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 پيشگفتار





  
  
  
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

رو  نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين نه يكهمراهي تفكر بشري با نقد     
حتي در (قوة نّقادي بالقوة انسان با نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر 

 است؛ »پرسش«كند كه بهترين نشانة آن آغاز به حركتي فزاينده مي) ترين صورت آن خام
هاي ذهني در  لذت ها و احياناً گيري مواد اطالعاتي و جابجايي داده پرسش از نحوة جاي

 حظّاما نقد نه به عنوان يك  .قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در كنار يكديگر
  1!دتا فلسفة خلقت نيز پيش روكودكانه كه شايد 

بدون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و  ،ورزي را به نقد بدانيم چنانچه حيات انديشه
مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام

از سوي ديگر ي با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده و يگيرد كه از سو علمي ناب شكل نمي
فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست

اجتماعي نيز مي توان نقد  ـدر حوزة علمي  2،هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم ويژگي
استدالل ورزي،  4.يك جامعة آزاد انديش قلمداد كرد را از نشانه هاي پويش 3اجتماعي

                                                            
  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي : ك.ر. 2

جويي و  ، كه در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه1389، مهر 9پردازي، شماره   هاي نظريه علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

يني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد و عناو) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3
والزر، مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  و نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديشي، نشريه علمي تخصصي 145 و 139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه نهضت توليد علم و كرسي
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ادبيات تحقيقي و مسالة  ،نظم منطقي ،مندي روش ،ن ديالوگيزبا ،گفتمان انتقادي
 پژوهشگر و نقّاديِ انديشمند و پژوهشِ ةكه انديش 1هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري

مي دهد دخل فضاي بايسته و شايستة خود قرارمنتقد را در م.  
هاي يك  ازات و كاستييتحليل امت«در چنين جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي 

تحليل و ارزيابي  ،بررسي«تر  و مفهومي نزديكديگر و در معنا  دو در يك فراگر ،2»ديدگاه
علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 

فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومي«آنگاه مي توان در دو  ،3بدانيم» علمي مورد نظر
هاي تودرتوي جامعة  ويج آن در جامعه سخن گفت؛ يعني هم در اليهاز توسعه و تر »علمي

سبب ، چه اين كه در سطح نخست. هاي درهم تنيدة جامعه علمي فرهنگي و نيز در دامنه
دوري از ظاهر بيني و سطحي نگري ها، و پرهيز از  ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي

چه اين (تواند عامل توليد علم باشد  مي اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرايي و چاپلوسي
هاي جديد علمي  ، ابداع و توليد مكاتب و انديشهكه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين

بهترين نيروي محرك آزادانديشي علمي محسوب مي گردد چرا كه  و ثانياً )ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد در برابر

ايستادن در مرز انديشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمي ناب با تقليد 
   .هاي دانش دروازه

است و البته  »آداب اخالقي«و  »اصول علمي«نقد علمي در زمانةما نيازمند  ،با اين همه
 و در آن منظومة متكثّر .نيز بيانديشيم »د پژوهينق ةمنظوم«به  ،سزاوار است از اين فراتر

                                                            
كتاب و نقد، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتاب،  حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژوهش،: ك.ر .1

  .1388يران، آذر پژوهشكده فرهنگ اسالم و ا
كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و  حسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشريه علمي تخصصي: ك.ر .2

  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي
كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  CD: ك.ر .3

  .1392د خردا
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و پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به 
هاي بايسته در حوزة نقد،  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود

هاي علوم  رشته هاي گوناگون ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص
ريزي  بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي ،بندي آنها بندي و تقسيم ، اولويتانساني
بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني   ما،اسالمي  يهاي آن در جامعة علمي ايران پايه
نقد كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع ( ينخستين انتظار از تنظيم چنين منشور. كند مي

آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني  )را دارد
ها با  ديگر، نسبت كلّ رشته ةمرحل دانشگاهي و يك پژوهشگر را در يك مرحلة و در

 و نيز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، و) انها  در تبادل و ترابط(يكديگر 
روشن خواهد  ،صاحبنظران را در يك مجموعة كالن همچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و

  .كرد
سازد؛ در آغاز  ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم مي

 اي كه سامانة نقد ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود؛ شبكه تواند زمينه مي
ساز توليد  گام پسين، زمينهدر  گذاري كند و پژوهشي را در بستر جامعة علمي كشور پايه

. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 1هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه
علمي يا طرح   اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 

في نفسه موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي ) پژوهشي
اً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام صرف

تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  نيز، نقد نظريه
  .هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار گيرد پردازي اي جهت نظريه زمينه

                                                            
پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  پردازي جمعي، همايش نظريه حسيني، سيدحسين، مقاله نظريه: ك.ر. 1

 .125پردازي و آزادانديشي، ص  هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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ان مباحث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه در اين ميان و به وِز
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ژرژپوله«آيا بايد همانند افرادي چون 

هاي جدايي ناپذير  كمترين بها را به شكل و فرم دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيت
ت براي نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر وي معتقد اس  بدانيم؟ در نگاه پوله

ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از 
پيش موجود غيرمادي دست يافت و لذا نقد وي به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و 

آغازين و ناب  رها، آگاهي ها و ساختا شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل
  1.نويسنده را از هستي درك كند

نقد  اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة 
مسأله به همين صورت تحليل ) در همة جايگاهان آن(هاي علوم انساني نيز  انديشه

