
متدن و فلسفه اسالمی
   حجت االسالم والمسلمين محسن الويری*

اشاره
مرحـوم حـاج مالهـادی سـبزواری به عنـوان يکـی از مشـهورترين فيلسـوفان معاصـر و شـارح آرای مالصـدرا متوفای سـال 
1289قمـری اسـت. اين سـال معادل سـال 1873ميالدی اسـت. يعنی تـا اين تاريخ تعـداد قابل توجهـی از فيلسـوفان معاصر و 
مؤثـر مغرب زمين مانند دکارت )1650م.(، اسـپينوزا )1677م.(، هيوم )1776م.(، هردر )1803م.(، کانـت )1804م.(، هگل )1831م.(، 
جرمـی بنتـام )1832م.(، کی يـره کگارد )1855م.(، اگوسـت کنـت )1857م.( از دنيـا رفتـه بودند، جان اسـتوارت ميـل در همان 
سـال 1873م. از دنيـا رفته اسـت و دارويـن )1882م.( تنها نه سـال و مارکس )1883م.( هم تنها ده سـال پـس از حاج مالدهادی 
سـبزواری از دنيـا رفته انـد. ولـی در هيچ يـک از آثار او نشـانی از اين افراد نيسـت و اين نکتـه در باره ديگر فيلسـوفان متأخر از 

حاج مالهـادی سـبزواری هم صـدق می کند.
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* حجت االسـالم والمسـلمین محسـن الويری، محقق و مدرس تاريخ و تمدن ملل اسـالمی اسـت. کتبی چون: اسـالم و تمدن اسـالمی و مطالعات اسـالمی در غرب و مقاالتی چون 

چیسـتی تمدن اسـالمی و افق آينده آن و رابطه اسـالم و ايران؛ رويكرد تمدنی از آثار علمی ايشـان اسـت.
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 تأثيـر حکمت و فلسـفه بر تاريخ و تمدن اسـالمی 
از قـرون ابتدايـی تـا کنـون چه بـوده و چـه تأثيرات 

علمـی، فرهنگی و اجتماعی داشـته اسـت؟
اسـتاد: برای دسـت اندرکاران پرتـالش اين فصلنامـه آرزوی 
توفیـق دارم و از زحمتـی که برای رشـد علمی و تقويت بینش 
علمی طلبه ها می کشـند، صمیمانه قدردانـي مي کنم و تالش 
شـما بزرگواران را به راسـتی از نقطه های اصلی تحول در حوزه 
می دانـم. ابتـدا بايد تأکید کنم که رشـته حقیر فلسـفه نیسـت 
و بـه همیـن دلیل از قبول مصاحبه ابا داشـتم ولـی با توجه به 
تعیین تكلیفی که برای حقیر شـده اسـت، چند نكته مقدماتی 
را عـرض می کنـم. دربـاره تأثیـر حكمت و فلسـفه بـر تمدن 
اسـالمی، شايد مناسـب باشـد بحثم را در سه قسمت متفاوت 
عرضـه کنم. مـا گاهی می گويیم حكمت و فلسـفه و مرادمان 
میراثـی اسـت کـه در ايـن زمینه پديـد آمـده و کتاب هايی که 
در ايـن زمینـه تدويـن شـده اسـت و مرادمـان از تأثیر، سـهم 
اينهـا در منظومـه علمی کلـِی تمدن مسـلمانان اسـت. اگر از 
ايـن زاويـه نـگاه کنیم و به خصـوص اگر هر نـوع بحث عقلی 
را در عـداد ايـن نـوع مباحـث بشـماريم، بايد بگويیـم همواره 
سـهمي از پیدايـش و رشـد و تحول تمدن پیشـین اسـالمی، 
رهین فعالیت های عقلی مسـلمانان و دستاوردهای عقلی آنان 
بوده اسـت؛ يعنی اگر شـما مجموعه تمدن اسالمی را به مثابه 
يـک درخـت در نظر بگیريـد، شـاخه ای از اين درخـت همواره 
مباحث عقلی و فلسـفی بوده و از همان سـده های نخسـتین، 
به خصـوص از اواخـر سـده نخسـت هجـری بـه ايـن سـو، 
رفته رفتـه بخشـی از تألیفات معطـوف به مباحث عقلـی بوده 
اسـت. به همیـن ترتیب که جلوتر می رويـم، نحله های فكری 
مختلف شـكل می گیرد. نحله های درون دينی مثل اشـعری و 
معتزله، نحله های فلسفی که خاستگاه اولیه شـان را برون دينی 
می دانیـم و جريان هـای فلسـفی متأثـر از جريان هـای يونانی 
و از آثـار کنـدی و فارابـی و ماننـد آن گرفتـه تا نقطـه اوج که 
ابن سـینا اسـت و بعد فیلسـوفانی که با مشـرب های مشايی و 
اشـراقی پديد آمدند، همگي بخشی از میراث تمدنی را تشكیل 
مي دهنـد. در اينجـا هیچ بحثی نیسـت و کسـی نمی تواند آن 
را انـكار کنـد. شـايد برخـي در اطالق اسـالمیت بـر اين گونه 
فعالیتهـا، تأمالت يا بحث هايی داشـته باشـند کـه آن بحث ها 
را در جاهـای ديگـری بايـد پـی گرفت؛ مثـاًل آيا آثار ابن سـینا 
اسـالمی اسـت يـا مسـلمانی يـا هیچ کـدام از اينهـا و از رخنه 
میـراث يونـان اسـت. اينها بحث هايی اسـت که در اينجـا وارد 
آن نمی شـوم و نمی خواهـم داوری کنـم. اين آثار و اين سـیر را 
هر چیزی بگیريد، بخشـی از میراث مسلمانان و میراث علمی 
مندرج در تمدن اسـالمی اسـت. در اين هیچ ترديدی نیسـت.
فهم دوم از سـؤال شـما اين اسـت کـه مراد از تأثیـر، اثرگذاری 
باشـد؛ به اين معنا که ببینیم اين میراث در سـمت و سـو يافتن 
تمدن اسـالمی چگونه اثر گذاشـته اسـت؛ ضمن اينكه اين را 
نفـی نمی کنم که گفتمان هـای فلسـفی در هـر دوره از تاريخ 
بشـر و هـر جامعـه ای که حاکم باشـند، بر جهت گیـری علوم، 
اثـر خـاص خـود را خواهند داشـت؛ براي مثـال وقتی گفتمان 
پوزيتیويسـتي در يک دوره حاکم باشـد، همه علوم، چه طبیعی 
و تجربـی و چه انسـانی، از آن متأثـر خواهند بود و اين گفتمان 
بـر مبانـی معرفت شـناختی و روش شـناختی ايـن علـوم تأثیر 
خواهد گذاشـت، بـه گونه اي که حتی در علـم تاريخ، مورخ نیز 
بـه دنبال ريشـه های ماورايـی رويدادها نخواهد بـود و در عالم 

