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چکیده
در سده گذشته بررسی هویت فلسفه اسالمی اعم از چیسمتی و هسمتی آن،
یکی از موضوعات مورد بحث مستشرقین غربی و متفکمرین اسمالمی بموده
است .آیا فلسفه اسالمی دارای یک هویت متمایز است؟ بدین معنما کمه آیما
میتوان درباره آن گفت ه اسالمی است و ه هویتی جدا از کالم اسمالمی

و فلسفه یونان دارد؟ در این باره پاسخهای گونماگونی در ردّ یما دفما از آن
ارائه شده است .یکمی از بمزر تمرین فیلسموفان معاصمر کمه بررسمیهمای
گستردهای در این باره انجام داده و در آثار خود تالش نمموده اسمت تما بمه
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 فلسمفه
میدهد .
اسالمی از منظر عالمه پاسخ 

واژگانکلیدی :هویت فلسفه اسالمی ،فلسفه یونان ،کمالم اسمالمی ،عالممه
طباطبایی ،اسالم و فلسفه.
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مقدمه 
فلسفه مجموعه مسائل هستیشناسانهای است که با روش معتبر منطقی به صورت بیواسمطه
یا باواسطه از بدیهیات اولیه یا ثانویه عقلی حاصل شدهاند و همه این بدیهیات را عقل بمدون
تقلید و مستقالً بهدست ممیآورد؛ پم صمرا اینکمه مجموعمهای از گمزارههما ،ممممونی
هستیشناسانه داشته باشند به آن فلسفی گفته نمیشود بلکه روش حصول آنها نیز باید دقیقماً
عقلی باشد و تا گزارهای صدقاش با استدالل از طریق بدیهیات اولیه یا ثانویه ثابت نشود بمه
آن ،گزاره فلسفی اطالق نمیشود حتی اگر مستند به وحی باشد.
از سوی دیگر منظور از اسالم ،مجموعه آموزهها و تعلیماتی است کمه در قمرآن کمری و
روایات معتبر مطرح شدهاند و میدانی که همچون یهودیمت و مسمیحیت ،از ادیمان آسممانی
است و از طریق وحی به دست ما رسیده است و روشن است که امور وحیانی تعبمدیانمد و
آموزههای آن به استناد ایمان به خداوند و معصومان علیه السالم است و نه مستند بمه در
صدق گزارههای بدیهی؛ بهطوری که اگر کسی مدعی شود این آموزهها را تنها از طریق عقمل
تصدیق میکند ،قطعاً مؤمن نخواهد بود زیمرا ممؤمن حقیقمی بایمد محتموای وحمی را ،از آن
جهت که وحی است بدون هیچ قید و شرطی ،تصدیق کند ،خواه از طریق استدالل قمادر بمه
در صدق آن باشد یا نباشد (عبودیت .)30 :1382 ،اینجاسمت کمه عنموان فلسمفه اسمالمی بما
چالشهای سختی روبرو میشود؛
آیا واژه فلسفه اسالمی واژهای خود متناقض نیست؟ هویت فلسفه اسمالمی چمه خواهمد
بود؟ یعنی از حیث ماهیتش آیا حقیقتاً فلسفه است؟ ثانیاً چه تممایزی بما فلسمفه یونمان و یما
کالم اسالمی خواهد داشت؟
برخی معتقد شدهاند که فلسفه اسالمی ،حقیقتاً اسالمی نیست بلکه یونانی است و اسمالم
هیچگاه با فلسفه جمع نخواهد شد (رنمان .)738-737 :1368 ،برخی دیگمر اساسماً تفماوتی بمین
فلسفه اسالمی و کالم اسالمی نمیبینند و معتقدند امثال مالصدرا الهی دادن و متکل بزرگمی
هستند نه فیلسوا (ملکیان .)142 :1385 ،برخی دیگر گفتهاند که اساساً روح فلسمفه بما دیانمت
اسالمی ناسازگار است و اینها را باید دو جوهر متفاوت دانسمت و بمه صمورت کلمی روش
اندیشهورزی اسالم را غیر از روش اندشهورزی فلسفی و اسمتقالل عقلمی یونمانی ممیداننمد
(النشار 81 :1971 ،و ،41بدوی( :1940 ،ز) ،کرمی )1380 ،برخی دیگر نیمز در کنمار تفکیمک جریمان
فلسفی غرب جهان اسالم از جریان فلسفی شرق جهان اسمالم ،فلسمفه اسمالمی را از حیمث
ایدئولوژی ،اسالمی دانسته اما از حیث محتوا آن را یونانی ممیداننمد (الجمابری 31-30 :1993 ،و
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 ،36-35همو .)15 :1387 ،برخی دیگر در دفا از فلسفه اسالمی احیاناً امموری را فلسمفی تلقمی
کردهاند که اساساً فلسفی نیستند و به نوعی دچار التقاط شدهاند (عبدالرزاق.)97 :1944 ،
برخی نویسندگان ،نظریات معاصران درباره اثبمات امکمان فلسمفه اسمالمی را تما هشمت
تقریر رساندهاند (علی پمور .)42-41 :1380 ،از جملمه افمرادی کمه بمه دفما از فلسمفه اسمالمی
پرداخته ،عالمه طباطبایی است .ایشان در قرن اخیر مهم تمرین شخصمیت فلسمفی در جهمان
اسالم بوده است و ابداعات فلسفی متعددی در آثار خود دارد و عالوه بر اینکمه سمالهما بمه
تحقیق و تدری فلسفه اسالمی پرداخته و شماگردان بسمیاری در ایمن رشمته تربیمت کمرده
است ،در سایر رشتههای اسالمی نیز صاحب نظر بوده و تفسمیر المیمزان ایشمان ،بمه عنموان
قویترین تفسیر شیعی در جهان اسالم هممواره در علموم مختلمس اسمالمی ممورد مراجعمه
محققین میباشد .از این رو بررسی آثار و دیدگاههای ایشان که با ابعاد مختلس اندیشمه همای
اسالمی و نیز علوم عقلی آشنایی عمیقی داشته است اهمیت بسیاری می یابد .ایشمان در آثمار
مختلس خود به تبیین هویت فلسفه اسالمی پرداخته و از آن دفا کرده است.
.1چیستیفلسفهاسالمیازدیدگاهعالمهطباطبایی(ره) 

از دیدگاه عالمه طباطبایی فلسفه اسالمی همان عقل قطعی(یقینیات) است که حول موضمو
وجود و عوارض و مراتب آن و تفکیک آن از امور وهمی و خرافی بحث میکنمد (طباطبمایی،
 )17 :1388و در آن ،عقل در رق زدن نتیجه مستقالً عمل کرده و نتیجه تنها با تکیه بمر برهمان
به دست میآید .توضیح اینکه عل واسطه انسان با عال خمار اسمت و در میمان معلوممات
انسان ،قمایایی وجود دارد که صحت آنها هیچ گونه جای تردیمدی ندارنمد و مبنمای سمایر
اندیشههای انسان هستند؛ مانند اینکه «یک ،نصس دو است» .این گونه ادراکات و تصمدیقات
که در اصطالح منطق یقینیات گفته میشود اصطالحاً عقل قطعی نامیده میشوند .این قممایا،
قمایایی هستند که اضطراراً همه به آنها اذعان دارند 2و غیر قابل رد هستند و تمام معلوممات
دیگر ما حجیت خود را با تکیه و استناد به این قمایا به دست میآورند .نکتهای که در اینجما
عالمه از آن بهره برده این است که اساساً قمایایی که در فلسفه به کار برده میشموند هممین
قمایا هستند (همو .)197 :1387 ،ارجا فلسفه به عقل قطعی ثمراتمی را در پمی دارد؛ از جملمه
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 2علت اینکه انسان اضطرارا این قضایا اثبات میکند این است که قابل رد نیستند زیرا تکیه این قضایا به
اولیات است.
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این ثمرات:
 .1فلسفه ،همان عقل قطعی (یقینیات) است که در حل مسائل کلی وجود به کار گرفته شمده
است ،مال فلسفی بودن یک گزاره فلسفی ،قطعی بودن یا بازگشتش به عقل قطعمی اسمت
(البته در مسائل کلی وجود) (همان .)197 :اینکه مال یقینی بودن و غیر قابل زوال بودن یمک
گزاره چیست در منطق به صورت کامل بمدان پرداختمه شمده اسمت و بمه صمورت شمفاا
گزارههای یقینی را از گزارههایی که با تقلید حاصل میشوند مورد تفکیک قرار گرفتمه شمده
است (در ذیل بحث شرائط عرض ذاتی .ر .؛ طباطبایی ،برهان ،ر.)105 :
 .2رد فلسفه رد عقل قطعی خواهد بود و رد عقل قطعی نیز رد هممه حجیمت هاسمت زیمرا
اوالً تمام علوم با تکیه بر یک سری قمایای قطعی که ما آن راعقمل قطعمی ممینمامی شمکل
میگیرند (حتی علوم ظنی) ثانیاً وجود موضو هر علممی بایمد در خمار از آن علم اثبمات
شود که عهدهدار آن فلسفه است .طبق این بیان محال است که هر عل یما ممذهبی فلسمفه را
رد کند زیرا قبل از اینکه آن را رد کنمد حجیمت خمود را زیمر سمؤال بمرده اسمت (طباطبمایی،
1387ث.)117 :

