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  چكيده

شناسي  گونه.گذرد  هاي جديد غرب مي      با فلسفه  بيش از يك قرن از آشنايي ايرانيان      
هـايي اسـت كـه امـروزه بايـستي            از موضـوع   لسفه،وران ايراني با اين ف     كرد انديش روي

  .شودبررسي و تحليل 
 مرحوم سيد جالل الـدين آشـتياني و اسـتاد شـهيد             ، روي كرد متفاوت    نوشتار اين 

  را  شـهيد مطهـري     رويـارويي   نـوع  بررسي مي كند و   مرتضي مطهري را به فلسفه غرب       
 از برخي مباحث مقدماتي،      پس ،در اين مقاله  .  مي سنجد   و كارآمدتر  پذيرتر، مفيدتر  دفاع

هـاي     دليـل  گـاه و آن اي تطبيقي     گونه  هاي اين دو انديشمند درباره فلسفه غرب به         ديدگاه
هايي   كاستينيزمطهري با اين وجود ،شيوه     .مي شود كرد مطهري بيان خواهد      برتري روي 

  . كه درپايان مقاله به آنها اشاره خواهد شددارد
 ايرانيـان و    ،آشـتياني  سيد جالل الـدين    مطهري،    مرتضي ،فلسفه غرب : ها  كليدواژه

  .فيلسوفان اسالمي و فلسفه غرب، فلسفه غرب
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  مقدمه

مـا ميزبـان ميهمـان خوانـده يـا          ) علمـي ( جامعـه     پـيش،  ك و نيم قرن   نزديك به ي  
كنون چندين هزار كتاب، مقالـه       از آن زمان تا    .اي به نام فلسفه غرب شده است        ناخوانده
ه اين فلسفه در ايران تاليف يا هاي مربوط ب ها و موضوع ها، نحله  چهرهنامه درباره     و پايان 

 پرداخته اندهايي     انديشه بههاي فراواني نيز در اينترنت،        ها و وبالگ    ترجمه شده و سايت   
اي با فلسفه غرب پيوند خورده است و هر روز نيز بر گستره اين آثار                 گونه  كه هر يك به   

و حـوزوي   گـاهي   اين، امروزه در بسياري از مجـامع دانـش         عالوه بر    1.د گرد  ميافزوده  
ها دانشجو و طلبـه بـه         هاي مربوط به فلسفه غرب داير شده و هر سال ده            ايران نيز رشته  

بررسي انديشه فيلسوفان غربي و سير تحـوالت انجـام پذيرفتـه در تـاريخ ايـن فلـسفه                   
تـوان گفـت كـه ميـزان           مي ، گوناگون و با نگاهي به روند طي شده        داليلبه  . پردازند  مي

 .بيابد در آينده شتابي بيشتر، ،ه ايراني و نخبگان آن با فلسفه غربارتباط و آشنايي جامع

 ابعـاد مختلـف     بـسياري در    تاثيرهـاي  هموارهايران،  در اين فلسفه    باانس و آشنايي    
جـا كـه ايـن فلـسفه        از آن .  مـي گـذارد     بيشتر در سطح نخبگان و انديشمندان      ، يفرهنگ
 هـايي   ت مختلف با جامعه ما تفاوت     اي است كه از جها      ول فرهنگ، تمدن و جامعه    محص

بـه مبـاحثي دربـاب      تـوجهي     كـم .  بـود   توجه توان به ورود آن بي       نمي ، دارد گاه بنيادين 
 غرب ،از كاستي هاي نظام آموزشي ما درباره اين           با فلسفه  روياروييچرايي و چگونگي    

ـ پرداز   سال به فراگيري اين فلسفه مي      چندينان بسياري   دانشجوي. فلسفه است   بـدون   ،دن
ـ هايي را بايد در نظـر بگير        يند چه نكته  آد در اين فر   نكه بياموز آن  يـا فراگيـري ايـن        و دن

به باور نگارنـده، فراگيـري    . فلسفه چه ضرورتي دارد و از آن چه انتظارهايي بايد داشت          
تـر و     حـث فلـسفي مهـم     هـاي مقـدماتي گـاه از فراگيـري خـود مبا             و توجه به اين نكته    

                                                            
كم شش هزار اثر درباره فلسفه  دست1380بر اساس يك مأخذشناسي در حال انتشار، فقط تا پايان سال . 1

  .غرب به زبان فارسي در ايران تأليف يا ترجمه شده است
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 )1380رحمتي، : هاي مطرح در اين زمينه نك  براي آشنايي با برخي نكته( .سرنوشت سازتر است

هاي بايسته توجه در بحث از ايرانيان و فلسفه غرب، نوع مواجهـه بـا ايـن                   از نكته 
تر، يعني نـوع     عام يدر واقع اين موضوع، زير مجموعه و تابعي از موضوع         . فلسفه است 

كردهـاي  هـا و عمـل      بـاره ديـدگاه   در ايـن  . ب و فرهنگ و تمدن آن اسـت       هه با غر  مواج
بـراي  (گوناگوني وجود دارد كه بررسي و تحليل آنها از عهده اين نوشـتار بيـرون اسـت                  

شناسـي نگـاه     لكـن در گونـه     )1384؛ بروجـردي،    1379مجتهدي،  : نك  در اين باره    يشتر  بآگاهي  
هـاي    يراني معاصر به فلسفه غرب، بـه ويـژه فلـسفه          وران و فرهيختگان مسلمان ا    انديش

در واقـع، بـه ايـن منظـره         . ديگر متمايز كـرد   توان از يك    جديد آن، دو نوع ديدگاه را مي      
 مختلف، اين فلـسفه     داليليكي نگاهي كه به     :  از دو منظر نگريسته شده است      دست كم 

هـاي    گر به غناي داشـته    داند و ديگر ديدگاهي كه معتقد است ما حتي ا           ، نمي پذيررا اعتنا 
 باز هـم از آشـنايي بـا انديـشه و            ،هاي ديگران هم معتقد باشيم      خود و استغناي از داشته    
 )1384 ـ  1304(مرحوم سيد جالل الدين آشتياني . نداريمگريزي انديشوران فلسفي غرب 

اي از ديـدگاه دوم     نمونـه )1358 ـ  1299(هيد مرتضي مطهري  و استاد شنخستاز گروه 
ين دست و شناخت نقاط قـوت و        كردهاي كساني از ا   ها و روي     آشنايي با ديدگاه   1.ستا

توانـد بـه ارمغـان        مي هايي فراوان را    ها و تجربه      براي جامعه علمي ما درس      ف آنها، ضع
ريزان دان و دانشجويان گرفته تا برنامهاين امر براي اهالي فلسفه و حكمت، از استا       . آورد

تـر    گـسترده سـي   ر افـزايش امكـان دسـت      ان دارد؛ چـرا كـه     فرهنگي، ضرورتي دو چند   
هاي فلسفي و االهياتي غـرب و ترجمـه روزافـزون             كردگان جامعه ما با فراورده      تحصيل

هايي از مخاطبان اين آثار را به حالت انفعال فـرو بـرده و                آثار انديشمندان غربي، بخشي   
بخشي و فراهم نمودن شرايط اهي آگ،از اين رو. آنها را از مواجهه انتقادي بازداشته است      

 مناسب و معقول در برابر اين وضعيت، بيش از گذشته ضـرورت  ي رويكردروي آوردن 
طلبي در  ست كه بايد شيوه طرد و منع را برگزيد و با تنزه           اين سخن به معناي آن ني     . دارد

                                                            
  .ر داشته است ثيأالبته وجود برخي نقاط اشتراك بين آنها نيز در اين انتخاب ت. 1
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-ت و هم از دسـ     بنشانيم عرصه انديشه در جهان معاصر       حاشيهدر  اين زمينه هم خود را      
 بلكـه بـراي     ،دهيمب و فرصت ارائه خويش را از دست         بمانيموردهاي مثبت آن محروم     آ

رسـاني  ريزي، استراتژي و اطـالع     و فعاالنه با اين فلسفه، برنامه      مواجهه آگاهانه، منصفانه  
آشتياني و مطهري، به اصـالح  و        از افكار    با بررسي وتوشه اندوزي     از اين رو،   .بايد كرد 

 . مي پردازيم آنها تكميل راه و روش
در مواجهه با فلسفه غرب و حتي در دفـاع از فلـسفه و كـالم اسـالمي، ديـدگاه و                     

اين ادعا در   بر  يدات  ؤم. 1تر است   پذيرتر، كارگشاتر و دفاع     بينانه  شيوه شهيد مطهري واقع   
فلـسفه غـرب در ايـن مقالـه،      كه مقصود ازنكته ديگر آن. ررسي خواهد شدجاي خود ب 
هاي فلسفي غرب از يونان باستان تا         ها و جريان    ها، نحله    است كه همه چهره    عنواني عام 

