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چه باشد آنچه خوانندش «فلسفه اسالمی»
مهدی عبداللهی



چکیده
بسیاری از مستشرقان با طرح دالیلی چون فرومایگی نژاد ساامی عار زباناان و
ناتوانی آنان از فلسفهورزی ،و منع قرآن از آزاداندیشی ادعا دارند که فلسافه نادد
مسلمانان ،چیدی بیش از ترجمه و شرح فلسفه یوناان باهویاژ ارسا و نیسا
برخی از نویسندگان عر زبان پیرو این دیدگا اند بهاعتقااد بسایاری از ایان دو
دسته ،فلسفه عربی شامل کالم و تصوف ،حتی اصول فقه نید میباشد
این مقاله نشان میدهد که هرچند آشنایی با فلسفه یونان نق هآغاز جریان فلسافه
در فرهنگ اسالمی اس  ،فلسفهورزی مسلمانان در حد ترجمه و شارح فلسافه
یونان متوقف نشد اس فلسفه بهمثابه «هستیشناسی عقلی نظااممناد» دانشای
مستقل از سایر علوم اسالمی اس که از کندی /فارابی آغاز شد و تا باه اماروز
به ویژ در فرهنگ شیعی تداوم یافتاه اسا ساومین م اور اصالی ایان مقالاه،
ت لیل سیر تکاملی اندیشه فلسفی در سایه آموز های اسالمی اس دین اساالم
با تشویق به عقلورزی و نید طرح مسائل فلسفی بساتری بسایار مناسار بارای
تکامل فلسفه فراهم آورد اس آموز های اسالمی از جهات گوناگونی چاون
جه دهی ،طرح مسئله ،پیشنهاد برهان و تص یح اشتباهات بر اندیشاههاای
فیلسوفان تأثیر گذاشتهاند و فلسفه اسالمی در طاول حیاات خاود روزباهروز
بالند تر شد  ،و اکنون به یک نظام فکری توانمند تبدیل شد اس
واژگان کلیدی :فلسفه اسالمی ،شار شناسای ،فلسافه عربای ،تاأثیر اساالم در
فلسفه
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داوری اندیشمندان غربی و عربی درباره حقیقت فلسفه اسالمی
چیستی فلسفه اسالمی ،بهویژ توصیف آن به وصف «اساالمی » و نسابتش باا آماوز هاای
وحیانی دین اسالم هماوار ماورد بررسای و مناقشاه باود اسا اندیشامندان اساالمی از
حوز های فکری مخ تلفی چون کالم اشاعری ،سالفیه و فقیهاان معماوال باه دیاد انکاار یاا
دس کم تردید در آن نگریستهاند در مقابل متکلمان معتدلی و اندیشمندان ماذهر شایعه در
مجموع نگرش مثبتی بدان داشتهاند
از سوی دیگر ،در قرن نوزدهم مستشرقان غربی افارغ از اهداف اصالی و نیاات واقعای
ایشانا م العه فرهنگ و تمدن اسالمی را آغاز نمودند و در ضمن بررسای اندیشاه و علاوم
اسالمی به م العه و داوری دربار چیستی فلسفه اسالمی نید اقدام کردند
از سوی سوم ،اظهارنظرهای متفاوت شر شناساان موجار ظهاور ماوجی از ت قیقاات
اندیشمندان عر دربار فلسفه اسالمی گردید و از این ر گذر آثار متعاددی در ایان زمیناه
به ادبیات علمی موضوع افدون گش
در ایاان مقالااه بااه سااخنان اندیشاامندان مساالمان در دوران متقاادم مثاال شهرسااتانی و
ابنخلدون نمیپردازیم (ر ک به :مص فی عبدالرزا  )75-49 :2011 ،و تنها به برخی از دیدگا هاای
مهم از دو دسته دیگر اشار میکنیم
ویلهلم تِنِمان1819-1761( 1م) از پیشتازان آلمانی تاریخ فلسفه معتقد اسا نوشاتههاای
ارس و از را ترجمههای بسیار ناقص و با میانجیگری فریبند آیاین نوافالطاونی باه دسا
عر رسید ،اما موانع و عقبههایی مانع پیشرف عر در فلسافه گردیدناد از ایان رو آناان
تنها توانستند نظرات ارس و را شرح دهند و آنها را بر اصول دینای خاود ت بیاق دهناد و در
بسیاری موارد نظرات ارس و را بیرمق و مسخ کردند و بدین ترتیر فلسفهای در باین آناان
پدید آمد شبیه فلسفه ملل مسی ی در قرون وس ی که متوجه استداللهای جدلی مساتکبرانه
و مبتنی بر شالود نصوص دینی بود او فلسفه عربی را شرحی ناقص و مسخشد از مکتار
ارس و و مبتنی بر اصول دین عربی میداند ،و معتقد اس سه عامل ماانع فلسافهورزی قاوم
عر بود اس :
 کتا مقدس اسالم یعنی قرآن که آزاداندیشی را م دود میکند؛ دشواری فهم فلسفه ارس و و خضوع عقل مسلمانان عر در برابر سل ه ارس و؛ تمایل نژاد عر به گدافهگاویی و تاوهماندیشای (Wilhelm Gottlieb Tennemann,)1852: p. 227

پس از تنمان ،ارنس

رناان (1892-1823م) رهبار نهضا

شار شناسای در فرانساه و
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تمامی اروپا در سد نوزدهم آشکارا بر فرومایگی نژاد سامی در مقابل نژاد آریایی تأکید کارد
او مدعای برتری نژاد آریایی بر نژاد سامی را مبناای داوری درباار فلسافه عربای قارار داد ،
ادعا کرد تمام آنچه در خصوص فلسفه اعرا میتوان گف  ،این اس که فلسافه یوناان باه
زبان عربی نوشته شد اس وانگهی ،اهل فلسفة عربی نید بیشتر از نژاد غیرساامی باود اناد
به اعتقاد رنان ،نژاد سامی ،شایستگی و توانایی اندیشه فلسفی را ندارد از ایان رو ،ایان قاوم
هیچ اثر فلسفی که متعلق به خودش باشد ،نیافرید فلسفه برای سامیها ،چیدی جاد اقتباسای
خارجی و تقلیدی از فلسفه یونانی نبود (مص فی عبدالرزا )18-15 :2011 ،
مسأله مهم دیگر در اندیشه رنان ،یکسانانگاری فلسفه اسالمی باا کاالم اساالمی اسا
وی به صراح میگوید :جنبش حقیقی فلسفی در اسالم را بایستی در مذاهر کالمی چاون
قدریه ،جبریه ،صفاتیه ،معتدله و اشاعر جستجو کرد مسالمانان هرگاد فلسافه را باه معناای
جستجوی حقیق به معنای عام بهکار نمیبرند ،بلکه این واژ را بر یک مکتر خاص مانناد
فلسفه یونان اطال میکنند بر همین اساس ،وی هشدار میدهد که این ابهامگویی نبایاد ماا
را نسب به تاریخ اندیشه عربی فریر دهد آنچه فلسفه عربی نامید مایشاود ،تنهاا بخاش
بسیار م دودی از جنبش فلسفی در اسالمگرایی اس  ،چندان که خود مسلمانان نیاد تقریباا
از وجود آن بیاطالع بودند )(Ernest Renan, 1882: p. 89-90
دیدگا رنان مشتمل بر چند مدعاس :
 1نژاد سامی پس تر از آریایی اس و توانایی فلسفهورزی ندارد؛
 2فلسفه عربی همان ترجمه ناقص فلسفه ارس وس ؛
 3فلسفه اسالمی همان علم کالم اس
داوریها و دیدگا های اندیشمندان متأخر غربی حول همین م ورها مایباشاد رناان باا
داوری نژادپرستانه خاویش ،را را باه روی شامار بسایاری از اندیشامندانی گشاود کاه باا
سرمشق گرفتن از وی ،میان نژاد و شیو اندیشه ربط دادند و اتهام ناتوانی در اندیشه فلسافی
را متوجه قوم عر ساختند مستشر آلمانی اشمایلدرز (1880-1809م) در کتاا بررسای
مکاتر فلسفی ندد عر باهویاژ نظریاه غدالای 2،لئاون گوتیاه (1949-1862م) در کتاا
درآمدی بر م العه فلسفه اسالمی ،روح سامی و روح آریایی؛ فلسفه یونان و دین اساالم 3در
این نگرش از رنان پیروی کردند عبدالرحمن بدوی نید بهگوناهای از تفااوت اساسای میاان
روح یونانی و روح اسالمی جانرداری میکند (عبدالرحمن بدوی :1940 ،ها و ز)
در کنار رنان و همفکرانش ،اندیشمندانی نید بودند که این دیدگا نژادپرساتانه را برنتافتناد تاا
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آنجا که حتی در میان فرانسویهای معاصر رنان نید کسانی را مییابیم کاه او را باه ساتم بار
فلسفه اسالمی متهم میکنناد ساالمن موناک (1867-1803م) مستشار فرانساوی آلماانی
األصل در کتا ترکیبای از فلسافه یهاودی و عربای 4و گوساتاو دوگاا (1894-1824م) در
6
کتا تاریخ فالسفه و متکلمان اسالمی 5از منتقدان این نگرشاند
در قرن بیستم ،دیدگا های نژادپرستانه قارن ناوزدهم کامکام تعادیل شاد ،و غربیاان و
اندیشمندان عر زبان متأثر از م العات غربی در فلسفه اسالمی ،بهتدریج باه وجاود فلسافه
عربی یا فلسفه اسالمی اذعان کردند ،هر چند نداع در عربی یا اسالمی خوانادن ایان فلسافه
میان ایشان همچنان برقرار اس برخی مانند موریس دو ولف ،امیل بریه ،کارلو نلینو ،ل فای
پاشا و جمیل صلیبا نظر به زبان اغلر آثار فلسفی ،این فلسافه را «فلسافه عربای» ماینامناد
برخی دیگر چون هورتن ،دوبور ،گوتیه و بارون کارا دو وو با توجه به عر نبودن بسایاری
از فالسفه ،آن را «فلسفه اسالمی» مینامند (بنگرید به :مص فی عبدالرزا  )30-26 :2011 ،اماا وجاه
اسالمی ایان فلسافه را تنهاا در ایان مایدانناد کاه خاساتگا و م ال رشاد و نماای آن،
پرچم اسالم زیسته اس (همان)27 :
سرزمینهای اسالمی اس و این فلسفه ت
مسأله مهم دیگری که با نگاهی گذرا به آثار مستشرقان و نویسندگان عار زباان آشاکار
میشود ،گستر فلسفه اسالمی از منظر ایشان اسا در اغلار آثاار ایان دو دساته ،فلسافه
عبارت از «هستیشناسی عقلی نظاممند» یا «علم به احکام وجود بما هو وجود» نیس  ،بلکاه
شامل علوم مختلفی چون کالم و تصوف نید میشود
مص فی عبدالرزا  7از اصال فلسفه اسالمی در قبال فلسفه ارسا و دفااع مایکناد ،اماا
آنچه وی فلسفه مینامد ،مابعدال بیعه نیس وی نهتنها باا شار شناساانی چاون هاورتن و
ماسینیون موافق اس که فلسفه اسالمی شامل مباحث کالمی و صوفیانه نید میشاود ،معتقاد
اس علم اصول فقه نید از اقسام علوم فلسفی اس ؛ چرا که مباحاث اصاول فقاه همگای از
جنس مباحث علم کالم اس (مص فی عبدالرزا )43-42 :2011 ،
عبدالراز در دفاع از اصال فلسفه اسالمی تالش کرد تا توانایی فیلساوفان مسالمان در
ابداع نظام فلسفی مستقل را نشاان داد وی باا «روش تااریخی» تفکار عقالنای اندیشامندان
اسالمی را دنبال کرد تا به سرچشمههای نخستین آن را پیادا کناد باهاعتقااد وی ،در دوران
نخستین اسالمی و پیش از برآمدن نهض ترجمه ،نوعی تفکر فلسافی در فرهناگ اساالمی
وجود داشته اس که وی آن را «اصول یا عناصر نخستین اندیشه اسالمی» مایناماد وی در
مقام بیان و تجدید این اصول ،اصل «اجتهاد در رأی» را م رح میکند کاه از هماان آغااز ،در
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حکم ابداری کارآمد برای تعمیم حکم شرعی به مسائل و مقتضیات جدید بهکار گرفتاه شاد
و از رهگذر آن دانش اصول فقه پدید آمد این دستاورد عظیمی باود کاه مسالمانان پایش از
آشنایی با فلسفه یونانی آن را به ثب رساندند.
بهاعتقاد وی« ،اجتهااد در رأی» سانگبناای نگارش عقالنای و نق اهآغااز فلسافهورزی
مسلمانان اس :
«اجتهاد در رأی» در احکام شرعی ،هماان نخساتین نظار عقلای اسا کاه در نادد
مسلمین رویید این نظر عقلی به سبر دین اسالم و زیر سایه قرآن رشد و نمو کارد
و مذاهر فقهی از آن نشأت گرفتند و در کنار آن یاک داناش فلسافی یعنای علام
«اصول فقه» به بار آمد و تصوف نید در خاک آن رویید تمامی این امور پایش از آن
بود که فلسفه یونانی مسلمانان را متوجه ب ث از ماوراء ال بیعه و الهیاات بکناد بار
این اساس ،کسی که در تاریخ فلسفه اسالمی ب ث میکند ،باید نخسا اجتهااد در
رأی را بررسی نماید؛ چرا که این مسأله آغاز اندیشه فلسفی در ندد مسلمانان اسا
(همان)185:

