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تأملی در باب اصالت فلسفه اسالمی

دكتر فاطمه سليماني
استاديار دانشگاه امام صادق

چکيده
فلسفه اسالمي از جانب نقادان همواره در معرض نفي هويت مستقل فلسفي قرار
گرفته است .در اين راستا فلسفه اسالمي يا تفسير عربي فلسفه يونان توسط
مسلمانان شمرده ميشود و يا به واسطه قيد اسالمي ،معادل با علم كالم اسالمي
معرفي ميگردد .الزم به ذكر است گرچه فلسفه اسالمي موضوع ،روش و چارچوب
اوليه خود را از فلسفه يونان دريافت كرده است ،ولي به جهت بهرهمندی از متون
ديني اسالمي دارای ابداعات و نوآوریهايي است كه اين فلسفه را از فلسفههای غربي
متمايز ميسازد .البته اين بهرهمندی از متون ديني آن را از هويت فلسفي خود خارج
نساخته و باعث تبديل آن به علم كالم نشده است .چرا كه اين علم به لحاظ موضوع،
روش و غايت با علم كالم تفاوت دارد.
نهايت اين كه فلسفه اسالمي ،علمي است كه با حفظ چارچوبهای اوليه و اساسي
فلسفي از متون ديني در طرح مسائل ،ابداع استدالل ،رفع شبهات و تأييد و داوری
بهره برده است.

واژگان كليدی
فلسفه ،كالم ،دين ،فلسفه اسالمي ،استدالل
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سؤال اصلی اين مقاله آن است که :آيا فلسفه اسالمی هويتی اصیل و واقعیتی
مستقل دارد؟ کسانی که هويت فلسفه اسالمی را نفی کردهاند از چند جهت به اين
نتیجه رسیدهاند برخی اصوالً تقسیمبندی فلسفه را بر اساس مرزهای دينی يا
جغرافیايی ناروا دانسته و گفتهاند همان طور که نمیتوان علوم عقلی نظیر
رياضیات يا علوم تجربی مانند فیزيک و شیمی را به اسالمی و غیراسالمی يا
شرقی و غربی تقسیم کرد ،فلسفه را نیز بايد علمی فراتر از مرزهای جغرافیايی و
آيینها دانست ،علمی که هستی و نفس واقعیت را موضوع خود قرارداده و صرفاً
با پایبندی به برهان و استدالل عقلی و با صرفنظر از هر پیش فرضی به کاوش
درباره حقیقت میپردازد.
گروهی ديگر فلسفه مضاف بر دين (اعم از اسالمی ،مسیحی يا يهودی) را
ترکیبی نامتجانس دانسته و آن را نقض غرض ،غلتیدن به دامان کالم و خروج از
فلسفه دانستهاند ،از اين جهت به نفی هر گونه فلسفه اسالمی ،مسیحی يا يهودی
قائل شدهاند ،هر چند به تقسیم فلسفه به غربی و شرقی قائل هستند ،ژيلسون به
نقل از اين گروه چنین میگويد «فلسفه در اين راه به احتجاج و کالم میانجامد و
اگر فلسفه حقیقی باشد نمیتوان آن را به دين مسیحی منحصر دانست» (ژيلسون،

 ،1688ص  .)14در همین راستا گروه ديگری که از منظر فلسفه علم به مسأله
مینگرند فلسفه اسالمی را به لحاظ موضوع ،روش و هدف با متافیزيک يا فلسفه
اولی متباين دانستهاند ،چرا که هدف فلسفه حقیقتيابی است و هدف فلسفه
اسالمی اثبات عقايد اسالمی است؛ موضوع فلسفه مطلق هستی و انحای آن است
و موضوع فلسفه اسالمی خدا ،ذات ،صفات و افعال او است؛ روش فلسفه ،برهان
محض است ،اما در فلسفه اسالمی به عقل و نقل هر دو استناد میشود .به اين
ترتیب در نظر اين گروه فلسفه اسالمی به کالم تأويل میشود .برخی ديگر به طور
خاص بعضی از مستشرقان نظیر ارنست رنان ،1نه همه فلسفههای مضاف به دين
يا مرزهای جغرافیايی ،بلکه تنها فلسفه اسالمی را فاقد اصالت و استقالل
1- Ernest Renan
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دانستهاند؛ يعنی در عین حال که به فلسفه يونانی ـ غربی و حتی فلسفه مسیحی
قائلند ،فلسفه اسالمی را چیزی جز دنبالهروی ترجمههای يونانی از فلسفه ارسطو
و افالطون نمیدانند (مدکور ،1688 ،ص  7ـ .)9

