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چکیده
در سده گذشته بررسی هویت فلسفه اسالمی اعم از چیستتی و هستتی آن،
یکی از موضوعات مورد بحث مستشرقین غربی و متفکرین اسالمی بتوده
است .آیا فلسفه اسالمی دارای یک هویت متمایز است؟ بدین معنا کته آیتا
می توان درباره آن گفت هم اسالمی است و هم هویتی جدا از کالم اسالمی

و فلسفه یونان دارد؟ در این باره پاسخ های گوناگونی در ردّ یتا دفتا از آن
ارائه شده است .یکی از بتزر تترین فیلستوفان معاصتر کته بررستی هتای
گسترده ای در این باره انجام داده و در آثار خود تالش نموده است تتا بته
تبیین هویت فلسفه اسالمی و دفا از آن بپردازد عالمه طباطبایی است.
این تحقیق با توجه به آثار عالمه طباطبایی به سه سؤال درباره هویت فلسفه
اسالمی یعنی ارتباط اسالم با فلسفه ،چیستی فلسفه اسالمی و هستی فلسفه
میدهد .
اسالمی از منظر عالمه پاسخ 

کلیدواژه ها:هویت فلسفه اسالمی ،فلسفه یونتان ،کتالم استالمی ،عالمته
طباطبایی ،اسالم و فلسفه.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 دانشیار دانشگاه تهران .رایانامهdibaji@ut.ac.ir :
 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران .رایانامهmohsennia@iran.ir :
تاریخ پذیرش1931/4/11 :
تاریخ دریافت1931/2/1 :
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مقدمه 
فلسفه مجموعه مسائل هستیشناسانهای است که با روش معتبر منطقی به صورت بیواسطه
یا باواسطه از بدیهیات اولیه یا ثانویه عقلی حاصل شده اند و همه این بدیهیات را عقل بدون
تقلید و مستقالً بهدست میآورد؛ پس صتر اینکته مجموعتهای از گتزاره هتا ،ممتمونی
هستیشناسانه داشته باشند به آن فلسفی گفته نمیشود بلکه روش حصول آنها نیز باید دقیق ًا
عقلی باشد و تا گزارهای صدقا ش با استدالل از طریق بدیهیات اولیه یا ثانویه ثابت نشود به
آن ،گزاره فلسفی اطالق نمیشود حتی اگر مستند به وحی باشد.
از سوی دیگر منظور از اسالم ،مجموعه آموزه ها و تعلیماتی است که در قرآن کریم و
روایات معتبر مطرح شدهاند و می دانیم که همچون یهودیت و مسیحیت ،از ادیان آسمانی
است و از طریق وحی به دست ما رسیده است و روشن است که امور وحیانی تعبدیاند و
آموزه های آن به استناد ایمان به خداوند و معصومان علیهم السالم است و نه مستند به درک
صدق گزاره های بدیهی؛ بهطوری که اگر کسی مدعی شود این آموزه ها را تنها از طریق عقل
تصدیق میکند ،قطعاً مؤ من نخواهد بود زیرا مؤ من حقیقی بایتد محتت وای وحتی را ،از آن
جهت که وحی است بدون هیچ قید و شرطی ،تصدیق کند ،خواه از طریق استدالل قادر به
درک صدق آن باشد یا نباشد (عبودیت .)91 :1912 ،اینجاست که عنوان فلستفه استالمی بتا
چالش های سختی روبرو میشود؛
آیا واژه فلسفه اسالمی واژه ای خود متناقض نیست؟ هویت فلسفه اسالمی چه خواهد
بود؟ یعنی از حیث ماهیتش آیا حقیقتاً فلسفه است؟ ثانیاً چه تمایزی با فلسفه یونتان و یتا
کالم اسالمی خواهد داشت؟
برخی معتقد شده اند که فلسفه اسالمی ،حقیقتاً اسالمی نیست بلکه یونانی است و اسالم
هیچ گاه با فلسفه جمع نخواهد شد (رنان .)191- 191 :1931 ،برخی دیگر اساساً تفاوتی بتین
فلسفه اسالمی و کالم اسالمی نمیبینند و معتقدند امثال مالصدرا الهی دادن و متکلم بزرگی
هستند نه فیلسو (ملکیان .) 142 :1911 ،برخی دیگر گفتهاند که اساساً روح فلسفه با دیانت
اسالمی ناسازگار است و اینها را باید دو جوهر متفاوت دانست و به صتورت کلتی روش
اندیشه ورزی اسالم را غیر از روش اندشه ورزی فلسفی و استقالل عقلی یونانی متیداننتد
(النشار 11 :1311 ،و ،41بدوی( :1341 ،ز) ،کرمی )1911 ،برخی دیگر نیز در کنار تفکیک جریان
فلسفی غرب جهان اسالم از جریان فلسفی شرق جهان اسالم ،فلسفه استالمی را از حیتث
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ایدئولوژی ،اسالمی دانسته اما از حیث محتوا آن را یونانی میدانند (الجابری 91- 91 :1339 ،و

 ،93- 91همو .)11 :1911 ،برخی دیگر در دفا از فلسفه اسالمی احیاناً اموری را فلسفی تلقی
کردهاند که اساساً فلسفی نیستند و به نوعی دچار التقاط شدهاند (عبدالرزاق.) 31 :1344 ،

برخی نویسندگان ،نظریات معاصران درباره اثبات امکان فلسفه استالمی را تتا هشتت
تقریر رساندهاند (علی پور .)42- 41 :1911 ،از جمله افرادی که بته دفتا از فلستفه استالمی
پرداخته ،عالمه طباطبایی است .ایشان در قرن اخیر مهم ترین شخصیت فلستفی در جهتان
اسالم بوده است و ابداعات فلسفی متعددی در آثار خود دارد و عالوه بر اینکه سالها بته
تحقیق و تدریس فلسفه اسالمی پرداخته و شاگردان بسیاری در این رشتته تربیتت کترده
است ،در سایر رشته های اسالمی نیز صاحب نظر بوده و تفسیر المیزان ایشان ،بته عنتوان
قوی ترین تفسیر شیعی در جهان اسالم همواره در علوم مختلت استالمی متورد مراجعته
محققین می باشد .از این رو بررسی آثار و دیدگاه های ایشان که با ابعاد مختل اندیشه های
اسالمی و نیز علوم عقلی آشنایی عمیقی داشته است اهمیت بسیاری می یابد .ایشان در آثار
مختل

خود به تبیین هویت فلسفه اسالمی پرداخته و از آن دفا کرده است.

 .7چیستیفلسفهاسالمیازدیدگاهعالمهطباطبایی(ره) 
از دیدگاه عالمه طباطبایی فلسفه اسالمی همان عقل قطعی(یقینیات) است که حول موضو
وجود و عوارض و مراتب آن و تفکیک آن از امور وهمی و خرافی بحث میکند (طباطبایی،
 )11 :1911و در آن ،عقل در رقم زدن نتیجه مستقالً عمل کرده و نتیجه تنها با تکیه بر برهان
به دست میآید  .توضیح اینکه علم واسطه انسان با عالم خارج است و در میتان معلومتات
انسان ،قمایایی وجود دارد که صحت آنها هیچ گونه جای تردیدی ندارند و مبنای ستایر
اندیشه های انسان هستند؛ مانند اینکه «یک ،نص دو است» .این گونه ادراکات و تصدیقات
که در اصطالح منطق یقینیات گفته میشود اصطالحاً عقل قطعی نامیده میشوند .این قمایا،
قمایایی هستند که اضطراراً همه به آنها اذعان دارند و غیر قابل رد هستند و تمام معلومات
دیگر ما حجیت خود را با تکیه و استناد به این قمایا به دست میآورند .نکته ای که در اینجا
عالمه از آن بهره برده این است که اساساً قمایایی که در فلسفه به کار برده میشوند همین
قمایا هستند (همو .)131 :1911 ،ارجا فلسفه به عقل قطعی ثمراتی را در پی دارد؛ از جمله
این ثمرات:
 .1فلسفه ،همان عقل قطعی (یقینیات) است که در حل مسائل کلی وجود به کار گرفته شده
است ،مالک فلسفی بودن یک گزاره فلسفی ،قطعی بودن یا بازگشتش به عقل قطعی است
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(البته در مسائل کلی وجود) (همان .)131 :اینکه مالک یقینی بودن و غیر قابل زوال بودن یک
گزاره چیست در منطق به صورت کامل بدان پرداخته شتده استت و بته صتورت شتفا
گزاره های یقینی را از گزاره هایی که با تقلید حاصل میشوند مورد تفکیک قرار گرفته شده
است (در ذیل بحث شرائط عرض ذاتی .ر.ک؛ طباطبایی ،برهان ،ر.) 111 :
 .2رد فلسفه رد عقل قطعی خواهد بود و رد عقل قطعی نیز رد همه حجیت هاستت زیترا
اوالً تمام علوم با تکیه بر یک سری قمایای قطعی که ما آن راعقل قطعی متینتامیم شتکل
می گیرند (حتی علوم ظنی) ثانیاً وجود موضو هر علمی باید در خارج از آن علتم اثبتات
شود که عهده دار آن فلسفه است .طبق این بیان محال است که هر علم یا مذهبی فلسفه را
رد کند زیرا قبل از اینکه آن را رد کند حجیت خود را زیر ستؤال بترده استت (طباطبتایی،
1911ث.) 111 :