ـ  با وجود ايـن،   گيرد،    عصر حاضر را در بر مي             هـاي جديـد و معاصـر        شتر بـه فلـسفه     بي
 2.مي پردازد

  بررسي تطبيقي

هاي نظري و سلوك عملي مرحوم آشـتياني و شـهيد مطهـري در                از مقايسه ديدگاه  
      تـوان    مـي  گونـه   هـايي چنـد بـه دسـت آمـده كـه آنهـا را ايـن                   نكته مورد فلسفه غرب،  
نگاه آشتياني با مطهري درباره اصل مراجعه به فلسفه غرب متفاوت            :صورت بندي نمود  

آشتياني جـايي   .  تأكيد دارد  مطهري بر فراگيري اين فلسفه بسيار بيشتر از آشتياني        . است
 آن را به اما و اگرهايي مـشروط         ،دانسته» بمطلو«هم كه يادگيري فلسفه امروز غرب را        

                                                            
هـاي مرحـوم آشـتياني در       ها و تـالش   ها، توانايي روشن است كه اين امر به معناي ناديده انگاشتن ارزش         . 1

: نـك   .(كـرده اسـت    اي معرفـي   اين موارد اذعان داشته وآنها را درمقالـه        نگارنده به . ها نيست ديگر عرصه 
  .ازجهت موضوع مورد بحث مقاله استا تنهجا برتردانستن مطهري برآشتياني در اين) ب1385رحمتي، 

ايـن احتمـال    . اين مقاله حاضر به آثاري از اين دو بزرگوار استناد مي كند كه تاكنون منتشر شـده اسـت                  . 2
هـا و نوشـته هـاي آنهـا در مـدعيات ايـن مقالـه نيـز                وجود دارد كه  با چـاپ مجموعـه كامـل يادداشـت            

  .تغييرهايي حاصل شود
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 درباره فلسفه غرب اظهار نظر كرده،       اآشكار مواردي كه    اندك دريكي از     وي .كرده است 
بـه فلـسفه    بـسنده كـردن      فلسفه غـرب يـا       ي درباره ضرورت آموختن   پرسش در پاسخ به  
    :گويد اسالمي مي

 ، ولي با وجـود اسـتادي      بياموزيم] را[براي ما الزم شرعي نيست كه فلسفه جديد         «
تـوان    كمتر مي . كه خود قدرت تجزيه و تحليل فلسفه جديد را دارا باشد، مطلوب است            

ه از  چـ آن. كسي را پيدا كرد كه كتابي از فلسفه جديد ترجمه نموده باشد كه  به كار آيد                
 قابـل مناقـشات    ام كه دست مترجم به آن رسـيده اسـت،   كانت و دكارت در فلسفه ديده     

به عقيده من فلسفه جديد از    .  است و مطلقا عمق فلسفه ملي خودمان را فاقد است          كثيره
  )507: ب1385آشتياني، (» گرايي مبدل شده استو به يك نوع حسعالم فلسفه تنزل كرده 

 برخي از دوستان ديرين او معتقدند او نه تنها با ايـن فلـسفه آشـنايي                 با وجود اين،  
 و حتي گاه از فراگيري      )414 ،1385 :ابراهيمي ديناني ( نبود هرگز عالقمند به آن   نداشت بلكه   

مطهري نه تنها فراگيري فلسفه غرب،      برخالف او،    )1384 :داوري اردكاني (  كرد آن نهي مي  
» الزم و ضروري   «هاي علميه امري    به ويژه مكاتب جديد فلسفي را از جمله براي حوزه         

 آثـارش بـه آثـار و سـخنان          بيـشتر   بلكه خـود نيـز در      )36 ،الـف 1367 :مطهري(دانست    مي
او معتقد بود ما بايـد      . نمودهفيلسوفان غربي استناد كرده و آنها را واكاوي و تحليل قرار            

 )36،الف1367: مطهري( . بياموزيماي تطبيقي گونه غرب را، آن هم بهفلسفه 

آيد كه هم اجتناب      ي و عملي مطهري و آشتياني به دست مي        ملاز بررسي سلوك ع   
 به اين معنا كه براي      ،ده است ي و هم توجه مطهري به فلسفه غرب، از سر عمد بو           آشتيان

تـوان    اعـراض آشـتياني را نمـي      .  ديگر فراهم بوده اسـت     يكرد امكان اختيار روي    دو آن
از . ورزي و تعقـل بـود     چرا كه او خود اهـل فلـسفه       ؛  ناشي از مخالفت با فلسفه دانست     

 كه  1 است كه او با غربياني چون هانري كربن        شواهد اثبات اين اعراض تعمدي يكي آن      

                                                            
و آشتياني هـم كـربن را       ) 1377،510 :كربن:  نك (.لقب داده بود  » الصدراي ديگر م« آشتياني را    ،كربن. 1

 در معرفي فلسفه و فيلسوفان شيعي به جهان غرب ارج            را دانست و تالش هاي او    مقام مي مستشرقي عالي 
  ).86 و 84 ،1380 :آشتياني: نك  (.نهادمي
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 :آشـتياني (شـناخت     رب را به خوبي مي    هاي مختلف فلسفه غ     به گفته خود آشتياني، حوزه    

 و ويليام چيتيك، يا غرب آشناياني چون سـيد حـسين نـصر و داريـوش                 )418 ،الف1385
ـ            و1هشايگان دوستي و گاه همكـاري داشـت        ي  يـا برخـي شـاگردان او از كـشورهاي غرب

چنين مدتي در تهـران بـه تحـصيل يـا در دانـشگاه              هم) 1384 : علوي بونو   :نك  ( اندهبودند
توانست بـراي آشـنايي بـا فلـسفه           ها مي    و از اين فرصت    همشهد به تدريس مشغول بود    

 شـهيد مطهـري عـالوه بـر مطالعـات           با وجود اين،   . ولي چنين نكرد   ،غرب استفاده كند  
هيان براي آشنايي بيشتر با فلسفه غرب       شگاس با دان  شخصي خود از فرصت آشنايي و ان      

ـ    تنهـ توان گفت هر يك از اين دو          همچنين نمي . نمودمي  استفاده   ثير اسـتادان   أا تحـت ت
 اهللا  تاز محضر استاداني چون آي     اند؛ چرا كه هر دو      عي را انتخاب كرده   خود چنين موض  

اند، گر چه هم مـدت   دهرببهره  مشترك   به گونه  بروجري، امام خميني و عالمه طباطبايي     
 از شـهيد مطهـري بيـشتر        ،استفاده كرده ان  و هم تعداد استاداني كه مرحوم آشتياني از آن        

 . كه به آن اشاره خواهد شد به نظر مي رسداي  اين امر نكته بر دليل2.بوده است
بسته فلـسفه و عرفـان اسـالمي و حكمـت صـدرايي              هر دو دل   آشتياني و مطهري  

  ايـن   از منظـر    اين انديشه ايمان داشتند، ولـي      ه نوعي به برتري و غناي     و هر دو ب   بودند  
فلـسفه  جـا    در اين   و هاي رقيب   ر نوع مواجهه با انديشه     د كه آن دو  توان گفت     ، مي بحث
كـرد بـراي اثبـات ايـن برتـري بايـد بـه                مطهـري احـساس مـي     . اند متقاوت بوده  غرب

 براي خود، چنين    ياني، دست كم  ، ولي آشت  هايي چون فلسفه غرب هم توجه كرد        انديشه
 اسالمي گفتـه و از سـيره عملـي          چه آشتياني درباره حفظ تراث    از آن .  قائل نبود  لتيرسا

به حفـظ و معرفـي        كه تمايل او بيشتر     فهميد توان  كه عمري را وقف اين كار كرد، مي       او

                                                            
توانستند باعـث ارتبـاط و آشـنايي آشـتياني بـا             ولي مي  ،گراها هستند اغلب اين افراد خود نيز جزو سنت      . 1

  .فلسفه غرب شوند
اي از بزرگـان    در نيم قرن اخير و شايد بيش از نـيم قـرن، هـيچ اسـتاد فلـسفه                 « : دكتر ديناني معتقد است   . 2

بيـشترين  . كه آشتياني او را ديده بود     اند نبود مگر اين   گذشته كه االن در قيد حيات نيستند و وفات كرده         
  ).416 ،1385:ابراهيمي ديناني(».تادان فلسفه را ديده بودرقم اس
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تـوان   شـايد ب   ،از اين رو  . تراث حكمي و عرفاني اسالمي بود تا توجه به انديشه ديگران          
ـ    ؛ آشتياني است  از تر گامي بيش  گفت كار مطهري   راي اثبـات برتـري بايـد بـه          چرا كه ب

نكتـه ديگـر    . وردي با حريف رفت و مقدمه اين كار، شناخت حريف اسـت           Ĥعرصه هم 
كه حتي اگر مطهري و آشتياني در باور به استغناي انديشه اسـالمي و ضـعف جـدي                  آن