 .3هر جا عقل قطعی نبود بدون شک بحث فلسفی نیست لذا صمرا ادعمای فلسمفی بمودن
کفایت نمیکند؛ بلکه باید تکیه بر عقل قطعمی کنمد (هممان)197 :؛ از ایمن روی صمرا قطمع
روانشناسانه یا استفاده از مشهورات و مسلمات که ممورد اسمتناد علم کمالم اسمت کفایمت
نمیکند؛ زیرا همه اینها قابل زوال هستند و ذاتاً غیرمستند به نف واقعیت هستند بلکمه تکیمه
به شهرت یا حالتی روانشناسی دارنمد؛ بمر خمالا فلسمفه کمه مسمتقیماً از قممایای یقینمی
ونف االمری استفاده میکند.
 .4فلسفه متکی بر عقل قطعمی اسمت از ایمن رو بما تقلیمد میانمهای نمدارد و صمرا اینکمه
فیلسوفانی مطلبی را گفتهاند باعث فلسفی شدن گزارهای نمیشود بلکه باید بدیهی بمودن یما
بازگشتش به بدیهیات به صورت تفصیلی تحلیل عقالنی شود تما هویمت فلسمفی بیابمد لمذا
قطعی که عمدتاً از روایات حاصل میشوند قطع فلسفی محسوب نممیشموند بلکمه عممدتاً
قطع عرفی هستند که امکان زوالشان هست زیرا عمده این روایمات زبمان عرفمی دارنمد در
نتیجه ظنی الدالله هستند در کنار اینکه اخبار متواتر بسیار ک هستند در نتیجه ظنمی الصمدور
نیز هستند (همو .)426-425 :5 ،1374 ،البته در بعمی از روایات از گزارههای فلسمفی اسمتفاده
شده است؛ یعنی مسائل هستی از جملمه خداشناسمی را بما تکیمه بمر قممایای بمدیهی حمل
کردهاند .این دسته روایات عیناً فلسفه هستند و علمت یقینمی بمودن آنهما نفم گمزارههمای
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یقینیای است که در آنها به کار رفته .اما بر طبق این تبیمین از فلسمفه ،چمرا فلسمفه اسمالمی
مقید به قید اسالمی شده است؟
منظورازقیداسالمی

ظاهراً هیچ یک از کسانی که به عنوان فیلسوا اسالمی نامیده میشوند –از کندی تما عالممه
طباطبایی -فلسفه خود را با صفت اسالمی توصیس نکردهاند و این اصمطالح در آثمار خمود
فیلسوفان مسلمان جایی ندارد .آنها همیشه از فلسفه به شکلی مطلق یاد کمردهانمد (علمی پمور،
 .)40 :1389از بررسیهای عالمه در کتاب شیعه ،روشن است که او چیستی فلسفه اسمالمی را
متفاوت از چیستی فلسفه یونان ندانسته است بلکه در تبیین هر دوی این مکاتمب فلسمفی از
یک تعریس استفاده کرده است یعنی تعقل برهانی در کلیات جهان هسمتی(طباطبمایی1387 ،ث:
 .)66ایشان اصوالً قید اسالمی را داخل در هویت فلسفه نمیداند بلکه قیمد اسمالمی را نماظر
به بستر شکلگیری و تکامل این عقالنیت فلسفی میداند به ایمن معنما کمه فلسمفه در بسمتر
جامعه اسالمی و در مواجهه با چالشهای آن و فرهنگ اسالمی و آموزههای اسمالمیای کمه
در قرآن و نیز از سنت به ما رسیده است به یک تکماپوی عقالنمی ممتمدی در طمول صمدها
سال افتاده است که حاصل پاسخ عقالنی به آنها فلسمفهای شمده اسمت کمه مما آن را فلسمفه
اسالمی ممینمامی (هممان)86-85 ،71-70 ،65 :؛ بمه عبمارت دیگمر فیلسموفان مسملمان ،دارای
مشکالت و مسائل خاصی بودند و فلسفهشان در ارتبماط بما هممین مشمکالت شمکل یافتمه
است .این مشکالت ،با مشکالت و مسائل فیلسوفان یونان متفاوت بوده اسمت (دینمانی:1379 ،
)123؛ لذا میتوان گفت اسالمیت فلسفه اسالمی مربوط به مقمام گمردآوری اسمت نمه داوری
(رحیمیان ،25 :1383 ،دیباجی ،اسمالمی .)98-96 ،92 :1391 ،پ باید گفت وقتی فلسفه را بمه عقمل
قطعی ارجا دهی دیگر نه عنوان یونانی در هویت آن تأثیری دارد و نه عنوان اسمالمی بلکمه
این قیود همه مربوط به بسترهای رشد فلسفه میشوند؛ از همین روست که به اعتقاد برخمی
فلسفه اسالمی به معنای فلسفه فیلسوفان مسلمان ،محل تردید و نزا نیست (خسمروپناه:1384 ،
.)112

عالمه در تبیین علل روی آوردن مسلمانان به فلسفه ،به روشنی ممورد قبمول بمودن ایمن
طریق عقلی را در اسالم تأیید میکند و آن را جزئی از اندیشه قرآنی و ممذهبی ممیدانمد کمه
توضیح آن خواهد آمد.
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تمایزاصلیفلسفهازکالم 