 .9هر جا عقل قطعی نبود بدون شک بحث فلسفی نیست لذا صر ادعای فلستفی بتودن
کفایت نمیکند؛ بلکه باید تکیه بر عقل قطعی کند (همان)131 :؛ از ایتن روی صتر قطتع
روان شناسانه یا استفاده از مشهورات و مسلمات که مورد استناد علم کتالم استت کفایتت
نمیکند؛ زیرا همه اینها قابل زوال هستند و ذاتاً غیرمستند به نفس واقعیت هستند بلکه تکیه
به شهرت یا حالتی روانشناسی دارند؛ بر ختال فلستفه کته مستتقیماً از قمتایای یقینتی
ونفس االمری استفاده میکند.
 .4فلسفه متکی بر عقل قطعی است از ایتن رو بتا تقلیتد میانته ای نتدارد و صتر اینکته
فیلسوفانی مطلبی را گفتهاند باعث فلسفی شدن گزارهای نمیشود بلکه باید بدیهی بودن یا
بازگشتش به بدیهیات به صورت تفصیلی تحلیل عقالنی شود تا هویت فلسفی بیابتد لتذا
قطعی که عمدتاً از روایات حاصل میشوند قطع فلسفی محسوب نمیشوند بلکته عمتدت ًا
قطع عرفی هستند که امکان زوالشان هست زیرا عمده این روایات زبان عرفتی دارنتد در
نتیجه ظنی الدالله هستند در کنار اینکه اخبار متواتر بسیار کم هستند در نتیجه ظنی الصدور
نیز هستند (همو ،1914 ،ج .)423- 421 :1البته در بعمی از روایات از گزاره های فلسفی استفاده
شده است؛ یعنی مسائل هستی از جمله خداشناسی را بتا تکیته بتر ق متایای بتدیهی حتل
کردهاند .این دسته روایات عیناً فلسفه هستند و علت یقینی بودن آنهتا نفتس گتزارههتای
یقینی ای است که در آنها به کار رفته .اما بر طبق این تبیینِ از فلسفه ،چرا فلستفه استالمی
مقید به قید اسالمی شده است؟
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منظورازقیداسالمی

ظاهراً هیچ یک از کسانی که به عنوان فیلسو اسالمی نامیده میشوند –از کندی تا عالمه
طباطبایی  -فلسفه خ ود را با صفت اسالمی توصی نکرده اند و این اصطالح در آثار ختود
فیلسوفان مسلمان جایی ندارد .آنها همیشه از فلسفه به شکلی مطلق یاد کردهاند (علی پور،
 .)41 :1913از بررسی های عالمه در کتاب شیعه ،روشن است که او چیستی فلسفه اسالمی را
متفاوت از چیستی فلسفه یونان ندانسته است بلکه در تبیین هر دوی این مکاتب فلسفی از
یک تعری استفاده کرده است یعنی تعقل برهانی در کلیات جهان هستی (طباطبایی1911 ،ث:
 .)33ایشان اصوالً قید اسالمی را داخل در هویت فلسفه نمیداند بلکه قید اسالمی را ناظر
به بستر شکل گیری و تکامل این عقالنیت فلسفی می داند به این معنا که فلستفه در بستتر
جامعه اسالمی و در مواجهه با چالش های آن و فرهنگ اسالمی و آموزه های اسالمیای که
در قرآن و نیز از سنت به ما رسیده است به یک تکاپو ی عقالنی ممتتدی در طتول صتدها
سال افتاده است که حاصل پاسخ عقالنی به آنها فلسفه ای شده استت کته متا آن را فلستفه
اسالمی مینامیم (همان)13- 11 ،11- 11 ،31 :؛ بته عبتارت دیگتر فیلستوفانِ مستلمان ،دارای
مشکالت و مسائل خاصی بودند و فلسفهشان در ارتباط با همتین مشتکالت شتکل یافتته
است .این مشکالت ،با مشکالت و مسائل فیلسوفان یونان متفاوت بوده است (دینانی:1913 ،

)129؛ لذا می توان گفت اسالمیت فلسفه اسالمی مربوط به مقام گردآوری است نته داوری
(رحیمیان ،21 :1919 ،دیباجی ،اسالمی .)31- 33 ،32 :1931 ،پس باید گفت وقتی فلسفه را به عقل
قطعی ارجا دهیم دیگر نه عنوان یونانی در هویت آن تأ ثیری دارد و نه عنوان اسالمی بلکه
این قیود همه مربوط به بسترهای رشد فلسفه میشوند ؛ از همین روست که به اعتقاد برخی
فلسفه اسالمی به معنای فلسفه فیلسوفانِ مسلمان ،محل تردید و نزا نیست (خسروپناه:1914 ،
.)112

عالمه در تبیین علل روی آوردنِ مسلمانان به فلسفه ،به روشنی مورد قبول بودنِ ایتن
طریق عقلی را در اسالم تأیید می کند و آن را جزئی از اندیشه قرآنی و مذهبی میداند کته
توضیح آن خواهد آمد.

تمایزاصلیفلسفهازکالم 
گرچه فلسفه همچون کالم ،اصول اسالمی را تأیید کرده است؛ اما این به معنای تعهد داشتن
به عقاید دینی و کنار گذاشتن استقالل تعقلی فلسفه نیست (دیباجی؛ اسالمی .)33 :1931 ،عالمه
در این باره در کتاب المیزان بیان داشته که منظور از استقالل عقل در فلسفه این است کته
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قوام پیداش اعتقاد ،کنجکاوی عقلی (برهانی) و تحلیل و تفکر آزاد باشد نه از روی تقلید و
یا هر عاملی که خارج از عقل یا عقل ورزی آزادانه باشد؛ از این رو اگرچته در کتالم هتم
کوشش های عقالنی صورت می گیرد اما این کوشش ها باعتث نمتیشتود تتا آن را فلستفه
بنامیم؛ زیرا نتیجه از قبل مشخص است و عقل کاوش های آزادی ندارد بلکه از قبل ،خود را
در اختیار اثبات یک نتیجه مشخص قرار داده است و ملزم است که مقتدمات ختود را بته
گونه ای فراهم کند تا نتیجه از قبل تعیین شده اثبات شود ،لذا به جای یقینیات به مشهورات
و مسلمات استناد میکند (طباطبایی ،1914 ،ج.) 423- 421 :1

وی در کتاب شیعه و نیز شیعه در اسالم بیان میدارد که مثالً گاهی یک اعتقتاد مستلم
فرض میشود و سپس به دنبال هر گونه دلیلی میرویم که داللتت بتر آن اعتقتاد دارد .در
اینجا در واقع دلیل بیشتر جنبه ورزش فکری و بازی با حقائق را خواهد داشت و دیگر قوام
اعتقاد ،استدالل و نظر نیست .در این روش بحثی عقل ،استقاللی در شکلدهتی اعتقتادات
ندارد بلکه زمانی عقل مستقل محسوب میشود که قبل از استدالل هیچ نتیجهای ،مسلم و
مفروض قرار نگیرد و از برهانی که نتیجه قطعی میدهد استفاده شود (همو1911 ،ث،13،11 :
همو1911 ،ب .) 31 :از همین جا مشخص میشود که تمایز فلسفه اسالمی از کتالم استالمی
اساساً در چیستی آنهاست در حالی که تمایز فلسفه اسالمی از فلسفه یونانی نه در چیستی
آنها بلکه در هستی آنهاست که در ادامه به تبیین آن خواهیم پرداخت.
این تفاوت در چیستی در واقع ناشی از این است که غرض علم کالم بر خال فلسفه
اصالً کش حقیقت نیست؛از همین روست که عالمه این عبارت را از متکلمین -در مقام
بیان فرق میان بحث کالمی و فلسفی و ترجیح کالم بر فلسفه  -نقل متی کنتد کته کتالم از
احوال مبدأ و معاد بحث مى کند به نحو مطابق شر  ،و فلسفه هم همتین بحتث را انجتام
مىدهد ،خوا ه مطابق شر باشد و خواه نباشد (همو1911 ،ث.)11- 13 :

