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پیشگامان حوزه علمیه شیعه 
در مواجهه با فلسفه غرب

18/8/87تاریخ تأیید: 7/7/87تاریخ دریافت: 
*دکتر محمد فنائی اشکوري

این نوشتار در پی نشان دادن نحوه مواجهه عالمان شیعی معاصر با فلسفه غرب اسـت.  
انـد. غـرض،   شیعه برخاستههاي علمیهمنظور از عالمان شیعی، عالمانی هستند که از حوزه

هاي علمیه در برخورد با فلسفه غرب است. بنابراین از دانشمندان و نشان دادن نقش حوزه
نویسندگان دانشگاهی و به طور کلی غیر حوزوي در این مقاله جز بـه طـور گـذرا بحثـی     

ـ   الب نخواهد شد. عالمان دینی مورد بحث در این مقاله نیز عالمانی هستند که پـیش از انق
شوند. بنابراین، دربـاره نسـل   اسالمی نشو و نما کردند و در این بحث، پیشگام شمرده می

پس از انقالب اسالمی حوزه علمیه فقط به اشاراتی بسنده خواهد شد.
بنابراین غرض از این نوشتار، طرح کلی بحث، نشان دادن توجـه عالمـانی دینـی بـه     

برخی از نمونه مباحثی است کـه آنـان طـرح    فلسفه غرب، ترسیم جغرافیاي مسئله و ذکر 
اند تا از این طریق بتوان به نوع مباحث طرح شده، ادبیـات مـورد اسـتفاده، و نحـوه     کرده

گیري آنان در قبال فلسفه غرب راه یافت.مواجهه و موضع
١رسد.اما قبل از ورود به بحث اصلی، ذکر نکاتی چند الزم به نظر می

غرب، فلسفه تطبیقی، فلسـفه اسـالمی، مارکسیسـم، نقـد،     فلسفه هاي کلیدي:واژه
هاي مضاف.فلسفه

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی*
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مقدمه
هاي دوم و سوم هجري، ایرانیان و دیگر مسلمانان با فلسفه نخستین بار در حدود سده

هـاي  یونانی آشنا شدند و به فهم، نقد و بسـط آن پرداختنـد و بـا اسـتفاده از آن و آمـوزه     
یس کردند. مرحله دوم آشنایی ایرانیان مسلمان با اندیشه و اسالمی، فلسفه اسالمی را تأس

رسد. سید جمال الدین اسدآبادي، شاید نخستین عـالم  فلسفه غرب به دوره مشروطیت می
یا ناتورالیسم را در رساله نیچریهشیعی ایرانی بود که با فلسفه غرب تا حدودي آشنا شد و 

هاي فرانسوي و ه آثار فلسفی غرب را به زبانرد طبیعیان نوشت. اولین عالم دینی ایرانی ک
انگلیسی مطالعه کرد و گزارشی از فلسفه غرب، همراه با نقد و مقایسه اجمالی آن با فلسفه 

هاي مارکسیستی اسالمی ارائه داد، میرزا ابوالحسن شعرانی بود. در واکنش به ورود اندیشه
تضی مطهـري بـا تـألیف کتـاب    به ایران، عالمه سید محمد حسین طباطبائی و شهید مر

وگـو  به طور جدي با وجهی از تفکر فلسفی غرب وارد گفـت اصول فلسفه و روش رئالیسم
شدند. این دو متفکر در دیگر آثارشان نیز نظریات فلسفی غربیان را در موضوعات مختلف 
همچون معرفت شناسی، انسان شناسی، فلسفه تاریخ و فلسفه اخالق مـورد بررسـی قـرار    

األسـس  و فلسـفتنا د. شهید سید محمد باقر صدر در حوزه علمیه نجف با تألیف کتاب دادن
برخی از نظریات فلسفی در غرب را تحلیل و نقادي کرد. آیت اهللا محمد المنطقیه لألستقراء

تقی مصباح یزدي در حوزه علمیه قم و استاد محمد تقی جعفري در تهران، هر یک وجوه 
ورد کاوش قرار دادند. دکتر مهدي حائري یزدي، نخستین عالم دیگري از فلسفه غرب را م

دینی بود که فلسفه غرب را به صورت آکادمیک در غرب آموخت و تحقیقـات تطبیقـی و   
انتقادي را دراین زمینه ارائه داد.

نکته قابل توجه در این جا مواجهه منطقی و عقالنی عالمان شـیعی بـا فلسـفه غـرب     
اش فه غرب شدند، نه یکسـره آن را انکـار کردنـد و نـه نادیـده     است. آنها نه مجذوب فلس

گرفتند. کوشش براي فهم، اهتمام به نقد و مقایسه و سرانجام تـالش بـر ارائـه نظریـات     
هایی است که آنها کوشیدند در این راه بردارند. در مواجهه بـا فلسـفه و   بدیل اسالمی، گام

هـا و نظریـات غربـی بـه صـورت      ندیشـه تفکر غربی، ما همچنـان در آغـاز راه هسـتیم. ا   
ها، باورهاي متافیزیکی و اي در حال ورود به جامعه ماست و بسیاري از این اندیشهفزاینده

توانند با مواجهه کشند. نسل جدید عالمان و پژوهشگران دینی میدینی ما را به چالش می
ند و با فهم و نقد آن و خردمندانه با فلسفه و تفکر غربی، این چالش را به فرصت تبدیل کن
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گیري از آن همراه با استفاده از سنت فلسفی خود به توسعه، تعمیق و معرفی فلسفه و بهره
تفکر اسالمی همت کنند.

جهان اسالم و فلسفه غرب-1
هـاي  اي دراز دارد. نخستین بار در حدود سدهآشنایی مسلمانان با فلسفه غرب، پیشینه

با فلسفه یونانی و هلنی آشنا شدند و به فهم و نقد و بسـط  دوم و سوم هجري، مسلمانان
هاي اسالمی، فلسـفه اسـالمی را تأسـیس کردنـد.     آن پرداختند و با استفاده از آن و آموزه

فارابی و ابن سینا از مؤسسان اصلی فلسفه اسالمی هستند. در قـرون وسـطا برخـی آثـار     
هـاي غربـی ترجمـه شـد و     به زبـان فالسفه اسالمی همچون ابن سینا، ابن رشد و غزالی

ها بهره بردند، اما ارتباط مسلمانان با غرب پـس از دوران ترجمـه در   غربیان از این اندیشه
قرون نخستین قطع شد و مسلمانان به مدت حدود هزار سال، خبري از آن چـه در تفکـر   

قرون وسطا گذشت، نداشتند. اطالع غربیان نیز از فلسفه اسالمی به دوره فلسفی غرب می
محدود شد، اما در دوره جدید، این ارتباط قطع گردید و تحوالت فلسـفه اسـالمی پـس از    

خبر از ابن رشد به غرب راه نیافت و این دو جریان فلسفی غرب و جهان اسالم، تقریباً بی
یکدیگر به راه خود ادامه دادند.

نـدارد و بـه دو قـرن    اي طـوالنی  مرحله دوم آشنایی مسلمانان با فلسفه غرب، سـابقه 
ق) شـاید نخسـتین عـالم شـیعی     ه 1314ـ 1254الدین اسد آبادي (رسد. سید جمالنمی

یـا ناتورالیسـم در رد   رسـاله نیچریـه  ایرانی بود که با فلسفه غرب تا حدودي آشـنا شـد و   
ر گرایان را نوشت. البته در شبه قاره هند بودند مسلمانانی که با ورود استعماطبیعیان و ماده

انگلیس به این منطقه با وجوهی از فلسفه و تفکر غربی آشـنا و از آن متـأثر شـده بودنـد.     
) است که هم متأثر از 1938ـ 77/1870ترین متفکر از میان اینان اقبال الهوري (برجسته

تفکر غربی است و هم منتقد آن.
روش دکـارت گفتـار در  تر با فلسفه غرب در ایران از ترجمه رسـاله  اما آشنایی جدي

ش) توسـط محمـد علـی    ه 1317(سیر حکمـت در اروپـا  ش و تألیف کتاب ه . 1310(
ش) آغاز شد. با این کتـاب بـود کـه خواننـدگان ایرانـی بـراي       ه 1321ـ 1257فروغی (

نخستین بار با یک دوره تاریخ فلسفه غرب به زبان فارسی آشنا شدند و از آن پـس، رفتـه   
٢ظریات فالسفه غرب وارد ادبیات فلسفی ایران شد.رفته مفاهیم، اصطالحات و ن
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با تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و تدریس فلسفه غرب در آن 
و همزمان ترجمه برخی از کتب فلسفی غرب به زبـان فارسـی، توجـه جمـع بیشـتري از      

حمد فردیـد،  ایرانیان به فلسفه غرب جلب شد. غالمحسین مصاحب، یحیی مهدوي، سید ا
منوچهر بزرگمهر و حمید عنایت، برخی از پیشروان در معرفی و ترجمـه فلسـفه غـرب در    

ایران هستند.
اي بیشـتر از  آشنایی با برخی از ابعاد تفکر غربی، بویژه فلسفه سیاسی آن البته پیشـینه 

اد هاي مارکسیستی نیـز از طریـق اتحـ   گردد. اندیشهاین دارد و به دوره مشروطیت باز می
جماهیر شوروي سابق، زودتر از سایر کشورهاي خاورمیانه به ایران آمد، اما فعالیت رسمی 
و جدي آن با تأسیس حزب توده ایران شدت گرفت و آثار بسیاري از مارکسیسم به زبـان  

اصول هاي ایرانی تألیف شد. کتاب فارسی ترجمه شد و آثار فراوانی نیز توسط مارکسیست
ارانی یولیتزر، کتابی نسبتاً پرخواننده در ایران شده بود. آثار فلسفی تقی ژرژمقدماتی فلسفه

و پس از او احسان طبري نیز از آثار طراز اول فلسفه مارکسی در ایران بود.
هـاي ایـران اسـت و    در زمان حاضر، فلسفه غرب از موضوعات مورد توجه در دانشگاه

ژه فلسفه تحلیلی به طور جدي تعقیـب  هاي مختلف غربی، بویتدریس و تحقیق در فلسفه
شود. آثار بسیاري از فلسفه غرب به زبان فارسی ترجمه گردیده و آثـاري نیـز در ایـن    می

هاي فراوانی دربـاره فلسـفه غـرب و همچنـین مقایسـه      نامهزمینه تألیف شده است. پایان
فلسفه غرب با فلسفه اسالمی تهیه شده است.