تحليل مسأله
به منظور روشن شدن بحث ابتدا بايد چند نکته را به عنوان مقدمه مطرح کرد.
فلسفه در مقام ثبوت و تعريف عبارت از دانشی است که درباره هستی و احکام
کلی آن ،به شیوهای کامالً عقلی و صرفاً برهانی بحث میکند .در اين راستا
فیلسوف بدون هر گونه پیشداوری و جانبداری ،هر مبحث را مترتب بر مباحث
سابق و به عنوان مقدمه مسائل بعدی و با اصطالحاتی تعريف شده و روشن،
بدون نیاز به اصول موضوعه و صرفاً بر پايه بديهیات و اصول متعارف و قواعد
منطق اثبات میکند ،اين فلسفه همان غايتی است که نحلههای مختلف فلسفی از
يونان باستان به بعد برای رسیدن به آن تالش کردهاند.
اما آيا همه نحلهها و مکاتب ،در رعايت قیود مذکور توفیق داشتهاند؟ اين سؤال
ما را به عرصه دوم فلسفه ،يعنی فلسفه در مقام واقع میکشاند و منظور از آن
جريان تحقق و تدوين فلسفه و پیدايش نحلههای مختلف فلسفی و آثار و مکتوبات
گوناگون فلسفی در طول تاريخ با زوايای ديد متباين و روشهای بحث متفاوت و
احیاناً اهداف گوناگون است.
در اين جاست که قیود مذکور در تعريف فلسفه را میتوان به عنوان محکی
برای تشخیص صحت و سقم مشی و تالش فالسفه به کار برد .نکته مهم آن است
که هیچ نحلهای نمی تواند ادعای عدم تخطی از اصول و شروط مذکور را داشته
باشد .چرا که کمابیش در هر مکتب ،احتمال رخدادن خطای منطقی ،به کارگیری
موضوع نادرست و غیرمنقح يا عدم وضوح تصورات و اصطالحات يا لحاظ
ناخودآگاه اهداف و اغراض جانبدارانه غیر از کشف حقیقت برای اثبات مطلبی
خاص وجود دارد .بنابراين ،مانند هر علم ديگری میبايست هويت جمعی و جاری
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تاريخی آن علم را در نظر گرفت ،چرا که هر گونه تصلب و تنگنظری در بیرون
نهادن نحله يا دانشمندی که کامالً با نمونه مرجع سازگار نباشد ،منجر به بیرون
نهادن تقريباً تمامی مکاتب و دانشمندان آن رشته شده و در محل بحث ما موجب
اخراج تمامی نحلههای فلسفی يا فیلسوفان از فلسفه خواهد شد .ما در عالم تحقق
خارجی فلسفه قرار داريم و جز با تکیه بر مبنای فلسفی نمیتوانیم مبانی ديگر را
رد کنیم يا هويت فلسفی و تالش ديگر مکاتب را انکار کنیم .به همین جهت ،میتوان
گفت که در صورت ارائه مالکی واحد برای اضافه پسوند دين يا نژاد يا مرز
جغرافیايی به تالش جمعی از دانشمندان که در طی روندی خاص ،علمی را رشد و
پرورش دادهاند و به شرط رعايت همه جانبه آن ،مالک اين گونه انتساب ،بالمانع
است (رحیمیان ،1666 ،ص .)16 -17

دين و به طور مشخص اسالم را نیز میتوان به سه درجه يا مرتبه تقسیم کرد:
الف ـ دينی که عبارت است از محتوا و متن کتاب مقدس و ديگر منابع اصیل
دين ،نظیر سنت که در اديان آسمانی مانند اسالم ،حاکی از مابهازای معارف
واقعی (تکوينی) و احکام و قوانین دين در علم الهی و لوح محفوظ است.
ب ـ دين ،يعنی مجموعه شروح ،تفاسیر ،تبیینها و دفاعهايی که در باب قرآن و
احاديث به جا مانده و شامل نحلههای مختلف و آثار کالمی ،فلسفی ،عرفانی ،فقهی
و  ...میشود.
ج ـ دين ،يعنی آنچه دينداران مطرح کردهاند يا به عنوان دين در تاريخ مطرح
شده است ،يعنی مجموعه آداب ،تمدن ،فرهنگ عام متدينان و حتی عادتها و
سنـتهای ايشان و افعالی که مسلمانان در طول تاريخ انجام دادهاند ،به انضمام
آثار دنیايی که بر آن افعال مترتب است (ملکیان ،1676 ،ص  16ـ .)14

از سه مرتبه مزبور ،مرتبه نخست را میتوان جنبه ثبوتی دين دانست که در
اديان الهی به ويژه اسالم امری است ثابت ،متعالی ،مقدس و حق محض و دو
مرتبه ديگر را که میتوان جنبههای اثباتی دين دانست لزوماً در همه موارد ثابت،
مقدس ،غیرقابل تغییر و يا حتی درست به معنای منطبق با مرتبه اول نیست.
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پس از بیان دو مقدمه مذکور ،در تحقیق درباره واژه «فلسفه اسالمی» بايد
مشخص کرد که نسبت کدام بعد ثبوتی يا اثباتی از فلسفه را میخواهیم با کدام
جنبه از دين (مرتبه  1يا  2يا  )6معلوم کنیم:
الف ـ در مرحله نخست بايد نسبت فلسفه در مقام ثبوت (تعريف) را با هر يک
از مراتب دين تعیین کرد .در مورد دين ( 2دين فیلسوفان و عارفان و )...و دين 6
(آثار دينی متدينان) بايد گفت که فلسفه ايدئال را آن چنان که بايد باشد ،چنان که
قبالً گفته شد ،نمیتوان حاصل عمل فیلسوفان (اعم از مسلمان يا غیرمسلمان)
دانست .از منظر برون دينی و روششناسانه ،فلسفه در مقام ثبوت به عنوان يک
فن و رشته علمی با دين  1نیز نسبتی نخواهد داشت (مگر به لحاظ انطباق مفاد
گزارههای مطرح در دين حق و فلسفه حقیقی) ،چرا که دين  1و فلسفه در مقام
ثبوت د ر رويکرد ،موضوع ،روش و هدف متفاوتند ،بدين وجه که رويکرد دين به
جهان ،خدانگر و خدامحور و رويکرد فلسفه وجود محور (و البته در مقام اثبات به
حسب نحلههای مختلف ،جهانمحور ،انسانمدار ،شناخت مدار يا زبانمحور)
است ،هر چند فلسفه میتواند در نهايت ،به خدامحوری ختم شود ،بدين جهت
خداشناسی نقطه آغاز دين است ،اما چه بسا جزء مراحل پايانی فلسفه باشد .هدف
دين هدايت بشر يا ايجاد تحول معنوی در صفات و رفتار او يا عطای آرامش و
سعادت به اوست ،اما هدف فلسفه تنها شناخت حقیقت است.
ابعاد بشری که دين با آنها سر و کار دارد ،اعم از عقل ،قلب و ابعاد روانی و
درونی ،اخالقیات ،ارتباط انسان با خداوند و حتی روابط اجتماعی انسانهاست،
اما فلسفه تنها با عقل و قوه ادراک کلیات بشر سر و کار دارد .فلسفه به يک معنا
با کلیت هستی سر و کار دارد ،اما دين با هر آنچه به بشر مرتبط است .فلسفه
خود را محدود به امور عقلی میداند؛ اما دين عالوه بر آن ،به بیان امور فراعقلی و
مورد نیاز انسان نیز میپردازد .روش طرح مباحث در فلسفه ،روشی صرفاً
برهانی است و زبان فلسفه ،زبانی دقیق با اصطالحات تعريف شده و عاری از
مجاز ،تشبیه و هر گونه عرفیگرايی است .اما روش طرح مسائل در دين ،روشی
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مرکب از روشهای عقالنی ،وحیانی ،عاطفی ،خطابی ،جدلی و احساسی و زبان
دين نیز زبانی توصیفی ،ارزشی ،تأويلپذير و گاه واجد عناصر بالغی ،نظیر مجاز،
تشبیه و يا در قالب زبانی سمبلیک و نمادين است.
اما اين همه منافاتی با انطباق حقايق مطرح شده در دين يا حقايق قابل تحصیل
توسط استدالل و برهان فلسفه ثبوتی ندارد ،بلکه از نظر درون دينی بايد حکم به