تـر و سـخن او در         پذيركرد مطهري دفاع  هم روي  باز   اند،داشته نظر   فلسفه غرب اشتراك  
. اش با اين فلـسفه بيـشتر بـوده اسـت            ؛ چرا كه ميزان آشنايي    ماند  ميتر   باره پذيرفتني اين

-مان يونان باستان است و در چند مورد هم كه از دانش           يبيشترين يادكرد آشتياني از حك    

دهد به طور     نان نسبت مي  كند و مطلبي را به آ        در عصر حاضر ياد مي     مندان مغرب زمين  
 نخـست ولـي مطهـري     ) 1349،18 :آشـتياني : نكاز جمله   ( .غير دقيق و بدون ذكر سند است      

 و در بسياري    سخن گفته هاي فلسفي مغرب زمين       درباره بسياري از فيلسوفان يا موضوع     
ذكـر نمـوده    نيز  موارد، ولي نه در همه جا، آدرس مستقيم يا غير مستقيم مطالب خود را               

تـر و      مطهري بـه آثـار فلـسفي غـرب مـستقيم           كهتوان گفت      مي ،س بر همين اسا   .است
شـهيد  .  مي نگريـسته اسـت  تر  بينانه  به آنها واقعمراجعه مي كردهتر از آشتياني   واسطه  بي

تعابيري از اين دست نداشته كه عقايد حكماي يونان بسيار          ، براي مثال،    گاه  مطهري هيچ 
 .به اسالم نزديك است

 در مواردي هم كـه       و  نكرده توجه چنداني   در آثار خود به فيلسوفان غربي      آشتياني
از ميـان   . اش بـه فيلـسوفان يونـان باسـتان بـوده اسـت             ه توجـ  ، بيشتر يادي از آنان كرده   

 بـا تفـسيري االهـي و    بيـشتر لوطين، ارسطو و افالطون ـ آن هـم   حكيمان يوناني هم اف
دانـد   را كساني ميلهان از علماي يونان أ متاو. مدي بيشتري برخوردارندĤعرفاني ـ از بس 

هر كه عمر خود را صرف معرفت خدا        معتقد است   اند و     ها در عقايد بحث كرده      قرنكه  
داند كـه      موحد مي  چنين ايشان را مردماني   هم. كند   خدا او را از فيض محروم نمي       ،نمايد

 و بـسياري    شود در باب معرفت نفس و معرفت رب         شان مشخص مي  هايباز مالحظه كتا  
 و خـود اهـل كـشف و         )318 ،د1378 :آشتياني(اند    از مباحث ديگر مطالبي تحقيقي نگاشته     

 بـا ايـن     ، در صـف كفـار      را  قرار دادن آنان   ،از اين رو   )376 ،1381:آشتياني(. اند  شهود بوده 
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 قـديم و كهنـه و اعتنـا بـه آن الحـاد اسـت،                ،قرآن و حديث  از   غير   چنداستدالل كه هر    
 از نگـاه وي حكيمـاني چـون         )353 ،د1378 :آشـتياني ( .مـي دانـد   ري مطعون   ام و» بدعت«

نه تنها منكر مبدا و معاد نيستند كه بـه معـاد جـسماني نيـز                افالطون، ارسطو و افلوطين     
ــه    قائال ــاعره و معتزل ــار اش ــا از افك ــد آنه ــد و عقاي ــك ن ــالم نزدي ــه اس ــت  ب ــر اس . ت

 كه آنـان مطالـب خـود را از انبيـا گرفتـه        داند  چنين بعيد نمي  او هم . )168،د1378:آشـتياني (
 وي در دفاع از اين حكيمان به نقد غزالـي و هـم   )444 ـ  443 ،د1378 :آشتياني: نكـ(. باشند

كه غزالي و اذناب او حكماي االهي يونان را         اين«: شود  ز پرداخته و يادآور مي    فكرانش ني 
 او از افالطـون     )168 ،د1378 :يانيآشت(» .اند  اند، ساخته ذهن خود را تكفير كرده        تكفير كرده 

 و حكيمـان يونـان را       )440 ،1381 :آشـتياني : نـك   (كنـد     يـاد مـي   » افالطون االهي  «با عنوان 
از حيث محكمي و متانت و رقت و لطافت، آدمي را بـه             «داند كه مطالب آنها       كساني مي 

مال و ذوق   م با ك  أبين فصاحت لفظ و معاني عميق و دقيق برهاني تو         . دارد  تحسين وا مي  
علـم را بـا     «دانـد كـه        يا برخي از آنان را كساني مي       )351 ،د1378:آشـتياني ( ».اند  جمع كرده 

چنـين در مـواردي فـراوان از        هم. )352:  د1378آشتياني،  (» .طهارت نفس توام كرده بودند    
 و  )78 ،ب1378 :همـو  و   431 ،د1378 : آشـتياني  : نـك  از جملـه  (افلوطين ستايش و تقدير كـرده       

اثولوجيـا   در سلسله آثار احيايي خود، بخشي را به حواشي نگاشته شده بـر كتـاب                 حتي

ايـشان دربـاره علـل توجـه خـود بـه ايـن               )ج1378 :آشـتياني : نك  ( .اختصاص داده است  
مـان  مطرح شده در آثـار برخـي حكي       [كثيري از آن مباحث     «ما چون   : گويد  فيلسوفان مي 

هـا آنهـا      ديم و روش اسـتدالل را كـه سـال         را مطابق گفته اهل بيت تشخيص دا      ] نانييو
برهان خاص استدالل، غيـر از       پسنديديم و بالعيان ديديم كه علم مبتني بر          ،تجربه كردند 

جا به عظمت صاحبان واليت كليه پي برديم و         خوذ از حي اليموت است و از آن       أعلم م 
 :آشـتياني ( ».فهميديم و به حق فهميديم كه بايد هادي بشر، صاحب واليت مطلقـه باشـد              

ديگـر   معلوم نيست مستند ايشان در بيان انديشه فيلسوفان يوناني چيست و             )318 ،د1378
تـوان بـه       آيـا مـي    . مشخص نيست  اين حكيمان   براي موحد خواندن   ايشان  مبناي كهاين

فرادي موحد دانست و    ار انديشه حكيمان يونان، آنان را       صرف بحث از خالق و صانع د      
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 ؟ اسـت  مو به ويژه اسـال    وناني همان خداي اديان ابراهيمي،    ديشه ي آيا خداي مطرح در ان    
هاي حكيمان يونـان را مطـابق بـا گفتـه اهـل بيـت                  بسياري از انديشه   ديگر اينكه ايشان  

 امامـان   هـاي    كدام انديشه فيلسوفان يوناني بـا ديـدگاه        كندمشخص  كه  بدون آن  داند، مي
 معطوف به حكيمـان يونـان       ،فلسفه غرب   آگاهي آشتياني از    بنابراين،گويا  . مطابقت دارد 

 االهـي و اسـالمي برخـي انديـشمندان           با تفسير  ،اياز طريق برخي منابع واسطه    ،باستان  
 منحصر به چند فيلسوف مـشخص بـوده         و  آنان هاي  اسالمي از حكيمان يونان و انديشه     

حاضر را   يونان باستان تا عصر       فيلسوفان اي وسيع از     ، دايره  مطهري ، اين با وجود . است
 .تر دارد توجه بيش فلسفه و فيلسوفان معاصر غرب      بر او   افزون بر اين،  .مطالعه كرده است  

 )1375دژاكام، : براي اطالع بيشتر نكـ (

هـاي    به هر اندازه كه نگاه آشتياني به حكيمان يونان باستان مثبت است، بـه فلـسفه               
فلـسفه جديـد از عـالم        مثـال معتقـد اسـت        رايب.  مي نگرد  جديد غربي منفي و بدبينانه    

چه از اين فلسفه ترجمـه شـده        گرايي مبدل شده و آن    فلسفه تنزل كرده و به نوعي حس      
 دامنه بدبيني او بسيار گـسترده       )507 ،ب1385 :آشتياني( .مي رسد  فلسفه اسالمي را ن    ژرفاي

گيـرد كـه  بـراي تبيـين      مندان اسالمي و شرقي را نيز در بر مي     است و گاه برخي انديش    
او معتقد است ايـن     . اند  حث فلسفي و عرفاني اسالم از دانشمندان غربي كمك گرفته         مبا

كـه   از جملـه آن )73  ـ 72،ج1378 :آشـتياني : نك ( . است خطاهاي فراوان شدهأكار آنها منش
 بـه بـاور     )63 ،الف1382:آشتياني( .رشد پايان يافته است   اند فلسفه اسالمي با ابن      ان كرده گم

مملو از اوهام و حـاكي       «،كنند  ين افراد به اسم فلسفه و عرفان منتشر مي        چه ا  آن ،آشتياني
او بـه    )13 ،1379 :آشـتياني ( ،»فان در دام خيـاالت و مجعـوالت اسـت         از گرفتاري اين مول   