سفه غربعلماي اسالمی معاصر و فل-2
شوند. برخـی از  شماري از عالمان دینی از پیشگامان مطالعه فلسفه غرب محسوب می

انـد.  اینان فلسفه غرب را بدون واسطه و مستقیم از متون غربـی مـورد مطالعـه قـرار داده    
رویکرد این عالمان به فلسفه غرب، انفعالی نبود، بلکه اینان رویکردي نقادانه و تطبیقی را 

ند. در این جا به نحو اجمال به برخی از عالمان دینی کـه بـه فلسـفه غـرب     در پیش گرفت
کنیم.اند، اشاره میتوجه کرده، با آن مواجهه فعال داشته

. ابوالحسن شعرانی2ـ 1
هاي اصـلی فرانسـوي و انگلیسـی    آثار فلسفی غرب را به زباننخستین عالم دینی که

ق) ه 1393ـ 1320د عالمه ابوالحسن شعرانی (مطالعه کرد و آشنایی عمیق با آن پیدا کر
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است. او همچنین نخستین ایرانی بود که گزارشی جامع از فلسفه غـرب همـراه بـا نقـد و     
) ارائه داد.1316مقایسه آن با فلسفه اسالمی در رساله فلسفه اولی (چاپ 

در گویـد و سـپس  وي در این رساله به طور گذرا از ادوار تاریخ فلسفه غرب سخن می
شـود و  چهار شعبه فلسفه، یعنی امور عامه، سمع الکیان، تجریـد و الهـی وارد بحـث مـی    

هاي هستی شناسـی، فلسـفه طبیعـت، علـم الـنفس و      ترین موضوعات و آرا در زمینهمهم
کند. شعرانی با رویکردي منطقی و حقیقت جویانه به فهـم، تفسـیر و   الهیات را بررسی می

پردازد. او همچنین در این رساله ن با آراي فالسفه اسالمی مینقد فلسفه غرب و مقایسه آ
کوشد بـراي مصـطلحات فلسـفی غـرب،     با استفاده از فرهنگ واژگان فلسفه اسالمی می

توان عالمه شعرانی را پیشگام هایی مناسب از فلسفه اسالمی ارائه دهد. بنابراین میمعادل
فلسفه غرب دانست.گذار در مواجهه عالمانه و منطقی با و بنیان

به نظـر  ٣».اندمبدأ فلسفه در یونان از مشرق بوده و آنها تکمیل کرده«از نظر شعرانی 
امـا در شـرق فلسـفه    ٤،»پیش از قرن ششم قبل از میالد در یونان فلسفه نبوده است«او 

وجود داشته است، پس یونانیان، آغازگران فلسفه نبودند.
بـرد: شـکاکان،   از چند مکتب فلسفی جدید نـام مـی  پس از این مرور تاریخی، شعرانی 

تجربیین، فلسفه وضعیه، فلسفه مادي، و مثالیین. شکاکان هر نوع علـم بـه واقـع را فـوق     
کننـد و اسـتدالل   دانند. تجربیین، تنها به حس ظاهر و باطن تکیـه مـی  قدرت انسانی می

کنـد.  حس ظاهر اعتماد میدانند. فلسفه وضعیه یا پوزیتیویسم، فقط بهعقلی را معتبر نمی
ها در مطابقـت صـور   پندارند. مثالیین یا ایدآلیستمادیون، امور غیر محسوس را معدوم می

ذهنی با موجودات خارجی شک دارند و برخی از آنها ر اصل وجـود عـالم خـارجی تردیـد     
دارند. به نظر او منشأ مذهب مثالی، سخن لوك (جان دك) اسـت کـه تصـورات اشـیاء را     

کند.تن اشباح آنها تفسیر مییاف
از نظر شعرانی، کانت از مثالیین معتدل است و اصل وجود عالم را مسلم، اما کیفیـت و  

داند، کانت بر آن است که حتی علم ما بـه نفـس خـود، حضـوري     احوال آن را نامعلوم می
نیست، بلکه حصولی و از طریق مفهوم است. در فلسفه کانت، قضایاي حمل اولـی ذاتـی   
یقینی هستند، اما قضایاي حمل شایع صناعی نیـاز بـه بررسـی و تحقیـق دارنـد. کانـت،       

داند و خدا و تجرد نفس را بر مبناي اعتبار و حکمت عملی را معتبر میحکمت نظري را بی
٥کند.آن اثبات می

دانند و گرایان هستند که استدالل عقلی را معتبر میگروهی دیگر از فالسفه اروپا عقل
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اند؛ مانند دکـارت، الیـب   شمارند. اکثر حکما از این دستهك و اغالط را قابل رفع میشکو
نیتز و مالبرانش.

کند و به شعرانی در موارد متعددي، آراي فالسفه اروپا را با فالسفه اسالمی مقایسه می
ـ اي یا تطبیقی را پیش از همه پی میاین ترتیب، فلسفه مقایسه ه ریزد؛ مانند مقایسه نظری

الك در ادراك با قول به اشباح در فلسفه اسالمی، مقایسه نظر دکارت در بـاب مکـان بـا    
نظر ابن سینا در این باب، مقایسه پنج نظریه فالسفه غربی درباب جسم با پنج نظریـه در  
بین فالسفه و متکلمان اسالمی، تطبیق نظریه انکار جوهر جسمانی هیوم و استوارت میل 

لی، تطبیق دو نظریه ترکیب اتحادي و انضمامی نفس و بدن در غرب با با نظریه نظام معتز
دو نظریه در فلسفه اسالمی، مقایسه تقارن اتفاقی (هم آهنگی پیشین بنیاد) الیب نیتز بـا  
سخن ابوالهذیل عالف، مقایسه برهان صدیقین دکارت و الیب نیتز با سخن قیصـري در  

ز طریق معرفـت نفـس بـر وجـود خـدا بـا بیـان        این باره، مقایسه بیان دکارت در برهان ا
مالصدرا در این زمینه، مقایسه مضمون شعر ابوالعتاهیه با مضـمون شـعر ولتـر در برهـان     

ها با نظر بعضی از متکلمین مانند جاحظ در عدم نیاز جهان مقایسه نظر دئیستاتقان صنع،
ه شمول علـم واجـب بـه    به خدا پس از خلقت، و مقایسه نظر بعضی از فالسفه اروپا دربار

ذات خود نسبت به علم تفصیلی او به جزئیات عالم با نظر مالصدرا در همین باب.
یکی دیگر از وجوه اثر شعرانی، نقد آراي فالسفه غرب است؛ مانند نقد نظریه ارگانیسم 
در بحث از مبدأ حیات، نقـد نسـبتاً تفصـیلی نظریـه تبـدیل انـواع دارویـن و اشـکال بـه          

انـد، رد نظـر منسـوب بـه     هـایی کـه از بقایـاي حیوانـات داشـته     یی که از یافتههااستنتاج
ذیمقراطیس در بحث بخت و اتفاق به وجوه مختلف، و تفسیر نظریه حلول و وحدت وجود 

پنتئیستی و نقد آنها.
شعرانی در رساله دیگري که در باب فلسفه نگاشته است نگاه جدیدي به فلسفه نموده 

ده او از تجارب فلسفی شرق و غرب اسـت. شـیوه تبویـب و تبیـین     است که حاصل استفا
مباحث فلسفی در این رساله، بسیار متفاوت از شیوه رایج در بین حکماي اسالمی است. او 

کند و درباب برخی از اقسام آن توضیحاتی مقدماتی بـا  فلسفه را به هشت قسم تقسیم می
. مابعدالطبیعـه یـا علـم    1اقسام عبارتند از: دهد. این استفاده از آراي فیلسوفان مختلف می

. علـم  7. علم اخالق، 6. علم جمال، 5. منطق، 4. علم النفس، 3. حکمت طبیعی، 2الهی، 
٦. فلسفه قانون.8اجتماع، 

اعتنایی و گریز است، نه انفعال و چنان که دیدیم، مواجهه شعرانی با فلسفه غرب نه بی
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کوشـد بـه فهـم عمیـق آن     تهادي است. او نخست میدنباله روي؛ بلکه فعال، خالق و اج
اش با برسد و به زبانی درخور آن دست یابد، سپس به نقد منطقی و منصفانه آن و مقایسه

هـاي فلسـفه غـرب و تجـارب     کوشد از ظرفیـت یازد. آن گاه میفلسفه اسالمی دست می
ـ    ه ایـن همـه را در   فیلسوفان غربی براي رشد و پویایی فلسفه اسالمی بهـره گیـرد. و البت

٧دارد.هاي نخستین را در این راه بر میدهد و گاموار ارائه میمقیاسی کوچک و نمونه

. عالمه طباطبایی2ـ 2
ش) پس از طی مراحلی از تعلیم علوم ه 1360ـ 1281سید محمد حسین طباطبائی (

اي ن بادکوبـه اسالمی به یادگیري ریاضیات و فلسفه روي آورد. استاد فلسفه او سید حسـی 
هاي فلسفی استادش در اصول و فقه، آیت اهللا محمد حسـین  بود. وي همچنین از اندیشه

اصفهانی بهره برد و در عرفان و سلوك معنوي از میرزا علی قاضی استفاده کرد.

. نقد مارکسیسم و ایدآلیسم4ـ 2ـ 1
م و برخی دیگر هاي فارسی و عربی، مارکسیسعالمه طباطبائی از طریق آثار و ترجمه

هاي جدید غربی را مطالعه کرده بود. او با تشکیل جلسات نقد و بررسـی فلسـفه   از فلسفه
اي از شمسـی و تشـکیل حلقـه   1330هاي غربی مطرح در دهه مارکسیسم و دیگر فلسفه

هاي غربی را آغاز کرد. وي به با برخی فلسفهشاگردان خاصش، مرحله جدیدي از مواجهه
را تألیف کرد.اصول فلسفه و روش رئالیسمسات، کتاب بلند آوازه دنبال این جل

عالمه طباطبائی در این کتاب ضمن نقدي قوي بر فلسفه مارکسیسم، تقریـري نـو از   
فلسفه اسالمی ارائه داد. این اثر هم از جهت اشتمال بر آراي نو، هم از حیـث روش طـرح   

سـابقه بـود. ایـن    سـفی بـدیع و بـی   بحث و تبویب مباحث فلسفی و هم از نظر ادبیـات فل 
نخستین بار بود که یک فیلسوف اسالمی از نظریه معرفت به صـورتی جدیـد و ابتکـاري    

گوید و مباحث مابعدالطبیعی در باب هستی، حرکت، زمان و الهیات فلسفی را نیز سخن می
ایـن  کند. اما با همـه هاي فلسفی معاصر طرح میدر قالبی نو و تا حدودي ناظر به پرسش

هـاي  منـدان اندیشـه  مزایا، کتاب به جهت فشردگی و سنگینی قلم براي بسیاري از عالقه
فلسفی، دشـواریاب بـود. امـا شـرح و بسـط مطالـب کتـاب بـه قلـم مرتضـی مطهـري،            

ترین شاگرد عالمه، موجب گردید که کتـاب اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم بـه      برجسته
فلسفی در طول دست کم چهار دهه در ایران تبدیل ترین و تأثیر گذارترین کتابپرخواننده
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شود.
هایی چون برکلی موجب شده است که ایشان در این کتاب، مواجهه عالمه با ایدآلیست