مـادی آن را جسـتجو خواهد کرد؛ بـه اين معنا هر جامعه کم و 
بیش چنین اسـت و در هـر جامعه اي می توانید وضعیت علمی 
آن جامعـه را بررسـی کنید و آن گفتمان علمـی حاکم بر زمان 
مورد نظرتان را بیابید؛ آن بنیادی ترين گفتمان های انديشـه ای 
که ناظر به مباحث معرفتی و هستی شـناختی اسـت. مي توانید 
آنها را بشناسید و اثرگذاری آن بر بقیه علوم را تعقیب کنید؛ لذا 
با توجه به اينكه در آن ادوار، تفكر فلسـفی و روشـهای منطقی 
موضوع و روش علوم را و قواعد اساسـی حاکم بر آنها را تبیین 
می کرده اسـت و يا علوم را دسـته بندی می کرده اسـت، بدون 
شـک از ايـن منظـر تأثیر بسـزايی بر شـكل گیری علـوم و به 

تبع آن تمدن اسـالمی داشته است.
تأکیـد می کنـم وقتـی می گويـم فلسـفه، مشـخصاً فلسـفه 
بوعلی و فلسـفه سـینوی يا هر مكتب فلسـفی ديگر مد نظرم 
نیسـت؛ اما اگر معنای وسـیع کلمه مرادمان باشد، بايد بگويیم 
گفتمان هـای حاکـم بر کل جامعه اسـالمی و در همـه ادوار تا 
پیـش از رخنـه مدرنیته، ايـن بود که عالَـم را يكپارچه ببینیم و 
خـدا را در ايـن يكپارچگی محور بدانیم. با هر گرايش فلسـفی 
کـه داشـتیم، اين نكتـه وجود داشـت، اينكه مجموعـه عالم را 
بـه گونه ای آيه بشـماريم و آن را نشـانه خداوند بدانیـم و در هر 
علمـی کـه وارد مي شـويم وجهـه ِحكمـی آن علـم را هم مد 
نظـر قـرار دهیـم. اين نـگاه تقريبـاً در همه ايـن دوره هـا بوده 
اسـت. ايـن را بـه معنای وسـیع کلمـه، يک مبنای فلسـفی و 
ِحكمـی می دانـم؛ امـا اينكه بگويیم کدام قسـمت، از انديشـه 
بوعلـی تأثیـر پذيرفته يـا اين که انديشـه فارابی يا فیلسـوفان 
ديگـر کجـای اين منظومه قرار گرفته اسـت، نمي تـوان دقیق 
نظـر داد و تأثیرهـا را نشـان داد؛ يک نمونه جالب در اين زمینه، 
مقدمه کتاب ياقوت حموی در جغرافیای تاريخی، يعني معجم 
البلدان اسـت که به زيبايی تمام، مبانی معرفت شـناختی دانش 
جغرافیای تاريخ و انسـانی را در شـش فصل توضیح داده است. 
بنا بر ايـن مـراد من از فلسـفه در اينجا همین اسـت، يعنی يک 
سلسـله مبانی معرفتـی برآمده از قـرآن و آموزه های اسـالمی، 
وقتـی ياقـوت می گويد اين که مـن جغرافی دان به سـراغ کوه 
و دشـت و دريا می روم تا آنها را بشناسـم، اين به خاطر توصیه 
قرآن اسـت که مـا را فراخوانده که ايـن کار را انجام دهیم  اين 
يعنـی پذيـرش قرآن بـه عنـوان يک منبـع اثرگذار بـر قلمرو 
يـک علـم خاص. بـرای ايـن نـوع اثرگذاری هـای معرفتی بر 
قلمـرو و کارکردها و جهت گیری هـای دانش جغرافیا مثالهای 
خیلی بیشـتری می تـوان زد. ايـن موضوع ويـژه دانش جغرافیا 
نیسـت و در ديگر دانشـها مانند طب و نجوم هم همین بحث 
صـدق می کنـد. بنابـر اين برداشـت دوم از پرسـش شـما اين 
اسـت که میراث فلسـفی و عقلی و معرفتی برآمده از دين يک 
مبنـا بـرای علـوم مختلف در تمدن گذشـته مـا بوده اسـت. و 
بـه ايـن معنی بـر آنها اثر گذاشـته اسـت. اگر قرار باشـد روزی 
ايـن مبانـی برشـمرده شـود، ايـن طور نیسـت که ايـن مبانی 
مـورد وفـاق همه باشـد؛ چه بسـا کسـی مبنای فـالن طبیب 
را در بحث هـای پزشـكی کـه مزاج های اربعـه انسـان را ادامه 
مثاًل عناصر اربعه طبیعت مي شـمارد، قبول نداشـته باشـد؛ اما 
سـخن در اين اسـت که چطور از يک تحلیل جهان شـناختی 
يـا هستی شـناختی، بـرای بنیان گذاشـتن دانش پزشـكی مبنا 

می کند. اتخاذ 
پـس اگـر اصطالح تأثیر فلسـفی را بـه معنـای دوم بگیريمـ  
اينكه فلسـفه چگونه اثر گذاشـت و جهت گیری مسـلمانان را 