انطباق مفاد آن دو کرد (رحیمیان ،1666 ،ص .)21 -21
ب ـ در مرحله بعد بايد نسبت فلسفه را در مقام اثبات با مراتب سهگانه دين
معین کرد .در اين باره میتوان گفت که نسبت فلسفه در مقام اثبات (شامل
نحلههای فلسفی ،فیلسوفان و آثار ايشان) با دين  2و ( 6دين مورد تفسیر
فیلسوفان ،متکلمان و  ...و نیز دينداری متدينان) غیرقابل انکار است؛ يعنی قطعاً
فلسفه رويیده در بستر فرهنگ و تمدن اسالم متأثر از عقايد دينی و معارف مطرح
در دين است و در محیط دينداران نوعی فلسفه به منصه ظهور رسیده که مفاهیم
دينی و عقلی در آن به هم گره خورده ،به نحوی که به تعبیری فلسفی از دين يا
بر عکس به نوعی تعبیر دينی از فلسفه ختم شده است (همو ،ص .)21

به هر حال ،فلسفهای را که در جهان اسالم رشد و نمو يافته از اين حیث
میتوان منسوب به اسالم و مسلمانان دانست و اسالمی نامید .اما نسبت فلسفه
اثباتی را با دين ( 1متن دين حقیقی) ،به نحوی که فلسفهای مربوط به صريح
اسالم شود ،آن چنان که در علم الهی است ،با توجه به عدم دسترسی تام و تمام
ما به حقیقت دين به نحو قضیه کلیه و در همه موارد ،نمیتوان تصوير نمود و
درباره آن داوری کرد .اما پرسش عمیقتری در اين مورد وجود دارد و آن اين
است که فلسفه به عنوان دانش بشری و مقید به حد الطاقه البشريه با پديده دين که
در بین بشر ظهور کرده ،چه نسبتی دارد يا میتواند داشته باشد؟ به ديگر سخن،
فلسفه انسان ـ يعنی بشر با همه استعدادهايش ـ با دين مطرح در میان انسانها ـ
با همه خصلتها ،گرايشها و دانستههايشان ـ تا چه اندازه در تعامل و تأثیر و
تأثر نسبت به يکديگر قرار دارند؟
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در پاسخ به سؤال فوق بايد به تأثیر و تأثر متقابل بین انسان و جنبههای
مختلف او بر علوم ،فلسفه و بینش دينی او پرداخت .اگر تأثیر دو جانبه فوق را با
توجه به مباحث مطرح در فلسفه علم ،فلسفه دين ،مبحث زبان دين و سرانجام
مباحث هرمنوتیک ،به نحو فیالجمله بپذيريم ،میتوان گفت:
هر رشته علمی خواهناخواه به نحوی از ذهن و پیشآگاهیها يا پیشفرضهای
ذهنی متعاطیان خود دستکم در مقام گرد آوری معلومات آن رشته متأثر است و
بسته به آن جنبه که غالب بر ذهن دانشوران آن رشته شده میتوان گرايش غالب
يا نحوه انتساب آن رشته يا تحوالت خاص آن رشته را به آن بعد و جنبه منسوب
کرد؛ برای مثال اگر جنبه غالب ،فرهنگ ملی و نژادی باشد میتوان تحول ايجاد
شده

ناشی از آن را به آن نژاد و ملت منسوب کرد (رحیمیان ،1666 ،ص .)26 – 22

برخی از معناشناسان ،جهانبینی قومی يا معناشناختی زبانی را چنین معنا
کردهاند:
«يک کل سازماندار فراهم آمده از تصوراتی مرتبط با يکديگر که نماد آن
واژگان ي ک قوم است ،يک دستگاه تصوری کلی است .اين کلیت تجلی عینی يا
تبلور فرهنگ و بازتاب تمايل کلی روانشناختی يا جنبه ديگر مردمی است که کلمه
را چونان بخشی از واژگان خود به کار میبرند و از طريق تحقیق در ماهیت و
ساخت جهانبینی يک ملت در دورهای خاص از تاريخ به وسیله تحصیل روشن
مفاهیم و تصورات فرهنگی عمده و کلمات کلیدی آن ملت به دست میآيد»
(ايزوتسو ،1686 ،ص  21 ،4و .)64

بنابراين ،اگر بنابه استنباط معناشناسان ،جهانبینی اسالمی را با تکیه بر توحید
زمینهساز رشد نحلههای عرفانی و فلسفی وجودنگر بدانیم و نقش اين جهانبینی
را در الهامبخشی عرصههای تازه برای تفکر و نیز مبناسازی برای گونهای جديد
از فلسفه و ديدی نوين به عالم بدانیم و آن را زمینهساز تأمل و تعقل در
خودشناسی ،خداشناسی و نیز باعث گزينش محورهای خاص تأمل فیلسوفان
مسلمان در زمینههای صفات واجبالوجود در مباحث معاد و مراتب مخلوقات
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خداوند و عالم هستی مالحظه کنیم ،متوجه میشويم که در عالم بشری (نه در
عالم فلسفه ايدئال و محض و دست نايافتنی) که بر حسب پیشزمینههای فرهنگی
و عوامل گزينش در مسائل ،فلسفه را به يونانی ،غربی ،شرقی ،مسیحی و
کالسیک ،مدرن و کانتی يا نوکانتی و ...منسوب میکنند ،حقیقتاً میتوان فلسفه
اسالمی را دارای هويتی مستقل و طرز نگرشی خاص دانست.
اتین ژيلسون 1درباب هويت فلسفه مسیحی ضمن تعريف فلسفه مسیحی به
روايتی که شخص مسیحی بر طبق آن عقل خود را به کار میبرد( ،چرا که ايمان،
عقل را به وادیهايی میاندازد که پیش از آن بدان نمیرسید) میافزايد :وحی
مسیحی منشأ برخی از افکار فلسفی محض بود (نظیر افکار آکوئیناس ،2دکارت،6
مالبرانش 4و اليب نیتس )5اما او اين را نیز برای تکوين هويت فلسفه مسیحی کافی
نمیداند ،بلکه میافزايد :برای تأسیس يا تحقق فلسفه مسیحی الزم است فلسفهای
باشد که راه را برای توجه به مافوق طبیعت گشوده گذارد ،بلکه بايد امری که از
مافوق طبیعت نازل شده در تأسیس اين فلسفه دخیل باشد (هر چند الزم نیست
جزء مضمون و متن اين فلسفه باشد) .وی نتیجه میگیرد ما فلسفهای را مسیحی
میدانیم که در آن با وجود تفکیک صوری دو مطلب وحی و عقل ،معاضدت وحی
مسیحی را با عقل انسانی الزم میشمارد .اين امر با تاريخ عینی صورت گرفته و
با عالم واقع نیز انطباق دارد (ژيلسون ،1688 ،ص .)51