 .7رابطهدیناسالمبافلسفهازنظرعالمهطباطبایی(ره) 
بحث از هویت فلسفه اسالمی با این عنوان که آیا واژه فلسفه اسالمی عنوانی خود متناقض
است یا خیر؟ همواره بحثی درباره رابطه فلسفه با اسالم را نیز به دنبال خود داشته استت؛
زیرا همان گونه که در مقدمه گذشت بعمی روش اسالمی را که متکی بر وحی و تعبد بود
منافی با روش فلسفی که مبتنی بر عقل مستقل است دانستهاند ؛ از این رو بته ختاطر ایتن
مناقشات و اهمیت این مسأله ،بحث از هویت فلسفه اسالمی همیشه با بحث از رابطه فلسفه
و اسالم همراه بوده است؛ گو اینکه تحقیق درباره هویت فلسفه استالمی بتدون بحتث از
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رابطه فلسفه با اسالم کامل نیست.
اینکه فلسفه یونانی توانست وارد دنیای اسالمی شود امتا در ملتل دیگتر و بعمتی از
کشورهای آن زمان وارد نشد دقیقاً به خاطر زمینه و ضرورتی بود که تعلیمات اسالمی آن را
فراهم کرده بود واال فلسفه یونانی ترجمه نمیشد و به زبان عربی وارد نمتیشتد (نصتری،
 .)141- 141 :1911آنچه که از آثار عالمه طباطبایی در این رابطه می توان برداشت نمود ایتن
است که با بررسی  9مطلب می توان فهمید که رابطه استالم بتا فلستفه چگونته استت- 1 :
بررسی آموزه های اسالمی و سایر علل مؤ ثر در روی آوردن مسلمانان بته فلستفه و تفکتر
فلسفی و استمرار آن  - 2علل رویگردانی بعمی مسلمانان از فلسفه  - 9تحلیتل استالم و
فلسفه بر محور فطرت انسانی
الف .بررسیعللرویآوردنمسلمانانبهفلسفهوتفکرفلسفیواستمرارآن
.7نقشتعالیمقرآن :
عالمه طباطبایی در دو کتاب شیعه در اسالم و بررسی های اسالمی تأ کید دارد که آموزههای
قرآن به صورت مستقیم نقش مهمی در روی آوردن مسلما نان به ترجمه علتوم مختلت از
جمله فلسفه داشته است؛ زیرا از جمله منابعی که هد های دین و مبانی ملیت اسالمی را
تبیین می کرد قرآن بود .قرآن تأ کید زیتادی بتر تعقتل و تفکتر در همته شترون آفترینش و
خصوصیات وجود آسمان و زمین و حیوان و غیره دارد و خود نیز در موارد احقاق حقایق
به استدالل عقلى آزاد مىپردازد؛ الجرم مسلمین عالقه مند اشتغال به انوا علتوم از جملته
فلسفه گردیدند (همو1911 ،د ،119 :همو1911 ،ب )19-12 :؛ ایشان در تفسیر المیزان بیان میدارد
که واژه های قرآنی همچون لبّ ،حکمت و امثال آنها به روشنی هویت اندیشته فلستفی را
بیان می کنند یا شامل میشوند (همو ،1914 ،ج .)313 :2بسیاری از فیلسوفان استالمی معتقتد
بودند که ستوره لقمتان وحتی شتده تتا ارزش حکمتت و فلستفه را تعتالی بخشتد (نصتر؛
محمدرضایی .)3- 1 :1913 ،از این رو مسلمانان برای تحکیم این مبانی اسالمی به ترجمه کتب
گوناگون از جمله فلسفه برآمدند.
عالمه در تأ یید تفکر فلسفی در قرآن چند بیان ذکر کرده است که ما در اینجا به بعمی
از آنها اشاره میکنیم:
تبیین اول اینکه عالمه طباطبایی در کتاب شیعه در اسالم بیان میدارد که وقتتی قترآن
کریم ،با بیانات خود مردم را خطاب قرار میدهد گاهی تنها به مجرد اتکای به فرمانروایی
خدایی ،مردم را ملزم به پذیرش اصول اعتقادی میکند؛ اما از سوی دیگر « با اعتماد کامل به
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واقعیت» خود می گوید « به احتجاج عقلی پرداخته حقانیت معار نامبترده را دریابیتد» و
تصدیق آنها را از آفرینش جهان که گواهی راستگوی است بپرسید و در نهایت تصدیق و
ایمان را از نتیجه دلیل به دست آورید نه اینکه اول ایمان آورید و بعد با فرض مطابقت آن
دلیل اقامه کنید ( طباطبایی1911 ،ب .)19- 12 :این نو بیان به روشنی نشان میدهد که قترآن
تفکر برهانی را در ردی تفکر مذهبی قرار داده است.
تبیین دوم اینکه عالمه در تفسیر المیزان بیان میدارد که کتاب و سنت به این دعتوت
می کنند که بشر هرچه بیشتر طرق عقلیه صحیح را به کار ببندد؛ « بندگان مرا بشارت بتده؛
همان کسانی که به سخن گوش فرا مى دهند و بهترین آن را پیروى مى کنند ،آنهایند که خدا
هدایتشان کرده و آنان صاحبان خرد هستند» (زمر11/و )11و میدانتیم کته طترق عقلیته
صحیح ،چیزی جز مقدمات بدیهی و یا متکی بر بدیهیات نیست (همو ،1914 ،ج .)122 :1از
جمله آیات دیگری که عالمه به عنوان تأ ییدی برای طرق عقلیه ذکر کرده استت آیته «بتا
حکمت و موعظه نیکو با راه پروردگارت دعوت کن و با پسندیده ترین شیوه با آنها مجادله
کن» (نحل )121/است که در سه مورد حقیقیات ،اعتباریات و در موارد خیر و شر احتمالی به
 9نو تفکر برهان ،جدل و موعظه دعوت میکند (همو1911 ،ب ،31 :همو ،1914 ،ج.) 493 :،1

تبیین سوم اینکه قرآن تعصب جاهالنه را مذمت کرده است و صر اینکه با کسی یتا
دینی دشمن هستیم در صورتی که باعث شود اگر حقی از او سر زد نادیده بگیریم از نظتر
قرآن تعصبی جاهالنه است .لتذا بته صتر اینکته بعمتی علتوم عقلتی را بعمتی افتراد
غیرمسلمان یا حتی ملحد تدوین کرده اند دلیل بر چشم پوشیدن بر حتق نمتیشتود (همتو،
 ،1914ج )122 :1و مورد قبول قرآن نیست .حق حق است و لو اینکه از کافر سر بزند.
 .2واکنشنخبگانشیعهنسبتبهفلسفهوتفکرفلسفی:
نقش پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و ستلم) و امامتان معصتوم (علتیهم الستالم) در پیتدایش
رویکرد فلسفی به تعالیم اسالمی و در نهایت تدوین فلستفه استالمی انکتار ناپتذیر استت