ـ بحث را بايد دو شـاخه کنیم: يک شـاخه تأثیر عام  شـكل داد 
و گسـترده فلسفه است که شـايد غیر منقح و غیر مدون باشد. 
غیـر مـدون به ايـن معنا کـه نمی توانیـم بگويیم فـالن نگاه 
و تحـول، نتیجـه افكار فـالن فرد اسـت؛ ولی می تـوان گفت 
ـ هـر چند در چارچوب  مبانـی معرفتی برآمده از تأمالت عقلی 
ـ تأثیـر عامـي بـر علوم  آموزه هـای دينـی و يـا سـازگار بـا آن 
داشـته اسـت. اين تأثیر عمومی همان تأثیر بر مبانی و مبادی 
عـام همـه علـوم اسـت کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره کرديم، 
شـايد بتـوان گفت ايـن دو نكتـه از مهمترين اين تأثیـرات به 
حسـاب آيد: نخسـت اينكه جهان هستی منظومه يكپارچه اي 
اسـت کـه خداوند محـور و حاکم آن اسـت و نكتـه دوم اينكه 
ايـن مجموعـه، آيـه و نشـانه خداونـد اسـت. اين نگاه سـبب 
شـد مسـلمانان در تحلیل مسـائل علـوم، به مباحـث ماورايی 
نیـز توجـه خـاص داشـته باشـند و آن را انكار نكننـد؛ بنابراين 
حتـی يـک مـورخ وقتی رويـداد تاريخـی را تحلیـل می کند با 
دقـت تمـام همه اجزا را برمی شـمارد؛ ولی می گويـد اينجا خدا 
خواسـت اين گونـه شـود؛ يعنی مـن با ايـن داده هـای کمی و 
عینـی بیرونـی کـه در اختیـار دارم و با ايـن گزاره های تاريخی 
نمی توانـم تحلیـل دقیقی ارائـه کنم؛ چون عنصـر ديگری که 

عنصـر ماورايی اسـت، دخالت کرده اسـت.
پـس تأثیـر به ايـن معنـا را مي تـوان دنبال کـرد و ادعـاي آن 
را داشـت؛ امـا شـاخه ديگـر اين بحـث، اين اسـت که بگويیم 
فـالن فلیسـوف و يـا نحله فلسـفي دقیقـاً چه تأثیری داشـته 
ـ شـايد به سـادگی  ـ مثل تأثیر دکارت و مانند او در غرب  اسـت 

نتوانیـم نظر دهیـم و تأثیـرات آن را بیان کنیم.
فهم سـوم و قرائت سـوم از تاثیر فلسـفه و حكمت اين اسـت 
که بگويیم تأثیر فیلسـوفان و حكیمان بر تمدن اسـالمی چه 
بـوده اسـت. علـت ترديـد در اثـر خاص هـر نحلـه، به همین 
تفسـیر سـوم از سـؤالتان برمی گـردد. اگـر مرادمـان از تمـدن 
اسـالمی، مديريت اين مجموعه پوينده و بالنده ای باشـد که به 
دسـت مبـارک پیامبـر نهالش در زمین نهاده شـد و به رشـد و 
بالندگـي اش ادامـه داد، انصـاف حكم مي کند بگويیم حكیمان 
و فیلسـوفان نقش چشمگیری در آن نداشـته اند؛ نه از اين باب 
کـه نخواسـتند اثـر بگذارنـد، بلكـه از ايـن باب کـه تمايلی به 
چنین نقشـی نداشـته اند. جامعه اسـالمی را از آغاز تا بـه امروز 
عمدتـاً فقهـا اداره کرده انـد، حتـي در محیط های اهل سـنت و 
کمتـر شـیعی که به نام جامعه شـیعی شـكل گرفته انـد؛ مثاًل 
در عصـر صفويـه، حاکمـان وقتی جامعه را تشـكیل می دهند، 
میـدان را بـرای فقهـا بـاز می کننـد و بـه آنان مجـال تحرک 
مي دهند. فیلسـوفان نیز اگر در دربار شـاه حضور دارند، بیشـتر 
در حاشـیه اند و مدير نیسـتند، مانند میرفندرسـكی، میرداماد و 
مرحوم مالصدرا که مطرود بود. داسـتان حكیمان و فیلسـوفان 
در تمـدن اسـالمی چنیـن اسـت. مرحـوم زريـاب خويـی در 
نخسـتین گردهمايی و همايش بین المللی که برای فرهنگ و 
تمدن اسـالمی در سـال 1372 برگزار شد، مقاله اي ارائه کردند 
و بـه نقد ايـن باور رايـج پرداختند که وقتي جريان فلسـفی در 
جهان اسـالم تقريباً رنگ انحطاط گرفت تمدن اسـالمی سیر 
افـول گرفـت. گفتـه می شـود وقتي غزالـي ضربـه ای بر کمر 
حیـات عقلی و فلسـفه زد و سـبب شـد فلسـفه به کنـار رانده 
شـود، چـراغ تمـدن اسـالمی هـم رفته رفتـه خاموش شـد ،  
ايشـان در اين نقد می گويد فیلسـوفان چه زمانـي حاکم بودند 
کـه با کنار راندنشـان، تمـدن افول کند؟ اينـان هیچ گاه مطرح 



نبودند و همیشـه مغضوب فقها بودند؛ فقهايي که در جايگاه قاضی القضات يا حاکمان سیاسـی، 
حكـم می راندنـد. اين سـخن، حرفـي دقیق و قابل دفاع اسـت. در اين معناي سـوم، فیلسـوفان 
خیلی مجال نداشتند و همیشه مطرود و حاشیه نشین بودند، مگر در موارد استثنا که جريان کلی 
را نفی نمی کند؛ بنابراين سـه قرائت از پرسـش شـما داشتم و متناسـب با هر يک نكاتی را گفتم.
 فلسـفه جنبه معرفتی و جهان شـناختي دارد و شـايد ما توقع نداشـته باشيم که 
حکيـم که فقيـه نيسـت، بتواند حاکـم و مدير جامعه شـود. بـه نظر مي رسـد اگر 
قرار اسـت تأثير فيلسـوفان بر تمدن اسـالمی را بررسـی کنيم، بهتر اسـت ببينيم 
آيـا باورهای ايشـان درباره شـناخت جهـان در اذهان مردم مسـتقر و مسـتحکم 