گرچه فلسفه همچون کالم ،اصول اسالمی را تأیید کرده است؛ اما این به معنای تعهد داشمتن
به عقاید دینی و کنار گذاشتن استقالل تعقلی فلسفه نیست (دیباجی؛ اسالمی .)96 :1391 ،عالممه
در این باره در کتاب المیزان بیان داشته که منظور از استقالل عقل در فلسمفه ایمن اسمت کمه
قوام پیداش اعتقاد ،کنجکاوی عقلی (برهانی) و تحلیل و تفکر آزاد باشد نمه از روی تقلیمد و
یا هر عاملی که خار از عقل یا عقل ورزی آزادانه باشمد؛ از ایمن رو اگرچمه در کمالم هم
کوششهای عقالنی صورت میگیرد اما این کوشمشهما باعمث نممیشمود تما آن را فلسمفه
بنامی ؛ زیرا نتیجه از قبل مشخص است و عقل کاوشهای آزادی ندارد بلکه از قبل ،خمود را
در اختیار اثبات یک نتیجه مشخص قرار داده است و ملزم اسمت کمه مقمدمات خمود را بمه
گونهای فراه کند تا نتیجه از قبل تعیین شده اثبات شود ،لذا به جای یقینیات بمه مشمهورات
و مسلمات استناد میکند (طباطبایی.)426-425 :5 ،1374 ،
وی در کتاب شیعه و نیز شیعه در اسالم بیان میدارد که مثالً گماهی یمک اعتقماد مسمل
فرض میشود و سپ به دنبال هر گونه دلیلی میرویم کمه داللمت بمر آن اعتقماد دارد .در
اینجا در واقع دلیل بیشتر جنبه ورزش فکری و بازی با حقائق را خواهد داشت و دیگر قموام
اعتقاد ،استدالل و نظر نیست .در این روش بحثی عقل ،اسمتقاللی در شمکلدهمی اعتقمادات
ندارد بلکه زمانی عقل مستقل محسوب میشود که قبل از استدالل همیچ نتیجمهای ،مسمل و
مفروض قرار نگیرد و از برهانی که نتیجه قطعی میدهد اسمتفاده شمود (هممو1387 ،ث،56،57 :
همو1388 ،ب .)90 :از همین جا مشخص میشود که تممایز فلسمفه اسمالمی از کمالم اسمالمی
اساساً در چیستی آنهاست در حالی که تمایز فلسفه اسالمی از فلسفه یونانی نمه در چیسمتی
آنها بلکه در هستی آنهاست که در ادامه به تبیین آن خواهی پرداخت.
این تفاوت در چیستی در واقع ناشی از این است که غرض عل کالم بر خمالا فلسمفه
اصالً کشس حقیقت نیست؛از همین روست که عالمه این عبمارت را از متکلممین -در مقمام
بیان فرق میان بحث کالمی و فلسفی و ترجیح کالم بر فلسمفه -نقمل ممیکنمد کمه کمالم از
احوال مبدأ و معاد بحث مىکند به نحو مطابق شمر  ،و فلسمفه هم هممین بحمث را انجمام
مىدهد ،خواه مطابق شر باشد و خواه نباشد (همو1387 ،ث.)57-56 :
 -1رابطهدیناسالمبافلسفهازنظرعالمهطباطبایی(ره) 
بحث از هویت فلسفه اسالمی با این عنوان که آیا واژه فلسفه اسالمی عنوانی خمود متنماقض
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است یا خیر؟ همواره بحثی درباره رابطه فلسفه با اسالم را نیز به دنبمال خمود داشمته اسمت؛
زیرا همانگونه که در مقدمه گذشت بعمی روش اسالمی را که متکی بر وحی و تعبمد بمود
منافی با روش فلسفی که مبتنی بر عقل مستقل است دانسمتهانمد؛ از ایمن رو بمه خماطر ایمن
مناقشات و اهمیت این مسأله ،بحث از هویت فلسفه اسالمی همیشه با بحث از رابطه فلسمفه
و اسالم همراه بوده است؛ گو اینکه تحقیق دربماره هویمت فلسمفه اسمالمی بمدون بحمث از
رابطه فلسفه با اسالم کامل نیست.
اینکه فلسفه یونانی توانست وارد دنیمای اسمالمی شمود امما در ململ دیگمر و بعممی از
کشورهای آن زمان وارد نشد دقیقاً به خاطر زمینه و ضرورتی بود که تعلیمات اسمالمی آن را
فراه کرده بود واال فلسفه یونانی ترجمه نمیشد و بمه زبمان عربمی وارد نممیشمد (نصمری،
 .)141-140 :1380آنچه که از آثار عالمه طباطبایی در این رابطه میتموان برداشمت نممود ایمن
است که با بررسی  3مطلب میتوان فهمید کمه رابطمه اسمالم بما فلسمفه چگونمه اسمت-1 :
بررسی آموزههای اسالمی و سایر علمل ممؤثر در روی آوردن مسملمانان بمه فلسمفه و تفکمر
فلسفی و استمرار آن  -2علل رویگردانی بعمی مسملمانان از فلسمفه  -3تحلیمل اسمالم و
فلسفه بر محور فطرت انسانی
الف-بررسیعللرویآوردنمسلمانانبهفلسفهوتفکرفلسفیواستمرارآن
.1نقشتعالیمقرآن :
عالمه طباطبایی در دو کتاب شیعه در اسالم و بررسیهای اسالمی تأکید دارد که آمموزههمای
قرآن به صورت مستقی نقش مهمی در روی آوردن مسلمانان بمه ترجممه علموم مختلمس از
جمله فلسفه داشته است؛ زیرا از جمله منابعی که هداهای دین و مبمانی ملیمت اسمالمی را
تبیین میکرد قرآن بود .قمرآن تأ کیمد زیمادی بمر تعقمل و تفکمر در هممه شمیون آفمرینش و
خصوصیات وجود آسمان و زمین و حیوان و غیره دارد و خود نیز در موارد احقماق حقمایق
به استدالل عقلى آزاد مىپردازد؛ الجرم مسلمین عالقهمند اشمتاال بمه انموا علموم از جملمه
فلسفه گردیدند (همو1388 ،د ،173 :همو1388 ،ب )73-72 :؛ ایشان در تفسیر المیزان بیان ممیدارد
که واژههای قرآنی همچون لبّ ،حکمت و امثال آنها به روشمنی هویمت اندیشمه فلسمفی را
بیان میکنند یا شامل میشوند (هممو .)606 :2 ،1374 ،بسمیاری از فیلسموفان اسمالمی معتقمد
بودند کمه سموره لقممان وحمی شمده تما ارزش حکممت و فلسمفه را تعمالی بخشمد (نصمر؛
محمدرضایی.)9-8 :1376 ،از این رو مسلمانان برای تحکی این مبانی اسالمی بمه ترجممه کتمب
گوناگون از جمله فلسفه برآمدند.
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عالمه در تأیید تفکر فلسفی در قرآن چند بیان ذکر کرده است که ما در اینجما بمه بعممی
از آنها اشاره میکنی :
تبیین اول اینکه عالمه طباطبایی در کتاب شیعه در اسالم بیمان ممیدارد کمه وقتمی قمرآن
کری  ،با بیانات خود مردم را خطاب قرار میدهد گاهی تنها به مجرد اتکمای بمه فرممانروایی
خدایی ،مردم را ملزم به پذیرش اصول اعتقادی میکند؛ اما از سوی دیگر «با اعتماد کاممل بمه
واقعیت» خود میگوید «به احتجا عقلی پرداخته حقانیمت معمارا نمامبمرده را دریابیمد» و
تصدیق آنها را از آفرینش جهان که گواهی راستگوی است بپرسمید و در نهایمت تصمدیق و
ایمان را از نتیجه دلیل به دست آورید نه اینکه اول ایمان آورید و بعد با فمرض مطابقمت آن
دلیل اقامه کنید (طباطبایی1388 ،ب .)73-72 :این نو بیان به روشنی نشمان ممیدهمد کمه قمرآن
تفکر برهانی را در ردیس تفکر مذهبی قرار داده است.
تبیین دوم اینکه عالمه در تفسیر المیزان بیان میدارد که کتماب و سمنت بمه ایمن دعموت
میکنند که بشر هرچه بیشتر طرق عقلیه صحیح را به کار ببندد؛ «بنمدگان ممرا بشمارت بمده؛
همان کسانی که به سخن گوش فرا مىدهند و بهترین آن را پیروى مىکنند ،آنهایند کمه خمدا
هدایتشان کرده و آنان صاحبان خرد هستند» (زممر17/و )18و ممیدانمی کمه طمرق عقلیمه
صحیح ،چیزی جز مقدمات بدیهی و یا متکی بمر بمدیهیات نیسمت (هممو .)522 :5 ،1374 ،از
جمله آیات دیگری که عالمه به عنوان تأییدی برای طرق عقلیمه ذکمر کمرده اسمت آیمه «بما
حکمت و موعظه نیکو با راه پروردگارت دعوت کن و با پسندیده ترین شیوه با آنها مجادلمه
کن»(نحل )125/است که در سه مورد حقیقیات ،اعتباریات و در موارد خیمر و شمر احتممالی
به  3نو تفکر برهان ،جدل و موعظه دعوت میکند (همو1388 ،ب ،90 :همو.)436 :،5 ،1374 ،
تبیین سوم اینکه قرآن تعصب جاهالنه را مذمت کرده است و صرا اینکمه بما کسمی یما
دینی دشمن هستی در صورتی که باعث شود اگر حقی از او سر زد نادیمده بگیمری از نظمر
قرآن تعصبی جاهالنمه اسمت .لمذا بمه صمرا اینکمه بعممی علموم عقلمی را بعممی افمراد
غیرمسلمان یا حتی ملحد تدوین کردهاند دلیل بر چش پوشمیدن بمر حمق نممیشمود (هممو،
 )522 :5 ،1374و مورد قبول قرآن نیست .حق حق است و لو اینکه از کافر سر بزند.
-2واکنشنخبگانشیعهنسبتبهفلسفهوتفکرفلسفی:
نقش پیامبر (صلی اهلل علیمه و آلمه و سمل ) و اماممان معصموم (علمیه السمالم) در پیمدایش