(رحیمیان .)91 :1919 ،از آثار عالمه (کتابهای شیعه ،شیعه در اسالم ،رساله علتی و فلستفه
الهی) در این باره چند نکته به دست میآید:
اول اینکه از همان ابتدا قبل از اینکه فلسفه وارد دنیای اسالم شود روش بحث شیعه در
معار  ،روش تحلیل و انتقاد و کنجکاوی عقلی آزاد بود (طباطبایی1911 ،ث )31 :تا جایی که
احیاناً در اوج جنگ ،امام علی ( علیه السالم) به تحلیل های عقلی درباب توحید میپرداخت.
در اینجا حتی عالمه طباطبایی (ره) یک قدم فراتر رفته و با استناد به بعمی روایات ،تفکر
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فلسفی را یعنی تفکر عقلی ای که متکی بر درک حقیقت و یقینیات باشتد نته مشتهورات و
مسلمات یک دستور عمومی از سوی پیشوایان شیعه میداند (همان.) 111 :
دوم اینکه بحث های عمیق فلسفی در کالم پیشوایان شیعه بسیار بود و امام علی ( علیه
اسالم) در میان صحابه و دانشمندان قرن اول و دوم تنها کسی است که با بیانات جتذاب،
عمیق ترین تفکرات فلسفى ر ا در رابطه با الهیات بیان داشته است که ذخائر بیکرانى از افکار
فلسفى را دارا است (همو1911 ،ب)31 :؛ لذا به صورت کلی شیعه استتعداد بیشتتری بترای
فراگیری فلسفه داشت (همو1911 ،ث .)31 :این نکته وقتی روشن تر میشود که میبینیم عمده
روایات فلسفی شیعه حتی قبل از ورود فلسفه یونان به اسالم سه ویژگی اساسی دارد:
 .1استفاده از قیاس و نتیجه گیری بر اساس آن (همان) 111 :
 .2وجود اصطالحات فلسفی که در کالم عرب سابقه نداشت (همان )111 :و
به کار بردن واژه های عربی در طرح مباحث فلسفی با تجرید آنها از معانی
اولیه و متداول (همو1911 ،ج ،ج.) 242 :2
 .9این روایات با روش فلسفی به تحلیل و تبیین مستائل عمیتق و مختلت
توحیدی میپرداخت (همو1911 ،ث.) 31 :
پس باید گفت پیشوایان شیعه نیز یکی از علل پیدایش تفکر فلسفی بین شیعه و از طریتق
شیعه در بین دیگران بودهاند (همو 1911 ،ب)39 :؛ از این روى هنگامى که کتب فلسفى یونان
و غیر آن به عربى ترجمه شد و کم و بیش در میان مسلمین رواج یافت  -با این خاصیت که
مطالب فلسفى درخور افهام همگانى نیست  -در نفوس شیعه نستبت بته دیگتران تتأثیرى
عمیق تر داشته و نقشى روشن تر مىبست (همو 1911 ،ث .)31 :همه اینها باعث شد که فلسفه
بر خال اهل سن ت در میان شیعه بماند و روز به روز به عمیق تر شتده و نهایتت در قترن
یازده بر ذخایرفلسفی اهل بیت منطبق گردد (همو1911 ،ب )39 :و اساساً بته ختاطر وجتود
همین ذخایر روایی ،روش واقع بینی اسالم در میان شیعه به صورت یک راه منظم در قالب
فلسفه اسالمی برای کش رموز و اسرار هستی در آمد (همو1911 ،ث.) 13 :
در میان متفکرین غربی ،هانری کربن با تأ کید بر همین دیتدگاه معتقتد استت روایتات
شیعی در تنظیم یافتن فلسفه اسالمی نقش محوری داشتتهانتد (کتربن ،1914 ،مقالته زنتدگی،
شخصیت و آثار مالصدرای شیرازی 13 :و ) 31؛ همچون روایاتی از پیامبر اکرم (صلی اهلل و آله
وسلم) و امام علی ( علیهالسالم) و امام صادق ( علیهالسالم) که داللت بر وجود معانی باطنی
برای قرآن دارند و این روایات اختصاصی به دوران متاخر ندارند (همان ،مقاله ستهروردی و
حکمت اشراق )293 :و مهم ترین عامل بقاء و رشد فلسفه در شیعه همین ارتباطی استت کته
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همواره بین فلسفه و اسالم در جریان بوده است بر خال فلسفه ابنرشد که این ارتباط را
قطع کرد (همان.) 291 :
.3انگیزههایحاکمانعباسیدرترویجفلسفه
دیدگاه ها درباره علل ترجمه و تروج فلسفه یکسان نیست .برخی آن را نشانه زنده بودن و

توانایی تمدن اسالمی دانستهاند (مطهری ،1912 ،ج )11 :11برخی نیز توطرهای از سوی دستگاه-
های حاکم قلمداد کردهاند (ر.ک :گوتاس) .عالمه در کتاب بررسی های اسالمی و کتاب شیعه،
در کنار بیان سایر عوامل روی آوردن به فلسفه ،معتقد است حکومت هاى معاصر بتا ائمته
هدى ،نظر به اینکه از آن حمرات دور بودند ،از هر جریان و از هر راه ممکن ،براى کوبیدن

آن حمرات علیهم السالم و بازداشتن مردم از مراجعه به ایشان و بهرهمندى از علتومشتان
استفاده مىکردند ،مى توان گفت که ترجمه علوم یونانی به منظور بستن در خانه اهلبیتت
علیهم السالم بودهاست ( طباطبایی1911 ،ث ،934 :همو1911 ،د.) 119 :
البته باید دقت داشت که سوء استفاده آنها از ترجمه و ترویج علوم یونانی ،مانع اشتغال
به فلسفه نمی شود .زیرا این فلسفه عقلی محض است و منجر به اثبات صانع و سایر صفات
الهی و نبوت و معاد میشود و نمی توان برای اثبات این دسته مسائل به شر متوسل شتد؛
زیرا احتجاج و استدالل به حجیت کتاب و سنت از خود کتاب و سنت احتجتاجى استت
دورى و باطل ،حتى مسائلى که از اصول دین مانند وجود خدا و وحدانیت و ربوبیّت او که
در کتاب و سنت وارد شده است ،به همه آنها از راه عقل استدالل شده است (همو1911 ،د:
.) 114- 119

 .4درکهماهنگیبینفلسفهودینوعرفانازسویفیلسوفاناسالمی
در جهان غرب ،پیدایش تفکیک فلسفه از مذهب به خاطر پدیده کلیسا و تناقمات و نتائج
آن بود در حالی که فیلسوفان در جهان اسالم با اینچنین تناقمتاتی روبترو نشتدند لتذا در
اسالم اندیشه تفکیک فلسفه از مذهب به وجود نیامد (کربن )9- 1 :1911 ،بلکه از ابتدای تاریخ
فلسفه اسالمی فیلسوفان به سازگاری میان فلسفه و اسالم تأکید داشتهاند (لیمن.) 11 :1911 ،
مشهورترین بیان عربی یعنی «فلسفه و حکمت از مشکات نبوت ناشی میشود» در سرتاسر
تاریخچه تاریخ اسالمی طنینانداز است و معادل دانستن عقتل فعتال بتا روح القتدس بته
وضوح تصور فیلسوفان اسالمی را از رابطه وحی و فلسفه به تصویر میکشد (نصر،1 :1919 ،
نصر ،لیمن.) 423 :1919 ،
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عالمه طباطبایی با تأکید بر این مطلب معتقد است که از همان ابتدا فیلسوفان اسالمی پی
برده بودند که به حقائق آفرینش با هر یک از سه راه یعنی از راه دین و ظواهر بیانات انبیاء
علیهم السالم ،فلسفه و برهان و راه ذوق و کش می توان نایل گردید .با تأمل در آثتار دو
فیلسو بزر اسالمی یعنی فارابی و ابنسینا این حقیقت را می توان یافت .این عامتل در
کنار نقش پیشوایان شیعه قطعاً بیشترین تأ ثیر را در رشد و تحول گسترده فلسفه یونتان در
اسالم داشته است .گرچه در ابتدا حکما و فالسفه اسالمی به مکتتب مشتائیین روی آورده
بودند ولی دیری نگذشت که در قرن چهارم و پنجم اولین قدم ها برای تطبیق میان دیتن و
فلسفه از سوی فارابی و ابنسینا برداشته شد .در قرن ششم هجری شیخ اشتراق توانستت
میان ذوق و برهان جمع کند و فلسفه اشراق را تجدید نمود سپس در قرن هفتتم هجتری
خواجه نصیرالدین طوسی به توفیق میان شر و عقل پرداخت .در قرن هشتم شمس الدین
محمد ترکه همین مسلک را به طرز عمیقتری پتیریتزی کترد .در قترن یتازدهم هجتری
میرمحمدباقر میرداماد مسلکی قریب به مسلک اشراقیین را پیمود و در نهایت صتدرالدین
شیرازی توانست حقائق آفرینش را از هر سه راه ظواهر دینی ،برهان و کش مورد بحث
قرار دهد .فلسفه مالصدرا ،به واسطه نزدیک کردن این سه مسلک به همدیگر ،موفقیتهایى
یافته که فلسفه در تاریخ چند هزار ساله خود از آنها محروم بوده ،و از مشکالتى که از هر
جانب به واسطه تهیدستى خود دامن گیرش مىشد و بنبست هایى که پیش مىآمد پیوسته
در شکنجه بود (طباطبایی1911 ،د :صص.) 33- 31