شـده اسـت يا خير.
اسـتاد: اين همان برداشـت دوم خواهد بود که تأثیري عمومی اسـت. به عنوان نمونه اين باور 
کـه جهـان را مي تـوان شـناخت، بـه صورت يـک پديده عمومی وجود داشـته اسـت؛ امـا درباره 
اينكه آيا خاسـتگاه آن، فلسـفه بوده يا اينكه مردم مسـتقیماً از قرآن و آموزه هاي اسـالمي آن را 
گرفته انـد، معتقـدم از آنجا که يافته های فیلسـوفان در اين زمینه هـا با آموزه هاي قرآنـي و روايي 
يكسـانی دارد، نمي توان گفت فیلسـوفان نقشـي نداشـته اند؛ چرا که آنان نیز در اين فضا حرکت 
می کردند. در اين همسـويی، گفتمانی ايجاد شـد و اين نگاه، سـكه رايج و در ذهن همه بود که 
جهان را می توان شـناخت و شـناختی که از جهان داريم می تواند حجیت داشـته باشـد و مبنای 

تصمیم گیری هـای بعدی ما قـرار گیرد.
 آيـا شـرايط امـروز در جامعـه ما و تمـدن امروزی بشـر متأثر از تمدن و فلسـفه 
غـرب اسـت يا خيـر؟ اگر متأثر اسـت، چرا جامعه مـا اين تاثير را پذيرفته اسـت؟ 
فلسـفه غـرب در بسـياری از مؤلفه هايش در تقابل با حکمت اسـالمی اسـت. چرا 

حکمت اسـالمی به نحوی اين تأثير را نداشـته اسـت؟
اسـتاد: اين پرسـش فقط به فلسـفه برنمی گردد. اين پرسـش را به طور پرسـش عام مي توان 
دربـاره وضعیت مسـلمانان در برابر غربیان و وضعیت انديشـه اسـالمی در برابر انديشـه محوری 
غـرب مطـرح کـرد. پاسـخ هايی به اين پرسـش داده اند که بنـده بنـای ورود به آن و مـرور آنها را 
نـدارم. خالصـه حرف بنده اين اسـت که انديشـه اسـالمی نیازمند بازخوانی مسـتمر اسـت. اين 
بازخوانـی بايـد معطـوف به مسـائل نوپديد و معطوف بـه اقتضائات زمان و متناسـب با شـرايط 
زمانـی باشـد. اگرچـه مي گويیـم آموزه های اسـالمی فرازمانـی و فرامكانـی  و جاودانه انـد و دين 
اسـالم، دين خاتم اسـت و بعد از آن، دين جديدی عرضه نمی شـود، ولی همه می دانیم شـرايط 
بشـر تغییـر می کنـد. اين نشـان می دهد دين اسـالم از کلیتـی برخوردار اسـت که در مقـام اجرا 
متناسـب با جوامع مختلف به شـكلهای مختلفی تحقق و عینیت بیرونی پیدا می کند. اين تنوع 
شـكلهای تحقـق بیرونـی اسـالم هـم در يک نـگاه عرضـی و هم در يـک نگاه طولـی صدق 
می کنـد. مـرادم از نـگاه عرضی اين اسـت کـه اگر فرض کنید تمام جهان مسـلمان شـوند، آن 
فهمـی کـه در امريـكای التیـن يـا امريكای شـمالی از اسـالم پیدا خواهد شـد با فهمـی که ما 
داريم، علی القاعده تفاوت هايی خواهد داشـت. منظورم پلورالیسـم مذهبی نیسـت، بلكه مقصود 
اين اسـت که برخي مسـائل براي آنان شـاخص و برجسـته می شـود؛ در حالي که ممكن اسـت 
آن مسـائل برای ما مطرح يا شـاخص نباشـد؛ براي مثال شـايد برای آنان اولین سـؤال اين باشد 
کـه مسـئله همجنس بـازی و ازدواج همجنس بازان در اسـالم چه حكمـی دارد؛ در حالي که اين 
مسـئله من نیسـت. مرادم تنوع مسـائل اسـت نه تكثرگرايـی معرفتی. حتي مي تـوان گفت اين 
ديـن خاتـم در جامعه ای که پیشـرفت خوب مـادی دارد، به گونـه اي اجرا می شـود و در جامعه ای 

کـه عقب ماندگی فیزيكـی و ظواهر مـادی دارد، به گونـه اي ديگر.
در نـگاه طولـی نیـز همین طـور اسـت و همان طور که اسـالم يک بار پیـش از ايـن در قلمرويی 
گسـترده از زمیـن موجـد و موجـب شـكل گیری يک تمـدن بوده اسـت و يک جامعه بر اسـاس 
اسـالم شـكل گرفته اسـت، اکنون هم اين امكان وجود دارد که يک جامعه ديگر اسـالمی مبتنی 
بر آموزه های اسـالمی و ان شـاء اهلل با خلوص اسـالمیت بیشـتری شـكل بگیرد. پس آموزه های 
اسـالم از کلیتی برخوردار اسـت و در هر دوره، متناسـب با هر جامعه اي نیازمند بازخوانی است. شما 
همیـن حرکـت امام خمینـی و انقالب اسـالمي در ايران را در نظر بگیريد. اگر چنین شـخصیتی 
در پانصـد سـال پیـش چنین حرکتي مي کـرد، آيا الزامـاً از نظامي به نام جمهوری اسـالمی با اين 
سـاز و کار دفاع می کردند؟ علی القاعده خیر. حتما سـاز و کار ديگری مطرح می شـد. امروز ما بايد 
ايـن بازخوانـی را متناسـب با شـرايط جديـد که هنوز در دوره سـلطه تمدن غربی به سـر می بريم 
انجـام دهیـم. اصـوالً نـگاه متفكران مـا اين بوده که چیـزی جز ما وجـود ندارد و به ذهن کسـی 
خطـور نمی کـرده کـه در جهانی که ما مسـلمانان در آن زندگی می کنیـم، گروه ها و مكاتب ديگر 
نیـز حضـور دارنـد. شـكل  گیری و قـوت يافتن تمدن غـرب تقريبا يک سـره مـورد غفلت کامل 
انديشـمندان مسـلمان بود. اين غفلت سـبب شـد تمدن غربی به راحتی قوت بگیرد و تحت تأثیر 
برخي اتفاقات تاريخی بر ما مسـلط شـود و تا اعماق زندگی ما رخنه کند و ما همچنان در غفلت 
بوديـم و زمانـي بـه خودمـان آمديم که ديگر کار از کار گذشـته بود. بنا بر اين به صـورت عام که به 
مسـأله اثرپذيری از غرب نگاه کنیم، می بینیم که اين اثرپذيری منحصر به فلسـفه نیسـت و اگر 