رویکرد فلسفی به تعالی اسالمی و در نهایمت تمدوین فلسمفه اسمالمی انکمار ناپمذیر اسمت
(رحیمیان .)31 :1383 ،از آثار عالمه (کتابهای شیعه ،شمیعه در اسمالم ،رسماله علمی و فلسمفه
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الهی) در این باره چند نکته به دست میآید:
اول اینکه از همان ابتدا قبل از اینکه فلسفه وارد دنیای اسالم شود روش بحمث شمیعه در
معارا ،روش تحلیل و انتقاد و کنجکاوی عقلی آزاد بود (طباطبایی1387 ،ث )68 :تا جمایی کمه
احیاناً در او جنگ ،امام علی (علیه السالم) به تحلیلهای عقلی درباب توحید میپرداخمت.
در اینجا حتی عالمه طباطبایی (ره) یک قدم فراتر رفته و با استناد به بعممی روایمات ،تفکمر
فلسفی را یعنی تفکر عقلیای که متکی بر در حقیقمت و یقینیمات باشمد نمه مشمهورات و
مسلمات یک دستور عمومی از سوی پیشوایان شیعه میداند (همان.)118 :
دوم اینکه بحثهای عمیق فلسفی در کالم پیشوایان شیعه بسیار بود و اممام علمی (علیمه
اسالم) در میان صحابه و دانشمندان قرن اول و دوم تنها کسی است کمه بما بیانمات جمذاب،
عمیقترین تفکرات فلسفى را در رابطه با الهیات بیان داشته است که ذخائر بیکرانى از افکمار
فلسفى را دارا است (همو1388 ،ب)91 :؛ لذا به صمورت کلمی شمیعه اسمتعداد بیشمتری بمرای
فراگیری فلسفه داشت (همو1387 ،ث .)68 :این نکته وقتی روشنتر میشود که میبینی عممده
روایات فلسفی شیعه حتی قبل از ورود فلسفه یونان به اسالم سه ویژگی اساسی دارد:
 .1استفاده از قیاس و نتیجهگیری بر اساس آن (همان)117 :
 .2وجود اصطالحات فلسفی که در کالم عرب سابقه نداشت(همان )117 :و به
کار بردن واژههای عربی در طرح مباحث فلسفی با تجرید آنهما از معمانی
اولیه و متداول (همو.)242 :2 ، 1387 ،
 .3این روایات با روش فلسفی به تحلیل و تبیمین مسمائل عمیمق و مختلمس
توحیدی میپرداخت (همو1387 ،ث.)65 :
پ باید گفت پیشوایان شیعه نیز یکی از علل پیدایش تفکر فلسمفی بمین شمیعه و از طریمق
شیعه در بین دیگران بودهاند (همو 1388 ،ب)93 :؛ از این روى هنگامى که کتب فلسمفى یونمان
و غیر آن به عربى ترجمه شد و ک و بیش در میان مسلمین روا یافت -با این خاصیت کمه
مطالب فلسفى درخور افهام همگانى نیسمت -در نفموس شمیعه نسمبت بمه دیگمران تمأثیرى
عمیقتر داشته و نقشى روشنتر مىبست (همو 1387 ،ث .)68 :همه اینها باعث شد کمه فلسمفه
بر خالا اهل سنت در میان شیعه بماند و روز به روز به عمیمقتمر شمده و نهایمت در قمرن
یازده بر ذخایرفلسفی اهل بیت منطبق گمردد (هممو1388 ،ب )93 :و اساسماً بمه خماطر وجمود
همین ذخایر روایی ،روش واقعبینی اسالم در میان شیعه به صورت یک راه ممنظ در قالمب
فلسفه اسالمی برای کشس رموز و اسرار هستی در آمد (همو1387 ،ث.)86 :
در میان متفکرین غربی ،هانری کربن با تأکید بمر هممین دیمدگاه معتقمد اسمت روایمات
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شیعی در تنظی یافتن فلسفه اسمالمی نقمش محموری داشمتهانمد (کمربن ،1384 ،مقالمه زنمدگی،

شخصیت و آثار مالصدرای شمیرازی76 :و )65؛ همچون روایماتی از پیمامبر اکمرم (صملی اهلل و آلمه
وسل ) و امام علی (علیهالسالم) و امام صادق (علیهالسالم) که داللت بر وجود معمانی بماطنی
برای قرآن دارند و این روایات اختصاصی به دوران متماخر ندارنمد (هممان ،مقالمه سمهروردی و
حکمت اشراق )239 :و مه ترین عامل بقاء و رشد فلسفه در شمیعه هممین ارتبماطی اسمت کمه
همواره بین فلسفه و اسالم در جریان بودهاست بر خالا فلسفه ابنرشد کمه ایمن ارتبماط را
قطع کرد (همان.)238 :
-3انگیزههایحاکمانعباسیدرترویجفلسفه
دیدگاهها درباره علل ترجمه و ترو فلسفه یکسان نیست .برخی آن را نشمانه زنمده بمودن و

توانایی تمدن اسالمی دانستهاند (مطهمری )18 :11 ،1382 ،برخی نیز توطیهای از سوی دستگاه-
های حاک قلمداد کردهاند (ر : .گوتاس) .عالمه در کتاب بررسیهای اسالمی و کتاب شمیعه،
در کنار بیان سایر عوامل روی آوردن به فلسفه ،معتقد است حکوممتهماى معاصمر بما ائممه
هدى ،نظر به اینکه از آن حمرات دور بودند ،از هر جریان و از هر راه ممکن ،براى کوبیمدن
آن حمرات علیه السالم و بازداشتن مردم از مراجعه به ایشان و بهمرهمنمدى از علمومشمان
استفاده مىکردند ،مىتوان گفت که ترجمه علوم یونانی به منظور بسمتن در خانمه اهملبیمت
علیه السالم بودهاست (طباطبایی1387 ،ث ،364 :همو1388 ،د.)173 :
البته باید دقت داشت که سوء استفاده آنها از ترجمه و ترویج علوم یونانی ،ممانع اشمتاال
به فلسفه نمیشود .زیرا این فلسفه عقلی محض است و منجر به اثبات صانع و سایر صمفات
الهی و نبوت و معاد میشود و نمیتوان برای اثبات این دسته مسائل بمه شمر متوسمل شمد؛
زیرا احتجا و استدالل به حجیت کتاب و سنت از خمود کتماب و سمنت احتجماجى اسمت
دورى و باطل ،حتى مسائلى که از اصول دین مانند وجود خدا و وحدانیت و ربوبیّت او کمه
در کتاب و سنت وارد شده است ،به همه آنها از راه عقل استدالل شمده اسمت (هممو1388 ،د:
.)174-173

-4درکهماهنگیبینفلسفهودینوعرفانازسویفیلسوفاناسالمی
در جهان غرب ،پیدایش تفکیک فلسفه از مذهب به خاطر پدیده کلیسا و تناقممات و نتمائج

آن بود در حالی که فیلسوفان در جهان اسالم بما اینچنمین تناقمماتی روبمرو نشمدند لمذا در
اسالم اندیشه تفکیک فلسفه از مذهب به وجود نیامد (کربن )3-1 :1377 ،بلکه از ابتدای تماریخ
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فلسفه اسالمی فیلسوفان به سازگاری میان فلسفه و اسالم تأکیمد داشمتهانمد (لمیمن.)81 :1385 ،

مشهورترین بیان عربی یعنی «فلسفه و حکمت از مشکات نبوت ناشی میشمود» در سرتاسمر
تاریخچه تاریخ اسالمی طنینانداز است و معمادل دانسمتن عقمل فعمال بما روح القمدس بمه
وضوح تصور فیلسوفان اسالمی را از رابطه وحی و فلسفه به تصویر میکشد (نصمر،8 :1383 ،
نصر ،لیمن.)429 :1383 ،

عالمه طباطبایی با تأکید بر این مطلب معتقد است که از همان ابتدا فیلسوفان اسالمی پمی
برده بودند که به حقائق آفرینش با هر یک از سه راه یعنی از راه دین و ظمواهر بیانمات انبیماء
علیه السالم ،فلسفه و برهان و راه ذوق و کشس میتوان نایل گردیمد .بما تأممل در آثمار دو
فیلسوا بزر اسالمی یعنی فارابی و ابنسینا این حقیقت را میتوان یافمت .ایمن عاممل در
کنار نقش پیشوایان شیعه قطعاً بیشترین تأثیر را در رشد و تحمول گسمترده فلسمفه یونمان در
اسالم داشته است .گرچه در ابتدا حکما و فالسفه اسمالمی بمه مکتمب مشمائیین روی آورده
بودند ولی دیری نگذشت که در قرن چهارم و پنج اولین قدمها بمرای تطبیمق میمان دیمن و
فلسفه از سوی فارابی و ابنسینا برداشته شد .در قرن ششم هجمری شمیخ اشمراق توانسمت
میان ذوق و برهان جمع کند و فلسفه اشراق را تجدید نممود سمپ در قمرن هفمت هجمری
خواجه نصیرالدین طوسی به توفیق میان شر و عقل پرداخت .در قرن هشت شمم المدین
محمد ترکه همین مسلک را به طرز عمیمقتمری پمیریمزی کمرد .در قمرن یمازده هجمری
میرمحمدباقر میرداماد مسلکی قریب به مسلک اشمراقیین را پیممود و در نهایمت صمدرالدین
شیرازی توانست حقائق آفرینش را از هر سه راه ظواهر دینی ،برهان و کشمس ممورد بحمث
قرار دهد .فلسفه مالصدرا ،به واسطه نزدیک کردن این سه مسلک به همدیگر ،موفقیتهمایى
یافته که فلسفه در تاریخ چند هزار ساله خود از آنها محروم بوده ،و از مشمکالتى کمه از همر
جانب به واسطه تهیدستى خود دامنگیرش مىشد و بنبستهایى که پیش ممىآممد پیوسمته
در شکنجه بود (طباطبایی1388 ،د :صص.)69-68
ب.چرخششیعیدرحکمتاسالمی 
تا اینجا مشخص شد که از دیدگاه عالمه طباطبایی اساساً نه تنهما اسمالم بما فلسمفه تعانمدی