حاصل آنکه اگر مالک اسالمی بودن يک رشته علمی را مسلمان بودن متعاطیان
آن يا رشد و شکوفايی آن در بستر تمدن اسالمی بدانیم ،چنان که گاه از
رياضیات اسالمی يا طب اسالمی سخن میرود ،اسالمی نامیدن فلسفه
پرورشيافته در اين تمدن به طور کامل موجه است.
دکتر مدکور با توجه به زمینهسازی تمدن اسالمی برای بالندگی فلسفه میگويد:
1- Etiennc Gilson
2- Thomas Aquinas
3- Rene Decartes
4- Malberanch
5- Leibniz
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اين فلسفه در جو اسالمی و در کنف حمايت آن پرورش يافته و اسالم زير لوای
خود ملتهای مختلفی را گردآورده است ،ضمن تأکید بر نقش نسطوريان و
صابئان و يهوديان در انتقال و طرح افکار فلسفی يونان ،اسالمی دانستن فلسفه
اسالمی را در اين میداند که اسالم فقط دين نیست ،بلکه دين و تمدن است (يا به
عبارتی دين تمدنساز است) .او در جمعبندی میگويد اين فلسفه از حیث مسائل،
بنیان ،غايت و هدف اسالمی است و نیز اسالمی است از آن جهت که اسالم آن را
از تمدنهای گوناگون و تعالیم مختلف گردآورده است (مدکور ،1681 ،ص .)11عبارت
اخیر اشاره به قدرت هضم و جذب فرهنگ و تمدن اسالمی در استفاده از نکات
مثبت فرهنگها و تمدنهای ديگر در رشد و شکوفايی خود دارد.
بنابراين چنانچه مالک را نقش دين و اسالم در مقام داوری و قضاوت بدانیم،
چنان که در پسوند به کار رفته در فقه اسالمی و کالم اسالمی مطرح است ،به
لحاظ ماهیت مستقل کامالً عقلی فلسفه ،نمیتوان فلسفه اسالمی داشت .اما اگر
معیار را نقش دين و اسالم در مقام گردآوری ،الهام يا گزينش مسائل و يا
مبناسازی بدانیم ،نام فلسفه اسالمی کامالً برازنده حکمتی است که تحت تأثیر
جهانبینی توحیدی اسالم به عنوان تمهیدگر رسیدن به بینش وجودمحور و
گشايشگر راه مافوق طبیعت و شهود عالم غیب و زمینهساز تحقق فلسفهای نبوی
که جنبه هرمنوتیک داشته و مفاهیم و محتوای آن از متن مقدس و زبان قرآن و
حديث متأثر شده است و حتی در ابداع مفاهیم و نحوه استدالل به عقل مدد
رسانده است.
مصداق مهم و اساسی اين نکته در حکمت متعالیه جلوهگر است که دين و
متون دينی به همراه برهان ،شهود و عرفان در کسب نور و فهم الهی از عالم به
حکیم تأثیر اساسی داشته است (رحیمیان ،1666 ،ص .)25

نقش اسالم در شکلگيری فلسفه اسالمي
چـارچوب اصلـی فلسفـه اسالمـی ،فلسفـه يونانی و اسکندرانـی است .فـالسفه
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مسلمان در مواجهه با حکمت يونان ،به استقبال آن رفته و به گزينش و انتخاب
منطقی از میان انبوه آموزههای فلسفی آن روی آورده و در بخشهای زيادی نیز
با آن به مخالفت پرداختهاند .عالوه بر آن به مطالب جديدی روی آوردهاند که
اساساً در فلسفه يونانی مسکوت يا مغفول مانده است .به طور نمونه فلسفه
ابنسینا در مباحث بسیاری از منطق ،طبیعیات و بخشهای بسیاری از فلسفه اولی
با فلسفه ارسطو همخوانی دارد ،ولی در مسأله قدم عالم که از آرای مختار ارسطو
میباشد ،به مخالفت برخاسته و قائل به حدوث عالم گشته است .در مورد طرح
مباحث جديد نیز میتوان به موارد زيادی از جمله تمايز میان وجود و ماهیت،
واجب و ممکن ،نظريه فیض و صدور و علیت فاعلی واجبالوجود ،صفات علم
مطلق ،قدرت ،اختیار ،سمع و بصر و غیره برای واجبالوجود اشاره کرد .قطعاً اين
اختالف آرا را بايد نتیجه تأثیر دين و آموزههای آن بر حکمای اسالمی دانست.
حکمای مسلمان در پرتو اعتقادات دينی به معارفی دست يافتند که تأمالت عقالنی
ارسطو را قدرت دستیابی به آن نبود.
حکمای اسالمی همگی در اين امر اتفاق نظر دارند که بین دين و فلسفه تفاوت
ماهوی نیست و اين دو ما را به حقیقت واحدی رهنمود میشوند (غزالی1419 ،هـ،