ب.چرخششیعیدرحکمتاسالمی 
تا اینجا مش خص شد که از دیدگاه عالمه طباطبایی اساساً نه تنها اسالم با فلستفه تعانتدی
نداشته است بلکه به صورت کلی اسالم و تعالیم آن ،خود انگیزه ای بترای ترجمته و روی
آوردن مسلمانان به تفکر فلسفی بوده است؛ اما باز این سؤال مطرح میشود که چرا فلسفه
از سوی بسیاری در جهان اسالم با مخالفت های بسیاری روبرو شد تا جایی کته در جهتان
اهل تسنن بعد از ابن رشد به کلی برچیده شد و چرا در شیعه ادامه یافت؟
بررسی های عالمه طباطبایی نکات جالبی را در این باب برای ما روشن می کند که در اینجا
به آنها میپردازیم:
 .1مشکل درک طبیعت مباحث فلسفی(مقام تصور ،مقام انتقال)
اولین و مهم ترین عامل مخالفت یا رویگردانی از فلسفه ،مشکالتی استت کته مربتوط بته
طبیعت مباحث فلسفی است .این مشکل همیشه بوده و هست .بسیاری از منتقدین ،تفاوت
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فلسفه با علوم کفرآمیز را درک نمیکنند (عبدالرزاق .)31 :1344 ،سرّ این مشکل را با توجه به
تقریر عالمه طباطبایی ره درکتاب شیعه در چند مقدمه بیان میکنیم:
 .1ما در ارتباطی که با جهان اطرا خود برای برطر ساختن نیازهای وجودی خود برقرار
می کنیم تنها با همین شخصیت مادی خود سروکار داریم؛ از این رو فعالیتهایمان ارتباط
با جزئیتات متاده دارد و از همتین جاستت کته افکتار جزئتی و موضتوعات شخصتی بتا
خصوصیات مادی تمام فمای ذهن ما را پر میکند .همین وضعیت خود به تنهایی پروراندن
یک تصور یا تصدیق کلی خالص و صا را با مشکالتی مواجه میکنتد (مقتام تصتور و
تصدیق معانی).
 .2وقتی مشکل پیچیده تر میشود که بدانیم ابزاری که برای تفاهم و نقل و انتقتال ذهنتی
فلسفه و مقاصد آن استفاده میشود ،الفاظی هستند که به حسب وضع ابتداییشان در رابطه
با محسوسات یا چیزهایی که در حکم محسوس و در خور فهم انسان اولی است ،بودهاند و
اگرچه ارتباط آنها با مفاهیم کلی تدریجاً در مراحل بعد پیدا شده است اما باز پای بند ماده و
زمان و مکان یعنی محدوده طبیعت بوده است (مقام وضع لفظی و انتقال مفاهیم فلسفی به
دیگران).
 .9حال هنگامى که پاى بحث هاى فلسفى و خاصه فلسفه ماوراء الطبیعه که در کلیات جهان
هستى بىقید ماده و طبیعت و در واقعیت هاى بیرون از گردش زمان و مکان بحث مىکند،
به میان آمده و در این بخش از معلومات ،به وسیله بیان لفظى ،تفتاهم برقترار گتردد ،چته
قیامتى برپا خواهد شد .صدها و هزارها لفظ ،از قبیل :بزرگى و کوچکى ،دورى و نزدیکى،
باال و پایین ،قوت و ضع  ،وحدت و کثرت ،علت و معلول ،تأ ثیر و تتأثر و نظتایر اینهتا
داریم که در خالل بحث هاى فلسفى ،چاره اى جز استعمال آنهتا نیستت ،در حتالى کته بته
حسب عر و لغت ،مفهومى جز ماده و خواص ماده ندارند.
 .4و باز کار وقتی سخت تر میشود که توجه داشته باشیم این بحث هاى فلسفى ،کمتترین
ارتباطی با متاده و ختواص متاده ندارنتد و در عتین حتال حقتایق ایتن معتانى متادی ،در
ماوراءالطبیعه هستند؛ ولى نه به نحوى که در ماده و خواص ماده مشهودند.
در نتیجه همین نارسایى بیان لفظى است که مسائل کلى فلسفى ،براى غیر اهل فلسفه ،به
هیچ وجه ،قابل همم نبوده و نوعاً برای متدیّ نین ،مطالبى کفرآمیز ،و برای غیر متدیّنین ،یک
رشته سخنان واهى و خرافى و خندهدار ،تلقى مىشود و براى متوسطین از اهل فلسفه ،که
کاملًا ورزیده نیستند ،اسباب هزاران اشکال و اشتباه مىباشد.
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 .1و آنچه همه اینها را پیچیده تر مىسازد ،تراکم مردم اطرا بحث هاى طبیعتى و ریاضتى
است که همه در اطرا ماده چرخ مىزنند! و چون این مکاتب ،روش علمى خود را روى
حس و تجر یه گذاشته اند (و حقاً در علوم همانطور باید سیر کنند) اوالً به سوى یک لغزش
بسیار عمیقى کشیده شتده انتد و آن اینکته محتیط بیترون از حتس و تجربته را از ارزش
انداختهاند .ثانیاً در اثر این لغزش ،از فن منطق حقیقى که از تنظیم صحیح افکار ،بته طتور
جبر ،بحث مى کنند ،روگردان شده و در هر شعبه از شعب علوم ،مسائل عمومى همان شعبه
را به نام منطق نامیده اند ،مانند :منطق مادى و منطق ریاضى ،سپس این منطق جعلى (یعنى
مسائل همان فن) را به فنون دیگر مخصوصاً به فلسفه الهى ،تحمیل نموده اند ،با اینکه احکام
ماده و خواص ماده ،در بیرون از محیط ماده ارزشى ندارد و سخنانی بیان داشتند که بهراستى
براى یک متفکر واقعبین ،تأس آور است (همان .)119- 11 :البته باید دقت شود عالمه در این
بیان مسائل ،منطق مادی را در حیطه علوم مربوطه رد نمی کنند؛ بلکه منطق نامیدن آن را به
عنوان ابزار کلی اندیشه برای صیانت از خطای در فکر مردود دانستند.
.2رخنهدرمرجعیتکالمپیامبر(صلیاهللعلیهوآلههوسهلم )واههلبیهت
(علیهمالسالم) 
از نظر عالمه طباطبایی مسأله خالفت و رویگردانی اکثریت از مرجعیت اهل بیت (علتیهم
السالم) به عنوان جانشینان پیامبر اکرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) ،باعث ضربه زدن بته
روش های اسالمی و نیز تفکر فلسفی در اسالم شد .توضیح اینکه:
با اینکه پیامبر اکرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) ،اهل بیت (سالم اهلل علیهم) را ،یگانه
مرجع علمی معرفی کرده و این حقیقت را به مردم رسانده بود که به اهل بیت باید مراجعه
کنند و قرآن به تنهایی کافی نیست اما مهاجرین (قریش) بر حسب اجتهاد! با سفارش و قول
پیغمبر مخالفت کردند و خالفت از اهل بیت گرفته شد .مردم هم روی این جریان از آنهتا
روگردان شده و اهل بیت در ردی اشخاص عادى ،بلکه برحسب سیاست دولتت وقتت،
مطرود از جامعه شناخته شدند و در نتیجه مسلمان ها از اهل بیت دور افتتاده و از تربیتت
علمى و عملى آنها محروم گشتند ( طباطبایی.) 941- 941 :