  .شود مي
خالق يك اثر امكان دستيابي به آگاهي اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ 

ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه جهان شهودي 
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن ديگري و البته غيرقابل دسترس خواهد بود

نه صرفاً  لفمؤعلوم انساني، همدلي منتقد با   دومين اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة
اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه

اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. تفكرات يك انديشمند است
به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ  مادام كه صورت بيروني نيابد قابل تشخيص نيست، 

، كالم و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي ذهني، شكل و شمايل سخن
اي  علمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشه

شود تا » شواهد و استدالل و تحليل و بررسي«بايد صورت مكتوب علمي يافته و همراه با 
                                                            

، تهران، شركت انتشارات علمي شناسي ژرژپوله ها و روش بابك معين، مرتضي، نقد مضموني، آراء و انديشه: ك.ر. 1
  .5و151، ص 1389و فرهنگي، 
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تي آن سخن گفت و به اين منظور بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرس
شود تا از زاوية اين قالب  محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

بنابراين در يك كالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد
  .گردد نقد محتوايي يك انديشه با نقد شكلي آن همراه و عجين مي

شوراي «نه تنها براساس اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در 
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »بررسي متون و كتب علوم انساني

زاوية شكلي و محتوايي مورد نظر قرار گرفته و به همين جهت براي داوري علمي پيرامون 
وناگوني در دو بعد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ هاي گ همؤلف  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي محتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين شاخصه
گروه  13با در اختيار داشتن » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«بر اين بنيان 

ساني، تنها مجموعة دانشگاهي و علمي ها و حوزة وسيع علوم ان در تمامي رشته 1تخصصي
سال سابقة فعاليت خود در  18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

زمينة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني و با مشاركت صاحبنظران و 
جيبانه به اما ن ،شبكة پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب

  .دهد فعاليت تعريف شدة خود ادامه مي
هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي  از جملة سياست

دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة علوم 
سي دانشگاهي و انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب در

اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
تقويت جايگاه علوم انساني در  ،توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي: شد مانند نيز دنبال مي

                                                            
ــ علـوم   2علـوم سياسـي    -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«گروههاي تخصصي . 1

ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 اجتماعي
ــ اقتصـاد و   12شناسي  ـ زبان11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  نر و باستانـ تاريخ، ه8

  ـ مديريت13



 ، اديان و عرفانفلسفه و كالم نقدنامه  8

بيني  نسبت سنجي سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهانكشور، 
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون  ها و برنامه دوين و اصالح سرفصلتاسالمي، 

  .دانشگاهي با رويكرد اسالمي ـ ايراني
هاي بسياري وجود  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

عالي و نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه  ،داشته اما با همة تنگناها و مشكالت
هدفمند اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري 

، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور شورا مشفقانه مديران و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانه
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پيش برد و متناسب با شرايطبا از هياهوهاي ظاهري كار خود را 

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390در اين راستا از سال . يابي كندخود را ارز
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  نوها و بر كيفيت وكميت فعاليت و ساختار شورا

تحوالت بنياديني و دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير 
هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  نظريه در اين رديف نقد و تحليل. ايم بوده

متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تابه اين طريق عالوه 
نظريات مطرح در  مند نقد علمي، جامع و نظام ،بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي

 وده و پياپي توليد علوم انسانيِگسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي مورد لحاظ ب
. يابدبتحقّق سوي اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به 

جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و  بندي ملّي و انتخاب متون براساس تقسيم
حور، نقدهاي نظريه محور و نه صرفاً متن م ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشي از آثار اين رويكرد جديد است
اق و همياري مراكز و ت خلّاميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهني

اي نه چندان دور  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده
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آخرين دستاوردهاي روز علوم مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي 
   1.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند هاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تنظيم مي وظايف و برنامه

هاي  نقد كتب ملي، ارائة نقدنامههاي تخصصي حاوي داوري و  ارائة نقدنامهجلسات گروه، 
متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 

ليف أهاي پژوهشي، طرح ت ريزي درسي، طرح پژوهشي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
ي ها برگزاري جلسات نقد نظريه  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...ين ومؤلفعلمي، برگزاري جلسات مشترك نقد كتاب با مولفين و 
هاي تخصصي در  هاي تخصصي، تنظيم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

 .باشد رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي زةحو
ي علمي انجام شده در خصوص كتب ها نهايي داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصة جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصي بوده و غالباً از گرايش  مرتبط با رشته

ه هر گرو ،شوند و از لحاظ ساختار مديريتي پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(متشكل از رئيس، 

به عنوان بدنة اصلي علمي (و همچنين اعضاء گروه  )گيري امور گروه اجرايي و پي
ها و  نقد كتب در گروهها بدين شكل است كه كتاب روند اجمالي بررسي و. است )همجموع

في از سوي اعضاء گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي متون مورد نظر پس از معر
شوند و سپس براي  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسي انتخاب مي ،دانشگاهها

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
                                                            

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران، : ببينيد. 1
  .1390بهمن انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
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هاي متعدد و جامع  پرسشهاي نقد و بررسي كه حاوي  منتقدين مورد نظر براساس فرم
هاي خود را  شكلي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پاسخ

 لسه تخصصي گروه توسط استادان رشته،ها در ج اين پاسخ. كنند در جداول منعكس مي
مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير 

بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و  جمع ،هاي مخصوص شده و نهايتاً در فرم
رسد تا در فرجام كار  سازي خواهد شد و به تائيد نهايي گروه مي نقاط قوت و ضعف، چكيده

ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
ارسالي به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  هاي در نامه. دارسال و منعكس گرد

شود شركت جسته  اي كه به همين مناسبت توسط گروه مربوط منعقد مي شود در جلسه مي
از سوي . تا نظرات منتقدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شود

عة ديدگاههاي انتقادي خود را شود مجمو منتقدين كتب و متون درخواست مياز ديگر 
» مقاله نقد«صورت يك  به 1پيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي

مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق نشريات  كهاين امكان نيز فراهم گردد  تنظيم كنند تا
ور شپژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي فرهيختگان ك

تواند اين فرايند را تكميل و  آنچه مي. قرار گيرد و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابد
است كه در پي هر نقدي، نقدي » دقن سامانة نقد«بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّق 

پر تفطّن  ،علمي ةدرسائقة جامعنقد تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة  تر و فربه ديگر؛ پخته
هاي گوناگون مسايل علمي به تحليل و تبيين  اليه ،حال حركت آمده و عالوه بر ايندر 

  .الزم را ببردهاي علمي  اين پيكرة پردغدغه بهره ة نخبگاني نيز ازعجامو الزم درآيد، 
از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال  پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛

مند است، اما آنچه براي گروههاي  دي كار، روندي زمانبن آوري و جمع ها و جمع فرم
تخصصي شورا اهميتي دوچندان يافته، دقت در افزايش كيفيت علمي نقدها و كم كردن 

                                                            
  9، ص )كتب ملي(شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني : ك.ر. 1
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هاي نقد و بررسي متون، چندين دوره  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم
توان اذعان كرد كه در موقعيت  مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث مي

رداشتن تمامي ربهاي علمي برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 
  . شرايط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شود

يكي از » نقدنامه گروه تخصصي«پيش رو تحت عنوان  ةبا اين توضيحات مجموع
است كه  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ستاوردها و محصوالت گروههاي د

و » گروه تخصصي« ،»شوراي مركزي«برآمده از يك روند پرتكافو بين سه حلقة 
بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين نكات توجه  ،است و بر اين پايه» دبيرخانه شورا«

  :كنند
نو و جديد است و از اين  ةنقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري يك تجرب ةتجرب -1

اي كه هنوز فرهنگ نقد جاي و  رو بايد به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه
داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري

 .مدنظر قرار داد ادي علمي راالزامات نقّو  ،اخالقي

از چاپ و نشر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانة نقد نقد«ين محترم براي شركت در مؤلفصاحبنظران و به خصوص   همة

بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » علمي ان قلت قلت«چرخة 
منتهي ) از منظر كاركردهاي علوم انساني( هو تحليل مسايل و معضالت روزآمد جامع حلّ
 .گردد

فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي  -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده دي نهايي ميبن استادان، نهايتاً در يك يا دو صفحه جمع

هاي شورا مسئوليت  نامه اگرچه براساس آيين. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  بندي علمي نهايي جمع
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منتقدين  ي مطالبين و يا حتّمؤلفطبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد 
درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به اصل متن و يا  به

 .اصل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيد

گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و يا حتي شيوة ارائه  -4
ة كامل و جامعي در نقد هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روي گاه بين گروه و ،نقد
ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخيص گروه يا تفاوت سبك و  نامه
توان سبك  هاي تخصصي و يا تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نمي رشته

گروه تخصصي را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً با  13و سياق 
هاي  با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت هستيمسازي كرد اما درصدد  يگر يكسانيكد

اقل برسانيمصوري را به حد. 

سعي بر آن  ،1390ها در سال  در مجموعة منشورات پيش روي نقد نامه هاي گروه -5
بوده براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال 

 ،علوم انساني واجد آن بوده  نقدنامة تخصصي در حوزةيك ياد، همة آنچه الزم است پيش 
نيم در منشورات سا و دبيران محترم گروهها بتواؤاميدواريم با همت مثال زدني ر. دارا باشد

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

ين محترمي است كه كتب آنها مؤلفانديشمندان، پژوهشگران و   دعوت از همة ،سخن آخر
را ما در اين مجموعه مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود 

  .مفتخر به ياري رسانند
جناب آقاي دكتر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 

م انساني و مطالعات فرهنگي اللهي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علو حميدرضا آيت
كرده و به ويژه به دوستان عزيز و اعضاء  تشكر هاي مستمر خود  به پاس حمايت

پور،  مقيسه، نجف: اسماعيلي و محسني و آقايان: ها وش دبيرخانه شورا خانمك سخت
  .كران بفرستم نصيري و شهابي، درودي بي
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شمند استاد گرانمايه جناب آقاي هاي ارز گذاري خالصانة خود را از تالش همچنين سپاس
ملكه ي رئيس محترم گروه فلسفه و نيز دبير گروه سركار خانم كلباسي اشترحسين دكتر 
اند، اعالم  كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين مجموعه را برعهده داشته پندجو
ن عزيزان ايهاي چشمگير  نشستن ساير فعاليتر و اميدوارم پس از اين شاهد به با كرده
  .باشيم

  
  سيدحسين حسيني  

  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
5/5/1392  

  





  
  
  
  
  
  
  

  
  شوراي بررسي متون فلسفه، كالم، اديان و عرفان معرفي گروه 

  و كتب علوم انساني

  
  )يادداشت رئيس گروه(

  
  

 مقدمه





  
  