عمـق در معـارف     بين نيست و آنان را افرادي كـم       هاي جهان عرب هم خوش      رفتهفرنگ
مندان مسلمان، بـه    و عرفان اسالمي از دانش    داند كه به جاي فراگيري فلسفه         اسالمي مي 

ز حيرت و سرگرداني و التجا      ج«و آثارشان    )1379،27:آشتياني(اند    سراغ استادان غربي رفته   
جويان ايرانـي   دايره اين انتقادها دانش    )346،د1378:آشتياني(» .اي ندارد   گرايي نتيجه به حس 

» روش تحقيـق  « اسـالمي را فقـدان       جا كه مشكل فلسفه و عرفان     گيرد؛ آن   را نيز دربرمي  
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 خـوان  فه فلـس  جويـان اين امر در غرب مورد توجه است و دانـش          كهگويد     و مي  داند مي
شناسـي در    ولـي مـشكل روش     ،جا كم و بيش با مسئله روش آشنا هـستند         ايراني در آن  

 چـرا كـه بـا فلـسفه شـرقي و اسـالمي آشـنايي الزم                 ؛انـد   فلسفه اسالمي را حل نكـرده     
ـ  نداشته  مطهـري نيـز بـه فلـسفه و فيلـسوفان معاصـر غـرب        )3 ـ   2 ،1349 :آشـتياني ( .دان

هاي جديد غرب را يـك         ولي در آثار او ديده نشده كه تمام فلسفه         ،كند  انتقادهايي را مي  
ا و  شخـصيت هـ   او سعي كـرده در مواجهـه بـا          . كاسه بداند و همه آنها را محكوم نمايد       

 آنهـا دفـاع و مـوارد        پـذير هـاي دفـاع     نبـه هاي فلسفي جديد و معاصر غـرب از ج          نحله
 .)373 ،ب1380 :مطهري:  براي نمونه نك( .دكنشان انتقاد پذيرنقد

 آشـتياني در جاهـايي كـه بـه           كه  مقايسه آشتياني و مطهري آن     دربارهنكته ديگري   
به عبـارت   .  است داشته» ييديأت «كردروي هاي فلسفي يونان مراجعه كرده، بيشتر       انديشه

هاي اسالمي    ييدي از سخنان حكيمان يونان براي انديشه      أل يافتن ت  يشتر به دنبا  ديگر، او ب  
كرد مطهري  در حالي كه روي)442 ـ  430 و383 ،د1378 ، آشتياني:براي نمونه نك( .بوده است

 چرا كه هر چند او هـم در پـي اثبـات برتـري انديـشه                 ؛ناميد» انتقادي«توان    را بيشتر مي  
ها   هاي فسلفي غرب بيشتر قصد آن دارد كه سستي          انديشهسي   در برر   ولي ،اسالمي است 

 .هاي اسالمي را بيان نمايد هاي  آنها و نقاط قوت ديدگاه و ضعف

كـه فلـسفه اسـالمي      از وجوه اشتراك آشتياني و مطهري آن است كه هر دو به ايـن             
 مـسلمانان   انـد    و در عين حـال گفتـه       1اند اذعان داشته  ،ثر از فلسفه يونان بوده    أملهم يا مت  

را اگر چه آشـتياني مـواد تحقيقـات فالسـفه اسـالم             . اند  مقلد صرف فلسفه يوناني نبوده    
  رونوشـت   را فلسفه اسالمي   ولي )69،الف1382 :آشتياني( مي داند، همان فلسفه يونان قديم     

 و اخـذ كامـل فلـسفه        )19 ،ب1378:آشـتياني ( خوانـد  نمـي افكار و عقايد فيلسوفان يونـان       
 دربـاره   منـداني  چنـد تـن از دانـش        به مقايسه   مثال براي  . پذيرد  غرب نمي  از    را اسالمي

                                                            
از آن جمله گزارش آشتياني از تأثيرپذيري شيخ اشراق از افكار افالطون و افلوطين و نقش او در رواج                   . 1

  )ب، هفت1357: آشتياني: نك . (انديشه هاي ايشان است
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 فيلـسوفي صـاحب      را  بوعلي وبه گفته آنان،  اشاره مي كند    شفاي بوعلي با منطق ارسطو      
گويـد     يا به نقـل از امـام خمينـي مـي            و )167،د1378 :آشتياني( . مي شمارد  راي و بي بديل   

 دانستن ناشي از جهل محـض اسـت، هـر           حكمت متعاليه صدرايي را از حكمت يوناني      
 در جايي ديگر    )30 ،د1378:آشتياني( . دارد چند فلسفه يونان نيز در جاي خود بسيار اهمت        

فندرسـكي و مالصـدرا تـا        فلسفه اسـالمي از ميردامـاد و مير        نيز پس از گزارشي از سير     
  : كند  مييادآوريعصر حاضر، 

اي بـين ميـراث يونـان و          مقايـسه  ،اگر كسي كه وارد بـه فلـسفه و االهيـات باشـد            
تحقيقات حكماي اسالمي ايران به جاي آورد، درك خواهد كرد كه علم االهـي تـا چـه                  
. اندازه در دوران اسالمي رشد نموده و تا زمان مالصـدرا سـير اسـتكمالي داشـته اسـت                  

  )120،الف1382 :آشتياني(
 كـه    را ساني سـخن كـ    ،از ايـن رو   . شـود   فان اسالمي هم مي   دفاع او شامل حال عر    

 ايـن  ونمي پـذيرد  اند،  معتقدند صوفيه قول به وحدت وجود را از فلسفه افلوطين گرفته 
و ) ص(تـر در آيـات قـرآن و روايـات پيـامبر             اي كامل   گونه   به  را هاي عرفاني   گونه بحث 

شهيد مطهري هـم اخـذ فلـسفه اسـالمي از           ) 63 ،1380 :آشتياني( موجود مي داند  ) ع(ائمه
چـه از غـرب     گويد فيلـسوفان اسـالمي تحـوالتي عمـده در آن            مي اما   ،غرب را پذيرفته  

 و  انـد هافـزود  اين فلسفه     بر كه مسائلي جديد را   اند، از جمله آن     اند به وجود آورده     گرفته
البته  )36،الف1380:مطهري(ند  اهصد  مسئله رساند    آن را از دويست مسئله به بيش از هفت        

افزوده شده ارائه نكرده و تنها در برخي آثار خـود           ايشان گزارش كاملي از پانصد مسئله       
 ؛230 ـ  229،ب1380: مطهـري :بـراي نمونـه نـك   ( .به ذكر چند نمونه از آنها بسنده كرده است

 ).292 و 373 ـ 1366،1/371:همو

گيري انديشه اسالمي و ايجـاد مـراودات        دمان شكل از مباحثي كه از نخستين سپيده     
مطرح شـده و     و به طور خاص فرهنگ و تمدن يونان        گران با جوامع دي   فرهنگي مسلمان 

 ديني مـسلمانان بـوده       باورهاي درها    ثير اين آشنايي  أاي ادامه يافته، ت     ز نيز به گونه   تا امرو 
) ع(هاي ائمه      ديدگاه ناسازگارهاي غير اسالمي را       باره كساني رواج انديشه   در اين . است
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يابي تـاريخي ايـن بحـث و        در ريشه . نبودندي بر اين باور     دانستند و در مقابل، گروه      مي
 و از    را ترجمه كردند   آثار فلسفي يونان  مسلمانان  . توان به عصر ترجمه رسيد      ها مي   جدل

 مطهري معتقدند ايـن      و  آشتياني دراين باره، .  بهره گرفتند  هاي حكيمان آن عصر       انديشه
. ه اسـت  نبود» )ع(م ائمه بستن باب عل  «هاي اسالمي و      گاه براي مبارزه با انديشه    كار هيچ 
 كه توجه مسلمانان به ترجمه آثار فلسفي يونان ناشي از اهتمـام             يادآور مي شود  مطهري  

فـراهم كـرده    آن را   ) ع( كه تعـاليم ائمـه       همسلمانان به تحصيل علم، و زمينه مناسبي بود       
لمان،  آشتياني هم عالوه بر تشويق قرآن به علم و احترام به عا            )278 ،ب1367 :مطهري( .بود

ها و آميزش آنان با ملل مختلـف و صـاحبان             گشايياموري چون ازدياد مسلمانان، كشور    
فرهنگ و دانش و پيـدايش مـدارس متنـوع در ممالـك اسـالمي را از عوامـل آشـنايي                     

 ،با اين امور مخـالف نبودنـد      ) ع(او معتقد است ائمه     . داند  مسلمانان با حكمت يونان مي    
هاي فلسفي يوناني، نخستين گروهي بودند كه با آن بـه             تاباشاعره بعد از ترجمه ك     بلكه

