متفــاوت و ورود بــه هــا شــهياند) Reception(قابليــت پــذيرش و پــرورش 

 :ند ازا عبارت ها انديشهگونه  برخي از اين. ي جديدي كه در اين سنت سابقه نداردها عرصه
  ؛نگاه سوبژكتيو به انسان و عالم
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  ؛اخذ نگاه نقادانه و انس با آن
  3؛يتاريخ  نگاه
  ؛پديدارشناسانه نگاه

  ؛هرمنوتيك
  .ي انضمامي زندگيها عرصهتفكر با  ارتباطدادن به  اهميت

  
  حكمت اسالمي ةآيند ةباردرنكاتي 

آمـده    پديـد آن بـا فرهنگـي كـه در آن     ارتبـاط گـرفتن   نظر درهر فلسفه و حكمتي را بدون 
حـوالت فرهنـگ   بدون نظر بـه سـير ت   توان ينمحكمت اسالمي نيز  دربارة. فهميد توان ينم

 ةحكمـت و فلسـف   ةآينـد  دربـارة گونه قضـاوت   هر. گفتاسالمي سخن عميق و انضمامي 
ي آن هـا  تيـ قابلاسالمي نيز منوط به بررسي نقش اين سنت در فرهنگ اسالمي و بررسـي  

  . ر زندگي مسلمانان در آينده استآفريني د نقشبراي 
 ارتبـاط اين . ت و انديشه استقدر ارتباطمعاصر دريافت  ةي فلسفها درس نيتر مهماز 

در حيات يك قوم  ها آنثير أتبسط و تداوم و  ةنحوي فكري و ها سنتخصوص در وضع  به
خصـوص   به،  ارتباطاين . ي دوطرفه با قدرت داردا رابطههر سنت فكري . كند يمنمود پيدا 

) deconstruction( واسـازي  ةشـيو تنهـا بـا    ،ي فكري از قدرتها سنتپذيرفتن ثير أت ةنحو
هر سنت فكري با وضع قدرت بايـد   ارتباطبراي بررسي و تحليل . بحث و فهم است  قابل

يك موجوديت در مجموع مناسبات حـاكم   مثابه به آن و آن سنت را فراتر از محتواي فكري
  .بر زندگي به انديشه درآورد

رب در حيات فردي مسلمانان معتقد به ايـن مشـ  زماني كه فلسفه و حكمت اسالمي تا 
در صـورتي   تنهـا در امـا  . منداني خواهد داشت و ادامه خواهد يافـت  هعالق رگذار استتأثي

جمعـي جهــان معاصــر   مســائلحيـات جمعــي مســلمانان تـأثير خواهــد داشــت كـه بــه    
حـداقل بايـد ايـن مشـرب     . بپـردازد ) شود يمي كه به مسلمانان مربوط مسائلخصوص  به(

. زگار بـا مبـاني ديـن اسـالم مفهـومي كنـد      صـورتي سـا   بهجهان معاصر را  مسائلفكري 
اگـر  . جهاني تصوري عقالنـي و نظـري داشـته باشـند     مسائلمسلمانان بايد در برخورد با 

فلسفه و حكمت اسالمي بتواند اين نياز را برآورده كند، آينـده و تـداوم خـود را تضـمين     
ي هـا  غدغـه دهد شـد كـه حـداكثر برخـي از     او گرنه به مرور به مشربي تبديل خوكند  مي

 .دداخواهد  پاسخاعتقادي برخي از دينداران را 
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يوناني پس از ورود به عالم اسالمي عمق و بسط قابل توجهي فلسفة درست است كه 
 جديـد  اندورقرون وسـطي از آغـاز   فلسفة يوناني و فلسفة يافت اما بايد توجه داشت كه 
بـا  . متفـاوت توجـه كـرد    اًبه موضوعاتي اساسـ  جديدفلسفة دچار تحوالت بنيادي شد و 

و معاصـر   جديـد فلسـفة  گو با و سير فلسفه در عالم اسالمي اين سنت براي گفتبه توجه 
اين درآويخـتن تنهـا بـا قـدرت و آمـادگي      . درآويزد مسائلابتدا بايد با اين موضوعات و 

ي ا سـابقه اسـالمي  فلسفة است كه در  ممكن جديد اندوراساساً متفاوت  مسائلمواجهه با 
متفكـران اسـالمي    هماهنگي توان ينمي ا عرصهچنين   بهاسالمي فلسفة بدون ورود . دندار

  . كردرا تصور با عالم معاصر 
  
  گيري نتيجه

توان عوامل دخيل در وضعيت حكمت اسالمي را به دو دسته عوامـل   بندي مي در مقام طبقه
  :بيروني و دروني تقسيم كرد

  : عوامل بيرونيـ 
 ؛خصوص فرهنگ ايراني به ،وضع فرهنگ اسالمي

  ؛وضع قدرت و مناسبت آن با اين سنت
برخي از  رديگ يمموضوعاتي كه در اين سنت مورد توجه و اهتمام قرار : عوامل درونيـ 

امكـان ورود جـدي و    هـا  آنكه بدون اشتغال بـه  است موضوعات پديد آمده درفلسفه 
  :وجود نخواهد داشتمباحث فلسفي معاصر  ةحوزآفرين در  نقش

  ؛ها شهياندنگاه نقادانه به شناخت و فرهنگ و مباني ـ 
  ؛ياموري تاريخ منزلة بهها  نگاه تاريخي و توان درك سنتـ 
  ؛ي مختلف زندگيها عرصهي فكري با زندگي و ها سنتدرك نسبت ـ 
  ؛ي و استفاده از دستاوردهاي ساير علوما رشته ميانفرهنگي،  شيوة ميانتوان انديشيدن به ـ 
  .ها شهياندرديد درتمام مباني و تعليق و بازسازي توان تـ 

 
 

  نوشت پي
 اهللا يـت آمرحـوم   ةپس از تعطيل شدن دروس حكمت اسالمي عالمـه طباطبـايي كـه بـا اشـار      .1

بروجـري را بـراي    اهللا آيـت كـه نظـر   آينـد   بروجردي صورت گرفت بسـياري درصـدد برمـي   
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  1390، بهار و تابستان اول، شمارة دومسال ، حكمت معاصر

 

جمله نقل شده است كه مرحوم فلسفي بـا كيفـي از    از. ي عالمه تغيير دهندها درسگرفتن  سر از
 ايـن كه جوانان را با  ديگو يمو  رود يم اهللا آيتي ماركسيستي انتشار يافته در تهران نزد ها كتاب
بـا ايـن اسـتدالل راضـي      اهللا آيت. باشدو بايد كسي پاسخگو  اند كردهدچار شبهه  ها كتابگونه 

  .عالمه ادامه پيدا كند ةفلسفي ها درسقم  ةعلمية حوزكه دوباره در  شوند يم
  .1386مصلح، : بيشتر در اين باب نك ةبراي مطالع .2
در حكمت اسالمي كه اوج آن در مالصدرا و شارحان وي است، هنوز انسان و فرهنگ تاريخي  .3

در ايـن حكمـت   . هنوز با پرسش تاريخ رويارو نشده است پس اين حكمت. ديده نشده است
  . اي از ظهور وجود به انديشه درنيامده است عرصه منزلة بهتاريخ 
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