  
هيچ كس در ضرورت اين امر . درباره نقد و نقادي بسيار گفته شده و نوشته شده است   

هـاي فـردي و اجتمـاعي ترديـد      هاي رشد و توسعه علم و آگـاهي  همؤلفبه مثابه يكي از 
شايد در نظر برخي اين معنا به صورت امري بـديهي جلـوه كـرده و چنـد و     . نكرده است

ما هم قصد نـداريم در اينجـا در ضـرورت نقـد در     . چون درباره آن را بيهوده تلقي كنند
شرايط نقد هميشه و همـواره  ساحت علم مطلبي را متذكر شويم، لكن توجه به مبادي و 

تـوان   رسمي دربـاره نقـد كـه بگـذريم مـي      از تعاريف رسمي  و غير. خالي از لطف نيست
دهد؟ و آيا به محض اراده به نقادي، كار نقـد هـم    پرسيد نقد چه زماني و در كجا رخ مي

رسد؟ و اساساً نقد مشروط به چه شرايطي است و چه نتايجي از آن انتظـار   به سامان مي
رود؟ گفته شده است نقد به معناي متأخر  آن از زمان كانت به اين سو رايـج شـده و    مي

اگـر   –ايـن سـخن   . شايد اساس نقادي تفكر جديد هم توسط وي گـذارده شـده اسـت   
متضمن حقيقت ديگري است و آن اينكه كانت صورتي از نقد و نقادي را  –درست باشد 

. داشته و يا بروز و ظهور ا ندكي داشته اسـت عرضه كرده است كه پيش از آن يا سابقه ن
گفت كه خود قدرت نقد خويش را دارد و مراد وي از ايـن نقـد،    كانت از عقلي سخن مي

توجه به اين معنا از آن هر كس كـه  . هاي خويش است ها و عدم توانايي آگاهي به توانايي
نقـادي اسـت، حـداقل     اي دارد و اگر نگوييم شرط اعالي هر نوع العاده باشد، اهميت فوق

شود كه  اهميت سخن كانت از اين جهت نيز آشكار مي. ناپذير آنست شرط مهم و اجتناب
كنـد و بـه    وي عليه خرد روشنگري و در فضاي بسط يافته آن نظر خويش را اعـالم مـي  

معنايي ديگر در دوران اقتدار عقالنيت قرن هيجدهمي، علناً ناتواني و محـدوديت همـان   
و البتـه عـدم    –آنكـه وقـوف بـه محـدوديت ادراك       اما شـگفت . نمايد ر ميعقل را اظها

ظاهراً در اينجا چيزي كـه  . خود در حكم نتيجه است و نشانه بلوغ عقل –محدوديت آن 
به منزله مقدمه رشد آگاهي است، خود در حكم بلوغ آگاهي معرفي شده و به دور منجر 

آنچـه  : مشكل منطقي خاصي وجود نـدارد چنانچه بدرستي دقت شود در اينجا !. شود مي
طلبـد و در آنجـا كـه بـه      اي از آگاهي را مـي  در يك جا به منزله شرط آمده است، مرتبه

  . كند اي ديگر از آگاهي را داللت مي منزله مشروط آمده، مرتبه
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البته فهم اين معنا به آساني ميسر نيست ولكن اجماالً به پيوستگي و اتحاد مراتـب علـم و   
همـه مـا بايسـتي در مقـدمات و     . اي به مرحله ديگر توجه كرده اسـت  گذار از مرحله لوازم

اي عميق دارد، تـا آنجـا كـه     در فرهنگ ديني اين معنا ريشه. لوازم نقد تأمل و توقف كنيم
آنچه از سلوك عملـي  . اساس ايمان و معتقدات فردي بر تحقيق و ايقان گذارده شده است

در مواجهه با آراء و ملل و نحـل بـه مـا رسـيده، انـدك      ) ع(هار و ائمه اط) ص(پيامبر اكرم 
از جملـه آن نقـد و   .. .نيست و مايه گرانسنگي براي استحصال نظام معرفتـي، پژوهشـي و   

هاي اين سـنت، روحيـه پرسـش و     ترين آموزه از زمره مهم. گذارد در اختيار ما مي –نقادي 
در ايـن زمينـه،   . صحيح بـا آراء ديگـران  پرسشگري است و در كنار آن آداب نقد و مواجهه 

هـاي متنـوعي از    تتبعات خوبي صورت گرفته است و از ميان منابع و مصادر روايـي، نمونـه  
مند براي  بندي شده است، لكن هنوز در قالبي نظام استخراج و دسته) ع(سلوك معصومين 

  .صورت پذيرداهل علم و تحقيق در نيامده و جاي آن دارد كه اين مهم بدست اهالي آن 
نقد و نقادي به هر معنايي كه اخذ شود، به اعتباري در حكم نتيجه است و بـه اعتبـاري   
ديگر در حكم، مقدمه، نتيجه است از اين حيث كـه جـز در سـايه آگـاهي و اشـراف بـر       

شود و مقدمـه اسـت از ايـن حيـث كـه امكانـات        موضوع و مطلب نقد شده، حاصل نمي
به اين معنا، نقد نه آغـاز راه اسـت و نـه انتهـاي آن؛     . شايدگ مي مؤلفديگري را فراروي 

اي از بسط و توسعه آگاهي است كـه همـواره صـاحبان تحقيـق را همراهـي       بلكه مرحله
ها و آداب آن نيـز وقـوف    ما اكنون در ضرورت نقد ترديد نداريم؛ اجماالً به شيوه. كند مي

قـد علمـي و عالمانـه و بـه اصـطالح      داريم، لكن بيش از هر چيز به ايجاد شـرايط الزمِ ن 
هاي سنوات اخيـر در قالـب    تالش. گفتمان انتقادي در ميان عالمان و نخبگان نيازمنديم