ص  .)76از نظر آنان وحدت جهت دين و فلسفه ،ناشی از وحدت حقیقتی است که بر
شخص نبی ،در قالب وحی و در شخص فیلسوف ،در قالب الهام عقلی متجلی
میشود.
در اين خصوص بايد توجه داشت آنچه در جهانبینی يونانی ،به ويژه جهان
ارسطويی مطرح بوده ،نوعی ضرورت و ازلیت جهان (جهان مادی) بوده که در آن
امکان عدم جهان ماده فرض نمیشد و بنابراين ،نیازی به آفريننده خالق احساس
نمیشد و آنچه در جهان طبیعت ،وصف عمده تلقی میشد حرکتی بوده که به دلیل
محال بودن حرکت خودجوش در فلسفه ارسطو نیاز به مبدأ متعال به عنوان
محرک اليتحرک اثبات میشد ،اما مفهوم وابستگی وجودی عالم و امکان
عدمپذيری آن چیزی نبوده که با انديشه ارسطو و جهاننگری غالب يونانیان
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سازگار باشد و چنان که پروفسور ايزوتسو 1نشان داده ،فالسفه اسالمی و در
صدر آنان فارابی بودند که با تأثیرپذيری از انديشه اسالمی ،خلقت و لحاظ
خداوند به عنوان نور آسمان و زمین و وجودبخش آنها ،نخست به انديشه تفکیک
وجود از ماهیت و عارضی دانستن وجود نسبت به ماهیت و در وهله بعد به
تفکیک امکان از ضرورت در وجود دست يافتند ،به اين جهت بینشی «وجود
محور» که در آن وجود ،مالک و مدار نیاز يا استغناست ،مطرح میشود.2
اما به نظر میرسد تأثیر اسالم و تعالیم آن بر فلسفه و فیلسوفان در نهايت،
ظهور فلسفهای متکی بر شهود و تجربیات عرفانی و دينی بوده؛ يعنی زمینهساز
ظهور فلسفهای نبوی با اعتالبخشی عقل فلسفی به عقل قدسی و نوری و تحويل
فلسفه رسمی به فلسفه حضور ،اشراقی و وجودی ،يعنی حکمت الهی و لحاظ
تجرد از بدن و دستيابی به علم حضوری به عنوان شرط اساسی تحقق يک
فلسفه حقمحور و عارفانه است (رحیمیان ،1666 ،ص .)27 – 28

سؤالی که در اينجا مطرح میشود اين است که آيا تأثیر پیشفرضهای دينی بر
فلسفه اسالمی ،به وجهه فلسفی آن خدشهای وارد میسازد؟ بررسی آثار حکمای
مسلمان ،مؤيد اين مطلب است که دخالت آموزههای دينی در مباحث فلسفی،
دخالت در شکل برهانی استدالل نیست؛ يعنی نبايد تصور کرد که حکمای مسلمان
باورهای دينی خود را که منبع وحیانی دارد ،به عنوان اموری بینیاز از برهان و
موجه بذاته تلقی کردهاند .در فلسفه اسالمی هم مانند هر فلسفه ديگری که از لحاظ
معرفتشناسی مبناگرا است ،گزارهها يا ذاتاً موجه هستند که در اين صورت بايد
بديهی و باورپايه باشند يا مبتنی بر باورهای اولیه و پايه هستند .در غیر اين
صورت ،هیچ گزارهای را حتی اگر برگرفته از منبع وحی باشد ،نمیتوان موجه
دانست .بنابراين ،پیشفرضهای دينی به نحو غیرمستقیم بدون آنکه در سیستم
مبنـاگرايانه فلسفه اسالمـی دخالتی داشته باشد ،تأثیرگذار بوده .و اين تأثیرات را
1- Toshihike Izutsu
2ـ ر ک .به( :ايزوتسو ،1686 ،ص .)81-56
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در چند جنبه میتوان بررسی کرد:
الف ـ تأثير در طرح مسأله
آموزههای دينی در ايجاد مسائل جديد برای فیلسوفان مسلمان ،نقش مهمی ايفا
کردهاند  .مواجهه با دين اسالم و گشايش معارف جديد ،مسلمانان را با سؤاالت
جديدی مواجه نمود که پیش از آن مورد توجه واقع نشده بود .از اين رو اسالم،
مسائل و سؤاالت جديد وجودشناسی را مطرح نمود که برای ارسطو اساساً مطرح
نبود .بنابراين در نتیجه تدبر و انديشه در بعضی از آيات و روايات ،يک بحث
فلسفی جديد مطرح شده يا اينکه جواب يک سؤال فلسفی اخذ شده است .به عنوان
مثال ابن سینا در اشارات و تنبیهات آنجا که برهان امکان و وجوب را بیان میکند
به آيه شريفه« :أولم یکف بربّک أنه علی کل شیء شهید» (فصلت )56 ،استناد میکند .به طور
کلی مسأله وجود خداوند و اسما و صفات او و جنبه خالقیت او که در آيات قرآن
و روايات مشاهده میشود ،سؤاالت وجودشناسی جديدی را برای حکمای اسالمی
ايجاد نمود .اين طرح مسأله باعث شد تا حکمای مسلمان با استفاده از روش
برهان عقلی به اثبات و استدالل درباب آموزههای دينی بپردازند .برای نمونه
صدرالمتألهین در بحث «رابطه نفس و بدن» معتقد است که با تفکر در آيات
دوازدهم تا چهاردهم سوره مؤمنون ملهم شده است که بین جسم و روح آدمی
دوگانگی در کار نیست؛ بلکه جسم مرحله نازل روح آدمی است و نفس انسان از
جسم او به وجود آمده است« :و لقد خلقنا االنسان من سالله من طین .ثم جعلناه نطفة فی قرار
مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر
فتبارک اللّه أحسن الخالقین» (مؤمنون.)14–12 ،