 ايـشان در پاسـخ بـه اصـحاب     )315 ـ  312، 223، 45 ،د1378 :آشـتياني ( .مخالفت پرداختنـد 
 فهـم   داننـد،  مي) ع( براي از رونق انداختن علوم ائمه       را مكتب تفكيك كه نهضت ترجمه    

لهـان از علمـاي     أ مت ومي افزايد كه  شمارد   نمي تام بر علوم يوناني       را متوقف  مرادات ائمه 
ـ   نـد  و از مالحظـه كتـاب        اه موحـد بـود    ،انـد   ها در عقايد بحث كـرده       يونان قرن  شان هاي

بـا وجـود ايـن،       .است) ع(اند مطابق گفته اهل بيت        چه گفته يابيم كه بسياري از آن      درمي
جمـه  تـا بـا تر     نبوده   رس مردم كند كه كتب حديثي همه جا در دست          مي ايشان يادآوري 

. انـد ههاي حديثي اندك بـود       كتاب افزون بر اين،  . دنرس خارج شو  متون يوناني از دست   
اند چون مردم به فلسفه و عرفان توجـه           گاه محدثاني چون كليني نگفته    عالوه كه هيچ  ه  ب

 ما اخبار اهل بيـت را       ،اند  داشتند و خلفا براي بستن بيت اهل بيت فلسفه را ترويج كرده           
 البته آشـتياني بـا   )324 ـ  1378،316 :همو( .ايمنمودهجواب فالسفه تدوين براي معارضه يا 

كه با گذشتن چنـدين     ترجمه آثار فلسفي غرب در عصر حاضر هم موافق است و از اين            
از فلسفه معمول در مدارس غرب نيز يك اثر         «هاي ما،     دهه از تدريس فلسفه در دانشگاه     

انتقـاد  »  زبـان فارسـي در دسـترس مـا نيـست           م باشد بـه   أبا ارزش كه با نقادي كامل تو      
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 تـا   هستندهاي مختلف      دارالترجمه كامل در رشته     به  نيازمند ادر باور او دانشگاه   . كند  مي
 .جويان از راه ترجمه با افكار و عقايد و آثار بـا ارزش مغـرب زمـين آشـنا شـوند                    دانش

في انديشه اسالمي بـه   بر تبادل فرهنگي و معر، وياز طرف ديگر  )22 ،الف1378:آشتياني(
غربيان نيز تاكيد دارد و ضمن ستايش از هانري كربن براي ايفاي نقـش در ايـن زمينـه،                   

هاي خارجي آشنا باشـند را از         نبود استادان فلسفه كه هم با فرهنگ خودي و هم با زبان           
 ،الـف 1385 :آشـتياني : نـك   (داند     اسالمي به جهان غرب مي     جمله عوامل عدم معرفي تراث    

 همچنين گاه از بي خبري دانشمندان غربي از فلـسفه اسـالمي و تاريخچـه و سـير                )410
هاي نادرست آنها را ناشي از عدم آگاهي و تبحر            تحوالت آن انتقاد كرده و موضع گيري      
 )12 ،1349 :همو؛ 61،الف1382 :همو: نكـ (داند  و تسلط شان بر متون عاليه اسالمي مي

 شدت و وسـعت بيـشتري       ،نگاه مطهري و آثار او    مسئله نقادي و آسيب شناسي در       
پردازد و هـم      هاي موجود در انديشه اسالمي مي        و نحله  شخصيت ها او هم به نقد     . دارد

بـراي آگـاهي از     ( .هاي فلسفي  و االهياتي غـرب        به نقد و بررسي و آسيب شناسي انديشه       

ـ       ) 123ـ  121/ 1 ،ج1385:رحمتي: برخي آنها نك     ود اگـر بگـوييم     سخني به گـزاف نخواهـد ب
آشنايي با فلسفه غرب در پيدايش يا تقويت اين روحيه نقادي تاثيري بسزا داشته اسـت،              

اي بـسيار طـوالني دارد و ايـن           كه سنت نقادي در انديشه فلسفي غرب سابقه       به ويژه آن  
آشـتياني اگـر      .كند   غلظت بيشتري پيدا مي    ،شود  امر هر چه به دوران معاصر نزديك مي       

 : آشـتياني  :نـك  مثـال    براي( 1 درباره همان فيلسوفان يونان است     ،رح كرده باشد  هم نقدي مط  

گيـرد    مي ولي بايد گفت نقدهاي مطهري هم فيلسوفان بيشتري را در بر)53 ـ  20،ج1378
در مجموع، نگرش نقادانـه آشـتياني       . دهد  تري را پوشش مي   و هم دايره موضوعي وسيع    

مـدهاي خـاص خـود را دارد و         Ĥ امر البتـه پي    اينالبته  . به شدت و حدت مطهري نيست     

                                                            
ست، هـر چنـد ، دكتـر رضـا داوري اردكـاني      مطلبي در نقد فيلسوفان معاصر نديده انگارنده در آثار او     . 1

 نوشته فروغي را خوانده بود و اشكاالتي به ويژه بر كانـت           سير حكمت در اروپا   گفته كه آشتياني كتاب     
  )24 ،1384 :داوري اردكاني(. داشت
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اند، آشتياني با ماندن در سنت، تـوان نقـد آن           ه كه برخي از استادان فلسفه گفته      گونهمان
 بـه نقـد      به اندازه تعليقه اي    ليفي يا احيايي خود گاه    أدر آثار ت  او  هرچند  . را از دست داد   

 اسـالمي بـه فيلـسوف       يسوف يعني نقد فيلـ    خته،پردا  انديشه برخي فيلسوفان اسالمي مي    
آشتياني اين كـار را     .  آن را از بيرون نقد كند      تا هديكشن خود را از سنت كنار        ولي 1ديگر،

منـدي انجـام     توانست بكند، هرچند در درون سنت، كارهاي خوب و ارزش           نكرد يا نمي  
 )414 ،1385 :يابراهيمي دينان( .داد

  علل تفاوت دو ديدگاه

راكي چون تعلق خاطر به فلسفه اسالمي و دفـاع از ايـن   اي اشت ه رغم وجود نقطه   به
هـاي   هـاي دينـي، انـس بـا محـيط      فلسفه و به طور كلي انديشه اسالمي، داشتن دغدغـه      

حوزوي و دانشگاهي، برخورداري از استادان و حتي محيط جغرافيايي مشترك، علـل و              
  ؟كرد اين دو چيستعوامل تفاوت روي

 بدان معتقـد  است كه هر يك از اين دو براي خود           معلول رسالتي    ياين امر از طرف   
 از فلسفه اسالمي و غـرب   نخستاند و از طرف ديگر به شناختي معطوف است كه             بوده

ايـن  . انـد  هاي اسالمي داشـته  هاي دفاع از دين و انديشه  از جهان معاصر و شيوه   گاهآنو  
ديگـر  غرب با يك  هاي فلسفي     تفاوت باعث شده كه در مواردي چون مواجهه با انديشه         

نمايد كه شيفتگي آشتياني بـه سـنت فلـسفي و             چنين مي . اختالف مبنا و روش پيدا كنند     
هاي جديدغربي، بـراي دفـاع از         عرفاني خود و اعتقاد به قوت آن و ضعف جدي فلسفه          

و رقيب   مي دانسته     يا در اولويت   انديشه هاي خودي را بسنده و     انديشه اسالمي، معرفي    
هاي ديگر،     ولي مطهري به انديشه    2كرده ياد نمي   ارزش براي توجه   ارايددر وضعيتي   را  

                                                            
  )د1378: آشتياني: نك. (مثل نقد آشتياني بر غزالي. 1
چنـين  چند مورد محـدودي كـه از آنهـا يـاد كـرده، هـم              هاي جديد غربي، در     لحن بيان او درباره فلسفه    . 2

از . يد اين مطلب اسـت    ؤ م بسيارتمجيد و تكريمي كه از فيلسوفان، به تعبير خودش، موحد يونان نموده،             
   ←اند كه  انس والفت مرحوم آشتياني با آثارحكما وآن گذشته، برخي ازدوستان ايشان يادآوري كرده
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توان دواعي    هاي مطهري مي    به اين انگيزه  . كرده است    مي در اينجا فلسفه غرب، نيز توجه     
 بـه    دفاع از دين، حضور در متن زمان، پاسـخ        : ديگري را نيز افزود كه از آن جمله است        

راگيري حكمت از هر كس و      هاي ديني درباره ف     وزه و مسائل نوپيدا، عمل به آم       هاپرسش
 . تقويـت روحيـه خودبـاوري علمـي در ميـان جوامـع اسـالمي               سـرانجام  و   در هر جـا   

  )119 ـ 116/ 1 ،ج1385:رحمتي(
كه آشـتياني   ممكن دانست   توان     اين احتمال را نيز مي     با درنظر گرفتن انصاف،   البته  