اي متفاوت با آن چه در گذشته بوده است، شروع کند. فلسفه را نظمی دیگر داده و از نقطه
ارکرد آن تفکیک بـین واقعیـت و   به نظر ایشان آغاز فلسفه، تفکیک فلسفه از سفسطه و ک

پندار است.
ها اصل واقعیت، غیـر قابـل انکـار اسـت، و انکـار      از نظر او، برخالف ادعاي ایدآلیست

واقعیت، خود متضمن و مستلزم اقرار به واقعیت اسـت. بنـابراین، ایدآلیسـم، کـه همـه یـا       
گرداند، باطل است.بخشی از واقعیت را به پندار بر می

که واقعیت هست و شناخت آن نیز میسـر اسـت، کـار فلسـفه، شـناخت      پس از آن جا 
واقعیت است. اما از سوي دیگر، این نیز یک واقعیت است که ذهن آدمی، خطاپذیر است و 
ممکن است غیر واقع را به جاي واقع بپنـدارد، از ایـن رو، فیلسـوف بـراي شـناخت واقـع       

ر، متمایز کند.کوشد حقیقت را از پندار و واقعیت را از اعتبامی
وقوع خطا در ادراك حسی، مستلزم انکار واقعیت نیست. این خطـا اوالً در مقایسـه بـا    
خارج است، ثانیاً در مورد هر خطایی، ادراك صوابی هست، ثالثاً نوعی از ادراك به نام علم 

هـاي حضـوري و   حضوري داریم که اساساً خطا ناپذیر است. با استفاده از بدیهیات، یافتـه 
الجمله نائل گردیـد و  توان مجهوالت را معلوم کرد و به حقیقت اشیاء فیاعد منطق میقو

در مسائل بنیادین اعتقادي از شکاکیت و ایدآلیسم و نسبیت، دوري جست.
کنـد و در رد  عالمه در رد معرفت شناسی مادي، تجرد ادراك را مطـرح و اثبـات مـی   

کند.یالی و عقلی را تبیین میگرایی افراطی، مراتب مختلف ادراك حسی، خحس
کند که عـالوه بـر علـومی کـه     شود و اثبات میسپس عالمه وارد مبحث جدیدي می

کاشف از واقع هستند، علومی هم هست که فقط در محدوده ذهن، اعتبار دارند و به جهان 
ي باشند که انسان بـرا خارج، ناظر نیستند. این نوع ادراکات اعتباریات به معنی االخص می

کند؛ مانند مفاهیم ملکیت و ریاسـت و  رفع نیازهاي حیاتی فردي و اجتماعی خود وضع می
دیگر مفاهیم حقوقی. در جعل مفاهیم اعتباري، انسـان تحـت تـأثیر نیازهـایش از طریـق      

دهد. این معانی برخالف ادراکات حقیقی، عوامل احساسی، حد چیزي را به چیزي دیگر می
کنند. چون اعتباریات، تابع نیازهـاي حیـاتی   از نفس االمر نمیقراردادي هستند و حکایت 

پذیرنـد و از همـین جهـت از اطـالق و     انسان هستند با تغییر وضعیت و نیاز دگرگونی می
٨ضرورت قضایاي حقیقی برخوردار نیستند.
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هاي فلسفی غربـی  این مباحث از یک سو ناظر به رد آراي برخی از فیلسوفان و مکتب
ف دیگر، بازسازي نظام فلسفی اسالمی است.است و از طر

طرح مباحث الهیات و کـالم اسـالمی در صـیاغتی نـو و نـاظر بـه فضـاي فکـري و         
هاي نو از دیگر آثار مواجهه عالمه با دنیاي جدید است. وي در آثار مخـتلفش، بـه   پرسش

به مباحث نـو در موضـوعات مختلـف فلسـفی، کالمـی، اخالقـی،      تفسیر المیزانویژه در 
هاي مختلف، نظریات اجتماعی و علمی به مناسبت متعرض شده و کوشیده است در زمینه

اي را ارائه دهد.تازه

. مرتضی مطهري4ـ 3
ش) فلســفه را از عالمــه ســید محمــد حســین ه 1385ـ 1298مرتضــی مطهــري (

طباطبائی و امام خمینی آموخت.
سـفی اسـت. او بـه جهـت     هاي شهید مطهري، طرح تطبیقی مباحث فلیکی از ویژگی

هاي غربی از کسانی است که بیشترین سهم را در طرح تطبیقـی مباحـث   آشنایی با فلسفه
فلسفی دارد. مطهري به  نحو مبسوطی، ابعاد مختلـف مکتـب مارکسیسـم از ماتریالیسـم     
دیالیکتیک و ماتریالیسم تاریخی تا اقتصاد و سیاست مارکسی را تجزیه و تحلیل و نقـادي  

اصول فلسفه هاي اسالمی مقایسه کرده است. کتاب مسائل مختلف آن را با دیدگاهکرده و 
عالمه طباطبائی با شرح گویا، دلکش و دقیق مطهري، تأثیري شگرف و و روش رئالیسم

ســابقه در بســط و تعمیــق تفکــر فلســفی، نقــد مارکسیســم و جــذب روشــنفکران و  بــی
در عـین  ٩ري بر کتاب اصول فلسفهتحصیلکردگان به فلسفه اسالمی گذاشت. شرح مطه

عمیق بودن، جذاب و روان بود؛ به طوري که هم براي متخصصان و هم براي نوآمـوزان،  
سودمند بود.

آشنایی مطهري با فلسفه غرب، محدود به مارکسیسم نیسـت، بلکـه او بـه تـدریج بـا      
لیل، مقایسـه و  هاي دیگر غرب نیز آشنا شد و درباره بسیاري از آنها به تجزیه و تحفلسفه

نقد دست یازید. وي در شرح اصول فلسفه به ویژه در مباحـث مربـوط بـه معرفـت، آراي     
هاي عقلی و تجربی غرب را متعرض شده اسـت. همچنـین   برخی فالسفه غربی و مکتب

مطهري در دروسی که براي برخی اساتید و مترجمان فلسفه غرب القا نمود و تحت عنوان 
ز شهادت وي انتشار یافت، به بررسی آراي برخـی از فالسـفه   پس اشرح مبسوط منظومه
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غربی همچون هیوم، کانت و هگل پرداخته است.
یکی از مباحثی که وي در آثار مختلفش به طور مبسوط به آن پرداخته، بحث حرکـت  

ها را به دقت و تفصیل، تجزیه و تحلیل است. وي در این بحث، آراي هگل و مارکسیست
ها موجب شده است که وي بحـث حرکـت در فلسـفه    ست. این موشکافیو نقادي کرده ا

اي طرح و تقریر کند و به نکاتی نابی در این زمینـه دسـت   اسالمی را با عمق و دقت ویژه
١٠یابد.

هاي فیلسوفان غربی از یونان باسـتان تـا فیلسـوفان دوره    او در آثار مختلفش، اندیشه
راسل را مورد بحث و بررسی قرار داده اسـت.  جدید همچون دکارت، کانت، هیوم، هگل و 

هاي جامعه شناسانی همچون دورکهیم و ماکس وبر و روانشناسـانی  او حتی درباره اندیشه
از جهـت وسـعت مباحـث تطبیقـی و     ١١چون ویلیام جیمز و فروید اظهار نظر کرده اسـت. 

یست.پذیر نگستردگی نقد فلسفه غرب در موضوعات مختلف، کسی با مطهري مقایسه
گـري در غـرب، ابعـاد مختلـف کالمـی،      یابی علل گرایش به مـادي مطهري در ریشه

دهـد. بـه نظـر وي یکـی از علـل      فلسفی و اجتماعی تفکر غربی را مورد بررسی قرار مـی 
گري، نارسایی مفاهیم دینی غرب است که تحت عنوان نقـش کلیسـا در   گرایش به مادي

بحث مبسوطی را تحت عنوان نارسایی مفاهیم او١٢کند.هاي مادي از آن بحث میگرایش
کند و در آن مباحثی فلسفی غرب به عنوان برخی از علل گرایش به مادي گري طرح می

چون مشکل علت نخستین، مسئله تکامـل، تصـادف، خـدا و علیـت، مفهـوم آفـرینش، و       
١٣کند.انتقادات هیوم بر برهان نظم را به نحو تحلیلی و انتقادي بررسی می

ت است که او فلسفه غرب را به نحو آکادمیـک، آمـوزش ندیـده بـود، امـا اوالً از      درس
کرد و ثانیاً مباحثات مستقیم و هاي فارسی و عربی فلسفه غرب به خوبی استفاده میترجمه

ها و مـدافعان فعـال و پرشـور آنهـا داشـت و      زنده با برخی از نمایندگان ایرانی این فلسفه
هاي غربی آشنا شود.فلسفهتوانست از این طریق با 

کند: تفسیر و تحلیل، مقایسـه بـا   شهید مطهري در مواجهه با فلسفه غرب، سه کار می
هاي غربی، افزون بر این او قدم چهـارمی را نیـز در   فلسفه اسالمی، و سرانجام نقد دیدگاه

نخسـتین  دارد و آن، این است که در بسیاري از موارد به نحو ابتکاري براياین راه بر می
شناسی، فلسفه تاریخ، هایی چون معرفت شناسی، انسانبار نظریه بدیل اسالمی را در حوزه

فلسفه اخالق، فلسفه سیاسی، فلسفه اجتماع، فلسفه اقتصاد، فلسـفه دیـن و کـالم جدیـد     
طرح کرده و با استفاده از تجربـه غربـی، شـعب جدیـدي را در فلسـفه اسـالمی تأسـیس        
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کند.می

لسفه کانت. ف4ـ 3ـ 1
یکی از فالسفه غربی که به طور ویژه مورد توجه شهید مطهري واقع شـده، ایمانوئـل   

تـوان  کانت است. از نظر شهید مطهري، کانت فیلسوف مهم و تأثیرگذاري است کـه نمـی  
اش گرفت. او در مباحث مختلف به ویژه در معرفت شناسی، نظریات کانت را تجزیه نادیده

ه است.و تحلیل و نقادي کرد
از نظر کانت، معرفت حاصل ترکیـب دو دسـته از امـور اسـت: صـور و مفـاهیمی کـه        

شوند و معانی و مفاهیمی که ذهـن بـه طـور    مستقیماً از خارج از راه حواس وارد ذهن می
فطري واجد آنهاست. این مفاهیم، همان مقـوالت کانـت اسـت. از تـألیف ایـن دو دسـته       

آید، ماده شناخت و آن چه ذهن از خارج به ذهن میشود. آن چه که ازشناخت حاصل می
خود دارد، صورت شناخت است. 