همچنین در مواردی مانند حرکت جوهری و خلق جديد پايانناپذير جهان ،از
آيات قرآنی استفاده کرده است؛ مانند «کل یوم هو فی شأن» (الرحمن« )29 ،و تری الجبال
تحسبها جامدة و هی تمّرمّر السحاب» (نمل« )66 ،بل هم فی لبس من خلق جدید» (ق« )15 ،یوم تبّدل
األرض غیر االرض» (ابراهیم )46 ،و در بحث امکان ذاتی از آيه شريفه «کل شیء هالک االّ
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وجهه» (قصص )66 ،استفاده کرده است و معتقد است هالکت عبارت است از عدم
استحقاق وجود .چنانچه میگويد «چون هالکت عدم استحقاق وجودی است،
بنابراين وجه خداوند که همان جهت وجوب و فعلیت وجود است ،استناد میشود»
(صدرالدين شیرازی1961 ،م ،ج  ،1ص  69و .)111بنابراين مسائلی که ذکر شد و بسیاری
از مسائل ديگر مانند خلق و آفرينش و مشیت و اليتناهی بودن حقیقت هستی و ...
برای نخستین بار از طريق فلسفه اسالمی وارد فلسفه شده است و در فلسفه
يونانی وجود نداشته است .بیان کاپلستون 1در اين مورد میتواند مؤيد اين ادعا
باشد .وی میگويد «ارسطو هیچ نظريهای درباره آفرينش الهی يا درباره مشیت و
عنايت الهی ندارد .او در واقع در مواضع مختلف ،سخنان متفاوتی ارائه میدهد.
چنانچه گاهی از خدا به عنوان فرمانده لشکر که نظم را در لشکر برقرار میکند،
سخن میگويد؛ يا می گويد خدا دوام کون را در مورد موجوداتی که برخالف
ستارگان ،غیرقابل هستی ثابت و دائمی هستند ،تأمین میکند» (کاپلستون ،1682 ،ج ،1
ص .)461

در حالی که در فلسفه اسالمی ،خداوند به عنوان علهالعلل مطرح است و
بازگشت علیت الهی به تجلی و تشأن است ،يعنی معلول جلوهای از جلوات و شأنی
از شؤون و اسمی از اسماء اوست (صدرالدين شیرازی1961 ،م ،ج  ،2ص .)615معلول،
چیزی نیست که از علت متولد شده باشد ،بدين معنا که چیزی باشد که به علت
مرتبط است ،بلکه معلول عین ربط و عین نیاز و فقر به علت است ،همان طور که
فارابی برای نخستین بار مطرح نموده معلول ،فیض علت تامه است (فارابی،1681 ،

ص  . )116البته اين معنا کالً در فلسفه يونان مطرح نبوده است ،و ارسطو در بحث
«علیت» متافیزيک از علت موجد و مفیض سخن به میان نیاورده است (ارسطو،1688،

ص  ،)129بلکه او خدا را علت غايی جهان میداند نه علت فاعلی آن ،علتی که صرفاً
نظم دهنده و محرک است نه هستیبخش ،حتی افالطون در رساله «طیمائوس»2
آن گاه که سخن از علت فاعلی و صانع به میان میآورد ،علت فاعلی را مبدأ
1- Frederick Copleston
2- Timaeus
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موجودات نمیداند ،بلکه معتقد است علت فاعلی ،اشیا را بر طبق عالم مُثل و اعیان
میسازد و هم چنین در فلسفه يونان هیچ صفتی از صفات کمالیه ،مانند علم و
قدرت و حیات به او نسبت داده نشده است و همین طور مسائلی مانند عروض
وجود بر ماهیت و ،...در فلسفه يونان مطرح نشده است .ولی فارابی در فصل اول
«فصول الحکم» به تفصیل پیرامون تغاير واقعی وجود و ماهیت سخن گفته و برای
نخستین بار ثابت نمود که موجود ممکن ،زوج ترکیبی است که از وجود و ماهیت
تشکیل شده است.
ب ـ تأثير در ابداع استدالل
الزم به تذکر است که در دين اسالم عقالنیت و توجه به تعقل و تدبر بسیار
تأکید شده است .در آيات بسیاری از قرآن به تفکر و تعقل دعوت شده است .بر
همین اساس در برخی از آيات و روايات ،براهین و استداللهای عقلی را میيابیم
که برای حصول يقین و ايجاد امتناع عقلی در مخاطب ارائه شده است .حکمای
اسالمی از اين براهین در استداللهای خود الهام گرفته و استداللهای جديدی
ابداع نمودهاند .بنابراين نقش قرآن و سخنان پیامبر و ائمه

معصوم

در پیدايش رويکرد فلسفی به تعالیم اسالمی و در نهايت ،در تدوين فلسفه اسالمی
نقشی اساسی و انکارناپذير است؛ تعالیم قرآنی ،احاديث و خطب توحیدی
ائمهعلیهمالسالم به نگرشی کلی ،تعقلی و استداللی به جهان و انسان و مبدأ و
معاد دعوت کردهاند.
در اين بین نقش امام علی در تکوين و پیدايش آنچه فلسفه اسالمی يا
حکمت الهی اسالم مینامیم ،از جهات متعددی منحصر به فرد و مهم تلقی میشود.
از ابعاد اين نقش میتوان به بیان معارف اسالمی به شیوه قیاس منطقی از طريق
استفاده از برهان مستقیم (قیاس اقترانی و استثنايی) برهان خلف و نیز قیاس
مفصول النتايج اشاره کرده به عنوان نمونه به چند استدالل از ايشان اشاره
میکنیم:
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 1ـ برهان مستقيم (قياس اقتراني)
از آن جمله است اين کالم امام« :و ال فی مکان فیجوز علیه االنتقال» (نهجالبالغه،
خ.)91

حق متعال در مکان نیست تا حرکت و انتقال بر او جايز باشد.
اين بیان در قالب قیاس شکل اول به صورت زير در میآيد:
صغری :خداوند مکان ندارد.
کبری :آن چه مکانی ندارد حرکت را در آن راهی نیست.
نتیجه :در خداوند حرکت و انتقال راه ندارد.
2ـ برهان خلف
«ال یجری علیه السکون و الحرکه  ...إذاً لتفاوت ذاته و لتجزء کنهه و ال ممتنع من األزل معناه»