ولي خود عالقه،   1هدانست  ا امري الزم مي   آشنايي با فلسفه غرب يا تحصيل و تدريس آن ر         
 و احياي سنت حكمي و عرفـاني        هانگيزه، توانايي يا فرصت اهتمام به چنين امري نداشت        

ايـسه  مق هـر چنـد   ،  ه اسـت  دانـست   تر مي    براي خود، امري ضروري    دست كم اسالمي را،   
ـ   (،افزون برنظر ايشان    حفظ و احياي انديشه اسالمي      ايشان به   ي  كيدهاأت ه گونـه   آن هم ب

كند گذشـته از      ين احتمال را بسيار تضعيف مي      درباره آشنايي با فلسفه غرب، ا      )مشروط
نـه تنهـا بـه      ايـشان    بـراي مثـال   . كه قرائن و شواهدي هم بر خـالف آن وجـود دارد           آن

  بلكه در مواردي ديگران از جمله خود دكتر داوري         ه، نداشت  رغبتي فراگيري فلسفه غرب  
  )1384،24:رضا داوري اردكاني( .ه استداشت ر حذر ميرا نيز از فراگيري آن ب

  كرد مطهري برتري روي

هـاي آشـتياني و مطهـري         چه گفته شد و با بررسي مجموعه ديـدگاه        با توجه به آن   
ـ           چه در آث  درباره فلسفه و فيلسوفان غربي و آن       شان ار خـود آنهـا يـا دوسـتان و شاگردان

                                                                                                                                           
سفه االهي و ماوراء الطبيعه باعث شده بود كه بـه فلـسفه هـاي غربـي، كـه                   عرفاي گذشته و عالقه  به فل       →

  )27، 1384: حسيني آملي. (دانست،  تمايلي نداشته باشدگرا ميجمله آنها را حس
وجود استادي كه خود قدرت تجزيـه و تحليـل فلـسفه جديـد را دارا باشـد،                  چرا كه گاه آن را به شرط        . 1

انـد كـه از     كه برخي شاگردانش اشاره كرده    يا آن ) 507 ،ب1385 :يانيآشت: نك   (.استدانسته  مطلوب  
و آگاهي از تحـوالت فكـري و فرهنگـي          ) غربي؟(هاي جديد   هاي ايشان، آموختن فلسفه   جمله سفارش 

  )136 ،1384 :دار حق (.ه استدوران معاصر بود
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     تـر از آشـتياني      تـر و چالـشي      تـر، جـدي    عميـق     را  آشنايي مطهري با فلسفه غرب     ،آمده
 ايـن فلـسفه، بيـشتر و    دربـاره  ميزان باور پذيري قـضاوت او  ، از اين رو توان دانست مي

تر و كارآمدتر است؛ چرا كه امكاناتي را در اختيار ما             پذيرباره نيز دفاع  كرد او در اين   روي
  :  ازنداين امكانات عبارت برخي از . نداردكرد آشتياني آنها رادهد كه روي قرار مي

  

  فلسفه غرببا  آگاهانه و منصفانه مواجهه)الف

 ايـن   درباره گيري درست، موضع مخالف، براي     ويا  ما با فلسفه غرب موافق باشيم     
 بـه خـوبي    را بايدآن در دوره معاصرفلسفه دوران نضج آن در يونان باستان تا تحوالت      

. و منـصفانه نباشـد     ممكن اسـت آگاهانـه       يتبدون اين آشنايي، هر گونه قضاو     . بشناسيم
 ؛آيد  ر به كار ما مي    كرد مطهري بيشت  براي رسيدن به وضعيتي مطلوب در اين زمينه، روي        

 با سيره عملـي     و )36،الف1367 : مطهري نك(را الزم دانسته    با اين فلسفه    چرا كه او آشنايي     
 بـه    ايشان نيز  كرده روي براي ما تبيين نموده است؛ گر چ      بسيار  و نظري خود اين امر را       

  . دارد كه بيان خواهد شد نيازهايي بازنگري
  

  در عرصه فلسفه هاي نو  افقبه نگشودروي ) ب

 را در حـوزه     هايي باال   ها و مباحثي جديد و نوپيدا و افق         هري موضوع كرد مط  روي
؛ رددر اين حـد تـوان نـدا       كرد آشتياني    در حالي كه روي    ،گشايد  انديشه و تفكر بر ما مي     

 به  ،هاي بيشتري آشنا باشد      به هر اندازه شخص در مباحث عقلي و فلسفي با ديدگاه           زيرا
 براي تجزيه و تحليـل       را  و مواد بيشتري   استاش بيشتر     همان اندازه گستره نگاه معرفتي    

كسي كه در مباحثي چون نفس، مابعدالطبيعه، خـدا و بـراهين اثبـات او،            . در اختيار دارد  
هاي مربوط به آن، انسان و مباحـث مـرتبط بـا آن، و در                 كت و موضوع   حر  اثبات جهان، 

هـاي فيلـسوفان      هاي مطرح در فلسفه اسالمي بـا انديـشه          بحث عليت ، عالوه بر ديدگاه     
كـه بـه انديـشه       به مسائل مي نگرد تا آن كـس           از افق علمي باالتر    ،غربي هم آشنا باشد   

گاه كـه بـه طـرح و         مرحوم آشتياني آن   توان انكار كرد كه     نمي .اسالمي بسنده كرده است   
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ــيا   ــين اش ــولي ب ــي و معل ــه علّ ــي رابط ــاعره در نف ــدگاه اش ــيءرد دي ــردازد  م ــك( ؛پ  :ن

درباره گرايي چون ديويد هيوم فيلسوفان تجربهي ها  اگر از بحث)113 ـ  98،د1378:آشتياني
 آنهـا   توانـست از     مـي  ، آگاهي داشت  ،هايي كه به او داده شده        و پاسخ  نفي ضرورت علّي  

هاي مختلـف،     شهيد مطهري در موضوع   اما  . تر نمايد   كمك بگيرد و شعاع بحث را وسيع      
چـون هيـوم، كانـت، الك و        را  از جمله بحث عليت يا بحث شناخت، ديـدگاه كـساني            

 بـراي  ( .ختپردا  د و به رد يا قبول آنها مي       آور   در كنار ديدگاه فيلسوفان اسالمي مي      ،هگل

 ،مواجهـه هـا    ثمره ديگـر ايـن آگـاهي   )290 ـ  249 و 199 ـ  198 ،الف1383 :مطهري: نمونه نك
 اين  .است  جديد يهاي   و موضوع  يي نو ها   و شبهه  پرسش ها با   فلسفه و فيلسوفان اسالمي   

امر باعث تالش و تكاپوي بيشتر آنان و صيقل خوردن و بـارور شـدن هـر چـه بيـشتر                     
 .شود فلسفه، كالم و عرفان اسالمي مي

  

  تاريخ فلسفه غربدرس آموزي از ) ج

 را دو   آمـوزي از جوامـع ديگـر      اهميـت درس   ، دنياي امروز  شتاب فراوان تحوالت  
ها، بـاز     به رغم وجود برخي اختالف    . گيرد  چندان كرده و فرصت تكرار را از ديگران مي        

ن غرب يافت كه براي جامعه      هايي را در تاريخ فلسفه و تمد        توان عناصر و تجربه     هم مي 
هـاي    اين امر به ويژه در مورد مقـاطع زمـاني سـده           . باشدشدني  تفاده  آموز و اس  ما درس 

سـوزان  انديـشوران و دل   .  توجه است   جالب ميانه، دوره نوزايي و دوره جديد و معاصر       
هـايي   منـدان غربـي بـا موضـوع     از آشنايي با مواجهه فيلسوفان و ديگر انديش ،جامعه ما 

هـاي اخالقـي در       خـالق و بنيـان    چون مسئله خدا و دين، تكنولوژي و صـنعت، نقـش ا           
توانند   هايي فراوان مي    ها و درس      نكته  ،هاي ديني   هاي دفاع از دين و آموزه       جامعه، روش 

 . استگشاكرد كسي چون مطهري  كارآمد و راه روي، در اين زمينه.بياموزند
  

   از انديشه اسالميثرترؤدفاع م) د

 بديهي است كه توان علمي      ،اشد خاص ب  ي آيين  به بسته و وابسته   انديشمندي كه دل  
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نمـايش  ، ولي براي    1گيردميهاي آن آيين و دفاع از آنها به كار             تبليغ آموزه  برايخود را   
 به ميدان رقابت با حريـف        بايد   ،هاي خويش   مندي توان  افزون بر نمايش   ،خود موفقيت

اورمندان بـه    خود بيشتر به كار ب      معلومات ، چرا كه تكيه بر    پانهدو مغلوب نمودن او نيز      
در سـيره مطهـري     .  اقنـاع ديگـران نـدارد      آيد و توانايي چنداني بـراي       انديشه خودي مي  