قرار اسـت عاملی برای اين اثرپذيری برشـمرده شـود اين عامل منحصر به فلسـفه نیست. و بنده 
مهمترين اين عوامل را غفلت ما شـرقیهای مسـلمان از پیدايش و رشـد و سـیطره جهانی تمدن 

غربـی بعالوه يک سلسـله عوامل ديگـر می دانم.
چندي پیش پايان نامه اي درباره نخسـتین مواجهه فیلسـوفان معاصر ما با انديشـه های فلسـفی 
غـرب خوانـدم. در ايـن پايان نامـه آمده بـود، ورود و انعكاس انديشـه هاي فلسـفي غـرب در آثار 
فلسـفی مـا با چند قـرن فاصله رخ داده اسـت. اين يافته دانشـجو کامال درسـت و نشـان دهنده 
غفلـت تـام و تمامـی اسـت که در مـا بوده اسـت. نحله اي فلسـفی در نقطـه اي از جهـان پديد 
مي آيـد و قـوام مي گیـرد و جامعـه اي مبتنـی بـر آن سـاخته می شـود و حـال آنكـه مـا از آن به 
صـورت کامـل غافـل بوديـم. ايـن غفلـت بود تـا اينكه هیـچ جانبـی در زندگی ما نیسـت مگر 
ايـن کـه تمـدن غرب به شـكلی در آن حضـور دارد. مرحوم حـاج مالهادی سـبزواری به عنوان 
يكی از مشـهورترين فیلسـوفان معاصر و شـارح آرای مالصدرا متوفای سـال 1289قمری است. 
اين سـال معادل سـال 1873میالدی اسـت. يعنی تا اين تاريخ تعداد قابل توجهی از فیلسـوفان 
معاصـر و مؤثـر مغرب زمین ماننـد دکارت )1650م.(، اسـپینوزا )1677م.(، هیـوم )1776م.(، هردر 
)1803م.(، کانـت )1804م.(، هـگل )1831م.(، جرمـی بنتـام )1832م.(، کی يـره کگارد )1855م.(، 
اگوسـت کنـت )1857م.( از دنیـا رفتـه بودند، جان اسـتوارت میل در همـان سـال 1873م. از دنیا 
رفتـه اسـت و دارويـن )1882م.( تنها نه سـال و مارکـس )1883م.( هم تنها ده سـال پس از حاج 
مالدهـادی سـبزواری از دنیـا رفته انـد. ولی در هیچ يک از آثار او نشـانی از اين افراد نیسـت و اين 
نكته در باره ديگر فیلسـوفان متأخر از حاج مالهادی سـبزواری هم صدق می کند. اين کاسـتي تا 
زمان عالمه طباطبايی ادامه دارد؛ نخسـتین مواجهه جدی با بخشـی از فلسـفه غرب و مشخصًا 
مارکسیسـم را مي توانیـد در آثـار ايشـان دنبال کنید؛ يعنی دسـت کم سـه تا چهار قـرن تأخیر و 
فاصلـه زمانی و عقب ماندگـی. مرادم از عدم بازخوانی به معنای عامش اين بـود و اين موضوع در 
فلسـفه هم کاماًل صدق می کند. بايد اعتراف کرد امروزه نیز در نظام رايج سـنتی فلسـفه خوانی 

در حوزه های علمیه، توجه بايسـته اي به انديشـه های فلسـفی غیر نمي شـود. 
 اگـر بخواهيم در شـرايط کنونی از ظرفيت حکمت و فلسـفه، خصوصاً از ظرفيت 
بحث هـای حکمـت متعاليه، در تمدن اسـالمی اسـتفاده کنيـم، چـه کارهايی بايد 

انجـام دهيم و چه چيزهايـی را در خودمـان تقويت کنيم؟
اسـتاد: با تأکید دوباره بر اين که رشـته اصلی حقیر فلسـفه نیسـت و به اين سـوال از منظر يک 
طلبـه تاريـخ تمـدن پاسـخ می دهم، بايـد عرض کنم االن سـنت رايج فلسـفه در حـوزه علمیه، 
سـنت صدرايـی اسـت و برای آن سـاختارهای ويژه ای تعبیه شـده اسـت. اوالً بايـد از نحله های 
پیـش از صدرايـی حمايـت کنیـم تـا ادامه حیـات دهند؛ مثـاًل مكتب سـینوی يا سـهروردی و 
غیره نیز مسـتقل حضور داشـته باشـند. شـايد کسـی بگويد اين مكاتب متولی ندارد؛ اما ما بايد 
شـرايطی فراهـم کنیـم تا همـه مكاتب احیا شـوند. پیـش از اين گمان مي کـردم در قـم غیر از 
حكمـت متعالیـه، مكاتب ديگر طرفـدار ندارند؛ ولی متوجه شـدم کم و بیش طلبه هايی هسـتند 