نداشته است بلکه به صورت کلی اسالم و تعالی آن ،خمود انگیمزهای بمرای ترجممه و روی
آوردن مسلمانان به تفکر فلسفی بوده است؛ اما باز این سؤال مطرح میشود کمه چمرا فلسمفه
از سوی بسیاری در جهان اسالم با مخالفتهای بسیاری روبرو شد تما جمایی کمه در جهمان
اهل تسنن بعد از ابن رشد به کلی برچیده شد و چرا در شیعه ادامه یافت؟
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بررسیهای عالمه طباطبایی نکات جالبی را در این باب برای ما روشن میکند کمه در اینجما
به آنها میپردازی :
 .1مشکل در طبیعت مباحث فلسفی (مقام تصور ،مقام انتقال)
اولین و مه ترین عامل مخالفت یا رویگردانمی از فلسمفه ،مشمکالتی اسمت کمه مربموط بمه
طبیعت مباحث فلسفی است .این مشکل همیشه بوده و هست .بسیاری از منتقمدین ،تفماوت
فلسفه با علوم کفرآمیز را در نمیکنند (عبدالرزاق .)97 :1944 ،سرّ این مشکل را بما توجمه بمه
تقریر عالمه طباطبایی ره درکتاب شیعه در چند مقدمه بیان میکنی :
 .1ما در ارتباطی که با جهان اطراا خود برای برطرا ساختن نیازهای وجودی خود برقمرار
میکنی تنها با همین شخصیت مادی خود سروکار داری ؛ از این رو فعالیتهمایممان ارتبماط
بمما جزئیممات ممماده دارد و از همممین جاسممت کممه افکممار جزئممی و موضمموعات شخصممی بمما
خصوصیات مادی تمام فمای ذهن ما را پر میکند .همین وضعیت خود به تنهایی پرورانمدن
یک تصور یا تصدیق کلی خالص و صاا را با مشمکالتی مواجمه ممیکنمد (مقمام تصمور و
تصدیق معانی).
 .2وقتی مشکل پیچیده تر میشود که بدانی ابزاری که بمرای تفماه و نقمل و انتقمال ذهنمی
فلسفه و مقاصد آن استفاده میشود ،الفاظی هستند که به حسب وضع ابتداییشمان در رابطمه
با محسوسات یا چیزهایی که در حک محسوس و در خور فه انسان اولی است ،بودهانمد و
اگرچه ارتباط آنها با مفاهی کلی تدریجاً در مراحل بعد پیدا شده است اما باز پای بند مماده و
زمان و مکان یعنی محدوده طبیعت بوده است (مقام وضع لفظی و انتقال مفماهی فلسمفی بمه
دیگران).
 .3حال هنگامى که پاى بحثهاى فلسفى و خاصه فلسفه ماوراء الطبیعه که در کلیات جهمان
هستى بىقید ماده و طبیعت و در واقعیتهاى بیرون از گردش زمان و مکان بحث ممىکنمد،
به میان آمده و در این بخش از معلومات ،به وسیله بیمان لفظمى ،تفماه برقمرار گمردد ،چمه
قیامتى برپا خواهد شد .صدها و هزارها لفظ ،از قبیل :بزرگى و کموچکى ،دورى و نزدیکمى،
باال و پایین ،قوت و ضعس ،وحدت و کثرت ،علمت و معلمول ،تمأثیر و تمأثر و نظمایر اینهما
داری که در خالل بحثهاى فلسفى ،چارهاى جز اسمتعمال آنهما نیسمت ،در حمالى کمه بمه
حسب عرا و لات ،مفهومى جز ماده و خواص ماده ندارند.
 .4و باز کار وقتی سختتر میشود که توجه داشته باشی این بحمثهماى فلسمفى ،کمتمرین
ارتباطی بما مماده و خمواص مماده ندارنمد و در عمین حمال حقمایق ایمن معمانى ممادی ،در
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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 ،بمه
هیچوجه ،قابل هم نبوده و نوعاً برای متدیّنین ،مطالبى کفرآمیز ،و برای غیمر متمدیّنین ،یمک
رشته سخنان واهى و خرافى و خندهدار ،تلقى مىشود و براى متوسطین از اهمل فلسمفه ،کمه
کاملًا ورزیده نیستند ،اسباب هزاران اشکال و اشتباه مىباشد.
 .5و آنچه همه اینها را پیچیدهتر مىسازد ،تراک مردم اطمراا بحمثهماى طبیعمى و ریاضمى
است که همه در اطراا ماده چرخ مىزنند! و چون این مکاتب ،روش علممى خمود را روى
ح و تجریه گذاشتهاند (و حقاً در علوم همانطور باید سیر کنند) اوالً به سوى یک لامزش
بسیار عمیقمى کشمیده شمدهانمد و آن اینکمه محمیط بیمرون از حم و تجربمه را از ارزش
انداختهاند .ثانیاً در اثر این لازش ،از فن منطق حقیقى که از تنظمی صمحیح افکمار ،بمه طمور
جبر ،بحث مىکنند ،روگردان شده و در هر شعبه از شعب علوم ،مسائل عمومى همان شمعبه
را به نام منطق نامیدهاند ،مانند :منطق مادى و منطق ریاضى ،سپ این منطمق جعلمى (یعنمى
مسائل همان فن) را به فنون دیگر مخصوصاً به فلسفه الهى ،تحمیل نمودهاند ،با اینکه احکمام
ماده و خواص ماده ،در بیرون از محیط ماده ارزشى ندارد و سخنانی بیان داشتند که بهراسمتى
براى یک متفکر واقعبین ،تأسسآور است (همان .)113-11 :البته باید دقت شود عالمه در ایمن
بیان مسائل ،منطق مادی را در حیطه علوم مربوطه رد نمیکنند؛ بلکه منطمق نامیمدن آن را بمه
عنوان ابزار کلی اندیشه برای صیانت از خطای در فکر مردود دانستند.
.2رخنهدرمرجعیتکالمپیامبر(صلیاهللعلیههوآلههوسهلم)واههلبیهت
(علیهمالسالم) 
از نظر عالمه طباطبایی مسأله خالفت و رویگردانی اکثریت از مرجعیمت اهمل بیمت (علمیه

السالم) به عنوان جانشینان پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آلمه و سمل ) ،باعمث ضمربه زدن بمه
روشهای اسالمی و نیز تفکر فلسفی در اسالم شد .توضیح اینکه:
با اینکه پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سل ) ،اهل بیمت (سمالم اهلل علمیه ) را ،یگانمه
مرجع علمی معرفی کرده و این حقیقت را به مردم رسانده بود که به اهل بیت بایمد مراجعمه
کنند و قرآن به تنهایی کافی نیست اما مهاجرین (قریش) بر حسب اجتهاد! با سفارش و قمول
پیامبر مخالفت کردند و خالفت از اهل بیت گرفته شد .مردم ه روی ایمن جریمان از آنهما
روگردان شده و اهلبیت در ردیس اشخاص عادى ،بلکه برحسمب سیاسمت دولمت وقمت،
مطرود از جامعه شناخته شدند و در نتیجه مسلمانهما از اهمل بیمت دور افتماده و از تربیمت
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علمى و عملى آنها محروم گشتند (طباطبایی.)341-340 :