پردازي در خور ستايش است و چنانچه مورد التفات جـدي قـرار    هاي نقد و نظريه كرسي
ر اي كـه د  مجموعـه . گشايد هاي جديدي را به روي صاحبان علم و تحقيق مي گيرد، افق

هـاي جمعـي از اسـتادان و     هـا و بررسـي   پيش روي داريد، منتخبي است از نتايج داوري
هاي فلسفه، كالم، اديان  صاحبنظران كشور در خصوص فهرستي از آثار منتشره در حوزه
ها و پيشنهادات كه يقينـاً   و عرفان كه هم صورت نقادانه دارد و هم محتوي برخي توصيه

  .انشاءاهللا.فراروي نقد عالمانه بگشايد هاي جديدي را تواند افق مي
  

  حسين كلباسي اشتري
  و عرفان  رئيس گروه فلسفه،كالم و اديان

متونشوراي بررسي 



 نقد و بررسي كتب





  
  
  
  

  »هاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفه«
  

 كريم مجتهدي: نويسنده
  مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايرانپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي و : ناشر

   1382: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  373:  تعداد صفحات
  

  عليرضا منصوري: ناقد
نوشـتة كـريم مجتهـدي در    غـرب   جديد هاي فلسفه با ايرانيان آشناييچاپ سوم كتاب 

توسـط پژوهشـگاه فرهنـگ و     1388نسـخه در سـال    2000صفحه و با شمارگان  373
منتشـر شـده    1384و مؤسسة مطالعات تاريخ معاصـر ايـران در تـاريخ      انديشة اسالمي

  .است
آشنا، با سابقه، منضبط، با وقار و كالسـيك رشـتة    كتاب، كريم مجتهدي استاد نام مؤلف

هـاي وي   آموختگان ايـن رشـته روزي در محضـر درس    فلسفة غرب، كه بسياري از دانش
هـا   ددي در حوزة فلسفة غرب است و اكنـون پـس از سـال   اند، داراي آثار متع تلمذ كرده

هـاي   تدريس و تحقيق در فلسفة كالسيك غرب، از عهد باستان تا عصر جديد، در سـال 
وي از معدود بازماندگان نسلي از . شناسي روي آورده است اخير به تحقيق در زمينة غرب

مـدهاي فلسـفي   محققين و اساتيد است كه در فضايي كـه بسـياري بـه دنبـال آخـرين      
هاي مهم بـه مطالعـة    هستند حوصله و وسواس اين را دارد كه براي يافتن پاسخ پرسش

هايي بپردازد كه امروز ممكن است حداكثر نامي از آنـان   هاي شخصيت نسخ خطي و نامه
  . تر باقي مانده باشد در حافظة تاريخي نسل جوان
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دهـد   و خصوصاً تاريخ فلسفه ميشايد بتوان گفت اهميتي كه مجتهدي به تاريخ انديشه 
ــد از        ــل جدي ــه نس ــد؛ در حاليك ــه باش ــيالت وي در فرانس ــي از تحص ــدي ناش ــا ح ت

ورزي در انگلسـتان   آموختگان فلسفة غرب در ايران، اغلـب متـأثر از شـيوة فلسـفه     دانش
هايي مثل كمبريج، عمدتاً فضـاي غالبشـان رويكـردي     هستند كه، غير از معدود دانشگاه

آموختگـان ايرانـي تعلـق دارد كـه از جهـت       مجتهدي به نسـلي از دانـش  تحليلي است، 
دهند، تحت تأثيرِ شيوة فرانسوي در آموزش و تحقيقـات   اهميتي كه به تاريخ فلسفه مي

فيوره، كسي كه در جهت برقراري ارتباط بين آنچـه در فلسـفة    الن مونته. فلسفي هستند
گويـد   كند، بيراه نمـي  مي  يان دارد تالشدهد و آنچه در ساير جاها جر مي انگلستان روي 

ارتباط نزديك دارد  تاريخ فلسفهكه مطالعات فلسفي در فرانسه سنتاً با تحقيق عميق در 
و فيلسوف فرانسوي، برخالف آنچه در بريتانيا رسم است، مسائل فلسـفي را ذاتـاً مسـائل    

دانـد، بلكـه مسـائلي تلقـي     تاريخ فلسفه ب دربارةداند؛ نه اينكه آنها را مسائلي  تاريخي مي
ايـن كتـاب نيـز از آنجـا كـه در       1.گيرنـد  سرچشمه مـي  تاريخ فلسفهكند كه از خود  مي

، پرسشـي تـاريخي را طـرح    هاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفهخصوص چگونگيِ 
كند، از اين شيوه و روش دور نيست؛ خصوصاً، چنانكـه از محتـوا و مضـامين برخـي      مي

آيد، توجه و التفات وي به تاريخ انديشـه و فلسـفه همـراه و قـرين      بر ميفرازهاي كتاب 
ذهـن  «مثالً اين سخن وي كه . شناختي است هاي نظري و روش سنجي مالحظات و نكته
الهاللين قرار دهـد و بـه    اصطالح بين هم كه بخواهد بعضي از عوامل را به  مورخ هر اندازه

ورد نظر بپـردازد، بـاز در فهـم كلّـي خطـوط      نحو مستقيم به توصيف جريانات تاريخي م
طور ضمني، ناگزير از توجه به متن جريان و توسل به عواملي است كـه   اصلي، حداقل به