 Ĥبنـابر   چـرا كـه   ؛تر اسـت آروردي با فلسفه غرب و دفاع از انديشه اسالمي كا        عرصه هم
هاي    هر چه بهتر از انديشه     پانهاد تا هاي علمي      چاالكانه به عرصه رقابت    بايد اوكرد  روي

 . دفاع كردني و كالمي اسالميفلسفي، عرفا
  

  هاي تطبيقي در فلسفه انجام مطالعات و بررسي )هـ

 مطالعات تطبيقي در حوزه فلسفه امـروزه در مجـامع علمـي جهـاني و در ايـران،                  
ورزي همـواره معركـه آراي گونـاگون و طـرح           عرصـه فلـسفه   . تي ويژه يافته است   اهمي

ان ايـن حـوزه بـراي       كوشندگ اين رو،    از. هاي مختلف درباره مباحث فلسفي است       سويه
دست يازيدن به سهم بيشتري از حقيقت و شناخت نقاط قـوت و ضـعف هـر نگـرش                   

اي جز بررسي     است، چاره تر    فلسفي و در نهايت پذيرش ديدگاهي كه به صواب نزديك         
ي ديگر را نيز به دنبـال       ي امتيازها امر كه اين    افزون بر اين،  . تطبيقي مباحث فلسفي ندارند   

تـر بـه      ديتـر و انتقـا      گسترش افق ديد، تقويت نگرش جـامع      : است كه از آن جمله      رددا
 تقويت شم و روحيه فلسفي در شـخص، تقويـت           ، و در واقع   مباحث فلسفي و االهياتي   

بديهي اسـت بـه هـر انـدازه شـخص بـا             . قوه قضاوت و انتخاب بهتر در عرصه انديشه       
اش از    پـذيرتر و بهـره      قي بـرايش امكـان     كار تطبي  ، اجراي هاي بيشتري آشنا باشد     ديدگاه

                                                            
سـازگار اسـت يـا نـه و آيـا           اينك در صدد طرح و بررسي آن نيستيم كه آيا چنين امري با فلسفه ورزي                . 1

در اين باره و هم درباره ايـن كـه آيـا اصـوال چيـزي بـه نـام                    . چنين كسي را بايد فيلسوف ناميد يا متكلم       
وجود دارد يا نه مباحث و ديدگاه هـاي گونـاگوني وجـود دارد كـه                ) يا هر دين ديگري   (فلسفه اسالمي   

  .بررسي آن در جاي خود ضرورت دارد



153 

فلسفه اسالمي آشـنايي بـا        براي ساكنان حوزه   از اين رو،  . منافع آن نيز بيشتر خواهد بود     
كرد مطهري به فلـسفه غـرب       رويامتياز  . و موثر باشد  تواند مفيد     فلسفه غرب  بسيار مي    

انجـام  مطهري . يدنما فراهم مي هاي تطبيقي امكانات بيشتري را براي بررسي   آن است كه  
ـ  تاسـف مـي  مايـه از ورود فلسفه غـرب بـه ايـران،     نشدن كارهاي تطبيقي را پس        .د دان

توجـه بـه    «هاي علميه را      حوزه» وظايف اصلي « يكي از    ، از اين رو   )36 ،الف1380:مطهري(
هاي فلسفي معاصر و مقايـسه بـا فلـسفه            ترين مكتب فلسفه تطبيقي بر اساس تعليم زنده     

ي در مـواردي فـراوان بـه بررسـ        نيـز    خـود     و )36 ،الف1367 :مطهري(ست  دان  مي» اسالمي
ـ يا فيلسوفان    تطبيقي انديشه فيلسوفان اسالمي و     :  نمونـه نـك      بـراي ( پرداخـت   مـي  يغرب

 )322 ـ 247 ،ب1383؛ 511 ـ 508 ، :مطهري
  

  تقويت روحيه نقادي) و

 افـزون   ر اسـت و     ت   آثار مطهري بسيار قوي    جا كه صبغه انتقادي در انديشه و       از آن 
در بـر     فلـسفه و فيلـسوفان غربـي را         ونيز شناسي انديشه اسالمي  نقادي و آسيب  بر اين،   

توجه بـه   . گري در افراد شود   د باعث ايجاد روحيه نقادي و سنجش      توان  گيرد، بهتر مي    مي
كرد مطهري را بيش از پيش      اي در عرصه فلسفه، ارزش روي       اهميت وجود چنين روحيه   

تواند زمينه نقد خـود فرهنـگ و تمـدن            كرد مي كه اين روي  نكته ديگر آن  . كند  آشكار مي 
هـاي فلـسفي و        ارتبـاط متقابـل بـين انديـشه        دليـل چرا كه به    ؛  غرب را نيز فراهم نمايد    

تحوالت سياسي و اجتماعي در غرب، به ويژه در دوره جديد و معاصـر، هـم شـناخت                  
 .آن، كامل نخواهد بود ي وفلسفيهاي معرفت غرب و هم نقد آن بدون شناخت زيرساخت

  

  هاي ديگران شيوه مواجهه با انديشه) ز

مواجـه  كردي فعال و انتقـادي       روي  با  انفعالي كه  به گونه مطهري با فلسفه غرب نه      
 كه آگاهانه   زدگي يا كسب وجاهت   وج راين گفت توجه او به اين فلسفه نه ب        توا  مي. شد

از ايـن  . ي بود كه در سـر داشـت     يها  ماناهداف و آر  و از سر ضرورت و احساس نياز و         
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او به ما   . گشا باشد  راه ، آموز تواند براي سالكان فلسفه     رو، سيره و سلوك او هنوز هم مي       
 بشناسيم و از داشتنش احساس خجالت نكنيم و هـم           ، خود داريم   را چه هم آن  آموخت،

 ضـمن بهـره      آگاهي پيدا كنـيم و     ،گذرد  هاي فلسفي جهان مي     چه در عرصه انديشه   از آن 
تحـوالت فرهنگـي و اجتمـاعي       . گيري از آن، در برابرش مبهوت و دست بسته نباشـيم          

بزرگي كه چند دهه اخير در ايران و جهان  به وجود آمده نيز نه تنها ما را از بازشناسـي                     
ضـرورت  بيـشتر      بلكه   ،كند  نياز نمي    كساني چون مطهري بي    يهاكوششو بهره برداري    

زمينه مشاركت فعال در عرصـه گفتمـان        تواند    كرد مطهري بهتر مي   وير. نمايد  مي  را آنها
 .سازد را فراهم هاي خويش  آگاهانه از داشتهعلمي وفلسفي جهان امروز و دفاع علمي و

  

  نخبگان جامعه امروز ايرانتعامل بيشتر با ) ح
نـسل   كـه    مي دهد  اجتماعي چند دهه اخير در جامعه ما نشان          -تحوالت فرهنگي  
انگيـزه، تـالش و امكـان        ، عمومي جامعه و چه در سطح نخبگـان        چه در صحنه   ،جديد

رونـد ايـن آشـنايي چنـان         1.اردها و آثار فلسفي غرب د       بيشتري براي آشنايي با  انديشه     
هـا جـزو عناصـر اصـلي گفتمـان فكـري و               توان گفت امروزه ايـن انديـشه        است كه مي  

اي كه ايجاد     هما شده است، به گون     جامعه   هايهكردفرهنگي بخشي از نخبگان و تحصيل     
آن عنصر، اگر نه    آشنايي با   از افراد جامعه، بدون      ارتباط با اين طيف      هم افقي گفتماني و   

اي   جا كه به چنـين آشـنايي      كرد مطهري از آن   روي. غير ممكن، بسيار دشوار خواهد بود     
يد، به ويـژه در      جد آنان كه در صدد يا متصدي ارتباط با نسل        براي  تواند     مي ،ناظر است 

شهيد مطهـري بـا   ايي خود گونه كه آشنيد؛ همان ا بگش هاي علمي هستند بسيار راه      محيط
 در ايجاد ارتباط با قشر دانشگاهي و نسل جـوان قبـل از              مباحث مطرح در فلسفه غرب    

                                                            
  و سارتر  فوكو،   نيچه، هايدگر    مثل   فيلسوفان جديد و معاصر غرب     يا درباره كه از   ي  مقايسه آماري آثار  . 1

 بـا مـثالً   هاي مرتبط بـا فلـسفه غـرب         جويان رشته در سال هاي اخير ترجمه يا تأليف شده، يا تعداد دانش          
  . را تأييد مي كند، اين مدعاپنجاهو چهل هاي دهه
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      كـرد بـر روي     تـوان گفـت ايـن روي         حتـي مـي    1 .باشـد ر  ث توانـست مـؤ    انقالب بـسيار  
اي كـه آثـار       ثير داشته است، بـه گونـه      أ تحقيق و نگارش ايشان ت     ي و اسلوب  شناسروش

تـر و     مطهري و سبك و سـياق او در تـدوين، تنـسيق و نگـارش مطالـب بـسيار مـنظم                    
 قلم و نثـر سـاده و روان او و دايـره لغـات و                افزون بر اين،  . تر از آشتياني است     امروزي