از سوی دیگر عل تفسیر در زمان حیمات پیمامبر اکمرم (صملی اهلل علیمه و آلمه و سمل )
مافول مانده بود بلکه تنها به حفظ و نوشتن قرآن قناعمت شمده بمود .لمذا وقتمی بمه خماطر
احتیاجات مجبور به مراجعه به قرآن شدند فهمیدند که قرآن را به طمور واضمح نممیفهمنمد.
به همین خاطر چون بهجز ظواهر بسیار سماده و سمطحی از قمرآن ،نمزول و زممان نمزول را
نمیدانستند از روی حسن نظر همراه با تعبدی که به صحابه داشتند بمه آنهما رجمو کردنمد؛
لذا گفتار صحابه جای تفسیر خود پیامبر (صلی اهلل علیمه و آلمه) را گرفمت .کم کم اقموال
صحابه تفسیر قرآن محسوب شد .بعد از مدتی اسمرائیلیات و نیمز قصمص خرافمی و هممین
طور آرای شخصی بدون شواهدی از قرآن یا سنت نیز وارد تفسیر شد .لمذا عممالً قمرآن بمه
کلی از تفسیر اصلی خود دور ماند (همان.)383-382 :
از سوی دیگر خالفت نیز اسالم را به یک امر دنیوی تنزل داده بمود بعمد از ممدتی هممه
احکام عبادی یا تجاری تنها از نقطمه نظمر افکمار اجتمماعی (منتهمی بمه حم ) و حکوممت
سنجیده میشد و حتی معارا اعتقادی اسالم ه بر اساس حیات مادی مردم ،استوار شمد و
زیادهروی در امر جهاد باعث شد که بقیه مقاصد عالیه اسالم مربموط بمه تربیمت و تکمیمل و
تهذیب مردم ،تحت شعا قرار گیرد .به ایمن ترتیمب حیمات معنموی اسمالم در حصمار مماده
محصور شد (همو1387 ،ب.)76-67 :
البته باید توجه داشت که هر کسی که از تعالی اهل بیت دور شود یا تنهما بمه بخشمی از
روایات بسنده کند و روایات مربوط به تفکر عقلی و معارا اسمالم را نادیمده بگیمرد امکمان
دارد که به نفی یا انکار فلسفه روی بیاورد کما اینکه در شیعه بسیاری از اهل عل که تنهما بمه
روایات فقهی اکتفاء کردهاند و سررشتهای از علوم عقلی و روایات عقلی یما معمارفی ندارنمد
احیاناً همین مسیر را رفتهاند یا میروند.
نتیجه این شد که اکثریت فقها و متکلمین اهل سنت از نظمر علممی و تربیتمی همیچ گماه
شرائط و تعلیمات الزم را برای مواجهه و هم جریان فلسفی در اسالم نداشتند لمذا نسمبت
به فلسفه بدبین بودند و فیلسوفان را تکفیر میکردند .از همین جاست کمه بعممی اسمتنادات
افرادی همچون ارنست رنان که برای نفی هویت فلسفه اسالمی به شواهد تاریخی کمه نماظر
به اهل سنت است تکیه میکنند (رنان )51-47 :1957 ،قابل خدشه است؛ زیمرا اهمل سمنت در
این جهت از تعالی واقعی اسالم بسیار دور بودهاند و نیز به همین دلیمل بعممی ادلمهای کمه
علی سامی نشار در کتب خود به عنوان اندیشه عقالنی اسالمی مطمرح کمرده اسمت (النشمار،
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 )197181نامعتبر میگردند.
زعلومترجمهای 

.3سوءاستفادهوسوءتعبیرا

عالمه در تفسیر المیزان بیان میدارد در کنار این انحرافی که درعلوم و تعلیممات پیمامبر اکمرم
(صلی اهلل علیه و آله و سل ) در میان اکثریت اهل سنت پدیمد آممده بمود ،در زممان ترجممه
علوم قدیمیان در عهد امموی (قمرن دوم) و سمپ او آن در زممان عباسمیان (قمرم سموم)،
بسیاری در این علوم صاحب نظر شدند؛ اما از آنجا که دهری مسلکها و طبیعمی ممذهبان و
پیروان مانی و ملل دیگر سعی کردند این علوم را ،ابزاری برای حمله بمه اسمالم قمرار دهنمد؛
حتی بعمی مسلمانانی که آشنایی عمیقی با فلسفه نداشتند با ظاهر برهانی ولمی در حقیقمت
با جدل ،به خردهگیری از معارا دین و افکار متدینین ممیپرداختنمد ،خشم علممای اسمالم
بسیار برانگیخته میشد؛ لذا فقها و متکلمین هیچ روی خوشی نسبت به علوم عقلمی ترجممه
شده نشان نمیدادند (همو .)455-454 :5 ،1374 ،به واسطه حمایتی که حکومت وقت از ایمن
علوم میکرد این نارضایتیها تأثیر قابل تموجهی نداشمت ولمی پم از زممان کممى صمفحه
برگشت و به هر وسیلهای که برای علما ممکن بود -یا با شموراندن ممردم و یما تکفیرشمان-
این گروه را متفرق کردند و و همراه منع اکید ،کتب فلسفى را به دریما ریختنمد (هممان ،هممو،
1388ب.)91 :