تـوان  شود که کانت دریافته است که به صرف ادراکات حسی نمیاز این جا معلوم می
به شناخت رسید؛ بلکه براي حصول شناخت به مفاهیم ذهنی نیـز نیازمنـدیم. بـه عبـارت     

همچون دیویـد هیـوم، تنهـا بـا معقـوالت اولـی،       گرایان افراطیدیگر، برخالف نظر حس
شود، بلکه به معقوالت ثانیه نیز نیازمندیم. امـا مشـکل کانـت در ایـن     معرفت حاصل نمی

داند.است که او این مقوالت را ذهنی محض می
از نظر شهید مطهري، نخستین اشکالی که به نظریه کانت وارد است، ایـن اسـت کـه    

آید؟ شناخت هاي خارجی شناخت پدید میهاي ذهنی با دادهچگونه از ترکیب پیش ساخته
باید واقع خارجی را نشان دهد؛ در حالی که مقوالت ذهنی کانت، ارتباطی با خارج ندارنـد؛  
مثالً از نظر کانت، رابطه علت و معلول، ساخته ذهن ماست، نه حقیقتـی خـارجی. از نظـر    

ارج هستند، نیست، بلکه شـناخت بـه   کانت، شناخت، کشف ماهیت اشیا آن چنان که در خ
توانـد از  اش نمـی نحوي است که ذهن ما اقتضا دارد. بدین ترتیب کانت به رغـم خواسـته  

، رهایی یابد.شکاکیت
اعتبـار و لفـاظی و   کانت با تحلیل خود از شناخت، فلسفه اولی یـا مابعدالطبیعـه را بـی   

را از نظر او ریاضیات مربوط به فرضـیات  داند؛ زیداند. او ریاضیات را معتبر میخیالبافی می
خود ذهن است. ریاضیات نیز در تحلیل کانت، ذهنی محض است و در نهایت او از اثبـات  
یقینی بودن ریاضیات ناتوان است. کانت علوم طبیعی را محصول همکاري حـس و عقـل   
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راك جـواهر و  هـا) راه دارنـد و اد  داند. اما این علوم نیز تنها به ظواهر طبیعـت (فنـومن  می
١٤ها) اشیا ممکن نیست.کشف ذوات (نومن

داند. درست اسـت کـه بسـیاري از مفـاهیم     کانت، مقوالت را فطري و ماقبل حس می
اند، اما فطري دانستن آنهـا نیـز خطاسـت. نفـس در ابتـداي      عقلی از راه حس درك نشده

داراي علم حضوري تکونش، هیچ یک از این مفاهیم را ندارد و اساساً فاقد ذهن است؛ اما
کند. پـس  است و از واقعیات درونی خود، آگاه است و تدریجاً به آنها علم حصولی پیدا می

باشد.پذیر نمیاساساً چیزي به نام مفاهیم یا مقوالت فطري امکان
هایی که در میـان مقـوالت   خطاي دیگر کانت این است که وي بدون توجه به تفاوت

داند؛ در حالی که این مقوالت از یک سنخ نیسـتند.  ا ذهنی میگانه او هست، همه ردوازده
برخی از آنها از معقوالت ثانیه فلسفی هستند که منشأ انتزاع خارجی دارند و  برخی از آنها 

باشند. معقوالت ثانیه منطقی نیز با این معقوالت ثانیه منطقی هستند که ذهنی محض می
یستند، بلکه ذهن تدریجاً آنها را از امور ذهنـی،  که ذهنی هستند، اما فطري و ذاتی ذهن ن

١٥کند.انتزاع می

شهید مطهري همچنین نظریات کانت در زمینه فلسفه اخالق را به تفصیل، تجزیـه و  
١٦تحلیل و نقادي کرده است.

. فلسفه هگل4ـ 3ـ 2
هاي جدیـد  شهید مطهري براي فلسفه هگل نیز اهمیت قائل است و بسیاري از فلسفه

داند. وي در مواضع مختلف از آثارش، آراي هگل را طرح هاي هگل میأثر از اندیشهرا مت
و نقد کرده است. مطهري، ابتدا نظریات هگل را تقریر و سپس با فلسفه اسالمی مقایسه و 

کند. او در توضیح آراي فالسفه غرب از جمله هگل از مقوالت و مفـاهیم  سرانجام نقد می
کند و از این طریق، آن نظریات را بـراي فیلسـوفان مسـلمان،    یفلسفه اسالمی استفاده م

سازد.قابل فهم می
از نظر هگل، برترین مقوله، هستی است. هستی براي هر چیزي به منزله جنس اسـت  

آیند؛ مثالً هر یک از خصوصیات میز را اگر از و دیگر امور به منزله فصل اشیا به شمار می
ماند.ولی اگر هستی را از آن بگیریم، چیزي باقی نمیآن بگیریم، آن میز باقی است،

گوید که اوالً این صفت، اختصاصی به هستی نـدارد. در  شهید مطهري در این باره می
شود که شیئیت شیئ به صورت آن است. اگر صـورت شـیئ را از   فلسفه اسالمی گفته می
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واند جنس باشد. جـنس و  تآن شیئ بگیریم آن شیئ دیگر آن شیئ نیست. ثانیاً وجود نمی
شـود. اگـر   فصل، خارج از یکدیگر و متحد با هم هستند و با ترکیبشان ماهیتی حاصل می

ها وجود دارنـد  توان پرسید که آیا آن فصلوجود را جنس بدانیم و امور دیگر را فصل، می
و شودیا ندارند. اگر موجود نباشند با ضمیمه شدن معدوم به وجود چیز جدیدي حاصل نمی

ها موجود باشند، پس داراي هستی هستند کـه  شود. اگر آن فصلجنس و فصلی پیدا نمی
جنس آنهاست و در ازاي این جنس باید فصلی باشد و پرسـش دربـاره وجـود آن فصـل،     

تـوان هسـتی را   شـود. پـس نمـی   شود و این تسلسل در جایی متوقف نمیدوباره طرح می
اش بر سر همـه چیـز بـه    ترین اشیا است، سایهجنس فرض نمود. اساساً چون هستی، عام

نحو یکسان گسترده است. اجناس، انواع و فصول یکسان در زیر سایه هسـتی هسـتند. از   
تواند جزء چیزي قرار گیرد. برترین مفهوم بودن هستی بـا جـنس   همین جهت هستی نمی
١٧بودن آن ناسازگار است.

عین از دیدگاه فلسـفه اسـالمی   از نظر شهید مطهري، مبناي هگل در وحدت ذهن و 
پذیرفته نیست. ذهن و عین، دو چیزند و عملکرد آنها نیز متفاوت است. در ذهن، چیزهایی 

کند و بین آنها هست که در خارج نیست. ذهن، امر واحد عینی را به امور متکثر تحلیل می
ارج، یک چیـز  گوییم انسان حیوان است، در خکند. مثالً وقتی میرابطه ضروري برقرار می

کنـد. در  بیشتر نیست؛ این ذهن است که آن را به موضوع، محمول و رابطـه تجزیـه مـی   
ذهن، بین این سه چیز تمایز هست، در حالی که در خارج، چنـین تمـایز و تکثـري وجـود     
ندارد. اشکال دیگر سخن هگل این است که اگر ذهن و عـین، یکـی باشـند، خطـا معنـا      

هن هست، در خارج هم خواهد بود. دیگر این که ذهن مربوط نخواهد داشت؛ آن چه در ذ
١٨به انسان است؛ طبق سخن هگل اگر انسان نباشد، نباید واقعیتی در عالم باشد.

. سید محمد باقر صدر4ـ 4
ق) در حوزه علمیه نجف نیز به ه 1400ـ 1353آیت اهللا شهید سید محمد باقر صدر (

بعاد مختلف این مکتب از فلسفه و اقتصـاد و تـاریخ را   مقابله با تفکر مارکسی برخاست و ا
از فلسفتناتجزیه و تحلیل و نقادي کرد. نقد صدر نیز بنیادي، نیرومند و ابتکاري بود. کتاب 

عالمه طباطبائی بود. این کتاب، خوانندگان اصول فلسفه حیث محتوا، بسیار شبیه به کتاب 
ز جهان اسـالم یافـت و بسـیار تأثیرگـذار     بسیاري در جهان عرب و اسالم و حتی بیرون ا

گردید. در برخی از مدارس علوم دینی از جمله در حوزه علمیه قم از این کتاب بـه عنـوان   
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شد. وي همچنین در کتاب هاي جدید استفاده میمتن درسی براي نقد مارکسیسم و فلسفه
نقـد کـرد و نظـام    نظام اقتصادي مارکسیسم و کاپیتالیسم را به نحـو نیرومنـدي   اقتصادنا

اقتصادي اسالم را براي نخستین بار بازسازي کرد.

. مبانی منطقی استقراء4ـ 4ـ 1
اي نو دربـاره اسـتقراء   هاي فلسفی بسیار مهم شهید صدرا، ارائه نظریهیکی از کوشش

آن را عرضه کرده است. در این کتاب، وي ١٩مبانی منطقی استقراءاست که در کتاب مهم 
ت و مباحث منطقی و معرفت شـناختی مربـوط بـه آن را طـرح و نظریـات      نظریه احتماال

کنـد و خـود، نظـام منطقـی و معرفـت      فالسفه غربی را در این زمینه تحلیل و نقادي می
کند که از آن نه تنها در معرفت به طور عام، بلکه در الهیات شناختی جدیدي را عرضه می

کند.و حتی فقه نیز استفاده می
وجو در بین جزئیات یک کلی براي رسـیدن بـه حکمـی کلـی     معناي جستاستقراء به

شود. استقراء تام، مشاهده تمام موارد یک است. استقراء بر دو قسم ناقص و تام تقسیم می
حکم است، مانند این که ببینیم تک تک دانش آموزان مدرسه الف، فارسی زبـان هسـتند.   