دکتر سامی النشار نید بهپیروی از استادش عبدالراز  ،فیلسوفان حقیقای در جهاان اساالم
را علمای علم اصول فقه ،متکلمان اشعری ،فقها و علمای سالفی ماذهر مایداناد ،و حتای
معتقد اس آنچه با عنوان «فلسفه اسالمی» مشهور اس  ،با روح اسالم بیگانه اسا و بادین
جه فلسفه حقیقی اساالم را از آن مسالمین برمایشامارد ،ناه فیلساوفانی چاون فاارابی،
ابنسینا و ابنرشد که تنها اسم مسلمان را یدک میکشند وی از سوی دیگر ،با رناان هامآوا
شد  ،ادعا میکند که این فیلسوفان فلسفه یونان را دربس پذیرفتهاند و هیچگونه ناوآوری و
خالقی فکری در آن نداشتهاند ایشان مانند شارحان متأخر اسکندرانی ،تنها شاارحان تفکار
یونانی بود اند (علی سامی النشار ،بیتا :ج)52-49 :1
آنچه گفتیم تصویری هر چند ناقص از برداش اندیشمندان غربای و عار از حقیقا
فلسفه اسالمی بود بهاعتقاد نگارند داوری دربار فلسفه اسالمی نیازمند دو پیششرط اسا
که بدون مراعات آن دو ،اظهارنظر در این خصوص را به جایی نخواهاد بارد آن دو شارط
عبارتاند از:
 )1ارائه تصویری از جریان فکری مستقل فلسفه اسالمی از کندی /فارابی تا به امروز
 )2توجه به آموز های شیعی برگرفته از امامان معصوم (علیهمالسالم) در اندیشه
اسالمی
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حقیقت فلسفه اسالمی
از منظر فیلسوفان اسالمی ،فلسفه مجموعه مسائلی برهانی دربار «موجود بماا هاو موجاود»
اس فلسفه مجموعه مسائلی هستیشناسانه اس که با استنتاج معتبر من قی ،بایواسا ه یاا
باواس ه ،از بدیهیات اولیه یا ثانویه عقلی حاصل شد اند بادیهیات گادار هاایی هساتند کاه
عقل بدون کمک استدالل ،قادر به درک صد آنهاس بنابراین ،صرف اینکه مجموعاهای از
مسائل ،مضمونی هستیشناختی داشته باشند ،کافی نیس برای اینکه آنهاا را فلسافه بادانیم،
باید بهوسیله استداللهایی اثبات شد باشاند کاه در نهایا مبتنای بار بادیهیات عقلایاناد
بنابراین ،فلسفه ،افدون بر اینکه دربار هستی ب ث میکند ،دارای دو ویژگای انفکااکناپاذیر
اس  1 :روش آن استداللی اس در نتیجه ،هیچ مسأله هساتیشناساانهای تاا هنگاامی کاه
صدقش بهوسیله استدالل اثبات نشود ،فلسافی نیسا  2مباادی فلسافه بادیهیات اولیاه و
ثانویه عقلیاند؛ یعنی مقدماتی که در استدالل بارای اثباات صاد گادار ای فلسافی باهکاار
میروند ،یا باید بدیهی باشند ،یا در نهای به بدیهیات منتهی شوند پس تا هنگامی که نتاوان
صد مسألهای هستیشناختی را ،بیواس ه یا باواس ه ،به صد گادار هاای بادیهی مساتند
کرد ،آن مسأله فلسفی نیس  ،خوا صد آن از را دیگری ،مثل استناد به وحی احاراز شاد
باشد یا نه (عبدالرسول عبودی )30-29 :1382 ،
آنچه در فرهنگ اسالمی به عنوان فلسفه شناخته میشاود ،مجموعاهای از مساائل عقلای
اس که میتوان آنها را به پنج دسته مسائل تقسیم کرد:
 1امور عامه (الهیات بالمعنی االعم) که شامل مباحثی اس مانند احوال کلی وجود،
تقسیمات وجود ،ماهی  ،مواد ثالث ،وحدت و کثرت ،علی  ،قو و فعل ،علم و
عالم و معلوم و مقوالت عشر؛
 2خداشناسی (الهیات بالمعنی االخص) که شامل مباحث مربوط به اثبات ذات،
صفات و افعال خداوند اس ؛
 3علمالنفس که شامل مباحثی اس همچون تعریف نفس ،اثبات وجود نفس ،اثبات
صفات نفس مثل جوهری  ،تجرد و حدوث یا قدم آن ،قوای نفس و شئون آنها ،و
بقای نفس پس از مرگ؛
 4معرف شناسی که به امکان ،اقسام و احکام معرف میپاردازد البتاه ایان بخاش از
مسائل فلسفی تا این اواخر بیشتر در کتر برهان و باهطاور پراکناد م ارح باود اناد ،و
فیلسوفان بابی به آن اختصاص نداد اند؛
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 5دینشناسی فلسفی که شامل مباحثی اس همچون حقیق مارگ ،ب االن تناساخ،
اثبات معاد ،عالم برزخ یا مثال منفصل ،حقیق حشر ،حقیق قیاما  ،حقیقا میادان و
حسا  ،حقیق سعادت و شقاوت ،حقیقا بهشا و جهانم ،حقیقا وحای ،لادوم
وحی ،مسأله نبوّت و از همه مهمتر مسأله معاد جسمانی
این مجموعه مسائل یا دس کام بخاش زیاادی از آن ،در بسایاری از کتاا هاای مهام
فلسفی از شفای ابنسینا تا اسفار صدرالمتألهین م ارح اسا و هار فیلساوفی ،باه فراخاور
مبانی خود ،دربار آنها نظر دارد بسیاری از این مسائل در اثر ب ثها و چالشهاا ،در طاول
تاریخ فلسفه اسالمی ،پیوسته دگرگون شاد اناد و در نهایا  ،عماد آنهاا در نظاام فلسافی
صدرالمتألهین ،یعنی حکم متعالیه ،کمال یافته و تثبی شد اند و از آن پس کمتار جارح و
تعدیل یافتهاند مقصود ما از «فلسفه اسالمی» مجموعه ایان مساائل عقلای از آغااز پیادایش
تاکنون اس (همان)29-28 :
بر این اساس فلسفه دانشی اس مستقل از ساایر داناشهاای اساالمی همچاون کاالم،
عرفان نظری و اصول فقه و هرگد نباید دانش فلسفه را با این دانشها یکی انگاش  ،یاا آنهاا
را بخشی از دانش فلسفه بهشمار آورد پس برخالف تلقی رایجی که میان نویسندگان غربای
و عر زبان در خصوص فلسفه اسالمی وجود دارد ،فلسفه اسالمی جریان فکاری مساتقلی
در کنار علم کالم و عرفان نظری اس  ،هرچند ارتباطات متقاابلی میاان آنهاا وجاود داشاته
اس  ،از سوی دیگر ،برخالف دیدگا دکتر عبدالرزا  ،فلسفه اسالمی را نباید به اصاول فقاه
فروبکاهیم اصول فقه دانش استنباط احکام شرعی فقهای از مناابع آن اسا  ،در حاالی کاه
فلسفه هستیشناسی عقلی نظاممند اس
هر گونه داوری در خصوص فلسفه اسالمی در وهله نخس متوقاف بار آن اسا کاه
فلسفه اسالمی را بهمثابه یک جریان فکری مستقل از هنگام بنیانگذاری آن باهدسا فاارابی
تا وضعی امروزینش در نظر آوریم فلسفه اسالمی یک نظام فکری مساتقل از ساایر داناش
های موجود در فرهنگ اسالمی اس از سوی دیگر ،ایان جریاان فکاری بارخالف تصاور
بسیاری از نویسندگان غر و عربای باا ابانرشاد خاتماه نیافتاه اسا در تصاور اغلار
مستشرقان و نویسندگان عر زبان ،فلسفه اسالمی با کندی آغاز و با ابانرشاد پایاان یافتاه
اس اما واقعی آن اس که شاید فلسفه در جغرافیای عر زبان با ابنرشد به نق اه پایاان
رسید باشد ،اما در سرزمین فارس هرگد متوقف نشد  ،چنانکه پس از ابنرشد ،ساهروردی
سر برآورد و مکتر جدیدی بنیان نهاد ،و پس از وی مالصدرای شایرازی ساومین مکتار
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این جریان را برپا کرد و حیات علمی این مکتر همچنان جاری اس