کـه اين چنین گرايش هايـي دارند.
ـ چه  نكتـه دوم آن اسـت کـه آنچـه مـا در فضـای گرايش فلسـفی به شـدت به آن نیـاز داريـم 
گرايش پیشـینی سـینوی و اشـراقی و چه در حكمت صدرايی که سـكه رايج عمومی اسـتـ  
آن حلقه هـای وصلـی اسـت که بین بنیان های فلسـفی و نحـوه کاربست شـان وجـود دارد. اگر 
بخواهـم تشـبیه کنـم بايد بگويم میـراث مالصـدرا مانند زحمتی اسـت کـه کشـاورز در زمین 
کشـاورزی اش کشـیده اسـت و گندم و عدس و ماش و غیره را تولید و اين محصوالت را فراهم 
کـرده اسـت و اگـر قـرار اسـت غذايی طبخ شـود، جز با اين محصوالت نمی شـود؛ امـا همه اين 
محصـوالت را همان طـور که هسـتند نمي توان بر سـر سـفره آورد. میراث های علمـی بومی ما 
ماننـد مـواد خامـي چون برنج و گوسـفند و... اسـت که نمي توانیم سـر سـفره بیاوريـم و بگويیم 
بفرمايیـد غـذا. در واقع اين مواد همه چیز هسـت، اما قابل خوردن نیسـت. اين مـواد بايد فراوری 
شـودند و مراحلـی را طـی کننـد تا آماده بهره گیري شـوند. اينها پی سـاختمان اند و تا سـاختمان 
پی نداشـته باشـد، هیچ چیز بنا نمی شـود. از سـوي ديگر پي سـاختمان به تنهايي قابل سكونت 

نیسـت و بايد واسـطه هايي بیايد تا سـاختمان قابل سـكونت شود. 
مـا در ايـن واسـطه ها دچـار خأل جدی هسـتیم. نمی خواهـم بگويم که هیـچ اراده جـدی برای 
پـر کـردن ايـن خـأل به چشـم نمی خـورد. اغراق نبايـد کرد. نـگاه منفی هـم نبايد داشـت. اين 
توصیـه را بارهـا رهبـر معظـم انقـالب کرده اند که نـگاه بدبینانه خوب نیسـت و بايـد امیدوارانه 
نـگاه کـرد. مـن نگاهـم در ايـن وادی بدبینانه نیسـت؛ ولـی تحلیلـي واقع بینانه به مـا مي گويد 
بايـد تـالش بیشـتری انجام داد تا واسـطه ها پر شـود. هـر انديشـمندی بايد از خود بپرسـد من 
از حكمـت مالصـدرا بـرای جامعه سـازی چـه مبانـي اي می توانم به دسـت بیـاورم و چند اصل 
می توانـم اسـتخراج کنـم کـه بر اسـاس آنها فرهنـگ مـردم را سـامان بخشـم. از اين حكمت 
بـرای تنظیـم رابطه معـاش و معاد مردم چند نكته کاربردی می توانم اسـتخراج کنـم و در اختیار 
سیاسـتگزاري هاي اقتصـادی و پیشـرفت جامعه قرار دهـم و بگويم بر اسـاس اينها عمل کنید. 

اين حلقه هـا همچنان خالی اسـت.
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 آيـا حلقه مفقوده، فلسـفه مضاف و علمی اسـت که 
در پی آن توليد مي شـود؟

اسـتاد: احسـنت. قسـمت عمـده اش فلسـفه های مضـاف 
اسـت اينكـه فلسـفه صدرايـِی مضـاف بـه تاريخ ايجاد شـود 
يـا فلسـفه صدرايـی مضـاف بـه جامعـه و جامعه شناسـی يـا 
روانشناسـی و غیره. يک قسـمت کار اين اسـت. قسمت ديگر 
هـم فرايندهايی اسـت کـه اصوالً يک انديشـه طـی می کند 
تـا بـه صحنـه زندگی مـردم بیايـد. خیلـي از ايـن فرايندها به 
صـورت صـد  در صـد مديريت شـدنی نیسـت و خـود بـه خود 
اتفـاق می افتـد؛ امـا اگر کسـی از آگاهی کافي برخوردار باشـد، 
می توانـد بـر اين فرايند اثر بگـذارد و مديريـت آن را به صورت 

نسـبی در دسـت بگیرد.
بـه عنـوان مثـال وقتی به تمـدن مغرب  زمین نـگاه می کنیم، 
می بینیـم کـه مبانی اصلی ايـن تمدن يعنی انسـان محوری و 
اصالـت زندگی اين جهانی برای انسـان از صدر تـا ذيل زندگی 
غربـی را فـرا گرفته اسـت؛ حتي يكـی از مهارت هايـی که در 
مـدارس بـه کـودکان مي دهند، تمريـن خريد و فـروش يعنی 

کاسـبی اسـت. بـذر کسـب منفعـت دنیـوي را از کودکـي در 
وجود انسـان مي کارنـد. بنیان و منطق و سـبک زندگی غربی 
همیـن اسـت. افراد صرفاً بـه دنبال منفعت دنیـوي خويش اند. 
هـر کاری، حتـي اگر تخلف باشـد، وقتي توجیه پذير اسـت که 
بـراي شـخص منفعت داشـته باشـد. هر نـوع کار خیـری نیز 
ممكن اسـت کنار گذاشـته شـود؛ چون نفعی برای من غربی 
ندارد. در گذشـته تمدنی ما مسـلمانان، روح و انديشـه اسالمی 
در کشـاورز، در بازرگان، در کاسـب محله رخنه کـرده بود؛ ولی 
بعـد از مدرنیتـه نوعـی آشـفتگی ايجاد شـد و در نوسـان بین 
سـنت و مدرنیته نتوانسـتیم به گذشـته پايبند باشـیم. اگر قرار 
اسـت فلسـفه نقش تمدنی داشته باشـد بايد در اين حلقه های 