دانش آموزان مدرسه الـف، فارسـی زبـان    کنیم که همهدر این صورت به آسانی حکم می
هستند روشن است که این نتیجه در حکم یک قضیه شخصیه است، نه یـک حکـم کلـی    

شمار. آن چه معموالً در علوم در پی آن هستیم رسیدن به احکام و قابل تعمیم به موارد بی
شمار یـک  یشمار بشود. بدیهی است که افراد بقوانین کلی است که بتواند شامل افراد بی

وجو نیستند. بلکـه معمـوالً مصـادیق متعـددي از یـک کلـی       کلی، قابل مشاهده و جست
گردد، مانند این که با دیدن موارد زیادي از شود و آن گاه حکم کلی صادر میمشاهده می

کنیم کند و ندیدن مورد خالفی حکم میاین که آهن در پی حرارت یافتن، انبساط پیدا می
گویند؛ به این یابد. این استقراء را استقراء ناقص میپی حرارت انبساط میکه هر آهنی در

اند، نه همه افراد.جهت که فقط برخی از افراد یک کلی، مشاهده شده
نخستین پرسش درباره استقراء ناقص، این است که آیا به صرف مشاهده موارد متعـدد  

د و علیت یکی را بـراي دیگـري اثبـات    توان تالزم آنها را استنتاج نموتقارن دو پدیده می
نمود و به قانونی کلی دست یافت؟

پرسش دیگر این است که آیا راهی وجود دارد که با طی آن بتوان از طریـق مشـاهده   
تقارن به علیت رسید؟
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دهـیم. بـه صـرف    هـا مـی  سرنوشت علم، وابسته به پاسخی است که به ایـن پرسـش  
گیرند که از بررسی جزئیـات بـه   مشاهده هرگز علم نخواهیم داشت. علوم وقتی شکل می

بینی کنیم.قوانین کلی دست یابیم و بتوانیم در پرتو مشاهدات گذشته آینده را پیش
ب عقلی و تجربی در حل مسئله استقراء، هاي دو مکتشهید صدر پس از بررسی دیدگاه

کنـد. مکتـب   مکتب جدیدي را تحت عنوان مکتب ذاتی در حل مسئله استقراء طـرح مـی  
ذاتی با مکتب عقلی در این عقیده موافق اسـت کـه اسـاس معرفـت بشـري یـک دسـته        

تـوان بـا اسـتفاده از ایـن     قضایاي بدیهی و پیش از تجربه است؛ اما در این که چگونه می
ایاي نخستین، قضایاي دیگري را استنتاج و استخراج کرد و معرفت بشري را افزایش و قض

گسترش داد، با مکتب عقلی اختالف دارد.
داند، اما دیـدگاه جدیـد   مکتب عقلی، تنها راه رشد معرفت بشري را توالد موضوعی می

هـاي  معرفـت شهید صدر عالوه بر توالد موضوعی به توالد ذاتی نیز معتقد اسـت و بیشـتر   
داند. از نظر شهید صدر، هر شناختی دو جنبه دارد: جنبـه  بشري را محصول توالد ذاتی می

اي اسـت  ذاتی و جنبه موضوعی. جنبه ذاتی، همان ادراك ماست و جنبه موضوعی، قضـیه 
که ادراك شده است و واقعیتی مستقل دارد.

طقی اسـت کـه بـین قضـایا     مراد از توالد موضوعی، افزایش معرفت از راه ارتباطات من
تواند منشأ شناخت قضیه دیگري باشد که برقرار است. شناخت یک قضیه یا چند قضیه می

مالزم با آنهاست. مثالً اگر بدانیم سقراط، انسان است و انسان، فانی است، خواهیم دانست 
مسـتلزم نتیجـه هسـتند و احـوال     که سقراط، فانی است. مقدمات قیاس به طور ضروري،

وحی و روانی شخص تأثیري در این امر ندارد.ر
مراد از توالد ذاتی، این است که معرفتی از معرفتی دیگر به دست آید بـدون ایـن کـه    

اي باشد، بلکه این نوع معرفت از راه هاي آن دو، یعنی بین قضایاي آن مالزمهبین موضوع
آید.هاي ذاتی آن دو معرفت به دست میمالزمه بین جنبه

شناخت استقرائی، دو مرحله دارد: مرحله اول، توالد موضوعی است. ر شهید صدر از نظ
در این مرحله، شناخت ما در آغاز و مشاهدات اولیه به صورت احتمال است، اما با مشاهده 

شود تا ایـن کـه بـه بـاالترین درجـه احتمـال       موارد بیشتر، این احتمال تدریجاً تقویت می
مرحله، منطق اسـتنباطی ارسـطوئی اسـت. امـا رشـد درجـه       رسد. منطق حاکم در این می

رساند و بر طبق منطق ارسطوئی، رسیدن به یقین از این گاه ما را به یقین نمیاحتمال هیچ
راه میسر نیست. اما مرحله دوم، مرحله توالد ذاتـی اسـت کـه مـا را از احتمـال بـه یقـین        
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زم است دو مرحله توالد موضوعی و ذاتی رساند. بنابراین، براي تفسیر دلیل استقرائی المی
را تبیین کنیم. در مرحله توالد موضوعی باید نشان دهیم که چگونه استقراء به رشد احتمال 

انجامد و در مرحله توالد موضوعی جهش از احتمال به یقین را باید توضیح دهیم.می
ی از چون تبیین رشد احتمال مبتنی بـر حسـاب احتمـاالت اسـت، شـهید صـدر برخـ       

کند و سرانجام، خود تعریف جدیدي از ترین نظریات مربوط به احتماالت را بررسی میمهم
دهد و بر پایه آن رشد احتمـال در دلیـل اسـتقرائی را بـر     احتمال براساس علم اجمالی می

کند.حسب اصول اولیه حساب احتماالت محاسبه می
قین از راه استقراء، نخست یقین در مرحله توالد ذاتی براي تبیین چگونگی وصول به ی

کند.را به سه نوع: منطقی، موضوعی و ذاتی تقسیم می
اي همراه با علم به محال بودن خـالف آن؛  یقین منطقی عبارت است از علم به قضیه

سـقراط مـرد   «بـا  » سقراط مرد دانشمندي اسـت «مانند یقین به تالزم منطقی بین قضیه 
خـط مسـتقیم   «یا یقین در قضایاي ضروري، ماننـد  که اولی متضمن دومی است، » است
که خالف آن محال است. این یقینی است کـه در  » ترین فاصله میان دو نقطه استکوتاه

منطق ارسطو مراد است. یقین ریاضی نیز از همین نوع است.
گونه شـک یـا احتمـال    یقین ذاتی عبارت است از جزم انسان به یک قضیه بدون هیچ

اي داند، مانند این که کسـی بـا دیـدن نامـه    ن که خالف آن را محال نمیخالف آن، با ای
یقین کند که از دوست اوست، چون خط آن شبیه به خط دوست اوست، با این که معموالً 
براي دیگر افراد در این مورد ممکن است یقینی حاصل نشود. یقین ذاتی به حالت روانـی  

شخص بستگی دارد.
ی که حاصل قرائن و شواهدي اسـت کـه آن را بـراي هـر     یقین موضوعی، یعنی یقین

نمایند. این یقین، امري عینی و مستقل از حالت روانی افراد است.انسان متعارفی موجه می
شـود. احتمـال ذاتـی، احتمـالی اسـت کـه       احتمال نیز به ذاتی و موضوعی تقسیم مـی 

ضـوعی درجـه تصـدیقی    شخصی بالفعل دارد و به ادله و شواهد وابسته نیست. احتمال مو
کنند.است که ادله و شواهد ایجاب می

شود، یقین منطقی نیست. از همین جهت بـا  یقینی که از راه دلیل استقرائی حاصل می
پذیر نیست. یقـین اسـتقرائی یقـین موضـوعی     منطق استنباطی ارسطوئی این یقین توجیه

رائی به یقـین بـه آن دسـت    خواهیم از تصدیق احتمالی به تعمیم استقاست. در این جا می
یابیم. براي جهش از ظن به یقین به اصل معرفت شناختی زیر نیازمندیم.
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هاي احتمالی در یک محور جمع شـوند، و آن محـور بـا    هرگاه مقدار فراوانی از ارزش
گردآمدن آن مقدارها داراي ارزش احتمالی بزرگـی شـود، ایـن ارزش احتمـالی بـزرگ در      

اي است که شود. گویی ساختمان معرفت بشري به گونهبدیل میشرایط خاصی به یقین ت
هاي احتمالی بسیار نـاچیز را حفـظ کنـد، بلکـه در چنـین مـوردي، ارزش       تواند ارزشنمی

رود؛ بـه ایـن معنـا کـه ارزش     احتمالی کوچک به سود ارزش احتمالی بـزرگ از بـین مـی   
بین رفـتن آن ارزش احتمـالی   شود. در چنین موردي از احتمالی بزرگ به یقین تبدیل می

کوچک در نتیجه عواملی نیست که بتوان بر آنها چیره شد و از آنها گریخت، بلکه نـابودي  
احتمال کوچک و تحول ارزش احتمالی بزرگ به یقـین، الزمـه حرکـت طبیعـی شـناخت      

اي هاي احتمالی در یک محور است؛ به گونـه بشري است و در نتیجه انباشته شدن ارزش
هاي بدیهی تصدیقی کـه  ز از آن ممکن نیست. چنان که گریز از هیچ یک از درجهکه گری

آید، ممکن نیست؛ مگر در حاالتی که شخص، دچار انحرافی در بدون واسطه به دست می
٢٠فکر باشد.

هـاي اسـتقرائی، شـهید صـدر معرفـت      پس از تبیین چگونگی تحصیل یقین به تعمیم
کنـد کـه بسـیاري از    کند و بیـان مـی  ود را طرح میشناسی مبتنی بر مکتب توالد ذاتی خ

کنـد،  معارف بشري حتی برخی از آن چه را که منطق ارسطوئی به عنوان بدیهیات یاد می
کند.حاصل روش استقرائی است که مکتب ذاتی، آن را تبیین می

. حائري یزدي4ـ 4
چون میرزا ش) فلسفه اسالمی را نزد اساتیديه 1378ـ 1302مهدي حائري یزدي (

اهللا ایسی و بیش از همه امام خمینـی  مهدي آشتیانی، آیت اهللا سید احمد خوانساري، سیف
آموخت. حائري، نخستین فیلسوف طراز اول اسالمی است که فلسفه غرب را بـه صـورت   

هاي غربی تحصیل کرده و استاد مسلّم در فلسفه غرب به ویژه شاخه آکادمیک در دانشگاه
است. حائري پس از اتمام دروس سنتی در حوزه، به آمریکا رفت و فلسفه تحلیلی آن شده 

هاي جرج تون، میشیگان و تورنتو تحصیل نمود و پایان نامـه دکتـري   غرب را در دانشگاه
نوشـت. وي  ٢١اصول معرفت شناسی در فلسفه اسالمی: علم حضوريخود را تحت عنوان

ا و کانادا و سپس در ایـران تـدریس نمـود.    هاي مختلف آمریکسالیانی چند نیز در دانشگاه
حائري در فهم فلسفه غرب و مقایسه و نقد آن سرآمد است.