(نهجالبالغه ،خ  .)168الزمه :در فرض جريان حرکت و سکون بر خداوند ،الزمه آن،
چند تالی فاسد است؛ يعنی ترکیب و تجزيه ذات (از حالت بالقوه و حالت بالفعل) و
زمانمندی و امتناع ازلیت ذاتی حق .بنابراين ،اصل فرض نیز محال است.
3ـ قياس موصول النتايج
از جمله در اين عبارت که «فمن وصفاهلل سبحانه فقد قرنه و مَن قرنه فقد ثناه و مَن ثناه فقد

جزّأه( «...همو ،خ .)1چندين قیاس با حد وسطهای متعدد و متالزم با يکديگر و
مترتب برای نفی صفات زائد بر ذات مطرح شده است ،بدين ترتیب :قرينسازی (با
ذات حق) ،تثنیه (در وجوب) ،تجزيه در ذات و ...برای ذات خداوند جايز نمیباشد.
اساساً رويکرد عقالنی و استداللی متون دينی به عقايد ،شیوه صحیح تقرب منطقی
و عقلی به معارف و تعالیم دينی را به مسلمانان و شیعیان آموخته است (رحیمیان،
 ،1666ص .)24 – 26
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تحليل نهايي مسأله
فلسفـه اسالمی از جهت موضـوع و اساس و چـارچوب اولیه فلسفی بـا فلسفه
يونان تمايزی ندارد .بدون ترديد هم فلسفه اسالمی و هم فلسفه ارسطو از
«موجود بما هو موجود» و عوارض ذاتیه آن سخن گفتهاند.
هر چند به لحاظ غايت ،فلسفه اسالمی غايات بیشتری را دنبال میکند؛ به اين
ترتیب که عالوه بر تمیز حقايق از اعتباريات و شناخت علل قصوی که با فلسفه
ارسطويی مشترک است ،در باب شناخت علل عالیه علیالخصوص علت اولی
منحصر به فرد است .اما واقعیت آن است که فالسفه اسالمی در مقابل فلسفه
يونان ،ت ابع محض نبودند و در موارد بسیاری به نقد و ارائه نظريات جديد
پرداختهاند.
عدهای با اعتراف به استقالل فلسفه اسالمی نسبت به فلسفه يونان ،آن را
دانشی دانسته اند که مانند علم فقه و تفسیر برخاسته از متون دينی است .اما
فلسفه اسالمی به اين معنا ،جزو علوم اسالمی نیست.
به عبارت ديگر پسوند «اسالمی» به معنای فلسفه برآمده از متون دينی نیست.
چون موضوع فلسفه «وجود بما هو وجود» و مسائل آن ،احکام مختلف پیرامون
آن است و چنین علمی نمیتواند کامالً زير مجموعه دين محسوب شود.
از اين جهت با علم کالم اسالمی تفاوت اساسی دارد .هر چند که برخی به عدم
تفاوت فلسفه و کالم در اسالم (به هدف نفی فلسفه اسالمی) قائل شدهاند ولی بايد
گفت وجه اساسی افتراق مسائل کالمی و مسائل فلسفی و شیوه پرداخت به
مسائل را بايد در روش و رويکرد اين دو رشته علمی در بحث از مسائل جست؛
بدين معنا که پرداخت برهانی به مسألهای هم چون صفات الهی که در هر دو علم
بحث میشود ،فعالیتی فلسفی است و رويکرد جدلی به آن فعالیتی کالمی .گرچه
در علم کالم از آن حیث که به قصد رد ،دفاع و تبیین گزارههای دينی ايجاد شده،
استفاده از مباحث فلسفی و حتی علمی تجربی به عنوان اصل موضوع يا غیر آن
جايز است ،اما حیطه بحث فلسفه وجودشناسی است که در کالم تنها به عنوان

103

  399دوفصلنامه تخصصی مشكوةالنور  /سال یازدهم  /پایيز و زمستان  / 3196شماره 19

مقدمه ورود به برخی مسائل مطرح است ،همچنین سرانجام علم کالم ،خداشناسی،
صفات الهی و اثبات دين است که اين امر در غايت نظامهای فلسفی به عنوان
سرانجام مباحث مطرح است .به لحاظ غايت نیز مقصود فلسفه اوالً و بالذات
شناخت حقیقت است (رحیمیان ،1666 ،ص.)26