وصـل انديشـه و متن زندگـی هـم ورود پیدا کند. 
 دربـاره تأثيـر تاريـخ و حکمـت بـر يکديگـر اگـر 

نظـری داريـد بفرماييـد.
اسـتاد: تأثیـر فلسـفه بـر تاريـخ طبیعتـاً در ارائـه اصـول و 
بنیادهايـی اسـت که به خصـوص در معرفـت تاريخی ممكن 
اسـت بـه کار ما آيـد. برخالف شـناخت در هر دانـش ديگری 
کـه به امـر موجود تعلق مي گیرد، شـناخت در تاريـخ به امري 
معدوم تعلق مي گیرد؛ يعنی چیزی که گذشـته اسـت. پرسش 
ايـن اسـت که شـناخت از معـدوم چگونه محقق می شـود. آيا 
چنیـن چیـزي معنـا دارد؟ آيـا چیـزی کـه نیسـت و تعريفش 
اين اسـت که گذشـته اسـت و ديگر موجود نیسـت، می تواند 
متعلق شـناخت قـرار گیـرد؟ علم تاريـخ و مـورخ نمی تواند به 
ايـن پرسـش پاسـخ دهد و اينجا اسـت کـه دانش فلسـفه به 
کمـک مـا مي آيد و مي گويد شـناخت بـه چه معنا اسـت. اين 
شـناخت از طريق آثار و عوارض باقیمانده اسـت. پرسش ديگر 
اين اسـت کـه چگونه مي تـوان از چنین شـناختي دفـاع کرد. 
يعنـی چگونـه می توان اطمینـان يافت يک شـناخت تاريخی 
صادق اسـت يا کاذب. فلسـفه در اين قسـمت مي تواند بسـیار 

کمـک کند.
 فرموديـد فلسـفه بـر بنيان هـای علم تاريـخ تأثير 

مي گذارد.

اسـتاد: فـرض کنیـد در اين باب فیلسـوفان تاريخ سـنتی ما 
مثل جیامباتیسـتو ويكـو )1744م.( به گونه ای به اين پرسـش 
جـواب داده انـد و يـک فیلسـوف تاريخ ديگـر به نام سـی.بی.

ين مک کاال بر اسـاس بنیان های معرفتی رئالیسـم انتقادی به 
همین پرسـش جـواب می دهـد، بنا بر اين وقتی فلسـفه در باره 
اعتبار شـناخت دسـتاوردی دارد، اين دسـتاورد به کار شـناخت 
تاريخـی هـم می آيـد، حـال بحـث خـرد و جزيـی کـه مثـال 
تأثیر فلسـفه مشـاء بر معرفت تاريخی چیسـت يا چه می تواند 
باشـد و يا تأثیر فلسـفه  اشـراق بر معرفت تاريخی چیسـت و 
يـا چـه می تواند باشـد، شـايد به کار مـا در ايـن مصاحبه نیايد 
و راهگشـا نباشـد، فكر کنم به حد همین کلی بسـنده بشـود 
کافـی باشـد. من و شـما بـر اسـاس نگاه هايـی که داريـم، به 
پرسـش ها پاسـخ مي دهیم و رويكردهای معرفتِی مغرب زمین 
مثل ايدئالیسم، رئالیسم و رئالیسـم انتقادی بر اساس معتقدات 
خودشـان. فیلسـوف تاريخ متأثر از مباحث فلسـفي است؛ مثاًل 
ممكـن اسـت مورخ فقط بـا تكیه بر دانـش تاريـخ و داده های 
تاريخـی نتوانـد درک درسـتی در تفسـیر علیـت عرضـه کند. 

فلسـفه به ما ياد می دهد علیت چیسـت؛ پس مـردم می توانند 
از اين فلسـفه الهام بگیرند و متناسـب با مشـربها و مكتبهای 
مختلـف تاريخـی در مقام تحلیل يـک رويداد تاريخـی، روش 
مشـخصی داشـته باشـند؛ مثاًل اگر قرار اسـت روی کار آمدن 
صفويـه را علت يابـی بكنم، بايد درکی از علت داشـته باشـم و 
معنـاي علـت را بفهمم و بر اسـاس آن، اين حادثـه تاريخي را 
تحلیـل کنم. تبییـن مفهوم علـت و علیت کار مورخ نیسـت، 
اين کار اوال و بالذات از فیلسـوف انتظار می رود، تأثیرات فلسفه 
بـر تاريـخ اين گونـه اسـت. در بحـث عامـه مثل فلسـفه علم، 
مـا از دانـش فلسـفه به چیـزی به نام فلسـفه علم می رسـیم. 
همان طـور کـه فلسـفه علم را از فلسـفه بـه دسـت مي آوريم، 
می توانیم فلسـفه تاريخ را نیز به دسـت آوريم؛ يا اگر بخواهیم 
در فضـای منطـق ارسـطويی رايـج در حوزه هـا حـرف بزنیم، 
بحث از اين که رؤوس ثمانیه چیسـت کار تاريخ نیسـت، بلكه 
ايـن بحـث در منطـق مطـرح اسـت ولـی تطبیـق يافته های 
دانـش منطق در اين زمینه مورد اسـتفاده مورخ قـرار می گیرد. 
بـه هـر حال اين گونه نگاه های فلسـفی و نـگاه بیرونی و نگاه 