وضـوح معلـوم    اغلب اوقات در بادي امر رابطة آنها با آنچه تحقـق پيـدا كـرده اسـت، بـه     
دهد كه آنچه  ينگاري نشان م شناسانه در تاريخ تفطن وي را به اين نكتة روش ،2».نيست

تاريخي؛ و ايـن   وقايعاند، نه  تاريخي مورخ هاي گزارشتحت عنوان تاريخ با آن مواجهيم، 
تنها تخفيف علم تاريخ، خصوصاً تاريخ فكر و انديشه، نيست، بلكه موجب اينسـت   نكته نه

بـه   دوبـاره خود ناچار بايد  ]بهتر وضعيت[اي، هر نسلي براي شناخت  در هر دوره... «كه 
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 1».بـاز انديشـد  خـود در واقـع آن را    ]پاسخي براي مسـائلِ [ريخ برگردد و براي يافتن تا
  ).ايتاليك از من است(

كنـد كـه شـناخت     هر چند مطالعة كتاب، خواننده را به اين احساس كلّـي هـدايت مـي   
حل قابـل   جهت منجر به راه ايرانيان از فلسفة غرب، شناختي ابتدايي و خام بوده و از اين

نشده است، اما سياق كالم مجتهدي از اين حيث كه صـبغة  » مسألة تجدد«براي قبولي 
تخطئه و تحقير پيشينيان را نـدارد و تـا حـدي آن را نتيجـة وضـعيت و شـرايط زمانـة        

داند، حتي اگر مجال شرحي جامع و كامـل از وضـعيت و شـرايط مـذكور      گران مي كنش
  . نيافته باشد، با اين حال منصفانه است

هـا و شـرايط، در فصـل دوم، متـذكر ايـن نكتـه        دة كتاب در توصيف اين موقعيتنويسن
مشخصـة فرهنـگ غـرب     »مسيحيت«، 19شود كه براي قاطبة ايرانيان تا اواخر قرن  مي
دادند بر اسـاس همـين شـناخت بـوده      واكنشي هم كه به فرهنگ غرب نشان ميو  بوده

تـوان وسـيله قـرار     دين را نمـي «كه  اند داوري نيز بوده است؛ ضمن اينكه دچار اين پيش
اي  داوري را با ذكر نمونه رسد كه فصل ششم بر آن است كه همين پيش نظر مي به 2.»داد

، بـه  »رقابت مبلغان كاتوليك وپروتسـتان، در ايـرانِ عهـد قاجـار    «تاريخي، تحت عنوان 
حمايت  ها با چالش كشد و در ضمن آن نشان دهد كه چگونه در ايران آن روز پروتستان

ها، در جهت تأمين منافعِ اين  ها با حمايت فرانسوي ها، و كاتوليك ها و انگليسي امريكايي
  .دول، فعاليت تبليغي داشتند

ير، مورخ سرشناس علم، دانست كـه   توان مؤيد اين نظر پيتر دي اين موارد تاريخي را مي
ظـل امـوري چـون     از اواخر سدة پانزدهم ميالدي به بعـد بـين توسـعة اروپـايي كـه در     

هاي علمي  گرفت، و دستاورد تبليغات مذهبي، بازرگاني، ديپلماسي، و استعمار صورت مي
  نمونة ديگري از فعاليـت . 3در غرب، خصوصاً تاريخ طبيعي، ارتباطي نزديك وجود داشت

توان در سفرنامة بالنسبه صـادقانة شـاردن، تـاجر و جهـانگرد      گردان اروپايي را مي جهان
در ايرانِ دورة صفوي، يافت كه مجتهدي با تكيه بر آن، در فصل سـوم، ضـمن   فرانسوي 

متفكراني چون مالصدرا و ميرداماد كه براي ايرانيـان امـروز    اشاره به اين نكتة جالب كه
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شناخته شده و مشهورند، در گزارش شاردن از علمِ آن دوره انعكاسي ندارند، ايـن تلقـي   
ه قاطبة ايرانيان فقط افرادي را كه در كلّ علـوم تبحـر   كند ك رايج آن زمان را آشكار مي

  .دانند دارند، عالم مي
در موقعيتي متفاوت، برخي ديگر از نخبگان ايراني، مثل عباس ميرزا، با اينكه از رهگـذر  

مانـدگي   اي ايران، به عقب يافتة غرب و مقايسة آن با جامعة قبيله مواجهه با نظام سازمان
يافتند، اما به دليل اينكه يـا خـود جزئـي از اركـان      دني آگاهي ميو نيازهاي صنعتي و م

حكومت بودند يا حكومت استبدادي را مانعي قوي براي رسيدن به نهادهايي شبيه غرب 
المدت براي اقـدام بنيـادي فرهنگـي در     ، نسبت به اتخاذ يك استراتژي طويل1ديدند مي

ـ  شرايط آن روزگار، خود را عاجز و نـاتوان مـي   د و اگـر هـم اقـداماتي تحـت تـأثير      ديدن
در . دادند، عاجـل و موضـعي بـود    هاي اصالحيِ پطر كبير و كاترين دوم صورت مي برنامه
هـاي   افتادگي و نياز رابطه هر چند مجتهدي بر اين امر تصريح دارد كه آگاهي از عقب اين

نـه فقـط    خواهي لفظي كند و با تجدد خواهي را توجيه نمي خود تجدد صنعتي به بخوديِ
آيـد، بلكـه چـه بسـا      شود و راهي براي رسيدن به مطلوب حاصل نمي شرايط عوض نمي