در برابر اين دو ديدگاه افراطی در مورد هويت فلسفه اسالمی ديدگاه سومی
وجود دارد که میتوان آن را حد وسط دو ديدگاه سابق دانست .در اين ديدگاه نه
هويت فلسفه اسالمی به طور کامل نفی شده و اين فلسفه تابع محض فلسفه يونانی
دانسته شده است و نه فلسفه اسالمی ،علم کالم فرض شده و هويت فلسفی
خويش را از دست داده است .ديدگاه سوم ،فلسفه اسالمی را فلسفهای میداند که
در پرتو دين اسالم به رشد و بالندگی رسیده است ،اما نه به آن معنا که موضوع
و مسائل خود را از متون دينی گرفته باشد .حکمای اسالمی در مقام گردآوری
مطالب ،آگاهانه از متون دينی بهره بردهاند و در مقام داوری نیز از منابع مختلف
دينی استفاده نموده اند .تأثیرپذيری فلسفه اسالمی از دين در مقام گردآوری ،از
جوانب مختلفی صورت میگیرد که از جمله آنها میتوان به تأثیر در طرح مسأله و
جهتگیری ،تأثیر در ابداع استدالل و تأثیر در رفع اشتباهات فیلسوفان اشاره کرد.
به اين ترتیب فلسفهای که به لحاظ موضوع ،روش و مسائل ،فلسفی است و
همواره بر اصول و قواعد عقلی و فلسفی پیش میرود ،به صرف اينکه يافتههای
فلسفی خود را به تأيید آيات و روايات اسالمی رسانده است ،از فلسفه بودن خارج
نمی شود .بهره گرفتن از متون دينی به منظور اخذ مسائل يا حتی تأيید افکار و
آراء نبايد باعث شود گمان کنیم اين فیلسوفان سیر فکری خود را مقید به متون
مقدس دينی کرده و همواره دغدغه اين را دارند که مبادا آرائشان مخالف دين از
کار درآيد .در فلسفه اسالمی ،فیلسوفان با شیوه برهانی ـ عقلی به هستیشناسی
میپردازند و همانطور که احتمال خطا بودن آرائشان هست ،احتمال اينکه آراء آنها
صحیح باشد و با منبع مطمئن و يقینی وحی تطبیق داشته باشد ،نیز هست .به
همین جهت فیلسوفان مسلمان بعد از اين که در مسألهای خاص با استفاده از
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روش فلسفی و بر مبنای اصول و قواعد عقلی به نتیجهای رسیدند ،سعی میکنند
دستاوردهای عقلی خود را با اين منبع مـوثق (وحی) تطبیق دهند و يا به کمک اين
دستاورد مسألهای از مسائل اعتقادی را نیز حل نمايند.
البته در فلسفه داوری همواره با عقل است و فیلسوفان اسالمی بايد به اين نکته
توجه داشته باشند که وقتی پای دين و مذهب پیش میآيد ،نبايد از قوت تحلیلها و
استداللهای فلسفی کاسته شود و بايد همواره با روش فلسفی و برهانی
موضوعات هستی شناسی و نیز موضوعات مشترک دين و فلسفه مورد بررسی
قرار گیرد .به همین جهت وجود اندک استداللهای سخیف و بدون دقت فلسفی در
نزد برخی فیلسوفان مسلمان در بحثهای خداشناسی يا نفسشناسی دلیل بر
فلسفی نبودن براهین و تحلیلهای فراوان فیلسوفان مسلمان در بحثهای مختلف
مشترک بین دين و فلسفه نمیشود.
نکته ديگر آنکه اگر قرا ر باشد صرف بهره گرفتن از متون دينی چه به عنوان
تأيید و چه به عنوان منبعی برای اخذ مسأله و موضوع بحث ،باعث غیرفلسفی
شدن مطالب شود ،پس بايد بسیاری از فیلسوفان اگزيستانسیالیسم 1نظیر،
کیرکگور ،2مارسل ،6ياسپرس ،4اونامونو 5فیلسوف نباشند؛ چرا که اينها در قیاس
با شخصیتهای اصلی و مهم فلسفه اسالمی ،بسیار به متون مقدس دينی و
مذهبی نزديکتر هستند.
فلسفه اسالمی ،فلسفهای است که در آن متفکران بزرگی مانند فارابی ،ابنسینا،
سهروردی و مالصدرا ،بر اساس تعالیم اسالمی و وحی محمدی انديشیدند و
کوشیدند وحی را بفهمند  ....فهم وحی ،خودش فلسفه است (ابراهیمی دينانی،1666 ،
ص .)15

1- existentialism
2- Soren Kerkegaard
3- Gabriel Marcel
4- Karl Jaspers
5- Miguelde Unamuno
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يافتههای تحقيق
از آنجايی که کـار فلسفی کردن در طول تاريخ بشر همواره واقـع شده است و
متفکران در هر دوره و زمانی به اين امر پرداختهاند و همچنین پیدايش مکاتب
مختلف فلسفی و ظهور مواضع متفاوت فلسفی مرهون ويژگیهای روانی
فیلسوفان است و تاريخ فلسفه تاريخ تصادم طبع انسانهاست ،پر واضح است که
فیلسوفان مسلمان نیز با عنايت به متون دينی و بهره گرفتن از آنها به کار فلسفی
پرداخته اند و همان طور که دخالت طبع و مزاج روانی فیلسوفان غربی در
تفکرشان چه در دوره قرون وسطی و چه در دوران جديد باعث غیرفلسفی شدن
افکارشان نشده است ،دخالت عالقه و طبع دينی فیلسوفان مسلمان در مکاتب
فلسفی شان منجر به غیرفلسفی بودن افکارشان و تبديل شدن آنها به کالم
نمی شود؛ چرا که کالم علمی متفاوت از فلسفه است؛ کالم دانشی است که به دو
روش عقلی و نقلی به تفسیر و توجیه و دفاع از دين میپردازد؛ و روش عقلی آن
نیز روش برهانی نیست ،بلکه روش جدلی است به همین جهت اين علم هم به لحاظ
موضوع و هم به لحاظ روش و غايت با فلسفه فرق میکند .البته اين نکته مورد
تأيید است که بسیاری از دواعی و مسائلی که دانش کالم در پی اثبات آن بوده در
فلسفه اسالمی نیز به روش فلسفی ،مستدل و مبرهن گرديده است .ولی اين گونه
نیست که فلسفه از ابتدا مقید و ملزم به اثبات مبانی دينی باشد.
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منابع و مآخذ
 القرآن الکريم
 نهجالبالغه
 ابراهیمی دينانی ،غالمحسین ،عقالنيت و معنويت ،تهران ،مؤسسه تحقیقات و
توسعه علوم اسالمی1666 ،هـ
 ارسطو ،متافيزيک ،ترجمه شرفالدين خراسانی ،تهران ،نشر گفتار1688 ،
 رحیمیان ،سعید ،هويت فلسفه اسالمي ،قم ،بوستان کتاب1666 ،هـ
 ژيلسون ،اتین ،روح فلسفه قرون وسطي ،ترجمه علی مراد داوودی ،تهران،
انتشارات علمی فرهنگی1688 ،
 ايزوتسو ،توشیهیکو ،خدا و انسان در قرآن ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،نشر
فرهنگ اسالمی1686 ،
 صدرالدين شیرازی ،محمد ،الحکمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه،
بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،طبعه الثانیه1961 ،م
 غزالی ،ابوحامد محمد ،معارج القدس في مدارج معرفه النفس ،بیروت،
دارالکتب العلمیه1419 ،هـ
 فارابی ،آراء المدينه الفاضله ،ترجمه سید جعفر سجادی ،تهران ،کتابخانه
طهوری1681 ،
 کاپلستون ،فردريک ،تاريخ فلسفه ،ترجمه سید جالل الدين مجتبوی ،تهران،
مرکز نشر انتشارات علمی و فرهنگی1682 ،
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 مدکور ،ابراهیم ،درباره فلسفه اسالمي ،ترجمه عبدالمحمد آيتی ،تهران،
انتشارات امیرکبیر1681،
 ملکیان ،مصطفی« ،سخني در چند و چون ارتباط اسالم و ليبراليسم»،
فصلنامه کیان ،تهران1676 ،
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