از سوی دیگر علم تفسیر در زمان حیات پیامبر اکترم ( صتلی اهلل علیته و آلته و ستلم)
مغفول مانده بود بلکه تنها به حفظ و نوشتن قرآن قناعت شده بتود .لتذا وقتتی بته ختاطر
احتیاجات مجبور به مراجعه به قرآن شدند فهمیدند که قرآن را به طور واضح نمیفهمنتد.
به همین خاطر چون به جز ظواهر بسیار ساده و سطحی از قترآن ،نتزول و زمتان نتزول را
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نمیدانستن د از روی حسن نظر همراه با تعبدی که به صحابه داشتند به آنها رجو کردند؛
لذا گفتار صحابه جای تفسیر خود پیغمبر ( صلی اهلل علیه و آله) را گرفت .کتم کتم اقتوال
صحابه تفسیر قرآن محسوب شد .بعد از مدتی اسرائیلیات و نیز قصص خرافتی و همتین
طور آرای شخصی بدون شواهدی از قرآن یا سنت نیز وارد تفسیر شد .لذا عمالً قترآن بته
کلی از تفسیر اصلی خود دور ماند (همان.) 919- 912 :
از سوی دیگر خالفت نیز اسالم را به یک امر دنیوی تنزل داده بود بعد از مدتی همته
احکام عبادی یا تجاری تنها از نقطه نظر افکتار اجتمتاعی (منتهتی بته حتس) و حکومتت
سنجیده می شد و حتی معار اعتقادی اسالم هم بر اساس حیات مادی مردم ،استوار شد و
زیاده روی در امر جهاد باعث شد که بقیه مقاصد عالیه اسالم مربوط به تربیت و تکمیل و
تهذیب مردم ،تحت شعا قرارگیرد .به این ترتیب حیات معنتوی استالم در حصتار متاده
محصور شد (همو1911 ،ب.) 13- 31 :
ا لبته باید توجه داشت که هر کسی که از تعالیم اهل بیت دور شود یا تنها به بخشی از
روایات بسنده کند و روایات مربوط به تفکر عقلی و معار اسالم را نادیده بگیرد امکتان
دارد که به نفی یا انکار فلسفه روی بیاورد کما اینکه در شیعه بسیاری از اهل علم که تنها به
روایات فقهی اکتفاء کردهاند و سررشته ای از علوم عقلی و روایات عقلی یا معارفی ندارند
احیاناً همین مسیر را رفتهاند یا میروند.
نتیجه این شد که اکثریت فقها و متکلمین اهل سنت از نظر علمی و تربیتی هتیچ گتاه
شرائط و تعلیمات الزم را برای مواجهه و همم جریان فلسفی در اسالم نداشتند لذا نسبت
به فلسفه بدبین بودند و فیلسوفان را تکفیر می کردند .از همین جاست که بعمی استنادات
افرادی همچون ارنست رنان که برای نفی هویت فلسفه اسالمی به شواهد تاریخی که ناظر
به اهل سنت است تکیه میکنند (رنان )11- 41 :1311 ،قابل خدشه است؛ زیرا اهل سنت در
ا ین جهت از تعالیم واقعی اسالم بسیار دور بوده اند و نیز به همین دلیل بعمی ادلهای کته
علی سامی نشار در کتب خود به عنوان اندیشه عقالنی اسالمی مطرح کرده است (النشتار،
 )131111نامعتبر می گردند.
.سوءاستفادهوسوءتعبیرازعلومترجمهای 

3
عالمه در تفسیر المیزان بیان میدارد در کنار این انحرافی که درعلوم و تعلیمات پیامبر اکرم
(صلی اهلل علیه و آله و سلم) در میان اکثریت اهل سنت پدید آمده بود ،در زمتان ترجمته
علوم قدیمیان در عهد اموی (قرن دوم) و ستپس اوج آن در زمتان عباستیان (قترم ستوم)،
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بسیاری در این علوم صاحب نظر شدند؛ اما از آنجا که دهری مسلک ها و طبیعی مذهبان و
پیروان مانی و ملل دیگر سعی کردند این علوم را ،ابزاری برای حمله به اسالم قرار دهند؛
حتی بعمی مسلمانانی که آشنایی عمیقی با فلسفه نداشتند با ظاهر برهانی ولی در حقیقت
با جدل ،به خرده گیری از معار دین و افکار متدینین میپرداختند ،خشم علمتای استالم
بسیار برانگیخته میشد؛ لذا فقها و متکلمین هیچ روی خوشی نسبت به علوم عقلی ترجمه
شده نشان نمیدادند (همو ،1914 ،ج .)411- 414 :1به واسطه حمایتی که حکومت وقت از این
علوم می کرد این نارضایتیها تأ ثیر قابل توجهی نداشت ولتی پتس از زمتان کمتى صتفحه
برگشت و به هر وسیله ای که برای علما ممکن بود -یا با شوراندن مردم و یا تکفیرشتان -
این گروه را متفرق کردند و و همراه منع اکید ،کتب فلسفى را به دریا ریختند (همان ،همو،
1911ب.) 31 :

با توجه به این مطلب ،عمده مشکالتی که باعث مخالفت با فلسفه متیشتد عمتدتاً در
جهان اهل تسنن تأثیر بسیاری می گذاشت تا در شیعه ،و همین در نهایت باعث شد تتا در
میان اهل سنت فلسفه و تفکر فلسفی ادامه پیدا نکند و متروک شود؛ اما در شیعه ،علی رغم
مخالفت هایی که به خاطر صعوبت درک طبیعت مطالب فلسفی بود ،به سبب بهرهمندی از
تعلیمات جان شینان واقعی پیامبر (سالم اهلل علیهم) فلسفه هیچ گاه از بین نرفتت و روز بته
روز عمیق تر شد؛ زیرا شیعه از سویی ،زمانی که هنوز فلسفه به جهان اسالمی وارد نشده بود
در معار با روش آزاد عقلی به بحث میپرداخت و بنا بر روایات متعددی ،امام علی ( علیه
السالم) تشویقِ به تفکر فلسفی می کرد و از سوی دیگر ذخایر بسیاری از روایات فلسفی در
میان شیعه باقی مانده بود که مجموعاً شیعه را به کاوش های فلسفی و درک عقلی مستقل بر
میانگیزاند.
ج.فلسفههمچونخوداسالمامریفطریاست 
مسأله فطرت در تبیین رابطه فلسفه و اسالم می تواند راه مستقلی باشد؛ زیرا مسأله فطرت ،ام
المسائل معار اسالمی است (مطهری ،1912 ،ج .)39 :2اگرچه عالمه این مطلب را به صورت
مستقل بیان نکرده است؛ اما می توان آن را از آثارش استنباط نمود .ما در اینجا با توجه بته
آثار عالمه طباطبایی به تبیین این مطلب میپردازیم؛
.7اندی شه فلسفی اقتمایی فطری است و اسالم دین فطرت است
عالمه معتقد است که کمال و سعادت هر موجودی ،همان چیزی است که در ذات خود و
عوارضش ،اقتصای آن را دارد ( طباطبایی1911 ،ج ،ج .)31 :2از سوی دیگر این کمال ،کتامالً
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وابسته به فعالیت های فطری اوست و نو فعالیت فطرت ،کامالً بسته به قوا و ابزاری است
که وجودش به آن مجهز شده است (همو1911 ،د ،ج .)93 :1بر این مبنا ایشان بیان میکند که
ساختار فطرت انسانی به گونه ای است که نشان میدهد ابزار اصلی ای که خداونتد بترای
رسیدن به کماالت ،در اختیارش قرار داده نیروی خرد و اندیشه است و انسانیت انستان و
چیزی که انسان را از سایر حیوانات متمایز می کند به همین قوه یعنی نیروی خرد و اندیشه
بازمی گردد (همان )11- 11 :؛ لذا انسان به واسطه اندیشه های فلسفی که البتته مبنتای ستایر
اندیشه هاست باید حقیقت را تشخیص داده و به واسطه آن به سمت کمال ختود حرکتت
کند.
انسان ها برای درک حقیقت در یک سطح نیستند و دارای استعدادهای متفاوتی هستند
اما قطعاً بعمی از آنها استعداد اندیشه استداللی که متکی بر بدیهیات است دارند؛ لذا از آنجا
که اختال قرائح و استعدادها خود امری فطری است و هر امر فطریای به حکم فطترت
در حد خود محترم شمرده میشود (همو1911 ،ال  ،191 :همو ،1914 ،ج)493- 491 :؛ از این رو،
همین که بعمی از انسان ها استعداد درک استداللی حقائق را دارند قطعاً یکی از روشهای
فطری تعلیم و درک حقیقت از راه استدالل قطعی که مبتنی بر بدیهیات است خواهتد بتود
(همو1911 ،د )43- 42 :؛ جدای از ا ینکه تمام روش های دیگر نیز به نوعی به استدالل قطعی و
فلسفی متکی هستند.