ترین سهم او در فلسفه اسالمی معاصر، طرح فلسفه تطبیقی به صورت تخصصـی  مهم
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است. هرچند در بین برخی از فالسفه معاصر در ایران به مـواردي از فلسـفه تطبیقـی بـر     
ي از این فیلسوفان، دسترسی مستقیم به فلسفه غرب نداشتند. حائري خوریم. اما بسیارمی

به جهت این که عالوه بر تخصص در فلسفه اسالمی و علم اصول، به زبـان انگلیسـی و   
فلسفه جدید غرب تسلط داشت، فلسفه تطبیقی به معناي آکادمیک آن را رشد داد، گو این 

که فرصت کافی براي بسط و توسعه آن نیافت.
ري بر ضرورت آشنایی عمیق مسلمانان با فلسفه غرب و ارتباط علمی بـا غـرب و   حائ

معرفی فلسفه اسالمی به جهانیان تأکید دارد. او بر آن است که باید بکوشیم فهم عمیقـی  
رابطه ما باید در سطحی باشد که بتوانیم «از فلسفه غرب داشته باشیم. نه آشنایی سطحی: 

یابیم و زیربناي اندیشه اصیل خود را نیز به آنها ارائه دهـیم...  ها را درزیربناي فکري غربی
٢٢».ها و زیربناهاي فکري غرب دریابیماقتصاد و تکنولوژي غرب را باید براساس فلسفه

حائري به رغم تسلط بر فلسفه غرب، سخت به فلسفه اسالمی به ویژه فلسفه مالصدرا 
وي فلسفه غرب، به ویژه فلسفه تحلیلـی،  کند. از نظروفادر است و از مواضع آن دفاع می

تر از فلسفه اسـالمی اسـت، امـا از جهـت محتـوا و حـل برخـی        شناسی پیشرفتهدر روش
٢٣تر بوده است.معضالت مهم فلسفی، فلسفه اسالمی بسیار موفق

یکی از مزایاي فلسفه اسالمی از نظر حائري عدم دوگانگی در تاریخ آن است. فلسـفه  
نواخت را تا سر حد کمال  پیموده است، بـرخالف فلسـفه غـرب کـه     اسالمی یک راه یک

شـود و تشـتت آرا و   گسیختگی در آن هست و به فلسفه کالسـیک و جدیـد تقسـیم مـی    
٢٤انحرافات فکري در آن بسیار است.

حائري در اکثر آثارش، مباحث فلسفی را به صورت مقایسه بین آراي فالسفه غربـی و  
کند.هاي فیلسوفان غربی را نقد میواردي، دیدگاهکند و در ماسالمی طرح می

گویـد  حائري درباره مقایسه فلسفه غرب به ویژه فلسفه کانت با فلسـفه اسـالمی مـی   
کنیم؛ به خاطر این است که به نظـر بنـده، فلسـفه،    این که ما روش تطبیقی را تأکید می«

ادي بـین آنهـا نیسـت،    یک تفکر انسانی با یک زبان انسانی است و در حقیقت، تفاوت زی
رو در آثار خود به تفضـیل نظـر کانـت    از این٢٥».تفاوت در طرز بیان و اظهار مطلب است

دهد.دربارة وجود خدا و نیز وجود محمولی را مورد نقد و بررسی قرار می
اي مطالعه نمود، مقایسه توان به نحو مقایسههاي که میاز نظر حائري، یکی از عرصه

سفه غرب با مباحث الفاظ علم اصول فقه است.مباحث زبانی فل
حائري بـه فلسـفه تحلیلـی غـرب توجـه خاصـی دارد و روش فیلسـوفان تحلیلـی را         
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کند. اما این بدین معنا نیست پسندد و با این روش، مسائل فلسفه اسالمی را بررسی میمی
آراي که وي با همـه آراي فیلسـوفان تحلیلـی موافـق اسـت. یکـی از اشـتغاالت او نقـد        

فیلسوفان تحلیلی است. آشنایی وي با فلسفه تحلیلـی غـرب از یـک سـو و تسـلطش در      
فلسفه و منطق اسالمی، علم نحو و علم اصول از طرف دیگر به وي توانایی اسـتثنائی در  

٢٦تفسیر و نقد فلسفه تحلیلی داده است.

. محمد تقی جعفري4ـ 5
کنار فراگیـري علـوم اسـالمی،    ش) در ه 1377ـ 1304محمد تقی جعفري تبریزي (

فلسفه اسالمی را نزد میرزا مهدي آشتیانی در تهران و شیخ صدرا قفقازي و شیخ مرتضی 
منــد بــه مطالعــه آرا و طالقــانی در نجــف اشــرف آموخــت. وي از دوران جــوانی، عالقــه

هاي متفکران از ملل مختلف از جمله فالسفه غرب بود. او اندیشه غربی به معنـاي  اندیشه
شناسـی،  هاي مختلف فلسفی و علوم انسانی از فلسـفه، الهیـات، انسـان   عامش را در حوزه

اخالق، حقوق، معرفت شناسی تعلیم و تربیت، فلسفه زیبایی و هنر و فلسفه علـم مطالعـه    
هاي فلسفی در داخل و خارج ها و نشستبررسی کرده است. جعفري در بسیاري از همایش

وگـو و  نظران بسیاري در فلسـفه غـرب گفـت   فالسفه و صاحباز ایران حضور داشته و با
مصاحبه داشته است. او مکاتباتی نیـز بـا برخـی از فالسـفه و متفکـران معاصـر از جملـه        

برتراندراسل داشته است.
جعفري به عنوان یک فیلسوف معاصر اسالمی تقریباً در تمام دوره حیات فلسفی خـود  

توان بـه وجـوه   ن مرتبط بوده است. این مواجهه را میبا فلسفه غرب مواجهه داشته و با آ
مختلف نشان داد. نخستین وجه آن مطالعه گسترده در فلسفه غرب و یادگیري آن اسـت؛  
دوم، نقد فلسفه غرب، سوم، استشهاد به سخنان فالسفه غرب براي تأیید نظریـات مـورد   

، پنجم، گرفتن موضوع و قبولش، چهارم، مقایسه مسائلی از فلسفه غرب با دیدگاه اسالمی
اي از فلسفه غرب و کوشش براي تبیین دیدگاه اسالمی در آن زمینـه اسـت. شـاید    مسئله

بیشترین استفاده جعفري از فلسـفه غـرب از گونـه پـنجم باشـد. او در طـرح بسـیاري از        
موضوعات از مطالعاتش در فلسفه غرب الهام گرفته اسـت، موضـوعاتی همچـون، هنـر و     

ه حیات، آزادي، فلسفه تاریخ و تمدن، فلسفه علم، فلسفه دین و حقوق بشر.زیبایی، فلسف
که در دهه سوم عمـرش نوشـته اسـت، اقـوال     رابطه انسان ـ جهان، جعفري در کتاب 

بسیاري از فالسفه غرب را درباره چیستی ماده نقـل و بررسـی کـرده اسـت. وي در آثـار      
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ــ  ــا  مخــتلفش آراي فالســفه و اندیشــمندان غربــی را متع رض شــده اســت. مواجهــه او ب
اندیشمندان غربی، فقط مواجهه سلبی نیست، بلکـه در بسـیاري از مـوارد او بـراي تأییـد      

گاه نقد آرایی را کـه بـا آن   کند. البته او هیچنظرش به سخنان متفکران دیگر استشهاد می
ي همچـون  موافق نبوده است از نظر دور نداشته است. او در آثارش، آراي فیلسوفان بسیار

ماکیاولی، توماس هابز، دیوید هیوم، برتراند راسل و آلفرد نورث وایتهد را نقد کرده است.
ترین شعب جدید فلسفه را مورد ، یکی از بغرنجتحقیقی در فلسفه علمجعفري در کتاب 

اند؛ گوید که فیلسوفان معموالً به تعریف فلسفه علم نپرداختهبررسی قرار داده است. او می
که گویی از نظر وي این امر، قدم نخست در این بحث است.حالیدر 

تـر از آن چـه کـه فالسـفه سـنتی اسـالمی اراده       جعفري، فلسفه را در معنـایی وسـیع  
اسـت.  برد. از این رو وي در آثارش از موضوعات متنوعی سخن گفتـه کنند، به کار میمی

ـ    ه نبایـد تصـور کـرد کـه او یـک      محور تفکر فلسفی او بیشتر، انسان است تـا وجـود. البت
اومانیست یا اگزیستانسیالیست است. انسان براي او بدون ارتباط با خدا تقرري ندارد. توجه 
او به انسان شناسی از این باب است که بدون خودشناسی نه خداشناسی میسر است و نـه  

انـه  زندگی انسانی یا حیات معقول ممکن است. چنین مقصودي فقط در ارتباطـات چهارگ 
یابد.ها تحقق میانسان با خود، با خدا، با جهان هستی و با دیگر انسان
اش و بـه خصـوص بـدون توجـه بـه      توجه محض به انسان بدون ارتباطات چهارگانـه 

بسـت منتهـی   حرکت او در مسیر کمال و تعالی و قرار گرفتن او در جاذبـه ربـوبی بـه بـن    
اي که به هر بهانه و دلیلی براي سـیر  فلسفهشود. فلسفه باید به تعالی بشر کمک کند. می

انسان به سوي کمال، سد ایجاد کند، موجب ناامیدي گردد و آدمی را از حرکـت بـاز دارد،   
مطلوب نیست. غایت فلسفه، تحول تکاملی ذات انسان یا همان استکمال نفس است.

عوامل اصلی دار تحقیق درباره ماهیت اصول کلی نتایج واز نظر جعفري، فلسفه، عهده
٢٧ارتباطات چهارگانه انسان است.

عبارت است از فعالیت عالی مغز به وسیله اندیشـه و  «نویسد، فلسفه در جایی دیگر می
تعقل و دریافت در قلمروهاي پنجگانه:

اصول مبنایی...
مسائل ماقبل تشکل قضایاي علمی.
مسائل مابعد تشکل قضایاي علمی.