، با اين حال به روشني بيـان  2شود خود مانعي براي تأمل در مسائل اصلي و زيربنايي مي
هـا و   كنـد در شـرايطي كـه نخبگـان و كنشـگران آن روز قـرار داشـتند، چـه روش         نمي

براي رسيدن به يك تحول فرهنگي عميـق و بنيـادي در   شد  هاي ديگري را مي مكانيسم
اين داعية وي نيز . پيش گرفت؛ سؤالي كه شايد همچنان امروز قابل طرح و بررسي باشد

هاي فرهنگي و تاريخي، و امكانات محلي و بومي و صـرفاً بـا    كه اين تحوالت بدون ريشه
روشـن نيسـت كـه     شود، هر چند سخن درستي است،  به قدر كافي حاصل نمي» شعار«

حلي مشخص بـراي مسـألة مـذكور     سازي كرد و از آن مدل و الگو و راه بتوان آن را پياده
  .ارايه داد

آقـا، چهـرة متجـدد     حسينقلي«از ديگر نخبگاني كه معروض توجه مجتهدي شده است، 
، است كه نمونه و گونة فكري ديگري از نوع متجـددان را  »عصر قاجار به روايت گوبينگو

وان از آن انتزاع كرد كه از رهگذر آشنايي با زبان فرانسه و تماس بـا غـرب، مخـالف    ت مي
بـه  » بازگشـت «، رؤيـاي  »رنسـانس «از  سـطحي دين رسمي است و بر اسـاس تقليـدي   

جاي بازگشت بـه يونـان باسـتان، بـا      فرهنگ باستانِ ديارِ خويش را در سر دارد؛ يعني به
                                                            

  .111، ص هاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفهمجتهدي،  .1
  109قبلي، ص  .2



  25هاي جديد غرب     آشنايي ايرانيان با فلسفه

 
 

را پاكسازي ذهن و زبان ايرانيان از فرهنگ عربي  تمايالتي ضد عربي، يكي از لوازم تجدد
گونه از تجدد نيز، از آنجا كه تفكـر اصـيل را    مجتهدي هر چند معتقد است اين.  داند مي

دهـد كـه    بـرد، ولـي بـاز توضـيح نمـي      پشتوانه و حامي خود ندارد، راهي به دهـي نمـي  
آقـا   الِ حسينقلييك تفكر، در شرايط و موقعيتي كه امث» اصالت«مختصات و مشخصات 

را » اصـالت تفكـر  «ها بـراي  »معيار«توانست باشد و آيا آن نوع  كردند، چه مي زندگي مي
توان بـراي موقعيـت    هايي، كماكان مي همان شكل، يا حتي با تغييرات و جرح و تعديل به

  كنوني نيز در نظر گرفت يا خير؟  
خان  ميرزا ملكم«وقتي مجتهدي در فصل نهم، گونة ديگري از متجددان را، تحت عنوانِ 

كند در  دهد، با اينكه تصريح مي ، مورد عنايت قرار مي»و اصول نظري نظام پيشنهادي او
خان با اوضاع جهان غرب در نيمـة   اندازة ميرزا ملكم كس به ميان رجال دورة ناصري هيچ

هـاي   ها و نهـاد  خان را به اهميت سازمان است و تفطن ملكمنبوده دوم قرن نوزدهم آشنا 
شمرد و وي را از تهمـت خيـانتي كـه     آموزشي و اجتماعي غرب وجه ممتاز تفكر وي مي

و حتـي خطـوط اصـليِ آثـارِ او را در      1دانـد  كنند، مبرا مي برخي تندروها به وي وارد مي
ولـي وي را، بـه جهـت وجـود برخـي      ، 2كند جهت آگاه و بيدار ساختن مردم ارزيابي مي

و بـه همـين    شمرد نمي» پرست وطن«هاي انتفاعِ شخصي،  ها و اغراض و انگيزه طلبي جاه
االسالم  يابد و برخالف ناظم را بر وي مناسب و درخور مي» المللي دالل بين«دليل اطالق 

  »صلي مـذهبي تح«، بلكه داند نمي» فيلسوف«تنها شايستة عنوان  السلطان، او را نه و ظل
خـواه بعـدي تلقـي     اي به فرهنگ نسـلِ ترقـي   وي را صدمه» زدگيِ علم«و ) پوزيتيويسم(

بنـد   ماندگيِ ايران در ترجيـع  خان از عقب مجتهدي ضمن بيان اينكه تلقي ملكم. كند مي
ورزد كـه   ، قابـل درك اسـت، بـر ايـن نكتـه نيـز تأكيـد مـي        »قانون است ايران بي«وي، 
ه سبب شرايط زمانـه يـا شـايد بنـا بـه تـأثير سـيدجمال، مـالزم بـا          خواهيِ وي، ب ترقي
دينـي   زاده، كه صريحاً مروج الحاد و بي و از اين حيث با آخوند 3است نبودهستيزي  اسالم

بود، و موضوع فصل دهم كتاب است،  تفاوت دارد و در مجموع شـايد بتـوان گفـت اگـر     
هر چند ملكم خود از .. .«وب داير بر اينكه ك داوريِ نهاييِ مجتهدي به ارزيابي كلّي زرين
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لحاظ اخالقـي نمونـة قابـل تقليـدي نيسـت، در نشـر فكـر آزادي و ترقـي نقـش قابـل           
  . نزديك نشود، حداقل نافي آن نيست 1».اي در تاريخ عهد ناصري دارد مالحظه

ذكـر فالسـفة بـزرگ غـرب در كتـاب      «فصل سيزده تـا هفـده كتـاب، كـه بـه بررسـي       
پـردازد، خـالي از    الملك ميرزا مي بديع  آقاي تهراني در پاسخ به پرسش ِ علي»الحكم بدايع