واقعی

آن اس

که

ریشههای اندیشه فلسفی در قرآن و روایات معصومان
به اعتقاد ما ریشههای فلسفهورزی ،یعنی تالش عقالنی برای شناخ حقایق هساتی را بایاد
در منابع اصلی اندیشه اسالمی ،یعنی قرآن کریم و روایات سراغ گرف در واقع ،عقالورزی
برای شناخ هستی در فرهنگ اسالمی پیش و بیش از آنکه متاأثر از ترجماه فلسافه یوناان
باشد ،ریشه در این دو منبع اصیل اسالمی دارد آموز های قرآن و روایات دسا کام باه دو
شیو کلی دعوت به اندیشه فلسفی میکنند
در مقابل مستشرقان و مخالفانی کاه فلسافه اساالمی را ترجماه و تفسایری مغشاوش و
ناقص از فلسفه یونان میدانند ،اندیشمندانی نیاد وجاود دارناد کاه دیاد باه روی حقیقا
گشود  ،بر اصال فلسفه اسالمی از همان دوران نخستین تأکید دارند راجر آرنالدز باا تکیاه
بر آخرین ت قیقات در خصوص فلسفه اسالمی چنین میگوید:
«یقینا این مکتر فلسفی [یعنی فلسفه یونان] با وجاود اختالفاات درونای خاود باه
بسط و توسعه فلسفه (اسالمی) و نید گساترش ایان بااور کماک کارد کاه فلسافه
با وجود این ،مشکل بتوان تصور کرد که فالسافه
یونانی ،فلسفهای یکدس اس
[مسلمان] قادر به درک تفاوت نظرها میان ارس و و افالطاون و نیاد میاان مفساران
[آنها] نبودند ،یا اینکه از سر انفعال پذیرای اندیشه التقاطی شدند فلسفه [اساالمی]
نخستین بسی اصیلتر از آن بود که بتوان آن را صرفا به عناوان مکتار نوافالطاونی
عربی [اسالمی] توصیف کرد» (به نقل از :عبدالجواد فالطوری)16 :1394 ،

برخالف مدعای مستشرقانی چون تنمان ،قرآن در جایگا آخرین کتا آسامانی ناهتنهاا
مانع آزاداندیشی نیس  ،بلکه با تأکید بار آزاداندیشای نخساتین پایگاا فلسافهورزی اسا
دعوت قرآن کریم به آزاداندیشی به صورتهای مختلفی تجلی یافته اس  :دعوت باه تفکار
و عقلورزی (األنفال )22 :ارائه دلیل و م البه آن از دیگران (بارای نموناه بنگریاد باه :البقر ۀ111 :؛
األنبیاء24 :؛ النمل64 :؛ القصص )75 :ممنوعی پیروى از ظن و گمان به جاى علام و یقاین (بارای
نمونه بنگرید به :اإلسراء36 :؛ األنعام116 :؛ اجلاثیۀ )24 :ممنوعی پیروی کورکورانه از دیگران (بارای

نمونه بنگرید به :البق ۀ170 :؛ األحدا )67 :

حاصل آنکه ،قرآن و روایات شیعی براى عقل و خرد اصال و حجی قائلاناد کسای
که گشتی کوتا در متون مقدس اسالم داشته باشد ،بر این مدعا ص ه میگذارد
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متون دینی افدون بر آنکه از را تأکید بر اندیشهورزی و بهکارگیری قو عقل ،بر فلسفه
ورزی مهر تأیید نهاد اند ،روشنتر از آن دربردارند بسیاری از مدعیات و دیدگا های
فلسفی هستند مقصود ما آ ن نیس
هستند ،بلکه منظور آن اس

که قرآن و مجامع روایی در زمر کتر فلسفی

که در قرآن و روایات نید برخی از همان مسائلی که

فلسفه در پی حل آنهاس  ،وجود دارد در این متون مسائلی وجود دارد که با ق عنظر
از روش حل مسأله ،بلکه نظر به موضوع و م مول یک مسأله فلسفی م سو

می

شود به بیان دیگر ،متون دینی دربردارند برخی مسائل هستیشناختی هستند مسائلی
از قبیل وجود خدا ،یگانگی یا تعدد خدا ،صفات گوناگون خدا ،وجود واقعیات
غیرمادی ،خیر و شرّ ،حقیق

انسان ،مادی یا مجرد بودن انسان ،جبر و اختیار ،جهان

آخرت و معاد همگی از سنخ مسائل فلسفی هستند
قرآن کریم و روایات نهتنها مسائل هستیشناختی متعاددی را طارح کارد اناد ،بلکاه در
موارد متعدد با روش عقلی موضوع را بررسی کرد اند؛ یعنی در خاود متاون دینای اساتدالل
های عقلی برای این مسائل هستیشناختی ذکر شد اس قرآن کریم برای برخاى از مساائل
هستیشناختی همچون یگانگی خداوند و ضرورت معاد دلیل عقلى نید ذکار ماىکناد ایان
شیو اثبات مدعا با استدالل عقلی در روایات معصومان نید بهروشنی و گساترد تار از قارآن
8
وجود دارد

تکامل فلسفه اسالمی در پرتو آموزههای وحیانی اسالم
اینک پس از تبیین حقیق اندیشه فلسفی و اشار ای گذرا به نسب متون مقدس دین اساالم
با فلسفه ،وق آن رسید اس که وارد مدعای اصلی این مقاله شویم
نگارند بر این مدعاس که هر چند ترجمه فلسفه یونان آغازگا ورود اندیشههای ناوین
به فرهنگ اسالمی شد ،فیلسوفان اسالمی نهتنها در س ح فلسفه یونان متوقف نشادند ،بلکاه
با بهکارگیری اذهان خال خویش و با جه گیری از متون دینی ،نظامهای فلسفی ساهگاناه
ای را بهبار آوردند که فرسنگها با فلسفه ارس و ،افالطون و نوافالطونیان فاصله دارد انتقاال
فلسفه یونان به فرهنگ اسالمی شاید بتواند نق هآغاز فلسفهورزی باشد ،اما هرگد نق ه پایاان
آن نیس حکیمان اسالمی در پرتو قوت اندیشه فلسفی خود و با جه گیری از آموز هاای
دینی در طول تاریخ بر غنا و استقالل نظام فلسفی اسالم افدودند و نهال نوپاای فلسافه را در
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خالل قرنها به درختی کهنسال با ریشههای عمیق تبدیل نمودند
بهگفته شهید م هری ،مسائل فلسفه اسالمی را در مقایسه باا فلسافه یوناان مایتاوان باه
چهار دسته تقسیم کرد:
مسائل مشترک :مسائلى که تقریبا به همان صورت نخس که ترجمه شد باقى ماند اس ؛
مسائل تکمیلشد  :مسائلى که فالسفه اسالمى آنها را تکمیل کرد اند؛
مسائل دارای تغییر م توا :مسائلى که عنوان آنها همان عنوان قدیمی اس ؛ اما م توا بهکلى
تغییر کرد اس ؛
مسائل جدید :مسائلى که حتى عنوانش بیسابقه اس و در دور هاى قبل از اسالم به هیچ
شکل م رح نبود اس
مسائل اصلی و ستون فقرات فلسفه اسالمى را مساائل دساته چهاارم تشاکیل ماىدهناد
(ر ک به :مرتضی م هری :1373 ،ج)33-26 :5

بر همین اساس ،این نوشتار در کناار تأکیاد بار آزاداندیشای فیلساوفان اساالمی و عادم
پیروی کامل از ارس و و افالطون ،بر تأثیر آموز های اسالم در شکلگیری و بالنادگی فلسافه
اسالمی اصرار دارد در واقع ،مدعای اصلی ایان نوشاتار آن اسا کاه شاکلگیاری فلسافه
اسالمی در اثر دو عامل بود اس  )1 :آشنایی با فلسفه یونان ،و  )2گشودگی ذهن مسالمانان
در برابر اندیشههای دیگران در اثر تأکید قرآن بر آزاداندیشی اما بالندگی و تکامال تادریجی
جریان تفکر فلسفی در کنار  )1تشویق قرآن بار آزاداندیشای و حقیقا جاویی ،مرهاون )2
تأثیرات چهارگانه آموز های موجود در متون دین اساالم ،و  )3اعتراضاات و مخالفا هاای
فرقههای اسالمی مخالف فلسفه بهویژ اشعریان بود اس
در ادامه این نوشتار با ترسیم تصویری از مراحل فلسفهورزی تالش خواهیم نمود ،ن او
تأثیر مسائل هستیشناختی موجود در متون اسالمی را در هر یک از آنها تبیین نماییم