درجـه دو بـه تاريـخ را مي توانیم از فلسـفه ياد بگیريم.
امـا دربـاره تأثیـر تاريـخ بـر فلسـفه بايد گفـت مهم تريـِن آن، 
ارائـه پرسـش های جديـد در برابـر فیلسـوفان اسـت. ممكـن 
اسـت فیلسـوفان فقط درگیر مسائل خودشان باشـند؛ اما دانش 
تاريـخ می توانـد پرسـش هايی را در اختیـار آنـان قرار دهـد و از 
ايـن طريـق بـه فربهی فلسـفه کمـک کنـد. اين پرسـش ها 
پرسـش هايي اسـت که در باب معرفت تاريخی، علیت و غیره 
وجـود دارد و بـه نمونه هايی از آن اشـاره کردم. هیچ يک از متون 
فلسـفی ما مسـلمانان به پرسـش هايی که به درد مورخ بخورد، 
جـواب نداده اسـت؛ البته اين حـرف را بايد با احتیاط علمی بیان 
کـرد؛ ولـی اين حق برای من محفوظ اسـت که اين پرسـش را 
در اختیار فیلسـوف قرار بدهم و بگويم: جناب فیلسـوف! شما از 
امكان پذيری شـناخت حـرف می زنید، به من بگويید شـناخت 
تاريخـی را چگونـه مي تـوان مدلل و معلل سـاخت؟ اصـاًل آيا 
شـناخت در تاريـخ ممكـن اسـت؟ بايد گفـت آن ادبیـات کلی 

فلسـفه بـه درد اينجا نمی خـورد يـا در باب علیـت حرف هايی 
در فلسـفه مي زننـد؛ اما هیچ گاه علـت رويدادهای تاريخـی را با 
تكیـه بـر آن چه در فلسـفه اسـالمی در باره علیت آمده اسـت، 
تحلیـل نكرده ايم و از میـزان کارآمدی آن برای تحلیل و تعلیل 
مباحث تاريخی آگاهی نداريم، شـايد گفته شـود علیت و قواعد 
آن يـک بحـث عقلـی اسـت و لذا اسـتثناء پذير نیسـت و همه 
امـور را می تـوان بـا همیـن قواعد علیـت تبیین و تعلیـل کرد، 
ايـن حرف درسـت اسـت ولـی در مقام کاربسـت علیـت برای 
پديده هـای تاريخـی، چه بسـا راه حل پرداختن به شـرط الزم و 
کافی به جای پرداختن به علیت مناسـب تر و راه گشـاتر باشـد. 
يكی از راه حلهای پیشـنهادی فیلسـوفان تاريخ همین است که 
بـه جـای کوشـش برای شـناختن همه علـل اربعه که نـزد ما 
متعـارف اسـت و يـا به جای شـناختن همـه علل کـه در کنار 
هـم علت تامه را تشـكیل می دهند، تنها بكوشـیم شـرط های 
الزم و شـرطهای کافی و يا فقط شـرطهای الزم را بشناسـیم و 
اصـال سـراغ ديگـر مـوارد نرويـم. بنا بر ايـن تاريخ با طـرح اين 
پرسـش در برابـر فلسـفه و دعوت از فلسـفه برای پاسـخ دادن 

بـه آن می توانـد بـه فربهی فلسـفه مدد رسـاند. پرسـش های 
دقیق تـر ديگری هسـت کـه هنوز به آنهـا جواب قابـل اعتماد 
داده نشـده است؛ مانند چیسـتی تاريخ و اين که تاريخ چیست؟ 
آيـا امر اعتباری اسـت يا واقعـی و اصیل؟ اگر اعتباری اسـت، از 
چه نوع اعتباريات اسـت؟ انتزاع اسـت يا معقول ثانوی؟ پرسش 
ديگـر اين اسـت کـه اگر تاريـخ اعتباری باشـد، آيـا جامعه هم 
اعتبـاری خواهـد بود يا نه. آيا الزامـاً بین اعتقاد به اصالت جامعه 
و اصالـت تاريخ تـالزم وجود دارد يا می شـود درباره جامعه قائل 

بـه اصالـت بود، ولـی درباره تاريـخ قائل بـه اعتباريت بود؟
ايـن بحث هـا فوق العاده مهـم اسـت. تاريخ در اينجا به شـدت 
بـه مفهوم زمـان پیونـد می خورد. فیلسـوفان مسـلمان بحث 
حرکـت و زمـان را در سـطح خرد مطرح کرده اند و به مسـائلی 
ماننـد مفهـوم زمـان تاريخـی اصـال نپرداخته انـد و گشـودن 
دريچـه ای بـه سـوی ايـن بحثها از جملـه خدمت هـای تاريخ 

به فلسـفه است. 
نكتـه ديگـری کـه در زمینه کمـک تاريخ به فلسـفه می توان 
مطـرح کـرد توجـه دادن به اين نكته اسـت که گفته مي شـود 
تاريخ بهترين کارگاه آزمون انديشـه ها است. درستی انديشه ها 
در بسـتر تاريخ بايد آزموده شـود. مثاًل درباره تعريفی که شما از 
عصمـت معصوم علیه السـالم ارائه می کنیـد، اگر مثال نقض 
تاريخـی پیـدا شـود، آن هم نـه يک مثال بلكـه چندين مثال، 
بدون شـک انديشه شـما به چالش جدی کشیده مي شـود. در 
اين گونه موارد انديشـه های فلسـفی در بسـتر تاريخ نمی توانند 
خودشـان را با استثنائات حفظ کنند، بلكه اعتبارشان را از دست 
مي دهنـد. بـه ايـن معنا تاريـخ می تواند محلـی بـرای آزمودن 

درسـتی پاره ای از انديشـه های کالمی باشد. 
آخرين نكته ای که بايد ذکر کرد کمک تاريخ به درک تاريخی 
مسائل فلسفی است. تاريخ می تواند با ارائه روشهای تاريخی نگری 
به فیلسوفان کمک کند که در نگاهی درون علمی سیر تحول 

مسائل فلسفه و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کنند. 
  از شما تشکر می کنم.

استاد: بنده هم از لطف و حوصله شما تشكر می کنم.

  
تأکید می کنم وقتی می گویم فلسفه، مشخصاً فلسفه بوعلی و فلسفه سینوی یا هر مکتب فلسفی دیگر مد نظرم نیست؛ اما اگر معنای وسیع 
کلمه مرادمان باشــد، باید بگوییم گفتمان های حاکم بر کل جامعه اســامی و در همه ادوار تا پیش از رخنه مدرنیته، این بود که عاَلم را 

یکپارچه ببینیم و خدا را در این یکپارچگی محور بدانیم. 

  