به طور کلی عالمه معتقد است کسی که حقیقتی را درک می کند به حکم فطرت وظیقه -
اش کنجکاوی و یادداشت نمودن است دقیقاً بر خال کسی که به درک پارهای از مطالب
توانا نیست وظیفهاش چشم پوشیدن و دم نزدن است (همو1911 ،ث .)133 :به عبارت دیگر
گو اینکه به اعتقاد عالمه اجماالً خداوند هر کسی را برای کاری که در آن استعداد دارد خلق

کرده است و فلسفه و استعداد اندیشه فلسفی از این قاعده قطعاً مستتثنی نیستت و فطرتتاً
محترم است.
 .2اسالم دینی فطری و جهانی است و نباید آن را در قشری خاص یا سبکی خاص محدود
کرد:
مخاطب قرآن نه تنها مسلمانان بلکه هر کس که بتواند آن را بخواند و بفهمد است (لتیمن،
 .)11 :1911در این باره نکته مهمی که به نوعی حاکم بر آثار عالمه است این است که؛ 
اوالً اسالم را باید با فطرت انسان فهمید؛ زیرا خود را استناد به فطرت انسان میدهد کما
اینکه خود قرآن رعایت استعدادهای گوناگون انسان ها را کرده و تعلیمات خود را از سه راه
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مختل ارائه کرده است؛ یعنی با هر طائفه ای با زبان ویژه آنان سخن گفته است؛
دسته ای که استعداد تفکر استداللی نداشته و با ذهن ساد ه خود در محیط کتار و ستطح
زندگی مادی به سر میبرن د و ذوق استدالل نداشته و در پیمودن این راه ،با خطر گمراهی و
کجروی مواجه میشوند را ،بیشتر از تواناییشان مکل نکرده است و اصول سه گانه دین
(توحید ،نبوت و معاد) را با بیانات ساده مولوی و ظواهر دینی تعلیم داده است.
دسته دیگری که فکرشان سالم و تفکرشان استداللی بتوده و طبیعتتاً نشتاط خاصتی در
درک معلومات فکری و نظریات علمی دارند را ،از راه استدالل آزاد تربیت میکنتد؛ یعنتی
آنان را به سوی آنچه با فطرت واقعبین و بیآالیشِ خود درک میکنند هدایت میکند؛ نته
اینکه نخست مواد اعتقادی را به آنان تحمیل و تلقین کند سپس برای دفا از آنها دلیتل و
حجت بتراشد .کتاب و سنت از این گونه استدالل ها پُتر استت و در آنهتا عقایتد استالمی
تفصیالً با ساده ترین بیان و قطعی ترین حجت توضیح داده شده است و به مصتالح کلتی و
منافع عمومی احکام و قوانین اسالمی نیز اشاره شده است.
و دسته سومی که با قطع نظر از فکر و عمل ،استعداد انصرا نفسانی خاصی از جهان
تاریک ماده و زیبایی فریبنده و لذت های گذران آن داشته و کشش خاصی نسبت به جهان
ماورای ماده و شیفتگی مخصوصی به زیبایی های پایدار و بینهایت آن -کته ایتن جهتان،
نمونهای یا در حقیقت تصوری از آنهاست  -در خود می یابند و به آسانی می توانند با اشراق
باطنی خود حقائق و اسرار آن جهان را درک کنند .اینان را از راه جهاد نفس و تصفیه باطن
تعلیم داده و تربیت کرده است کما اینکه پیامبر گرامی اسالم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)
میفرماید :نحن معاشر األنبیاء أُمرنا أن نکلم الناس على قدر عقولهم (همو1911 ،د.) 43- 49 :
ثانیاً قرآن در مقام خطاب ،مخاطب خود را همه انسان ها در سراسر جهان قرار داده است
و با آنها مستقیماً سخن میگوی د و در مقام تحدی وارد شده و ختودش را معجتزه پیتامبر
اسالم معرفی میکند؛ لذا این چنین کتابی هرگز در انحصار فهتم عتده معتدودی (هتر کته
باشند) درنمیآید (همو1911 ،ث )34 :و آیات قرآن نیز داللت می کند کته فهتم عتادی در آن
رخنه نمی کند و نیاز به یک فهم عمیق دارد (همو1911 ،ب )19 :البته این کالم قطعاً به معنای
تحمیل مطالب فلسفی به قرآن نیست بلکه منظور این است که صر اندیشه عرفی کفایت
در فهم قرآن نمیکند.
 .9تمایز هستیشناختی از فلسفه یونان
آنچه که باعث تمایز فلسفه اسالمی از فلسفه یونانی میشود و آن را مقید به قید اسالمی به
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معنایی که گفته شد می کند ابتکارات و دستاوردهای فلسفه اسالمی است (رحیمیان) 21 :1919 ،

که در سیر ماهیت برهانی و عقل ورزی آزادانه خود در بستر جامعه استالمی و مستائل و
چالش خاص آن ،بدان دست یافته که ما از آن به هستی فلسفه اسالمی تعبیر میکنیم .ایتن
تمایز در هستی هرچه به زمان مالصدرا نزدیک تر شده است به دستت فیلستوفان عمتدتاً
شیعی ،عمیق تر شده تا اینکه دیگر در فلسفه مالصدرا بیشترین تمایز را نسبت بته فلستفه
یونان یافته است ( طباطبایی1911 ،ث ،11- 11 :همو1911 ،ب.) 39- 32 :
عالمه طباطبایی معتقد است فلسفه اسالمی نبوغ و پیشرفتی از خود به نمایش گذاشته
است که هرگز در هیچ یک از فلسفه کهن کلده ،مصر ،یونان و اسکندریه نبوده است از این
رو عمدتاً فلسفه اسالمی در سه حیطه کلی کمیت ،کیفیت و انسجام متمتایز از آنهتا شتده
است:
أ .کمیت مسائل فلسفی:
در جهان اسالم تنها تعداد کمی از مسائل فلسفه یونان بدون تغییر ماند .تعداد بیشتری از آن
مسائل ،در جهان اسالم تکمیل شدند و اَشکال برهانی گوناگونی به خود گرفتند و یا از ابهام
خارج شدند و دقیق تر شدند .در این میان ،مسائل بسیاری در فلسفه اسالمی مطرح شتدند
که اساساً طرح و عنوانشان جدید بود (دیباجی؛ اسالمی.) 31- 39 :1931 ،
موضوعات متنو فلسفه یونان و دغدغه های دینی باعث شد تا مسائل فلستفى کته در
فلسفه یونان و اسکندریه حداکثر به دویست مسأله مىرسیدند ،تا زمان مالصدرا تقریباً به
هفتصد مسأله برسند (طباطبایی1911 ،ث .)33 :عالمه در ذیل آثتار ختود بته برختی از ایتن

ابتکارات فلسفه اسالمی نسبت به فلسفه یونانی اشاره کرده استت .ایشتان در کتتاب هنایة

احلک م به هشت مورد از این ابتکارات اشاره کرده است؛ تشخص وجود ،املادة غري داخل يف
حد اجلسم ،املتصل الوحداين ما مل ینقسم ،برهان اسد و اخرص ،وجوب الوجود ال ینقسم باحلمل عىل

كثريین ،التقدم و التأخر باحلقيق و املجاز ،التقدم و التأخر باحلق ،قضای اهلی (همو،111 ،13 :1912 ،

 .)239 ،223 ،142 ،211 ،133در کتاب بررسی های اسالمی نیز به پانزده مورد دیگر اشاره کرده
است؛ اصالت وجود ،وحدت وجود ،تشکیک وجود ،نظریه حرکت جوهری و فترو آن،
حدوث زمانی ،اتحاد عاقل و معقول ،قاعده بسيط احلقيق كل االشياء ،قاعده اشر  ،تقستیم

وجود به خارجی و ذهنی ،مباحث واجب الوجود ،تقسیم جوهر و عرض و بیان اجناس و
انوا آنها ،تقسیم وجود به حادث و قدیم ،تقسیم وجود به واجب و ممکن ،تقسیم وجود به
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لنفسه و لغیره ،تقسیم وجود به مستقل و رابط (همو1911 ،د ،ج .)24- 13 :2و در سایر آثار خود
به چهارم مورد دیگر اشاره کرده اند؛ تعری حرکت (همو ،بی تا ، )121 :نفی وحدت عددی
خداوند (وحدت حقه) (همو ،1914 ،ج ، )111- 114 :3جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت
البقاء بودن نفس ،رابطه قوس صعود و قوس نزول (همو1911،ال  ، )111 :صفت ذاتی بودن
اراده و کالم (همان ،)143 :بعد چهارم (زمان) (همو1911 ،ج.) 33 :
البته ناگفته نماند که عالمه طباطبایی خود نیز نزدیک به  11ابتکار فلسفی از ختود بته
یادگار گذاشته است؛ از جمله این ابتکارات ،نظریه ادراکات اعتباری است که خود فصلی
مستقل و مشتمل بر مسائل متعددی ،در فلسفه اسالمی است (همو1911 ،ال  ،119 :همو:1421 ،
 )993و بسیاری از موضوعات اعتباری و نظام اجتماعی را تحلیل فلسفی نمتوده استت .از
دیگر ابتکارات عالمه طباطبایی می توان به نظریه حرکت در حرکت (اردستانی ،کوچنانی:1911 ،