مراحل اندیشهورزی فلسفی
الف) حقیقت فلسفه و مکاتب سهگانه آن
چنان که گفتیم ،فلسفه مجموعه مسائلی هستیشناسانه اس که با اساتنتاج معتبار من قای از
بدیهیات حاصل شد اند فلسفی بودن یک مسأله به این اس که الف) در با هستی ب اث
کند ،و ) روش آن استدالل برهاانی باشاد؛ یعنای بارای اثباات صاد گادار فلسافی از
استداللی استفاد شود که مقدمات آن یا بدیهی باشند ،یا در نهای به بدیهیات منتهی شوند
اما از سوی دیگر میدانیم که فلسفه اسالمی در درون خود ساه نظاام و مدرساه فکاری
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پرسشی کاه در ایان میاان رخ ماینمایاد

مشاء ،اشرا و حکم متعالیه را جای داد اس
سؤال از تفاوتهای این سه مکتر با یکدیگر اس
حقیق آن اس که این سه نظام فلسفی در کنار اختالف نظر در مسائل فلسفی ،تفااوت
بنیادین دیگری دارند که ناشی از اختالف در رویکرد این نظامهای سهگاناه اسا در واقاع،
سهگانگی مکاتر فلسفه اسالمی ناشی از این اخاتالف رویکارد اسا  ،وگرناه اخاتالف در
مسائل در میان فیلسوفان یک مکتر نید بیتردید یاف میشود
روشن شدن حقیق امر در گرو دق نظار در «مراحال تفلساف» و واکااوی آن اسا
فلسفیدن از چهار مرحله تشکیل میشود:
 1طرح مسأله 2 ،گردآوری مقدمات برهان 3 ،استدالل 4 ،مالحظه نتیجه
فلسفه یک علم عقلی آن هم بهمعنای خاص آن ،یعنی یک علم برهاانی اسا روش اثباات
مسائل در همه ن لههای فلسفی هموار برهان اس و مکاتر ساهگاناه فلسافه اساالمی در
این جه  ،یعنای در مرحلاه ساوم تفلساف هایچ تفااوتی باا یکادیگر ندارناد ،بلکاه اگار
اندیشمندی در طرح دیدگا خود از پیمایش این مرحله تخ ی کناد ،حاصال تاالش وی را
نمیتوان یک پژوهش فلسفی بهشامار آورد؛ و سارباز زدن از ایان گاام در واقاع خاروج از
فلسفه اس
تفاوت مکاتر سهگانه فلسفه اساالمی را بایاد در ساه مرحلاه دیگار ،یعنای طارح مساأله،
گردآوری مقدمات برهان و مالحظه نتیجه یاف
تفاوت سه مشر فلسفه اسالمی در مرحله نخس فلسفیدن ،یعنی طرح مساأله فلسافی
در این اس که فیلسوفان مشائی در طرح مسأله تنها به عقل خود بسند میکنند؛ یعنای ایان
تنها عقل مشائی اس که پرسشی هستیشناختی را پیش نهاد  ،حکیم مشائی را باه جساتجو
در پی یافتن پاسخ به تفلسف وامیدارد اما در حکم اشرا  ،افادون بار عقال ،مکاشافات
عرفانی نید در طرح مسأله نقش دارند ،و در نهای  ،در حکم متعالیه ،فیلسوف برای طارح
مسأله از عقل ،کشف و وحی هر سه کمک میگیرد؛ افادون بار عقال و شاهودات عرفاانی،
تأمل در مفاد متون دینی نید میتواند پرسشهایی هستیشناختی بهبار آورد
اما نسب به مرحله گردآوری مقدمات برهان بایاد بگاوییم درسا اسا کاه مقادمات
برهان فلسفی باید یقینی باشند؛ یعنی بدیهی یا نظری استنتاجشاد از بادیهیات باشاند ،ولای
مسأله این اس که هر گدار یقینی (بدیهی یاا نظاری) الزم نیسا ماورد التفاات فیلساوف
باشد یک فیلسوف ممکن اس به گدار های یقینی فراوانی معرف داشته باشاد ،اماا از ایان
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حقیق غافل باشد که با کنار هم نهادن دو یا چند قضیه از آنها مایتواناد اساتداللی برهاانی
شکل داد  ،به پاسخ یک مسأله فلسفی دس یابد با توجه به این مسأله ،فلسفه مشاء در ایان
مرحله نید به عقل بسند میکند ،اما در حکم اشارا مباادی برهاان را شااید بتاوان از را
مکاشفه نید بهدس آورد ،چنان که حکم متعالیه افدون بر عقل و شهود ،به وحای و متاون
دینی نید در این مرحله بها میدهد
اما آخرین مرحله فرآیند تفلسف ،مالحظه نتیجه استدالل اسا حکما مشااء پاس از
پش سر نهادن مراحل سهگانه پیشین ،نتیجه باهدسا آماد از اساتدالل را باهدیاد قباول
مینگرد فیلسوف مشائی چنانکه از ابتدا تنها با عقل میآغازد ،در ادامه نیاد تنهاا را عقال را
پیش میگیرد ،در نهای نید به هر نتیجهای که برسد ،در نظام فکری وی پذیرفتنی اسا در
عقالنی مشائی نتیجه بهدس آمد از فرآیند عقالنی و فلسفی بر سایر منابع معرفا  ،یعنای
متون دینی و مکاشفات عرفانی عرضه نمیشود برای فیلسوف مشائی مهم نیس کاه نتیجاه
استدالل خود را با م توای مشاهدات عارفان یا مفاد آیات و روایاات اعتبارسانجی یاا حتای
مقایسه نماید اما بنا بر حکم اشرا  ،کشاف و شاهود ،ارزش معرفتای واالتاری از برهاان
عقلی دارد ،از این رو ،ناسازگاری نتیجه یک استدالل با مکاشفات عرفانی مانع از تصدیق باه
آن میشود و اما فیلسوفان حکم متعالیه با ارج نهادن به هر سه منبع معرف  ،یعنای عقال،
شهود و وحی بر این اعتقادند که این سه در صورت مصونی از خ اا بایاد باه یاک نتیجاه
دس یابند نتیجه یک استدالل عقلی معتبر ،حاصل یک شهود الهای و مضامون یاک دلیال
نقلی معتبر هرگد با یک دیگر اخاتالف ندارناد ،و اگار باین ایان ساه اختالفای دیاد شاود،
بیتردید در یکی خ ا رخ داد اس اگار دیان یاا عرفاان در موضاوعاتی هساتیشاناختی
حکمی مخالف حکم عقل داشته باشد؛ یعنی ،دین یا عرفان فلسفه را تخ ئاه کناد ،فیلساوف
متدین باید دو حکم متعارض را گردن نهد ،در حالی که پذیرش دو حکم متعاارض تنااق
و ناممکن اس بنابراین ،باید یکی از آن دو را به نفع دیگری کنار نهاد (عبدالرساول عبودیا ،
)35-34 :1382

بر این اساس ،مالصدرا و پیروانش معتقد به ت ابق برهان با عرفان و قارآن هساتند البتاه
اندیشمندان دیگری نید در تاریخ اندیشه اسالمی بود اند که تالش کرد اناد میاان ساه روش
نقل ،عقل و کشف یا برخی از آنهاا جماع کنناد (ر ک باه :ال باطباایی :1430 ،ج )283-5:271اماا
کامیابی در این امر نصیر مالصدرا شد و او توانس میان حقایق فلسفه استداللی ،یافتههاای
شهودی و معارف وحیانی آشتی برقرار کند بهاعتقاد او ،مدعای فلسفی مخالف دین شایساته
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حقیقای م اابق باا

نفرین اس (صدرالدین م مد الشایرازی :1410 ،ج )303 ،8چنانکاه ،حکما
کشف اس  ،و فیلسوفی که به مقام شهود نرسید باشد ،حکیم نیس (همو)41 :1363 ،
حاصل آنکه ،در مکتر اشرا و حکما متعالیاه ،وحای و کشاف در عارض عقال و
بهمندله دو روش دیگر برای داوری دربار صد و کذ گدار های فلسافی م ارح نیساتند،
بلکه نقش آن دو م ادود باه غیار مقاام داوری اسا و آن دو در طاول عقال ماددکار آن
میباشند و عرضه نتایج استداللهای فلسفی بر یافتههای عرفاانی و متاون دینای در ارزیاابی
مدعیات فلسفی نقش مهمی دارد
البته ممکن اس گمان شود که تعلقخاطر یاک اندیشامند باه دیان و معاارف وحیاانی
فلسفه را تبدیل به کالم میکند؛ چرا که تعلقخااطر باه مباحاث دینای و دفااع از آنهاا شاأن
متکلم اس نه فیلسوف ب ث فلسفی آزاد اس و فیلساوف نبایاد تعلاقخااطر باه دیان و
مذهر خاصی داشته باشد
«اما این گمان باطل اس قوام فلسفه به این اس که احکام هستیشناسانه خاود را
با استداللهایی عقلی اثبات کند و بس ،هیچ شرط دیگاری نادارد پاس هماینکاه
گدار ای ،مضمونی هستیشناختی داش و فیلسوف برای اثبات صد آنها اساتدالل
عقلی معتبری ارائه کرد ،کافی اس برای اینکه فلسفی باشد ،خوا غرض از طارح و
حل این مسأله دفاع از دین باشد ،یا کسار وجاها  ،یاا دریافا پاول ،یاا ناوعی
تفریح ،یا غیر اینها» (در :عبدالرسول عبودی )34 :1382 ،