فارسي معيـار نويـسندگان امـروز        به نثر    شده، مورد استفاده     ايشان ادبياتي كه در نگارش   
تر و در مواردي به طور شديد    قلم آشتياني سنتي   با وجود اين،  . مي نمايد تر    بسيار نزديك 

 :همـو  ؛الـف  1357 :همـو هـاي   پـاورقي  ب؛1382 :آشـتياني :  نمونه نك براي( .عربي ـ فارسي است 

 ،و مطالعاتي ي فكري   ي فضا  اين چنين    توان گفت كه انس و الفت و زيستن در           مي )1377
  . باشدتأثيرگذار  و پژوهشنگارش در آگاهانه يا ناآگاهانه،تواند مي

  

  يضاح و تكميل تاريخ فلسفه اسالميا) ط

ايـن ارتبـاط موجـب      .  داشـته اسـت     با فلسفه غرب ارتباط    هموارهفلسفه اسالمي    
 : بـاره نـك   گزارشـي در ايـن    نگـاه   بـراي    (.پذيري متقابل بوده است   ثيرأثيرگذاري و ت  أت

 كـرد شـهيد مطهـري و    با پيـروي از روي  از اين رو)368 ـ  1385،334 :ابراهيمي ديناني
   .تر مي توان شناخت را بهنتر وكاملفلسفه اسالميوتاريخ آن آشنايي با فلسفه غرب 

 

  نتيجه

امروز نيـز جامعـه مـا بـراي         . نيازي از امثال آشتياني نيست     به معناي بي   ،چه آمد آن
 فلسفي و عرفاني خـود، بـه كـساني چـون آشـتياني نيازمنـد                حفظ تراث و تداوم سنت    

اي هـ  ولي براي مواجهه با دنياي جديد و زيستن در جهان امروز و معرفي انديشه             2،است

                                                            
» تـر ز مـو    هزار نكته باريك  « معقول و منطقي با نسل جوان        اين شرط الزم است نه كافي و جهت ارتباط        . 1

  .وجود دارد كه در جاي خود بايد بررسي شود
  )الف1385: رحمتي: در اين زمينه نك . (هاي آشتياني تجليل شدني  استاز اين جهت، تالش. 2
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ها، بـه     خود يا دفاع از مرزهاي هويتي و عقيدتي خويش و مصاف علمي با ديگر ديدگاه              
يگر آن كه برتـر دانـستن       نكته مهم د  .  است تركرد او نيازمند  كساني چون مطهري و روي    

مطهـري بـه مـا    . كرد مطهري به فلسفه غرب، به معناي كامل بودن اين نگاه نيـست          روي
        ب بــه ضــيافت انديــشه و عرصــهفهمانــد كــه از آمــدن ميهمانــاني چــون فلــسفه غــر 

مان نبايد هراسيد؛ مهم آن است كه اين ميهمان را بشناسيم و توش و تـوان                ورزيانديشه
اي باشد كـه نـه مرزهـاي           اين امر بايد به گونه     .آوريمفراهم  آن  راي پذيرايي از    الزم را ب  

هـا و     علمي و هويت فلسفي و ديني خود را مخدوش و بي معنا كنـيم و نـه از فرصـت                   
اگر مطهري همين يك كار را      .  مانيم  محروم باشد،تواند در اختيارمان      هايي كه مي    توانايي

مند است، ولي امروزه ما بايستي با آسيب شناسي         رزش باز هم كارش بسيار ا     ،كرده باشد 
كـرد بـه ايـن فلـسفه را بهبـود      چه او كرد، به تكميل راه و روش وي بپردازيم و روي      آن

در مواجهه با فلـسفه       كه مطهري     به شمار مي رود    هايي  موارد زير از جمله نكته    . بخشيم
  :  استكرده توجه بدانهاغرب كمتر 

   اصيلمراجعه به منابع) الف

هاي يك فيلسوف مراجعـه بـه آثـار      به طور قطع بهترين راه براي آگاهي از انديشه     
تواند ذهنيـات خـويش را تحريـر           چرا كه هر كس خود بهتر از ديگران مي         ؛خود اوست 

هاي او  نوشـته شـده    هايي كه بر آثار يا انديشه توان از شرح   در موارد لزوم هم مي    . نمايد
 امكـان دور شـدن از معنـا و          باشـد،  اندازه منابع واسطه زيـادتر       به هر ، ولي   استفاده كرد 

از بررسـي مـواردي كـه اسـتاد مطهـري           . شـود   مقصود مورد نظر فيلسوف هم بيشتر مي      
 از  هرچنـد آيد كه ايشان      چنين بر مي  ،   درباره فيلسوفان غربي ذكر كرده      را مستندات خود 

اي    منـابع واسـطه    ،فاده كـرده  اسل يا ويليام جيمـز اسـت      كساني چون ر  ) ترجمه شده (آثار  
هاي پل فولكيـه، فيليـسين        يا كتاب ) اثر محمدعلي فروغي   (سير حكمت در اروپا   چون  را

 . برده استبيشتر استفاده شاله و عبدالرحمن بدوي

  آشنايي با زبان اصلي) ب

واسـطه و فهـم     تواند مانع ارتبـاط بـي       سفي غرب مي  آشنايي با زبان اصلي آثار فل     نا 
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هـاي آثـار فلـسفي غـرب آشـنايي            شهيد مطهري با هيچ يك از زبـان       . ودبهتر مطالب ش  
ولي بـه ضـرورت و لـزوم        1،نداشت و مجبور بود از راه ترجمه با آنها ارتباط برقرار كند           

هاي خارجي را از امور ضـروري          يادگيري زبان  دليل،به همين   . اين آشنايي توجه داشت   
 )35 ـ 34 ،فال1367:مطهري( .دانست هاي علميه مي براي حوزه

  ها نگري در گزارش انديشهجامع) ج

هاي يك فيلسوف جـز بـا مراجعـه بـه             به طور معمول فهم جامع و درست انديشه        
 ؛ در متن منظومه فكري و نظام انديشگي او ممكن نيـست           يهمه آثار او و توجه به مطلب      

، نقـض يـا      نظري را بيان كرده و در اثر ديگـر آن را نقـد             يچرا كه  بسا متفكري در كتاب      
ـ اين امر درباره كساني كه      . تكميل نموده باشد    از اهميـت و     دارنـد، هـاي فـراوان       ليفأت

هـا و      از آثـار خـود ديـدگاه       بسياريشهيد مطهري در    .  بيشتري برخوردار است   دشواري
هاي خـارجي     جا كه خود با زبان     ولي از آن   ،كند  هايي را از فيلسوفان غربي نقل مي        نظريه
از طرف ديگر همه آثار فيلسوفان غربي در آن زمان به فارسـي ترجمـه    و يي نداشته آشنا

طور كه برخي از آنها هنوز هم ترجمه نشده، همه آثار اين فيلسوفان را              ، همان هنشده بود 
 بـه    ايـشان نـسبت هـايي بـوده كـه           مـالك  مي توان گفـت كـه     تنها  . رؤيت نكرده است  

امكـان عملـي     ولـي    ،نمايد  وجه مي  م اين نوع رويارويي   . شده است  فيلسوفان غربي داده  
 . استپذيرنا اعتمادو ندارد

  بيان مستندات) د

، اده در موارد گوناگوني ديده شده كه شهيد مطهري مطلبي را به فيلسوفي نسبت د             
البتـه ايـن    )253 ـ  249 ،الف1383:مطهري:  نمونه نك براي( .دكنكه آدرس آن را بيان بدون آن

 شـود   هـم ديـده مـي      آشـتياني خي ديگر و از جمله آقاي       آثار بر در  گاه  مشكلي است كه    
 اسـت   ناپذيرفتني چنين امري از نظر ضوابط پژوهشي        )158: 1381 :آشتياني: براي نمونه نك  (

                                                            
وي رفـت و  اين نا آشنايي هم با نگاهي به آثار آقاي مطهري مشخص مي شود هم برخي كـسان كـه بـا               . 1

  ).89: 1383نصر، : نكـ (آمد داشته اند به اين امر اذعان نموده اند 
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درستي يا نادرستي آن نـسبت      توان    كه نمي از جمله آن  ؛  شود  و موجب بروز مشكالتي مي    
امـروز بـاب شـده، در نـزد         گونـه كـه      نگارنده توجه دارد كه بيـان آدرس، آن        .را فهميد 

ده اسـت  كـر گونه كه آشتياني خود به اين امر اشـاره          م نبوده؛ همان  ورسپيشينيان چندان م  
كه در   بزرگوارولي به هر حال اين نقصان گاه در آثار اين دو            ) 25الف،  1378: آشتياني: نكـ  (

 .شود ديده مياند، امع علمي جديد هم در ارتباط بوده و با مجاندزيسته دوران معاصر مي
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