با توجه به این مطلب ،عمده مشکالتی که باعث مخالفت بما فلسمفه ممیشمد عممدتاً در
جهان اهل تسنن تأثیر بسیاری میگذاشت تا در شیعه ،و همین در نهایمت باعمث شمد تما در
میان اهل سنت فلسفه و تفکر فلسفی ادامه پیدا نکند و مترو شود؛ اما در شیعه ،علمی رغم
مخالفتهایی که به خاطر صعوبت در طبیعت مطالب فلسفی بود ،به سمبب بهمرهمنمدی از
تعلیمات جانشینان واقعی پیامبر (سالم اهلل علیه ) فلسفه همیچ گماه از بمین نرفمت و روز بمه
روز عمیقتر شد؛ زیرا شیعه از سویی ،زمانی که هنوز فلسفه به جهان اسالمی وارد نشده بمود
در معارا با روش آزاد عقلی به بحث میپرداخت و بنا بر روایات متعددی ،امام علی (علیمه
السالم) تشویق به تفکر فلسفی میکرد و از سوی دیگر ذخایر بسیاری از روایات فلسمفی در
میان شیعه باقی مانده بود که مجموعاً شیعه را به کاوشهای فلسفی و در عقلی مستقل بمر
میانگیزاند.
ج.فلسفههمچونخوداسالمامریفطریاست 
مسأله فطرت در تبیین رابطه فلسفه و اسالم میتواند راه مستقلی باشد؛ زیرا مسأله فطمرت ،ام
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المسائل معارا اسالمی است (مطهری .)63 :2 ،1382 ،اگرچه عالمه این مطلب را به صمورت
مستقل بیان نکرده است؛ اما میتوان آن را از آثارش استنباط نمود .ما در اینجما بما توجمه بمه
آثار عالمه طباطبایی به تبیین این مطلب میپردازی ؛
.1اندیشه فلسفی اقتمایی فطری است و اسالم دین فطرت است
عالمه معتقد است که کمال و سعادت هر موجودی ،همان چیزی است کمه در ذات خمود و
عوارضش ،اقتصای آن را دارد (طباطبایی .)60 :2 ، 1387 ،از سموی دیگمر ایمن کممال ،کمامالً
وابسته به فعالیتهای فطری اوست و نو فعالیت فطرت ،کامالً بسته به قوا و ابمزاری اسمت
که وجودش به آن مجهز شده است (همو1388 ،د .)39 :1 ،بر این مبنا ایشان بیان ممیکنمد کمه
ساختار فطرت انسانی به گونهای است که نشان میدهمد ابمزار اصملیای کمه خداونمد بمرای
رسیدن به کماالت ،در اختیارش قرار داده نیروی خرد و اندیشمه اسمت و انسمانیت انسمان و
چیزی که انسان را از سایر حیوانات متمایز میکند به همین قوه یعنی نیروی خمرد و اندیشمه
بازمیگردد (همان )78-77 :؛ لذا انسان به واسطه اندیشمههمای فلسمفی کمه البتمه مبنمای سمایر
اندیشههاست باید حقیقت را تشخیص داده و به واسطه آن بمه سممت کممال خمود حرکمت
کند.
انسانها برای در حقیقت در یک سطح نیستند و دارای اسمتعدادهای متفماوتی هسمتند
اما قطعاً بعمی از آنها استعداد اندیشه استداللی که متکی بر بدیهیات است دارند؛ لذا از آنجما
که اختالا قرائح و استعدادها خود امری فطری است و هر امر فطمریای بمه حکم فطمرت
در حد خود محترم شمرده میشود (همو1387 ،الس ،137 :همو)436-435 : ،1374 ،؛ از ایمن رو،
همین که بعمی از انسانها استعداد در استداللی حقائق را دارند قطعاً یکمی از روشهمای
فطری تعلی و در حقیقت از راه استدالل قطعی که مبتنی بر بمدیهیات اسمت خواهمد بمود
(همو1388 ،د )46-42 :؛ جدای از اینکه تمام روشهای دیگر نیز به نوعی به اسمتدالل قطعمی و
فلسفی متکی هستند.
به طور کلی عالمه معتقد است کسی که حقیقتی را در میکند به حک فطرت وظیقمه-
اش کنجکاوی و یادداشت نمودن است دقیقاً بر خالا کسی که بمه در پمارهای از مطالمب
توانا نیست وظیفهاش چش پوشیدن و دم نزدن است (همو1387 ،ث .)196 :بمه عبمارت دیگمر
گو اینکه به اعتقاد عالمه اجماالً خداوند هر کسی را برای کاری که در آن استعداد دارد خلمق
کرده است و فلسفه و استعداد اندیشه فلسفی از ایمن قاعمده قطعماً مسمتثنی نیسمت و فطرتماً
محترم است.
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 .2اسالم دینی فطری و جهانی است و نباید آن را در قشری خاص یا سبکی خاص محمدود
کرد:
مخاطب قرآن نه تنها مسلمانان بلکه هر ک که بتواند آن را بخوانمد و بفهممد اسمت (لمیمن،
 .)81 :1385در این باره نکته مهمی که به نوعی حاک بر آثار عالمه است این است که؛ 
اوال اسالم را باید با فطرت انسان فهمید؛ زیرا خود را استناد به فطرت انسان میدهد کمما
اینکه خود قرآن رعایت استعدادهای گوناگون انسانها را کرده و تعلیمات خود را از سمه راه
مختلس ارائه کرده است؛ یعنی با هر طائفهای با زبان ویژه آنان سخن گفته است؛
دستهای که استعداد تفکر استداللی نداشته و با ذهن ساده خمود در محمیط کمار و سمطح
زندگی مادی به سر میبرند و ذوق استدالل نداشته و در پیمودن این راه ،با خطر گمراهمی و
کجروی مواجه میشوند را ،بیشتر از تواناییشان مکلس نکرده است و اصول سه گانمه دیمن
(توحید ،نبوت و معاد) را با بیانات ساده مولوی و ظواهر دینی تعلی داده است.
دسته دیگری که فکرشان سال و تفکرشان اسمتداللی بموده و طبیعتماً نشماط خاصمی در
در معلومات فکری و نظریات علمی دارند را ،از راه استدالل آزاد تربیمت ممیکنمد؛ یعنمی
آنان را به سوی آنچه با فطرت واقعبین و بیآالیش خود در میکنند همدایت ممیکنمد؛ نمه
اینکه نخست مواد اعتقادی را به آنان تحمیل و تلقین کند سپ بمرای دفما از آنهما دلیمل و
حجت بتراشد .کتاب و سنت از این گونه اسمتداللهما پرمر اسمت و در آنهما عقایمد اسمالمی
تفصیالً با سادهترین بیان و قطعیترین حجت توضیح داده شده اسمت و بمه مصمالح کلمی و
منافع عمومی احکام و قوانین اسالمی نیز اشاره شده است.
و دسته سومی که با قطع نظر از فکر و عمل ،استعداد انصراا نفسانی خاصمی از جهمان
تاریک ماده و زیبایی فریبنده و لذتهای گذران آن داشته و کشش خاصی نسبت بمه جهمان
ماورای ماده و شیفتگی مخصوصی به زیباییهای پایمدار و بمینهایمت آن -کمه ایمن جهمان،
نمونهای یا در حقیقت تصوری از آنهاست -در خود مییابند و به آسانی میتوانند بما اشمراق
باطنی خود حقائق و اسرار آن جهان را در کنند .اینان را از راه جهاد نف و تصمفیه بماطن
تعلی داده و تربیت کرده است کما اینکه پیامبر گرامی اسالم (صلی اهلل علیمه و آلمه و سمل )
میفرماید :نحن معاشر األنبیاء أُمرنا أن نکل الناس على قدر عقوله (همو1388 ،د.)46-43 :
ثانیاً قرآن در مقام خطاب ،مخاطب خود را همه انسانها در سراسر جهان قرار داده اسمت
و با آنها مستقیماً سخن میگوید و در مقام تحمدی وارد شمده و خمودش را معجمزه پیمامبر
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اسالم معرفی میکند؛ لذا این چنین کتابی هرگمز در انحصمار فهم عمده معمدودی (همر کمه
باشند) درنمیآید (همو1387 ،ث )64 :و آیات قرآن نیز داللت ممیکنمد کمه فهم عمادی در آن
رخنه نمیکند و نیاز به یک فه عمیق دارد (هممو1388 ،ب )83 :البته این کالم قطعاً بمه معنمای
تحمیل مطالب فلسفی به قرآن نیست بلکه منظور این است که صرا اندیشه عرفمی کفایمت
در فه قرآن نمیکند.
 .3تمایز هستیشناختی از فلسفه یونان
آنچه که باعث تمایز فلسفه اسالمی از فلسفه یونانی میشود و آن را مقید به قید اسمالمی بمه
معنایی که گفته شد میکند ابتکارات و دستاوردهای فلسفه اسالمی است (رحیمیمان)27 :1383 ،
که در سیر ماهیت برهانی و عقل ورزی آزادانه خمود در بسمتر جامعمه اسمالمی و مسمائل و
چالش خاص آن ،بدان دست یافته که ما از آن به هستی فلسفه اسالمی تعبیر ممیکنمی  .ایمن
تمایز در هستی هر چه به زمان مالصدرا نزدیکتر شده اسمت بمه دسمت فیلسموفان عممدتاً
شیعی ،عمیقتر شده تا اینکه دیگر در فلسفه مالصدرا بیشمترین تممایز را نسمبت بمه فلسمفه
یونان یافته است (طباطبایی1387 ،ث ،71-70 :همو1388 ،ب.)93-92 :
عالمه طباطبایی معتقد است فلسفه اسالمی نبوغ و پیشرفتی از خود بمه نممایش گذاشمته
است که هرگز در هیچ یک از فلسفه کهن کلده ،مصر ،یونان و اسکندریه نبوده اسمت از ایمن
رو عمدتاً فلسفه اسالمی در سه حیطه کلی کمیمت ،کیفیمت و انسمجام متممایز از آنهما شمده
است:
أ .کمیت مسائل فلسفی:
در جهان اسالم تنها تعداد کمی از مسائل فلسفه یونان بدون تاییر ماند .تعمداد بیشمتری از آن
مسائل ،در جهان اسالم تکمیل شدند و اَشکال برهانی گوناگونی به خود گرفتند و یا از ابهمام
خار شدند و دقیقتر شدند .در این میان ،مسائل بسیاری در فلسفه اسمالمی مطمرح شمدند
که اساساً طرح و عنوانشان جدید بود (دیباجی؛ اسالمی.)95-93 :1391 ،
موضوعات متنو فلسفه یونان و دغدغههای دینی باعث شمد تما مسمائل فلسمفى کمه در
فلسفه یونان و اسکندریه حداکثر به دویست مسأله مىرسیدند ،تا زممان مالصمدرا تقریبماً بمه
هفتصد مسأله برسمند (طباطبمایی1387 ،ث .)66 :عالممه در ذیمل آثمار خمود بمه برخمی از ایمن

ابتکارات فلسفه اسالمی نسبت به فلسفه یونمانی اشماره کمرده اسمت .ایشمان در کتماب هنایة

احلکم به هشت مورد از این ابتکارات اشاره کرده است؛ تشخص وجود ،املادة غري داخلة

بررسی هویت فلسفه اسالمی در آثار عالمه طباطبایی (ره)


145

حد اجلسم ،املتصل الوحداين مةا یقسسةم ،هانةاس اوةد و اخجة ،وجةوو الوجةود یقسسةم
هاحلمل عىل كثريین ،التسدم و التأخا هاحلسيس و املجاز ،التسدم و التأخا هاحلق ،قضای اهلة (هممو،

 .)293 ،226 ،142 ،280 ،169 ،105 ،76 :1382در کتاب بررسی های اسالمی نیز بمه پمانزده ممورد
دیگر اشاره کرده است؛ اصالت وجمود ،وحمدت وجمود ،تشمکیک وجمود ،نظریمه حرکمت
جوهری و فرو آن ،حدوث زمانی ،اتحاد عاقل و معقول ،قاعده هسيط احلسيسة كةل ا اةيا ،

قاعده اشرا ،تقسی وجود به خارجی و ذهنی ،مباحمث واجمب الوجمود ،تقسمی جموهر و
عرض و بیان اجناس و انوا آنها ،تقسی وجود به حادث و قدی  ،تقسی وجود به واجمب و
ممکن ،تقسی وجود به لنفسه و لایره ،تقسی وجود به مستقل و رابط (هممو1388 ،د-19 :2 ،
 .)24و در سایر آثار خود به چهارم مورد دیگر اشاره کرده اند؛ تعریس حرکمت (هممو ،بمی تما:
 ، )121نفی وحدت عددی خداوند (وحمدت حقمه) (هممو ، )155-154 :6 ،1374 ،جسممانیت
الحممدوث بممودن و روحانیممت البقمماء بممودن نف م  ،رابطممه قمموس صممعود و قمموس نممزول
(همو1388،الس ،)107 :صفت ذاتی بمودن اراده و کمالم (هممان ،)149 :بعمد چهارم(زممان)(هممو،
.)96 : 1388