جهات و انحای تأثیر آموزههای دینی در فلسفه
فلسفه تفکر آزاد بشری اس که باید با پای عقل پیمود شود ،اما تعالیم دینای مایتواناد باه
مثابه چراغ هدایتی مسیر پیمایش را برای عقل روشن نمایاد حقیقا فلسافه باه تفکار آزاد
عقالن ی اس  ،اماا گااهی عقال در ایان تفکار آزاد باا پاای خاودش در مسایری تاریاک و
پرسنگالخ حرک میکند ،اما گاهی دیگر چراغی در باالی سر دارد کاه مسایر را بارای وی
روشن میکند در این فرض دوم نید تفکر آزاد با پای خود عقال پایش مایرود ،اماا چاراغ
هدایتی که در دس دارد در موارد زیادی سخن حق و موضع درس را به او نشان میدهاد
وقتی دین موضع خود را در مسألهای بیان میکند ،مسیری را برای فلسفه ترسایم مایکناد و
فیلسوف با این چشمانداز به عقلورزی میپردازد
چنانکه روشن شد فلسفهورزی چهار مرحله را در برمیگیرد که عبارتاناد از :طارح مساأله،
گردآوری مقدمات برهان ،استدالل ،مالحظه نتیجه بهجد مرحله ساوم ،یعنای اساتداللآوری
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که تنها باید بر پایه کاربس عقل باشد ،دخال امور خارجی در سه مرحله دیگر باه فلسافی
بودن مسأله و فرآیند تفلسف هیچ خدشهای وارد نمیکند در این مجال قصاد آن داریام کاه
به مواردی از تأثیر آموز های اسالمی در مراحل سهگانه یادشد اشار کنیم
آموز های وحیانی میتوانند به شیو های گوناگون بر فلسفه تأثیر گذارند ،باه طاوری کاه
ماهی فلسفی فلسفه نید م فوظ بماند این شیو ها عبارتاند از :تأثیر در جه دهای ،تاأثیر
در طرح مسأله ،تأثیر در ابداع استدالل ،و تأثیر در تص یح دیدگا و رفع اشتبا
.1تأثیر آموزههای اسالمی در جهتدهی به فلسفه
آموز های یک دین همگی اهمی یکسانی ندارند ،بلکه از دیدگا خود دیان برخای از آنهاا
بسیار مهم ،برخی مهم و برخی نید کماهمی ترند برای مثال در دیان اساالم ،خداشناسای از
اهمی ویژ ای برخوردار اس  ،و بهویژ مسأله توحید مهمترین و با ارزشترین آموز دینای
اس در مرتبه بعد ،مسأله معاد و عوالم غیر بسیار مهماند آشکار اس که بارای فیلساوفی
که به چنین دینی متدین اس نید بررسی چنین مسائلی از اهمی بیشتری برخوردار اسا و
در نتیجه ،بیشتر و دقیقتر در این مسائل ت قیق میکند بنابراین ،هر دینی باه فلسافهای کاه
در دامن آن پرورش مییابد جه میدهد
تأثیر آموز های اسالم در جه دهی به فلسفه اسالمی بسیار روشن اسا فلسافه یوناان
بهویژ فلسفه ارس و بیشتر فلسفه طبیع بود حتی اندیشه خدا در فلسفه ارسا و نیاد بارای
تبیین حرک های عالم اس اما فیلسوفان مسلمان در پی تأکید قرآن کریم بر مساأله توحیاد
و معاد بیشترین تالش خود را برای حل مسائل این دو موضوع فلسفی بهکار بستند
فیلسوفان اسالمی خداشناسی را برترین بخش دانش فلسفه مایدانناد (الکنادی ،بایتاا25 :؛
إبنسینا :1375 ،ج ،3ص ،1تعلیقه ق رالدین رازی؛ صدرالدین م مد الشیرازی ،بیتاا )279 :تاا آنجاا کاه
هدف از سایر بخشهای فلسفه را نید معرف حق و صفات و افعال او باهشامار مایآورناد
(ابنسینا :1363 ،ص1؛ صدرالدین م مد الشیرازی :1410 ،ج380 ،6؛ ج326 ،7؛ همو50 :1363 ،؛ همو ،بیتا:

 )279مسأله معاد نید در فلسفه اسالمی در رتباه دوم اهمیا قارار دارد ،باهاعتقااد ابانساینا
خداشناسی نتیجه مابعدال بیعه اس  ،همچنانکه نتیجه مباحث طبیعیاات نیاد معرفا بقاای
نفس انسانی و معادشناسی اس (ابنسینا1 :1363 ،؛ صدرالدین م ماد الشایرازی ،بایتاا )279 :و باه
سبر همین جایگا واالس که فیلسوفان اسالمی نهتنها بیشترین حجم آثار فسالفی خاود را
به این دو ب ث اختصاص داد اند ،برخی چون ابنسینا و مالصدرا اثار فلسافی مساتقلی در
زمینه توحید و معاد با عنوان المبدأ و المعاد به یادگار گذاشتهاناد ،چناانکاه ابانساینا رسااله
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األض ویه را در معاد و مالصدرا زاد المسافر را در خصوص معاد جسمانی نگاشتهاند
هر کسی میتواند با ل اظ درجهبندی آموز های اسالمی از نظر اهمی و باا مراجعاه باه
کتر فلسفه اسالمی بهروشنی جای پاای اساالم را در جها دهای باه اندیشاه فیلساوفان و
مباحث فلسفی مشاهد کند اگر اسالم این انداز بر مسأله توحید تأکید نداش  ،خداشناسای
و توحید در فلسفه اسالمی چنین جایگاهی نداش  ،چنانکه فیلسوفان مسی ی چنین نکارد
اند؛ چرا که در دین آنها تأکید بر توحید نیس
 .2تأثیر آموزههای اسالمی در مقام گردآوری و طرح مسأله فلسفی
هر دینی با طرح آموز های هستیشناسانه جدید ،مسائل فلسفی نوی را پیشااروی فیلساوفان
متدین قرار میدهد و در نتیجه ،ابوا جدیدی را در فلسفهای که در دامن آن رشد مایکناد،
میگشاید دلیل این امر نید روشن اس فیلسوف متدین به همه آموز های دین ،از جمله باه
آموز های هستیشناسانه آن ایمان دارد او به مقتضای ایمانش این آموز ها را صاد میداناد،
اما چون در فلسفهاش طرح و حل نشد اند ،دلیلی عقلی بر صد آنها نادارد از ایان رو ،باه
موجر ف رت حقیق طلبی به جس وجوی دلیل آنها میپردازد و بدین ن او ،مساألهای ناو
در فلسفه م رح میشود .پس آموز های اساالمی افاقهاای جدیادی را باه روی فیلساوف
گشود  ،موضوعات نوی را برای تفکر در اختیار وی قرار داد اند دیان باه شاکوفایی عقال
کمک میکند ،چنانکه امیرالمؤمنین دربار فوائد بعث انبیاء فرمودُ « :يثِ ُريوا هَل ُ ْم هد هفائِ هن ا ْل ُع ُقرل ِ »
(نهج البالغه ،خ)1

بهاعتقاد نگارند  ،روشنترین تأثیر آموز هاای دینای در فلسافه اساالمی از حیاث طارح
مسأله نید مربوط به حوز خداشناسی اسا تفااوت عمیاق خداشناسای فلسافه اساالمی و
فاصله اندیشه فیلسوفان اسالمی با فلسفه یونان و ارسا و گاوا روشانی بار ایان مدعاسا
واقعی آن اس که خداشناسی فلسفی ندد حکمای اسالمی از همان آغاز پیادایش متفااوت
از خدای ارس و بود  ،و روز به روز این فاصله فدونتر شد اس
در فلسفه ارس و ،خداوند م رّک نخستین این عالم اس خدا صاورت م ضای اسا
که ارتباطی با ماد ندارد ،و اجسام طبیعای از آن جها کاه باه صاور عشاق مایورزناد ،و
میخواهند ماد خود را از قو به فعل درآورند ،به جانر او حرک میکنند خدای ارسا و،
آفرینند جهان نیس  ،چرا که ماد نید قدیم اس خدا از عالم مخلوقات جدا ،و از آنهاا دور
اس
اما فیلسوفان اسالمی با طرح مسأله وجو و امکان و با اثبات توحید واجر الوجاود را
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را برای اثبات خالقی خداوند متعال و مخلوقی سایر موجودات هموار کردند ایان مساأله
مستلدم تفاوت نگرشی عمیق در مسائل خداشناسی میگردد جادیتارین تفااوت حکماای
اسالمی با ارس و در زمینه خداشناسی تأکید بر مسأله خالقی به معنای خلق از عادم اسا
خدای ارس و خلق از عدم نمیکند ،ولی حکمای اسالمی به دلیل اناس باا معاارف وحیاانی
بهشدت بر مسأله خلق از عدم تأکید دارند و مفهوم خلق و خالقی جادء مفااهیمی اسا
که توسط حکمای اسالمی وارد اندیشه فلسفی شد اس
مسأله خالقی خداوند متعال و وجودبخشی او به سایر موجودات از همان آغااز فلسافه
اسالمی با کندی م رح شد اس تا آنجا که وی حتی رسالهای را به ایان مساأله اختصااص
داد اس (الکندی ،بیتاا )136-134 :این امر اهمیا و جایگاا خالقیا خداوناد در ذهنیا
فیلسوفان اسالمی را آشکار میکند و نشانگر ایان حقیقا اسا کاه حکماای اساالمی از
همان گام نخس سعی وافری داشتند تا نظام ارسا ویی را م اابق آماوز هاای مسالّم دیان
تفسیر و اصالح کنند و بیهیچ تردیدی معارف دینی را برتر از نظام ارس ویی میدانستند
برخی از پژوهشگران برجسته فلسفه اسالمی موارد بسیاری از مسائل فلسفی را برشامرد اناد
که در اثر آموز های دین اسالم به فلسفه اسالمی را یافتهاند برخی از این مسائل عباارتاناد
از:
 1مسأله توحید واجر تعالی و رفع اشکاالت از آن ،متأثر از آموز دینی توحید؛
کان ِ
 2مسأله توحید در الوهی  ،متأثر از آیه ( هلل ه
فیهام آَلةإالّ اّللّه هل هفسده تا)؛
 3مسأ له بساط واجر بالذات ،متأثر از متون روایی و متأثر از صف غنای خداوند؛
 4مسأله عینی صفات کمالی واجر تعالی با ذات ،متأثر از خ به حضرت
ِ
الدين مع فتُه ) و دیگر روایات؛
امیرالمؤمنین(ع)( :أو
 5مسأله عدم مشارک
شیء)؛