رار قضایاي علمی.مسائل همزمان با بروز و استم
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٢٨».هاي ماوراء طبیعی نفسمباحث مربوط به مختصات و فعالیت

، تقسیم پذیري جسم، مبادي کلی و امـور عامـه   »من«مباحثی همچون واقعیت وجود 
فلسفه، ثبات ابعادي از نفس انسانی، قابل شناخت بودن واقعیت اشیاء، منشأ نظم طبیعـت،  

که در فلسفه از آنها بحث شود. البته در همه این و حقیقت زیبایی برخی از مسائل هستند
موارد، آن چه به عهده فلسفه است بیان اصول بنیادي و کلی است که همان احکام کلـی  

هستی است.
این نگاه وسیع به فلسفه موجب شده است که وي عـالوه بـر مطالعـه آثـار رسـمی و      

انی چـون ویکتورهوگـو،   کالسیک فلسفی توجه خاصی به ادبیات جهانی و آثـار نویسـندگ  
تولستوي و داستایفسکی داشته باشد. او با نگاه فیلسوفانه و انسان شناسانه بـه آثـار ادبـی    

پـردازد؛ چنـان کـه او بـا همـین      نگرد و به تحلیل و نکته سنجی در آنها مـی متفکران می
کند.رویکرد به آثار ادبا و شعراي ایرانی همچون مولوي و خیام و نظامی و حافظ توجه می
توانـد  براي جعفري، تفکر فلسفی، اصالت دارد و مرزهاي تـاریخی و جغرافیـایی نمـی   

فیلسوفان را از هم جدا کنـد. مـالك رد و قبـول در فلسـفه، منطـق و برهـان اسـت نـه         
گونی را هرگز نباید به عنوان تضاد هاي ثانوي. این تنوع و گونهکشیها و صفبنديتقسیم
ها تلقی نمود.فلسفه

. محمد تقی مصباح4ـ 6
ش) از شاگردان عالمـه طباطبـائی، چنـد    ه 1313آیت اهللا محمد تقی مصباح یزدي (

سال پیش از انقالب اسالمی ایران و چنـد سـال پـس از آن درگیـر مباحـث مربـوط بـه        
مارکسیسم بود و فلسفه و تفکر مارکسیسم را به طور عام، به طور تفصیلی، بحث و نقادي 

ترین اثر در در زمان انتشارش، دقیقپاسداري از سنگرهاي ایدئولوژیککرده است. کتاب 
شـد و بـا اشـتیاق وافـر از سـوي روشـنفکران       رد اصول دیالیکتیک مارکسی محسوب می

شد.حوزوي و دانشگاهی مطالعه می
هایش به همراه طـرح مباحـث اسـالمی    مصباح در آثار مختلفش و همچنین در درس

منـدي در  کند. وي بـه نحـو نظـام   متفکران غربی را بررسی میهمواره نظریات فالسفه و
هاي مختلف هم آراي فالسفه غربی را تحلیل و نقد کرده و هم به تأسیس و تقریـر  حوزه

ها عبارتند از: معرفت شناسی، الهیات، هاي اسالمی پرداخته است. برخی از این حوزهدیدگاه
فه سیاست.دین شناسی، فلسفه اخالق، فلسفه حقوق و فلس
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هایی که آیت اهللا مصباح در آثار مختلفش به تقریـر و نقـد آن پرداختـه    یکی از مکتب
هـا ادراك حقیقـی منحصـر در ادراك    گرایی افراطی است. از نظر پوزیتیویستاست، حس

اي به نام عقل وجود ندارد. تجربه نیز منحصر بـه تجربـه   حسی است و نیروي درك کننده
هاي درونی و حضوري، ارزش علمی ندارند.فتحسی بیرونی است و یا

هـاي  ها با نادیـده گـرفتن شـناخت   دهد که پوزیتیویستوي در نقد این آرا توضیح می
بندنـد و در  معقول براي ارزش شناخت را میحضوري و بدیهیات عقلی، راه هر نوع تبیین

رسند.بست شکاکیت میتوجیه معرفت بشري به بن
هاي شناخت آدمی، علـم  مختلفش با تحلیل و موشکافی در بنیاناستاد مصباح در آثار 

داند. از نظر وي بدیهیات نیز برگرفتـه از علـم   حضوري را مبدأ و مبناي شناخت بشري می
هـاي حضـوري بـه مقابلـه بـا      حضوري هستند. وي با ابتناي معارف یقینی بشري بر یافته

عرفت شناسی و مابعد الطبیعه اسالمی پردازد و بر همین مبنا مگرایی میشکاکیت و نسبیت
کند.را مبتنی می

هایش مورد تجزیـه و تحلیـل   ها و درسیکی از موضوعاتی که استاد مصباح در کتاب
اي قرار داده و نظریات فالسفه غرب را در آن زمینه بررسـی کـرده اسـت، اخـالق     مقایسه

ترین مباحث فلسفی مهماست. وي مباحث بسیاري را در زمینه اخالق طرح کرده است، اما
هـا و مکاتـب   اخالقی، نقـد دیـدگاه  که در این زمینه ارائه کرده، درباب تعیین معیار ارزش

مختلف فلسفه اخالق و سرانجام تبیین و بازسازي مستدل نظام اخالقی اسالم است.
هـاي  بر این اساس، استاد مصباح را باید فیلسوف اخالق نامید. با این کـه او در حـوزه  

هاي بسیاري دارد، امـا  ختلف فلسفی از جمله در مابعد الطبیعه و معرفت شناسی، نوآوريم
هـاي  در فلسفه اخالق، او مؤسس است. هر چند سهم دیگر بزرگان معاصر در نقد مکتـب 

توان نادیده گرفت، امـا انصـاف   اخالقی غرب و بیان دیدگاه اسالمی درباب اخالق را نمی
منـد  نقد عمیق و تفصیلی نظریات اخالقی و تأسیس نظاماین است که کسی چون وي به

فلسفه اخالق اسالمی و ارائه نظام منسجم اخالق اسالمی نظریه پردازي نکرده است.

اي به برخی دیگر از علما. اشاره5
علماي آشنا با فلسفه غرب منحصر به افراد یاد شده نیستند. اینان شاید در این زمینـه،  

نظر در اند. اما علماي آشنا و حتی صاحبند و آثار بیشتري عرضه کردهتر هستشناخته شده
فلسفه غرب، بسی بیش از نامبردگان است.
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، نظریـات  دو فیلسـوف شـرق و غـرب   یکی از اینان حسینعلی راشد است. او در کتاب 
مالصدرا درباره حرکت و زمان را با نظریات انیشتین مقایسه و بررسی کرده است.

دکتر بهشتی از عالمانی است که با فلسفه غرب آشـنا بـود و از طریـق    شهید آیت اهللا
کرد. وي مدتی فلسفه هگـل را  هاي اروپایی، این فلسفه را مطالعه میمتون اصلی به زبان

هایی بر آثار هگل دارد.کرد و حواشی و یادداشتتدریس می
حرکـت در طبیعـت از   از آیت اهللا ربانی شیرازي، کتابی درباره مسئله حرکت با عنـوان 

اي، مسـئله حرکـت را از   دیدگاه دو مکتب برجاي مانده است که در آن بـه نحـو مقایسـه   
دیدگاه فلسفه اسالمی و فلسفه مارکسی بررسی کرده است.

شک دکتر احمد احمدي، دومین عالم دینی است که اشـتغال  پس از حائري یزدي، بی
شک او مترجم، مدرس و صـاحب نظـر   یآکادمیک درازمدت به فلسفه غرب داشته است. ب

هاست که به تدریس فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی در دانشـگاه  در فلسفه غرب است. سال
و حوزه و راهنمایی دانشجویان و طالب در این زمینه اشتغال دارد.

آیت اهللا جعفر سبحانی در آثار متعدد در موضوعات مختلف همچون الهیـات، معرفـت   
ق، آراي فلسفه غرب را بحث و بررسی کرده است.شناسی و فلسفه اخال

اینها کسانی بودند که با فلسفه غرب مواجهه مثبت کردند، اما جمع زیـادي از عالمـان   
نسل گذشته، فلسفه غرب را نادیده گرفتند و توجهی به آن نکردند. امروزه البته وضـع بـه   

بتـه همچنـان کسـانی    گونه دیگري است و توجه به فلسفه غرب، رو به گسترش اسـت. ال 
کنند.اهمیت تلقی میهستند که آن را نادیده و بی

. نسل جدید حوزه و فلسفه غرب6
آن چه گفتیم مربوط به عالمانی است که پیش از انقالب اسالمی نشـو نمـا کردنـد و    
پیشگام در مواجهه با فلسفه غرب بودند، هر چند برخی از آنها پـس از انقـالب نیـز فعـال     

اما شخصیت علمی آنها پیش از انقالب شکل گرفته است. اما مواجهه نسل جدید اند، بوده
عالمان که پس از انقالب اسالمی ظهور کردند، داستان دیگري دارد. توجه عالمان دین به 
فلسفه و تفکر غربی پس از انقالب شدت گرفت و زمینه مساعدي براي آشـنایی بـا ایـن    

افکار فراهم آمد.
هـاي برخاسـته از فلسـفه    دینی و اصول فلسفه سنتی در برابر پرسشدفاع از باورهاي 

هاي جدید بسیاري از عالمان دینی و دین پژوهان را به مطالعه فلسفه غرب غرب و چالش
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هـاي  و تأمل در آن واداشت. آثار بسیاري در این زمینـه ترجمـه و تـألیف گردیـد. کرسـی     
اي علمیه دایر گردید. جمع زیـادي بـا   هها و حوزهمختلف تدریس فلسفه غرب در دانشگاه

هاي مختلف مشغول شدند و آثار مختلـف  شور و شوق به تعلیم و تعلم و تحقیق در فلسفه
نامه مرتبط با فلسفه غرب تولید شد.اعم از کتاب و مقاله و پایان

اي در حـال ورود بـه جامعـه ماسـت و     ها و نظریات غربی بـه صـورت فزاینـده   اندیشه
کشند. فلسفه غربی ها باورهاي متافیزیکی و دینی ما را به چالش مین اندیشهبسیاري از ای

هاي اکنون یک عامل تأثیرگذار در تفکر فلسفی ایران معاصر است. و نسل جدید با فلسفه
هاي مختلفی همچون معرفـت شناسـی، فلسـفه دیـن و فلسـفه      مختلف غربی و در حوزه

ریـزي  ست و بنیان فلسفه تطبیقی در حـال پـی  سیاست و اخالق و زبان و غیر آن درگیر ا
است. بسیاري از اهل فلسفه به تحلیل و نقد فلسفه غرب و مقایسه آن با فلسفه اسـالمی  

هایی چون معرفت شناسی، فلسفه دین، فلسفه و اشتغال دارند. این فعالیت، بیشتر در حوزه
ها مشهود این عرصههاي مضاف است. کوشش براي نظریه پردازي در زبان و سایر فلسفه

است.
توانند با مواجهه خردمندانه با فلسفه و تفکر نسل جدید عالمان و پژوهشگران دینی می

گیري از آن همراه بـا  را به فرصت تبدیل کنند و با فهم و نقد آن و بهرهغربی، این چالش
ت کنند. استفاده از سنت فلسفی خود به توسعه، تعمیق و معرفی فلسفه و تفکر اسالمی هم

این مرحله اقتضا دارد که فلسفه غرب به طور عمیق و تخصصی مطالعه شود. در این دوره، 
سخنان کلی و پراکنده و استفاده از منابع ضعیف و دست دوم، چندان ارزشی ندارد.