 ، )243نظریه حرکت در مقوالت عرضی به تبع حرکت در جوهر (همان )211 :و دهها برهان
جدید یا نقد و تدقیقاتی که در ذیل مسائل فلسفی ارائه کرده است ،اشاره کرد (ر.ک؛ اردستانی،
کوچنانی( ،7311 ،جمعی از نویسندگان).) 211- 211 ،221،134 :1911 ،

ب .نظم و انسجام و ارتباط خاص بین مسائل در فلسفه اسالمی:
تمایز دوم ،ابتکاراتی است که در نظم ،چینش و انسجام خ ود مسائل فلسفه پدید آمده است.
از دیدگاه عالمه طباطبایی فلسفه یونانی عبارت بود از یک سری مسائل فلسفی کته نوعتاً
پراکنده و غیر مرتبط با یکدیگر بودند و هیچ نظم ترتیب منطقی ای بین آنها حاکم نبود اما در
اسالم به مرور به مرتبهای از نظم ،ترتب و انسجام در مسائل رسید که اوالً به عنوان یتک
علم مستقل در آمد بدین معنا که کامالً مستقل از طبیعیات و هیرت قدیم شد .ثانیاً با حل دو
مسأله اول آن یعنی اصالت وجود و تشکیک ،حالت مسائل فتن ریاضتی را پیتدا کترد بته
گونه ای که با حل آن دو ،تمام مسائل فلسفی را می توان تحلیتل و تبیتین کترد (طباطبتایی،
1911ب ،21- 22 :همو1911 ،ث ،11- 11 :همو1911 ،د.) 21- 11 :

ت .زنده بودن و پویایی در حل مسائل مختل (کیفیت مسائل)
این تمایز را می توان نتیجه دو تمایز قبلی شمرد .در فلسفه اسالمی ،به واستطه استتقالل و
قطع ارتباط با طبیعیات و هیرت قدیم ،دیگر تنافی و برخوردی میان این مکتتب فل ستفی و
علم امروز رخ نمیدهد (همان) و به خاطر مسائل جدیتدی کته موفتق بته حتل آنهتا شتد
پویاییای در آن پدیدار شد که اوالً تصویر جهان را به یک تصویر زنده کته مطبتو طبتع
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انسان و موافق عقل و ذوق و شر بود را دگرگون کرد تا جایی که در نهایت ،مالصدرا با
ثبوت سه نظریه اساسى (اصالت و وحدت و تشکیک حقیقت وجود) آن را بته اوج ختود
ثانیا فلسفه اسالمی با ظرفیت ها و افق های جدیتدی کته در ختود پدیتد آورد بته
ً
رساند .
صورت عمومی قادر به حل مسائلی شد که علم جدید ،تازه موفق به کش آنها شده یا امید
حل آن را دارد؛ چنان که به واسطه حل شدن مسأله حرکت جوهرى ،کته سیصتد ستال در
فلسفه اسالمی حل شد ،مسأله بُعد چهارم در اجسام ،به طور آشکار تبیتین شتده و مستأله
نظریه نسبیّت (البته در خارج از افکار نه در افکار) روشن گردید و مسائل دیگرى که هنوز
از راه علم مورد بحث نشده ،کامالً خاتمه یافته است (همان).

به اعتقاد عالمه طباطبایی فلسفه در اسالم آنچنان پویایی یافته است کته اگتر هتم بته
صورت کلی بعمی مسائل فلسفی روز را حل نکرده باشد اما ظرفیت فراهم کتردنِ مبتانیِ
حل آنها را در خود دارد (همو1911 ،ث.) 11- 11 :
با توجه به تفاوت های کلی سه گانهای که بیان شد به خوبی روشن میشود که فلسفه ،با
حفظ هویت تعقلی خود کامالً حیات جدیدی را در همه ابعاد فلسفی در اسالم یافته است.
نتیجهگیری 

به نظر عالمه طباطبایی فلسفه اسالمی دارای یک هویت اصیل است بدین معنا که فلستفه
اسالمی از حیث چیستیاش چیزی جز کاوش های آزاد انه عقل با تکیه بر بدیهیات عقلتی،
برای تحقیق در موضو وجود و احکام آن نیست .توجه به این نکته مالک فلسفی بتودن
یک گزاره فلسفی ،غیر قابل رد بودن فلسفه ،تقلیدی نبودن گزاره های فلسفی و نیز اینکه قید
اسالمی و یونانی داخل در هویت فلسفه اسالمی نیستند را به خوبی روشن مینماید .اساساً
به خاطر همین نکته (چیستی فلسفه) است که نباید فلسفه را با کالم اسالمی خلط کرد؛ زیرا
عقل در کالم استقالل ندارد و آزادانه به کاوش درباره حقیقت نمیپردازد؛ بلکه همیشه خود
را متعهد به اعتقادات و نتائج از پیش تعیین شدهای میداند و به همین خاطر است که استناد
آن نیز به مشهورات و مسلمات است؛ پس باید گفت اختال فلسفه با کالم یک اختال
ماهوی (چیستی) است و نباید فلسفه اسالمی را با کالم اسالمی یکی شمرد.
با این نگاه ،از دیدگاه عالمه طباطبایی قید اسالمی و یونانی داخل در چیستتی فلستفه
نیستند بلکه ناظر به بستر رشد فلسفه هستند؛ بدین معنا که فلسفه -یعنی تکیه بر عقل قطعی
و برهانی در کلیتات جهتان هستتی  ،-گتاهی در جغرافیتای جهتان استالم و پرستشهتا و
چالش های خاص به آن ،مسیر خود را ادامه می دهد و گاهی در منطقه جغرافیایی یونانی؛ از
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همین جاست که تمایز فلسفه اسالمی با فلسفه یونانی نه در چیستی آنها بلکه در مسیر آنها
یعنی تحقق خارجی این عقالنیت برهتانی استت .ایتن تمتایزات در سته بختش خالصته
می شوند .1 :کمیت مسائل فلسفی .2 ،نظم و انسجام و ترتب خاص در بین مسائل فلستفه
اسالمی که باعث استقالل فلسفه از علوم طبیعی شده است و  .9زنده بودن و پویایی آن در
حل مسائل مختل .
به اعتقاد عالمه واژه فلسفه اسالمی دارای تناقض درونی نیست؛ بلکه تعتالیم قترآن و
روایات معارفی و روش معصومین در استدالل در معار  ،نقش بسیار تعیتین کننتدهای در
رشد فلسفه اسالمی داشتهاند و اساساً قرآن تفکر فلسفی را در ردیت تفکتر متذهبی قترار
دادهاست؛ کما اینکه فالسفه اسالمی نیتز همیشته همتاهنگی بتین فلستفه و دیتن را درک
میکرده اند .اگر هم در اسالم مخالفت هایی با فلسفه اسالمی صورت می گرفته است یا ناشی
از مشکل درک طبیعت مباحث فلسفی در مقام تصور و انتقال آن مفاهیم بوده استت؛یا بته
خاطر دور شدن از تعالیم اهل بیت به عنوان جانشینان واقعی پیامبر در تبیین اندیشه و روش
درست اسالمی بوده است و یا ناشی از استفاده دهری مسلک هتا و طبیعتی مستلکان و ..از
فلسفه برای هجمه به اسالم بوده است کما اینکه برخی از مسلمانان فیلسو نما بته استم
فلسفه و ظاهر برهانی اما در حقیقت با جدل به خرده گیری از معار دین و افکار متدینین
میپرداختند و خشم فقها را برمیانگیختند.
از آثار عالمه طباطبایی می توان اینگونه به دست آورد که اگر اسالم و فلسفه را بر مبنای
فطرت انسان مورد توجه قرار دهیم می یابیم که اسالم دینی فطری و جهانی است و خود را
در مخاطب یا قشری خاص محدود نکرده است و از ایتن لحتاه هتیچ گتاه فلستفه را رد
نخواهد کرد؛ بلکه کسانی که دارای تفکر فلسفی بودهاند را ،محترم شمرده و با همین روش
هم آنها را مخاطب قرار داده است و چنان که گذشت تفکر فلسفی به عنوان یک نو تفکر
مذهبی به رسمیت شناخته است.
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