دیگر اشیا با واجر بالذات در مفاهیم ،متأثر از آیه (لیس کمثله

 6مسأله فاعل و غای بودن خداوند برای همه اشیا ،متأثر از آیه (هل األو ُ و ِ
اآلخ )؛
ّ
 7مسأله تقسیم صفات واجر بالذات به ایجابی و سلبی یا جمال و جالل متأثر از آیه
جلال و اإلک ام)؛
اسم ر ِّب هک ذی ا ه
هبار هک ُ
(ت ه
 8مسأله زمان و مکان نداشتن واجر بالذات متأثر از متون روایی؛
 9مسأله حدوث ذاتی و حدوث دهری (در فلسفه میرداماد) برای حل آموز دینی
حدوث عالم؛

رویش و گسترش فلسفه اسالمی در سایهسار عقالنی

 10مسأله جبر و تفوی

آموز های اسالم

249

و امر بین امرین و مسأله توحید افعالی متأثر از آیه (و ما

هشاؤون إالّ أنيشا هء اّلل) و ( هخ ه
ه
هعمللن) و متون روایی؛
ت
لقکم و ما ت ه

 11مسأله معاد روحانی و جسمانی و توابع آنها و (در :عبدالرسول عبودی -37 :1382 ،
)39

برخی از مسائل یادشد شبیه بابی اس که مسائل متعددی را دربردارد از ساوی دیگار،
مسائل فراوان دیگری از این نوع میتاوان یافا تف اص از چناین مساائلی و نشاان دادن
کیفی تأثیر آموز دینی در آن و دنبال کردن مسیر مسأله م تاج ت قیقی گسترد اس .
 .3تأثیر آموزههای اسالمی در ابداع استدالل بر مدعای فلسفی
سومین ن و تأثیر آموز های دینی در فلسفه ابداع استدالل اس چنانکه در ب اث از ریشاه
های اندیشه فلسفی در قرآن و روایات گفتیم ،متون دینی گا برای اثبات مدعای خود یا نفای
دیدگا مخالف ،اقدام به استداللآوری مایکنناد بار ایان اسااس ،اگار متاون دینای درباار
موضوعی هستیشناختی ،بهطور صریح یا ضمنی ،گونه جدیدی از استدالل را پیشنهاد کنناد،
فلسفه نید میتواند از آن استدالل بهر بگیرد
شاخصترین نمونه این گونه از تأثیر «برهان صدیقین» اس این نوع برهان بیتردیاد باا
الهام از آیه (أو هَل ي ِ
کف ب ِّبک أنّه علی ِّ
کل شریء شرهید) اباداع شاد اسا فاارابی نخساتین
ه
اندیشمندی اس که برهانی از نوع صدیقین پیشنهاد میدهد که وابساته باه پاذیرش وجاود
مخلو نیس  ،و به همین آیه استشهاد مایکناد (الفاارابی )57 :1389 ،پاس از او ،ابانساینا باا
استشهاد به همین آیه ،نمونهای از آن را در اشارات ارائه کرد اسا (ابانساینا :1375 ،ج)66 ،3
پس از او صدرالمتألهین با استشهاد به همین آیه ،دو سه نمونه دیگر در آثار خود اقاماه کارد
اس (صدرالدین م مد الشیرازی :1410 ،ج )14 ،6و به همین ترتیر ،فیلسوفان بعدی نموناههاای
متفاوت دیگری را ارائه کرد اند
نمونه دیگر« ،برهان فُرجه» بر توحید اس که بهصراح در مب ث توحید کتا الکاافی
آمد اس (الکلینی :1401 ،ج )81 ،1و فالسفه نید از آن برای اثبات توحید حاق تعاالی اساتفاد
کرد اند (مرتضی م هری)1023-1022 :1373 ،
فیهام ِ
کان ِ
آیه « هل ْل ه
آَلهة إِالَّ اّللَُّ هل هف هسده تا» (األنبیاء )22 :پیشنهاد اساتداللی اسا بار توحیاد در
الوهی ؛ چرا که این آیه کبرایی اس

هفسردا) ،کاه ذکار نشاد
که به ضمیمه صغرای (لکن هَلت ُ

اس  ،بیان یک استدالل در شکل قیاس استثنائی متصل با رفع تالی اس
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 .4تأثیر آموزههای اسالمی در تصحیح دیدگاه فلسفی و رفع اشتباه آن
آخرین مرحله اندیشه فلسفی ،مالحظه نتیجه استدالل و عرضه آن بر دیگر دانستههای یقینای
فیلسوف اس آموز های دین اسالم از این مسیر نید بر فلسفه اسالمی تأثیر نهاد اس
هرگا دین در موضوعی هستیشناختی حکمی مخاالف نتیجاه اساتدالل فلسافی داشاته
باشد ،فیلسوف در تعارض حکم دین با نتیجه استدالل فلسفی و تخ ئه فلسفه بهوسیله دیان
ناچار اس در یکی از آنها تجدیدنظر کند از آنجا که نمیتوان در یک موضوع باه دو حکام
متعارض گردن نهاد ،باید یکی از آن دو را به نفع دیگری کنار بنهد؛ یعنی یا باید فهم خاود از
متون دینی را تغییر دهد یا در یافته فلسفی خود تجدیدنظر کند اگر در این موارد حکم دیان
صریح و تأویلناپذیر باشد ،به دلیل عدم مصونی مستدل از خ ا ،باید حکم عقال و فتاوای
فلسفه را تخ ئه کند بدین ترتیر فیلسوف در چنین مواردی ،به مغال ی بودن استدالل خاود
پی میبرد و با جس وجوی بیشتر چهبسا خود وی یاا فیلساوف دیگاری باه وجاه مغال اه
دس یابند و بدین ترتیر ،اشتباهی رفع گردد (در :عبدالرسول عبودی )34 :1382 ،
یکی از روشنترین موارد ،تأثیر آموز های دینی در تص یح تصاور فیلساوفان از توحیاد
ذاتی خداوند متعال اس مقصود از توحید ذاتی آن اس کاه واقعیتای کاه مصادا مفهاوم
واجر الوجود بالذات اس  ،یگانه مصدا آن اس
اما یگانگی مصدا واجر بالذات را به دو گونه میتوان تفسایر کارد :وحادت عاددی،
وحدت حقه هنگامی که در قلمرو ممکنات سخن از وحدت بهمیان میآید ،چناانکاه گفتاه
میشود« :تنها یک خورشید در منظومه شمسی وجود دارد» ،مقصاود ایان اسا کاه مفهاوم
یادشد تنها یک مصدا خارجی دارد ،اما بهل اظ عقلی ممتنع نبود که چند خورشید وجاود
داشته باشند ،چنانکه عدم تنها مصدا موجود آن نید معقول اس پس وقتی مفهاومی مثال
خورشید را در نظر میآوریم ،این مفهوم میتوانس مصادیق متعادد داشاته باشاد ،اماا تنهاا
یکی از آنها موجود بود  ،بقیه به عللی معدوماند پس آنها ممتنع بالغیرند
اما یگانگی ذات خداوند متعال مثل یگانگی برخی از ممکنات نیس مقصود از یگاانگی
واجر بالذات این نیس که از منظر عقل ممتنع نیس که مفهاوم واجار بالاذات مصاادیق
متعدد داشته باشد ،با این حال ،تنها یکی از آنها موجود بود  ،بقیه آنها معدوم میباشند بلکاه
یگانگی ذات خداوند متعال به این معناس که ت قق مصاادیق متعادد بارای ایان مفهاوم از
اساس م ال اس ؛ یعنی جاد یاک مصادا ایان مفهاوم ،بقیاه مصاادیق فرضای آن ممتناع
بالذاتاند برخالف مفهوم خورشید که همه مصادیق فرضی آن ممکن بالذات میباشاند ،اماا
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یکی از آنها واجر بالغیر بود  ،بقیه ممتنع بالغیرند ،در مفهوم واجرالوجود تنها یک مصادا
آن واجر بالذات بود  ،سایر مصادیق فرضی آن ممتنع بالذاتاند
کلماتی که از قدمای فالسفه مصر ،یونان ،اسکندریه و فالسفه بعدی نقل شد  ،باهخاوبی
میرساند که مقصودشان از وحدت خدای سب ان همان وحدت عددی اس  ،حتی ابنساینا
به این امر تصریح کرد اس فیلسوفان بعدی نید تا حدود سال هدار هجری بر هماین ن او
سیر کرد اند (ال باطبائی :1430 ،ج )104 ،6اما قرآن کریم وحدت عددی حق تعاالی را نفای مای
کند (همان ،ج )88 ،6در روایات بهخصوص خ بههای توحیدی امیرالمؤمنین علیه السالم (هنر
البالغۀ ،خ به  ،152خ به  )185نید در موارد مختلف وحدانی عاددی از خداوناد سالر شاد
اس در یک کالم ،متون دینی خداوند متعال را با وحادت غیرعاددی توصایف مایکنناد
(الصدو 84-83 ،72 ،70 ،62 ،56 ،37 :1423 ،؛ نید ر ک به :ال باطبائی)13-11 :1425 ،