البته ناگفته نماند که عالمه طباطبایی خود نیز نزدیک بمه  50ابتکمار فلسمفی از خمود بمه
یادگار گذاشته است؛ از جمله این ابتکارات ،نظریه ادراکات اعتباری است کمه خمود فصملی
مستقل و مشتمل بر مسائل متعددی ،در فلسفه اسالمی است (همو1387 ،الس ،113 :هممو:1427 ،
 )339و بسیاری از موضوعات اعتباری و نظام اجتمماعی را تحلیمل فلسمفی نمموده اسمت .از
دیگر ابتکارات عالمه طباطبایی میتوان به نظریه حرکت در حرکت (اردستانی ،کوچنمانی:1388 ،
 ، )246نظریه حرکت در مقوالت عرضی به تبع حرکت در جوهر(هممان )257 :و دههما برهمان
جدید یا نقد و تدقیقاتی که در ذیل مسائل فلسفی ارائه کرده است ،اشاره کرد (ر .؛ اردسمتانی،
کوچنانی( ،1388 ،جمعی از نویسندگان).)210-205 ،227،194 :1381 ،

ب .نظ و انسجام و ارتباط خاص بین مسائل در فلسفه اسالمی:
تمایز دوم ،ابتکاراتی است که در نظ  ،چینش و انسجام خود مسائل فلسفه پدید آمده اسمت.
از دیدگاه عالمه طباطبایی فلسفه یونانی عبارت بود از یک سمری مسمائل فلسمفی کمه نوعماً
پراکنده و غیر مرتبط با یکدیگر بودند و هیچ نظ ترتیب منطقیای بین آنها حاک نبود امما در
اسالم به مرور به مرتبهای از نظ  ،ترتب و انسجام در مسائل رسمید کمه اوالً بمه عنموان یمک
عل مستقل در آمد بدین معنا که کامالً مستقل از طبیعیات و هییت قدی شد .ثانیاً با حمل دو
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مسأله اول آن یعنی اصالت وجود و تشکیک ،حالمت مسمائل فمن ریاضمی را پیمدا کمرد بمه
گونهای که با حل آن دو ،تمام مسمائل فلسمفی را ممیتموان تحلیمل و تبیمین کمرد (طباطبمایی،
1388ب ،25-22 :همو1387 ،ث ،71-70 :همو1388 ،د.)20-18 :

ت .زنده بودن و پویایی در حل مسائل مختلس (کیفیت مسائل)
این تمایز را میتوان نتیجه دو تمایز قبلی شمرد .در فلسمفه اسمالمی ،بمه واسمطه اسمتقالل و
قطع ارتباط با طبیعیات و هییت قدی  ،دیگر تنافی و برخوردی میمان ایمن مکتمب فلسمفی و
عل امروز رخ نمیدهد (همان) و به خاطر مسمائل جدیمدی کمه موفمق بمه حمل آنهما شمد
اوال تصویر جهان را به یمک تصمویر زنمده کمه مطبمو طبمع
پویاییای در آن پدیدار شد که ً
انسان و موافق عقل و ذوق و شر بود را دگرگون کرد تا جایی که در نهایمت ،مالصمدرا بما
ثبوت سه نظریه اساسى (اصالت و وحدت و تشکیک حقیقمت وجمود) آن را بمه او خمود
ثانیا فلسفه اسالمی با ظرفیتهما و افمقهمای جدیمدی کمه در خمود پدیمد آورد بمه
رساند ً .
صورت عمومی قادر به حل مسائلی شد که عل جدید ،تازه موفق به کشس آنها شده یا امیمد
حل آن را دارد؛ چنانکه به واسطه حل شدن مسأله حرکمت جموهرى ،کمه سیصمد سمال در
فلسفه اسالمی حل شد ،مسأله برعد چهارم در اجسام ،به طمور آشمکار تبیمین شمده و مسمأله
نظریه نسبیّت (البته در خار از افکار نه در افکار) روشن گردید و مسائل دیگرى کمه هنموز
از راه عل مورد بحث نشده ،کامالً خاتمه یافته است (همان).
به اعتقاد عالمه طباطبایی فلسفه در اسالم آنچنان پویمایی یافتمه اسمت کمه اگمر هم بمه
صورت کلی بعمی مسائل فلسفی روز را حل نکرده باشد اما ظرفیمت فمراه کمردن مبمانی
حل آنها را در خود دارد (همو1387 ،ث.)71-70 :
با توجه به تفاوتهای کلی سه گانهای که بیان شد به خوبی روشن میشود که فلسفه ،بما
حفظ هویت تعقلی خود کامالً حیات جدیدی را در همه ابعاد فلسفی در اسالم یافته است.
نتیجه گیری
به نظر عالمه طباطبایی فلسفه اسالمی دارای یک هویت اصیل است بمدین معنما کمه فلسمفه
اسالمی از حیث چیستیاش چیزی جز کاوشهای آزادانه عقل با تکیمه بمر بمدیهیات عقلمی،
برای تحقیق در موضو وجود و احکام آن نیست .توجه به این نکتمه ممال فلسمفی بمودن
یک گزاره فلسفی ،غیر قابل رد بودن فلسفه ،تقلیدی نبودن گزارههای فلسفی و نیز اینکه قیمد
اسالمی و یونانی داخل در هویت فلسفه اسالمی نیستند را به خوبی روشن مینمایمد .اساسماً
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به خاطر همین نکته (چیستی فلسفه) است که نباید فلسفه را با کالم اسالمی خلط کرد؛ زیمرا
عقل در کالم استقالل ندارد و آزادانه به کاوش درباره حقیقت نمیپردازد؛ بلکه همیشه خمود
را متعهد به اعتقادات و نتائج از پیش تعیین شدهای میداند و به همین خاطر است که اسمتناد
آن نیز به مشهورات و مسلمات است؛ پ باید گفت اختالا فلسفه با کمالم یمک اخمتالا
ماهوی (چیستی)است و نباید فلسفه اسالمی را با کالم اسالمی یکی شمرد.
با این نگاه ،از دیدگاه عالمه طباطبایی قید اسمالمی و یونمانی داخمل در چیسمتی فلسمفه
نیستند بلکه ناظر به بستر رشد فلسفه هستند؛ بدین معنا که فلسفه -یعنی تکیه بر عقل قطعمی
و برهممانی در کلیممات جهممان هسممتی ،-گمماهی در جارافیممای جهممان اسممالم و پرسممشهمما و
چالشهای خاص به آن ،مسیر خود را ادامه میدهد و گاهی در منطقه جارافیایی یونمانی؛ از
همین جاست که تمایز فلسفه اسالمی با فلسفه یونانی نه در چیستی آنها بلکه در مسمیر آنهما
یعنی تحقق خارجی ایمن عقالنیمت برهمانی اسمت .ایمن تممایزات در سمه بخمش خالصمه
میشوند .1 :کمیت مسائل فلسفی .2 ،نظ و انسجام و ترتب خاص در بمین مسمائل فلسمفه
اسالمی که باعث استقالل فلسفه از علوم طبیعی شده است و  .3زنده بودن و پویمایی آن در
حل مسائل مختلس.
به اعتقاد عالمه واژه فلسفه اسالمی دارای تناقض درونمی نیسمت؛ بلکمه تعمالی قمرآن و
روایات معارفی و روش معصومین در استدالل در معارا ،نقمش بسمیار تعیمین کننمدهای در
رشد فلسفه اسالمی داشتهاند و اساساً قرآن تفکمر فلسمفی را در ردیمس تفکمر ممذهبی قمرار
دادهاست؛ کما اینکمه فالسمفه اسمالمی نیمز همیشمه همماهنگی بمین فلسمفه و دیمن را در
میکردهاند .اگر ه در اسالم مخالفتهایی با فلسفه اسالمی صورت میگرفته است یا ناشمی
از مشکل در طبیعت مباحث فلسفی در مقام تصور و انتقال آن مفماهی بموده اسمت؛یا بمه
خاطر دور شدن از تعالی اهل بیت به عنوان جانشینان واقعی پیامبر در تبیین اندیشمه و روش
درست اسالمی بوده است و یا ناشی از استفاده دهمری مسملکهما و طبیعمی مسملکان و ..از
فلسفه برای هجمه به اسالم بوده است کما اینکه برخی از مسملمانان فیلسموا نمما بمه اسم
فلسفه و ظاهر برهانی اما در حقیقت با جدل به خردهگیری از معارا دین و افکمار متمدینین
میپرداختند و خش فقها را برمیانگیختند.
از آثار عالمه طباطبایی میتوان اینگونه به دست آورد که اگر اسالم و فلسفه را بمر مبنمای
فطرت انسان مورد توجه قرار دهی مییابی که اسالم دینی فطری و جهانی اسمت و خمود را
در مخاطب یا قشری خاص محدود نکمرده اسمت و از ایمن لحماچ همیچ گماه فلسمفه را رد
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نخواهد کرد؛ بلکه کسانی که دارای تفکر فلسفی بودهاند را ،محترم شمرده و بما هممین روش
ه آنها را مخاطب قرار داده است و چنان که گذشت تفکر فلسفی به عنوان یک نمو تفکمر
مذهبی به رسمیت شناخته است.
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