اطالع از میراث فلسفی خود، شیفته امروزه فلسفه غرب در ایران حضور دارد. برخی بی
اعتنـا و غافـل   هاي غربی شده، نسبت به سنت فلسـفی خـود بـی   هو مجذوب انحاي فلسف

دانند و گروهی آن را اساسـاً  هستند. برخی از اینان، فلسفه اسالمی را متعلق به گذشته می
دانند. در مقابـل اینـان،   تر از فلسفه میدانند؛ گاهی آن را به علم کالم، نزدیکفلسفه نمی

داننـد و جـز میـراث    نیاز از آن مـی یرند و خود را بیگگروهی نیز فلسفه غرب را نادیده می
دانند.فلسفی خود هیچ تفکري را شایسته نام فلسفه نمی

توجه انحصاري برخی محافل دانشگاهی به فلسفه غرب و عدم توجه کـافی برخـی از   
حوزویان به آن، دانشگاه و حوزه را از نظر فکري از هم دور خواهد کرد. براي این که بین 

اي برقرار شود، هم توجه بیشتر دانشگاهیان به میـراث  و مرکز علمی، گفتمان سازندهاین د
هاي جدیـد ضـروري اسـت.    فلسفی بومی و اسالمی و هم توجه بیشتر حوزویان به فلسفه
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شود، اما الزم است گسـترش بیشـتري یابـد. اگـر     البته این توجه در هر دو مرکز دیده می
آشنا باشند و گروهی تنها با زبان فلسفی اسالمی و زبان گروهی تنها با زبان فلسفی غرب 

شود که کمترین زیان مشترکی در میان نباشد، زمینه براي سوء تفاهم و منازعه فراهم می
آن جدایی و بیگانگی اینان نسبت به یکدیگر است.

نیـاز از  توان خود را بـی توان از میراث غنی فلسفه اسالمی چشم پوشید و نه مینه می
أمالت فلسفی دیگر ملل دانست. آن چه امروز به آن نیازمندیم راهی است که گروه سوم ت

کنند. اینان با اتکاي به سنت فلسفی خود، با رویکردي حقیقت جویانه و انتقـادي،  طی می
کنند.هاي جدید استقبال مینه مقلدانه و نه خصمانه، از اندیشه

فی ما ضروري است. مطالعه فلسفه غرب توجه به فلسفه غرب براي بالندگی تفکر فلس
هاي نو، تواناتر شدن فلسفه ما، امکـان مبادلـه   موجب طرح موضوعات جدید، گشایش افق

فکري و تاثیرگذاري بر متفکران دنیاي امروز و افزایش قدرت دفاعی مـا در مقابـل افکـار    
شود.مهاجم می

ت و تحقیقـاتی نیـز در   هر چند متون بسیاري از فلسفه غرب به فارسی ترجمه شده اس
زمینه فلسفه غرب صورت گرفته و آثاري پدید آمده است، اما با ایـن حـال در مواجهـه بـا     

اي فلسفه و تفکر غربی ما همچنان در آغاز راه هستیم. امروز فلسفه غرب به نحو گسترده
شـود؛ در حـالی کـه ایـن     بدون هیچ گونه مدیریت و برنامه ریزیی ترجمه و اقتبـاس مـی  

ها نیاز به غربال و تهذیب  و بررسی دارند. کاري که فیلسوفان اسالمی نخستین با شهاندی
فلسفه یونان کردند، امروز نیز الزم است. آنان فلسفه یونانی را تحصیل و سـپس در پرتـو   

هاي اسالمی و میراث بومی تعدیل و تکمیل کردند.آموزه
اشته شـود. ترجمـه مـتقن متـون     هاي مختلفی باید برددر مواجهه با فلسفه غرب، گام

پردازي در اصلی، تحلیل و شرح آرا، نقد و ارزیابی آرا، مقایسه و تطبیق آرا و سرانجام نظریه
هاي فلسفی است که براي یک مواجهه منطقی و سازنده به آن موضوعات جدید از فعالیت

نیازمندیم.
ده مؤمن اسـت،  از آن جا که علم و تفکر، میراث مشترك بشري است و حکمت، گمش

هاي دیگر نباید محدود به فلسفه غرب باشد، بلکه باید به همه جا سرکشـید  مطالعه فلسفه
هاي دیگر ابناي بشر بهره برد. در این زمینه شـرق، بـه ویـژه هنـد در     و از حاصل اندیشه

حکمت و فلسفه سخن زیادي براي شنیدن دارد.
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گیري. نتیجه7
در مواجهه عالمان شـیعی بـا فلسـفه غـرب، رویکـرد      چنان که دیدیم نکته قابل توجه 

منطقی و عقالنی با آن فلسفه است. آن برخورد غیر منطقی و خشن و طرد هر اندیشه نـو  
بینیم در این جا رخ نداد؛ چنان که خودباختگی و مجـذوب  که در قشریونی چون سلفیه می

سـالمی خـود کـه در    شدن در برابر این افکار و فراموش کردن هویت و میراث بـومی و ا 
بینیم، در میان این دسته از عالمان دینی جایی ندارد. آنها نه برخی روشنفکران غربزده می

اش گرفتند. کوشـش  مجذوب فلسفه غرب شدند، نه یکسره  آن را انکار کردند و نه نادیده
براي فهم، اهتمام به نقد و مقایسه و سرانجام تـالش بـر ارائـه نظریـات بـدیل اسـالمی،       

هایی است که آنها کوشیدند در این راه بردارند. سرّ این مطلب، وجـود سـنت فلسـفی    امگ
نیرومند در ایران اسالمی و شیعی است.

هـاي  توجه فالسفه اسالمی به فلسفه غرب، منشأ برخی آثار و تحوالت مثبت در حوزه
فلسـفه،  هاي مختلـف فلسفی اسالمی شده است. توجه به تاریخ فلسفه، پرداختن به شاخه

اي مباحـث، توجـه بـه آرا و اقـوال جدیـد،      طرح موضوعاتی جدید در فلسفه، ارائه مقایسـه 
تحوالتی در نظام آموزش فلسفه برخی از آثار و نتایج آشنایی با فلسفه غرب است. تـداوم  

تر هم در فلسفه اسالمی و هم در فلسفه غربی تواند منشأ تحوالتی عمیقجدي این راه می
گردد.

دهد که فلسفه اسالمی برخالف آن چه برخی علماي نوگراي یاد شده نشان میتجربه
پندارند در ذات خود منحصر به شاخه محدودي از فلسفه نیست، بلکه ظرفیت گسترش می

تـوان همـه   هاي خردورزي فلسـفی را دارد و بـا اسـتفاده از اصـول آن مـی     در همه زمینه
هـاي  نی و اجتماعی را تأسیس نمود و در حوزههاي انساهاي مضاف؛ به ویژه فلسفهفلسفه

وگو و رقابت سالم علمی شد.هاي فلسفی وارد گفتمختلف با دیگر سنت
دهد که هر متفکر نیرومند و صاحب همتـی کـه از سـویی    این تجربه موفق نشان می

هـاي  و دیگر معارف اسالمی داشته باشد و از طرف دیگر با اندیشـه قدمی راسخ در فلسفه
تواند با موفقیت، راه این بزرگان را ادامه هاي نوین آشنا باشد، میها و چالشر و پرسشدیگ

دهد.
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ـ   . در این مقاله از قسمت١ اسـالمی  فلسـفه «ده تحـت عنـوان   هایی از نوشـتار دیگـر نگارن
اسـتفاده  ،اسـت درآمدي بر تاریخ فلسفه اسالمیکه به عنوان فصل پانزدهم از کتـاب  » معاصر

شده است.
آشـنائی  هاي ایرانیان با فلسفه غرب بنگرید به: کـریم مجتهـدي،   . درباره نخستین آشنایی٢

ندیشـه اسـالمی و موسسـه    تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ و ا   هاي جدید غرب،ایرانیان با فلسفه
، همچنین: رضا داوري، فلسفه تطبیقی، تهران: نشـر سـاقی،   1379مطالعات تاریخ ایران معاصر، 

1383 .
زاده، آملـی  اثـر حسـن حسـن   ، در هزار و یک کلمه،»فلسفه اولی«. ابوالحسن شعرانی،٣

.203ـ 245، ص 4) ج1373(قم: مرکز انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
. 204ص همان،. ٤
. 211ص همان،. ٥
زاده آملی (قم: اثر حسن حسندر هزار و یک کلمه،» رساله فلسفه«. ابوالحسن شعرانی، ٦

. 226، ص 2) ج 1373مرکز انتشارات جامع مدرسین حوزه علمیه قم، 
تر از نگارنـده تحـت عنـوان   اي مفصلاي است از مقاله. آن چه در این جا آوردیم، گزیده٧

که براي همایش بزرگداشت عالمه شعرانی » عالمه شعرانی، پیشگام در مواجهه با فلسفه غرب«
در قم ارائه گردید. 1387در روز جهانی فلسفه در پائیز 

مقاله ششم. همان،. ر. ك: ٨
(تهران: انتشارات صدرا، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مجموعه آثار. مرتضی مطهري، ٩
. 6) ج 1380
(تهـران:  هاي اسفار (مبحث حرکت)، مجموعـه آثـار  درس. ك: مرتضی مطهري، . ر١٠

.11) ج 1384انتشارات صدرا، 
. یکی از آثاري که مباحث شهید مطهـري دربـاره فلسـفه غـرب را گـردآوري و تنظـیم       ١١
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تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهـري نموده، کتاب زیر است: علی دژاکام، 
).1375فرهنگی اندیشه، (تهران: مؤسسه

(تهران: انتشـارات صـدرا،   گري، مجموعه آثارعلل گرایش به مادي. مرتضی مطهري، ١٢
.479، ص 1) ج 1373
.493ـ 551ص همان،.١٣
.188ـ 190، ص 6ج مجموعه آثار، . مرتضی مطهري،١٤
.361ـ 374، ص 1ج شرح مبسوط منظومه،. ر. ك: مرتضی مطهري، ١٥
.55ـ 89ص فلسفه اخالق،مطهري، . ر. ك: مرتضی١٦
. 49، ص 1ج شرح مبسوط منظومه،. مرتضی مطهري، ١٧
. 541، ص 13ج مجموعه آثار،. ر. ك: مرتضی مطهري، ١٨
ق). 1391(بیروت: دارالفکر، األسس المنطقیۀ لإلستقراء. السید محمد باقر الصدر، ١٩
. 368ص همان،. ٢٠

٢١ . M.Haeri Yazdi, The principle of Epistemology in Islamic philosophy:

knowledge by presence suny, New Yourk, 1992.

بـه اهتمـام عبـداهللا نصـري     جستارهاي فلسفی (مجموعـه مقـاالت)،  . مهدي حائري، ٢٢
. 431) ص 1384(تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 

. 395ـ 396ص همان، . ٢٣
. 38ـ 39ص همان، . ٢٤
(تهـران:  هرم هستی، تحلیلی از مبادي هستی شناسـی تطبیقـی  مهدي حائري یزدي، . ٢٥

. 135) ص 1360مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ، 
بـه کوشـش عبـداهللا نصـري (تهـران: مؤسسـه       فلسفه تحلیلـی، . ر. ك: حائري یزدي، ٢٦

). 1364فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 
. 160ـ 187) ص 1377نشر کرامت، (تهران: مؤسسهپیام خرد. محمد تقی جعفري، ٢٧
. 18ص تحقیقی در فلسفه علم، پیشین،. محمد تقی جعفري، ٢٨