بعد از امیرالمؤمنین این مسأ له در کلماات فیلساوفان اساالمی پاس از قارن دهام یافا
میشود که خود ایشان بهصراح اعالم کرد اند که این حقیقا را از ساخنان آن حضارت
استفاد کرد اند (ال باطبایی :1430 ،ج)104 ،6
بهفرمود عالمه طباطبایى افدون بر مسأله وحدت حقاه واجار ،مساائل دیگاری چاون
تساوی وجود واجر با وحدت او ،و معرف بدون واس ه واجر الوجود و شاناخ ساایر
اشیاء با واجر نید از روایات اسالمی به حکم متعالیه را یافته اس  ،و نهتنها برای اعارا
و فالسفه پیش از اسالم مفهوم نبود  ،در میان مسلمانان نید م رح نشد اس  ،بلکه حتای در
آثار حکماى اسالمی نید یاف نمىشوند (طباطبایی)118-117 :1391 ،
دربار تأثیر از نوع رفع اشتبا  ،باید به مساأله حادوث عاالم نیاد اشاار کنایم در متاون
اسالمی آنچنان بر حدوث همه عالم تأکید شد اس که صدرالمتألهین بهصاراح انکاار آن
را موجر خروج از دین اسالم بهشمار میآورد (صدرالدین م مد الشایرازی )16 :1378 ،باا ایان
حال ،حکمای پیش از صدرالمتألهین به موجودات قدیم زمانی مانند مااد جهاان و حرکا
دوری فلک قائل شد اند ،و برای رفع تعارض بین این روایات و امور قدیم ،انواع دیگاری از
حدوث مانند حدوث ذاتی یا دهری را م رح کرد  ،حدوث در متون دینی را بر معنایی غیار
از حدوث زمانی حمل کرد اند اما صدرالمتألهین معتقد اس متون دینی به حادوث زماانی
اشیاء نظر دارند نه حدوث ذاتی یا دهری ابداعی فیلساوفان او بار اسااس اعتقااد باه چناین
امری و با تکیه بر حرک جوهری ،به حدوث زمانی همه اجسام قائل میشود بهاعتقااد وی،
فی الهی دایم و مستمر اس و اگر در زمان به عقر برگردیم ،هرگد به نق ه آغااز خلقا
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نمیرسیم ،با این حال ،تکتک موجودات حادثاناد بادین ترتیار ،مالصادرا باه موجار
روایات مذکور به اشتبا فیلسوفان قبلی پی برد اس
رم هأن هْش ْرننا ُ هخ ْلقر خا ه
آخر ه » (المؤمناون )14 :اسا
از نمونههای دیگر این نوع تأثیر ،تأثیر آیه « ُث َّ
صدرالمتألهین با الهام از این آیه هم از روحانیة احلدوث باودن نفاس دسا

برداشا

و باه

جسامنیة احلدوث بودن آن قائل شد و هم به اشتبا فیلساوفانی همچاون ابانساینا کاه منکار

حرک جوهریاند واقف گش
بنابراین اندیشه فلسفی حکیمان اسالمی به ان ای چهارگانه یادشد در باال از آماوز هاای
اسالمی متأثر شد و از فلسفه یونان فاصله گرفته اس
(در :عبدالرسول عبودی )41 :1382 ،

.5تأثیر غیرمستقیم آموزههای اسالمی از طریق دانشهای کالم و عرفان در فلسفه
آنچه در م ورهای چهارگانه پیشین گفتیم ،تأثیر مستقیم اسالم در اندیشاه فلسافی باود ،اماا
واقعی آن اس که آموز های اسالمی بهطور غیرمستقیم نید بهویژ در طارح مساائل ناو در
فلسفه اسالمی تأثیر نهاد اس دانش کالم و عرفاان نظاری در کساوت دو جریاان فکاری
رقیر با فلسفه اسالمی هموار در نداع و تأثیر متقابل با فلسفه باود اناد بسایاری از مساائل
کالمی و عرفانی مضمونی هستیشناختی دارند و فیلسوفان را باه چاالش دعاوت مایکنناد
رویارویی فیلسوفان با این دو دانش ،موجر را یابی مسائل متعددی باه فلسافه شاد اسا
البته نگاهی به سیر تاریخی این سه دانش گویای آن اس که تأثیر کاالم اساالمی در فلسافه
بیشتر تأثیری سلبی بود اس  ،برخالف عرفان که تأثیر ایجابی بر فلسفه نهاد اس باهگفتاه
شهید م هری:
«عرفان و کالم افقهاى تاز نید براى فالسفه گشود اند بسیارى از مسائلى کاه در
فلسفه اسالمى م رح اس  ،اولین بار بهوسیله متکلمین و عرفا م رح شد اس هار
چند اظهارنظر فالسفه با اظهارنظر عرفا و متکلمین متفاوت اس » (مرتضای م هاری،
 :1373ج)148 ،5

 .1 .5تأثیر عرفان نظری بر فلسفه اسالمی
عرفان اسالمی بهمثابه جهانبینی مبتنی بر یافتههای شهودی عارفان تأثیر بهسادایی بار فلسافه
اسالمی بهویژ مکتر اشرا و حکم متعالیه نهاد اس گفتیم سهروردی اساتدالل عقلای
را بهتنهایی کارآمد نمیدانس و بر این باور باود کاه امار حکما بادون کشاف و شاهود
بهسامان نمیآید
مالصدرا نید اهتمام فراوانی به معرف شهودی داش  ،و از آنجا که خود عاارفی واصال
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بود ،یافتههای شهودی وی و دیگر عارفان بهویژ ابنعربی زمینهساز طارح مساائل ناوین در
فلسفه وی گردید برخی از مسائل فلسفی که جهانبینی عرفانی زمینهسااز طارح آنهاا شاد
اس  ،از این قرارند:
مسأله اصال وجود ،مسأله وحدت وجود ،مسأله بازگش وجاود معلاول باه تجلای و

تشأن عل  ،مسأله وجود منبسط ،مسأله وجه انتسا شرور به خداوند ،مسأله بسری احلقیقرة
کل األشیاء ،مسأله صادر نخستین ،مسأله ت ابق عوالم (در :عبدالرسول عبودی )38-37 :1382 ،

 .2 .5تأثیر کالم اسالمی بر فلسفه اسالمی
سخن در با نسب و تأثیر متقابل فلسفه و کالم اسالمی بسیار اس در ایان مجاال انادک
تنها به نقش انتقادات متکلمان بر فلسفه اسالمی در طرح مسائل و دیدگا های فلسافی اشاار
میکنیم
علم کالم در بسیاری از مسائل مانند خداشناسی ،توحید ،نبوت و معاد با فلسافه اشاتراک
دارد به همین جه  ،علم کالم از همان آغااز ،داد و ساتدهایی باا فلسافه داشا ؛ کاالم از
سویی بر مسائل فلسفی تأثیر نهاد و از سوی دیگر ،بهتدریج از آن تأثیر پذیرف این تاأثیر و
تأثر میان فلسفه و کالم بهحدی گسترد و ژرف بود که برخی از مستشرقان ادعاا کارد اناد
فلسفه و کالم در ابتدا بهطور کامل جدا بودند ،اما بعدها فلسفه باه کاالم پیوسا (ماونتگمری
وات )189 :1370 ،اما این گونه اظهارنظر و مشابههای آن که به قصد نفی فلسفه اساالمی اباراز
میشوند ،نادرس میباشند
تأثیر کالم اسالمی در فلسفه اسالمی در خداشناسی فلسفی آشکار اس یکى از جهااتى
که فلسفه اسالمى در مسائل الهیّات باالمعنى االخاص سارزمینهااى جدیادى فاتح کارد و
فاصلهاش با فلسفه یونانى و اسکندرانى زیاد شد ،مایههایى اس که از کالم اسالمى گرفا
متکلّمین ،این حق را به گردن فالسفه اسالمی دارند کاه افاقهااى ناوى گشاودند و مساائل
ویژ اى طرح کردند ،اگرچه خود از عهد حل آنها برنیامدند
متکلمین افدون بر اینکه با طرح مسائلی ،را را براى فالسفه باز کردند ،به گوناه دیگاری
به تکامل فلسفه خدم کردند ایشان از آنجا که در مواجهه با اندیشه یونانى تسالیم نبودناد،
در مقام معارضه برآمد  ،در ردّ فلسفه و فالسفه کتا مىنوشاتند و آراء آنهاا را نقا و رد
مىکردند متکلمان به هایچ وجاه خاود را تاابع فالسافه اساالمی اعام از اشاراقى و مشّاائى
نمىدانستهاند ،بلکه در مقابل آنها ایستادگیها به خرج داد اند ایان تصاادم میاان متکلماان و
فیلسوفان در سرنوش فلسفه اسالمى تأثیر بسدایى داشته اس  ،زیرا اصا کاک آرای ایشاان
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با دیدگا های فالسفه ،و تالشهاى سخ فیلسوفان براى خاروج از بانبسا هاا ،ت ارّک
خاصّى در الهیّات فلسفه اسالمى بهوجود آورد ،و در خالل این تاالشهااى علمای ساخ
بر هایى در اذهان جهید  ،سرزمینهااى تااز اى در فلسافه اساالمی کشاف شادند بادین
ترتیر ،فلسفه اسالمى قسمتى از پیشارف و توساعه خاود را مادیون تشاکیکات متکلماین
اس واکنش فیلسوفان اسالمى نسب به متکلمان ،مسائل جدیادى را باه میاان آورد کاه در
فلسفههاى قدیم یونانى و اساکندرانى ساابقه نداشا (مرتضای م هاری :1373 ،ج،234-233 13
« )288تشکیکات فخر الدین رازى کاه از روح کالماى و خاصای جناگ و ساتید کاالم و
غدالاى نیاد باه
فلسفه سرچشمه مىگیرد ،فو العاد به فلسفه اسالمى خدم کرد اس
نوبه خود از همین را به فلسفه اسالمى خدم کرد غدالى و فخر رازى از آن نظر که رساما
در مقابل فلسفه و فالسفه قد علم کردند به حرّیّ فکرى در جهان اسالمى خیلى خادم
کردند ،با این تفاوت که ارزش غدالى از همین حد تجاوز نمىکناد اماا فخار رازى توانسا
فالسفه را در بنبس هایى قرار دهاد و تشاکیکهااى خاود را در فلسافه مانعکس کناد و
فالسفه را به چار جویى وادارد» (همان)236 :
البته باید توجه داش که هرچند کالم اساالمی سابرسااز پویاایى و دگرگاونى فلسافه
گردید و بهرغم بنبس هایى که متکلمان با مبارز طلبیها و هجمههای خود بر اندیشاههاای
فالسفه ایجاد میکردند ،تأثیرات گسترد و ژرف این انتقاادات تنهاا از ایان جها باود کاه
فالسفه اسالمی را به واکنش و ابتکار برای جستجوى را حال در برابار اشاکاالت متکلماین
وادار مى کرد ،وگرنه متکلمان هرگاد نتوانساتند هایچ یاک از مادعیات خاود را باه فالسافه
اسالمى بقبوالنند ،و فلسفه اسالمی هیچ قدمی در مسیر آشتی با کالم برنداش (جها اطاالع
بیشتر ر ک به :صدرالدین م مد الشیرازی :1410 ،ج)363-361 ،1

حاصل آنکه برخی از دیدگا های واالی فلسفه اسالمی در بساتر اشاکاالت متکلماان بار
آرای فلسفی شکل گرفتهاند هر چند بسیاری از مناقشاات متکلماان بار فالسافه در گساتر
الهیااات عااام بااود  ،امااا دیاادگا هااای باادیع فلساافه اسااالمی در امااور عامااه کااه برآمااد از
خرد گیریهای متکلمان بود  ،در بسیاری از موارد بهمثابه مبادی الهیات بالمعنی االخاص بار
این حوز از اندیشه فلسفی اسالم نید تأثیر نهاد اس
دیدگا متکلمان دربار مسأ له حادوث عاالم و مسااوى انگاشاتن معلولیا باا حادوث
زمانى ،موجر پیدایش مسأله نفیس «مناط احتیاج باه علا » در اماور عاماه فلسافه شاد و
فالسفه به روشنی اثبات کردند که مناط احتیاج به عل امکان اس نه حادوث ایان مساأله
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بسیار پر ارزش فلسفه اسالمى مولود ستید گرى کالم با فلسافه اسا کاه در نهایا ت اور
عالىترى پیدا کرد  ،به نظریه «وجود رب ی» مالصدرا منتهی شد که تأثیر شگرفی در تلقی ماا
از راب ه خداوند و مخلوقاتش بر جای مینهد از دیگر مسائل فلسفی که پیدایش آنها زاییاد
مخالف های متکلمان اس  ،می وان این موارد را نام برد:
مسأله مساوق وجود با شیئی و نید نفی واس ه بین وجود و عدم ،مساأله امتنااع اعااد
معدوم ،مسأله احتیاج معلول به عل در بقاء ،مسأله اب ال اولوی در مقابل قول به ضارورت
علّی معلولی ،مسأله امتناع ترجیح بالمرجح (در :عبدالرسول عبودی )38-37 :1382 ،

نتیجه
آنچه در متن مقاله آوردیم ،بهروشنی نشان میدهد که آشنایی مسلمانان با فلسفه یوناان تنهاا
نق هآغاز فلسفهورزی در فرهنگ اسالمی بود اس ؛ چرا که تأکید قرآن کریم بر عقالورزی
و طرح مسائل فلسفی پرشمار در قرآن و روایات معصومان بستر بالندگی فلسافه اساالمی را
فراهم آوردند
آموز های اسالمی با  )1جه دهی فلسفه اسالمی به مسائل خداشناسای و معادشناسای،
 )2طرح مسائل نوین برای فیلسوفان )3 ،پیشنهاد استدالل برای مساائل و نیاد )4 ،کماک باه
کشف اشتباهات و مغال ات استداللهای فلسفی به تکامال فلسافه اساالمی کماک شاایانی
کردند
متکلمان اسالمی بهویژ اشعریمذهبان نید با مخالف های خاود زمیناه پیادایش دیادگا
های دقیق و عمیق در فلسفه اسالمی شدند بهنظر میرسد موارد متعددی کاه در ماتن مقالاه
بیان شد اند ،تکامل تدریجی اندیشه فلسفی در بستر آماوز هاای دینای و تفسایر آنهاا را باه
روشنی بهتصویر میکشد
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بروکر ( Johann Jakob

 1بهگفته ویکتور کوزان مترجم فرانسوی کتا تنمان ،یوهان یاکو
1770-1696( )Bruckerم) پدر تاریخ فلسفه اس و تنمان جانشین بهحق بروکر

(Wilhelm

)Gottlieb Tennemann, 1829: p. xx

2. August Schmoelders, Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes et notamment
sur la doctrine d'Algazzali, Paris: Firmin Didot freres, 1842.

3. Léon Gauthier, Introduction À l'Étude de la Philosophie Musulmane l'Esprit Sémitique

Et l'Esprit Aryen; la Philosophie Grecque Et la Religion de L'Islam, Paris: Editions Ernest
Leroux, 1923.

4. Salomon Munk, Mélanges de philosophie Juive et Arabe, Paris: A. Franck, 1859.
5. Gustave Dugat, Histoire Des Philosophes Et Des Théologiens Musulmans (De 632 a 1258
De J C), Paris: Maissonneuve Et Cie Librares - Editeurs, 1878.

 6جه

اطالع بیشتر از دیدگا های مستشرقان ر ک به:

عبدالرحمن بدوی ،الرتاث الیلناين يف احلضارة االسالمیة :دراسات لکبار المستشرقین
إبراهیم مدکور ،يف الفلسفة اإلسالمیة منه وتطبیقه ،القاه ة :داراملعارف بمرص ،الطبعة الثالثة2000 ،م،
ج ،1ص215-210

Salahuddin Mohd. Shamsuddin, “Positions of Orientlists toward the Authenticity

of Arab-Islamic Sciences and Philosophy”, British Journal of Humanities and Social
Sciences, 56, June 2012, Vol. 6 (1), p. 51-66.

 7دکتر مص فی عبدالرزا (1947-1885م) از شاگردان شیخ م مد عبد اس که احیاگر اندیشه
فلسفی در دوران نوزایی عربی بهشمار میآید وی در سال  1909برای تکمیل ت صیالت به فرانسه
رف و در سوربون در درسهای امیل دورکیم حضور یاف در سال  1915پس از اخذ دکترا به مصر
بازگش و در مناصر علمی گوناگون از جمله استادی در دانشگا مصر و دبیر کل االزهر دس یاف
و در سال  1945پس از شیخ «مراغی» ،ریاس عالی االزهر را به دس گرف او نخستین استادی بود
که در «جامعة املرصية» (بعدها دانشگا قاهر ) کرسی تدریس فلسفه اسالمی را دایر کرد وی آثار
فلسفی متعددی را تألیف کرد که مهمترین و تأثیرگذارترین آنها کتا متهید لتاريخ الفلسفة اإلسالمیة
( )1944میباشد نقش دیگر وی در احیای اندیشه فلسفی در جهان عر  ،تربی شاگردان ممتازی
اس که اغلر از فیلسوفان برجسته جهان عر هستند از این میان میتوان ابراهیم مدکور ،عثمان
امین ،توفیق ال ویل ،م مد عبدالهادی أبورید  ،علی سامی النّشار ،أحمد فؤاد األهوانی ،م مود
الخضیری و عبدالرحمن بدوی را نام برد
 8بی تردید بررسی این مدعا و استقرای همه مسائل فلسفی مذکور در متون دینی پژوهشی مستقل می
طلبد که بسیار سودمند خواهد بود البته اندیشمندان معاصر در این زمینه ت قیقاتی انجام داد اند
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حسینی طهرانی ،سید م مدحسین ،توحید علمی و عینی در مکاتیار حکمای و عرفاانی،
انتشارات عالمه طباطبائی ،دوم ،مشهد1417 ،
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ص ،)260-1تص یح و مقدمه :هنری کربن ،تهران :پژوهشگا علاوم انساانی و م العاات
فرهنگی ،سوم1380 ،ش
ااااااااااااااااااااااااااا  ،کتا المشارع و الم ارحات (در مجموعه مصانفات شایخ
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و م العات فرهنگی ،سوم1380 ،ش
الشیرازی ،صدرالدین م مد ،احلکمة املتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،بیروت :دارإحیااء
التراث العربی ،الرابعة ، 1410 ،ج9-1
اااااااااااااااااااااااااااا  ،مفاتیح الغیر ،مقدمه و تص یح :م مد خواجاوی ،تهاران:
مؤسسه ت قیقات فرهنگى ،اول1363 ،ش
اااااااااااااااااااااااااااا  ،املظاه اإلَلیة فی أرسار العللم الکاملیة ،تص یح ،ت قیاق و
مقدمه :سید م مد خامنهای ،تهران :انتشارات بنیاد حکم اسالمی صدرا ،اول1387 ،ش
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اااااااااااااااااااااااااااا  ،رشح اَلداية األثريية ،چاپ سنگی ،بیتا ،بیجا



الصدو  ،التوحید ،ص ّ ه و علّق علیه :السید هاشم ال سین ال هرانی ،قم :مؤسسرة النرشر
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ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ،المیاادان فاای تفساایر القاارآن ،مؤسسررة النرشرر
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الکندی ،فى الفاعل ال ق األول التام و الفاعل الناقص الذى هو بالمجاز (در رسائل الکنردی
الفلسفیة) ،حقّقها و أخرجها :م مد عبدالهادی أبلريردة ،مصار :دارالفکار العربای ،الثانیرة،
بیتا
المجلسی ،م مدباقر ،ب اراألنوار الجامعة لادرر أخباار األئماة األطهاار ،بیاروت :مؤسساة
الوفاء ،الثانیة1403 ،
مدکور ،إبراهیم ،يف الفلسفة اإلسالمیة منه وتطبیقه ،القاه ة :دار المعارف بمصار ،الطبعرة
الثالثة2000 ،م
م هری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج( 1علل گرایش به مادیگری) ،تهران :انتشاارات صادرا،
ششم1374 ،ش
اااااااااااااااا  ،مجموعااه آثااار ،ج( 5شاارح مختصاار منظومااه) ،انتشااارات صاادرا ،دوم،
تهران1373،ش
ااااااااااااااا  ،مجموعاه آثاار ،ج( 6اصاول فلسافه و روش رئالیسام) ،دوم ،انتشاارات
صدرا ،تهران1373 ،ش
ااااااااااااااا  ،مجموعه آثار ،ج( 9شرح مبسوط منظوماه ( ،))1انتشاارات صادرا ،اول،
تهران1374 ،ش
ااااااااااااااا  ،مجموعه آثار ،ج( 10شرح مبسوط منظومه ( ،))2انتشاارات صادرا ،اول،
تهران1374 ،ش
ااااااااااااااا  ،مجموعه آثار ،ج( 11درسهای اسفار ،مب ث حرک ) ،انتشارات صدرا،
سوم ،تهران1386 ،ش
ااااااااااااااا  ،مجموعه آثار ،ج( 13مقااالت فلسافی) ،انتشاارات صادرا ،اول ،تهاران،
1373ش
وات ،مونتگمری ،فلسفه و کالم اساالمی ،شارک انتشاارات علمای و فرهنگای ،تهاران،
1370ش
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