جا، در فصل سيزده، با ذكر شواهدي، از  يك. هايي در تحليل و محتوا نيست فراز و نشيب
جمله اينكه حتي اسامي برخي فالسفه با تلفظ صحيح درج نشده است، تأكيـد دارد كـه   

حكايت از عدم آشـنايي وي بـا آراء و كتـب اصـلي     پاسخ اين حكيم و فيلسوف اسالمي، 
چه نيـاز  ... «كند كه  اين پرسش ظريف را طرح مي مؤلفجا  فالسفة مذكور دارد و همين

الملك را بر آن داشته است كه دربارة فلسفة غرب از مالعلي زنـوزي   دروني و رواني، بديع
او كسب اطالعـات   سؤالي كند كه تبحري در اين رشته نداشته است؟ بدون شك منظور

پاسـخ مجتهـدي بـه    . 2».بيشتر در فلسفة غرب نبوده و قصد خودنمايي نيز نداشته است
شـود كـه سـؤالِ وي     اين پرسش، در اين فصل، در نهايت به اين ظنّ و گمان نزديك مي

است و گويا هر دو طرف معتقدند كه فلسفة غرب، نسبت  نداشتهجنبة استفهاميِ واقعي 
بـه نظـر هـر دو، افكـار     «مطلب در خور اعتنايي ندارد و به تعبير وي  به فلسفة اسالمي،

فالسفة غربي به منزلة قطرة باراني است كه از ابري چكيده است و بايد از ديـدن پهنـاي   
بـودن آن قطـره بـاران در واقـع بـه پهنـاي دريـا        . فلسفة اسالمي خجل و شرمنده شود

  3».كاهد يافزايد، و نباريدن آن هم چيزي از دريا نم نمي
ترديد از شدت  شود، ولي بي اين پاسخ و داوري هر چند در فصول بعدي صريحاً نفي نمي

تـر،   الملك و در پرتـو شـواهد جديـد    و غلظت آن، در ضمنِ تحليل بيشترِ شخصيت بديع
، بـا بيـان   )فيلسـوف فرانسـوي  (مثل وضع خانوادگي وي و جستجوي مصرانة كتاب اولن 

زيادي در فلسفه نداشته ولي فلسفة غرب بـراي وي از چنـدان    كه هر چند وي تبحر اين
، كاسـته  4كشـانده اسـت  » اي فلسفة مقايسـه «اي  اهميتي برخوردار بوده كه او را به گونه

كنـد كـه    كه گونة جديدي از متجـددانِ دورة ناصـري را مشـخص مـي     شود، تا جايي مي
افكـار   تأييـد ماالً در جهـت  اي از تفكر غرب است كه احت تالششان براي آشنايي با جنبه
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اعتبـار قلمـداد    يكباره باطـل و بـي    اسالمي باشد؛ نه اينكه سنت فلسفي ملي را به -ايراني
الملك نمايندة آنان است،  رأي مجتهدي، هرچند اين گونه از متجددان، كه بديع به. 1كند

ي بـاز كـاري   ماندگي ايران واقف بودند، ول از رهگذر اطالعاتي كه از غرب داشتند به عقب
ديدنـد و جهـت حفـظ ظـاهر، كـه در غيـر        جز رفع اشكاالت آني را در توان خـود نمـي  

آورده است، حتي كوچكترين اقـدام را در   صورت به مقام و شهرت آنها لطمه وارد مي اين
  .2دانستند هاي عميق نامقدور مي ريزي جهت برنامه

علي فروغي و خصوصـاً اثـر   هاي محمد نويسنده در فصل هجده، از رهگذر بررسي فعاليت
هاي علمـي   ، ضمن اينكه بر ارتباط فعاليتسير حكمت در اروپاپر مخاطب و مشهورِ وي، 

هاي فرهنگيِ وي را باعث  كند و عليرغم اينكه سياست و فرهنگي و سياسيِ وي تأكيد مي
شمارد، ترجمة وي  ها و غربزدگي و سبب عقيم كردن فكر فلسفي مي نگري برخي سطحي

دكارت و تأليف سير حكمت در اروپا را، با وجود برخي ايرادات و  الة گفتار در روشرساز 
با اينكه مأخذ و مرجع آن اثر تأليفي معلـوم نيسـت، بـا توجـه بـه شـرايط آن روزگـار و        

  .كند امكانات فروغي، كاري درخور توجه و تحسين قلمداد مي
هـر چنـد   . نيسـت وش دكـارت  رسـالة گفتـار در ر  البته ترجمة فروغي، اولين ترجمـة از  

گيـري بـه    مشي غـرب و جهـت   مجتهدي كه فلسفة دكارت را نقطة عطفي در تغيير خط
داند، با اين حال از رهگذر نقدي كه به وضع ترجمة آثار فلسفي در ضـمن   سمت علم مي

كنـد،   ، در فصل هفتم، ارايه مـي »گفتار در روش دكارتنخستين ترجمة فارسيِ «معرفيِ 
تنهايي براي حل معضل تجدد مثمـر ثمـر    ت كه ترجمة متون اروپايي را بهتوان درياف مي
مترجم عالوه بر آشناييِ كامل بـا  ... «دهد كه بايد  داند و مخاطب امروز را زينهار مي نمي

مباحث اصلي فلسفه و با اصطالحات فنيِ آن، خود نيز از موهبت تأمـل عميـق شخصـي    
خوبي دريابـد و دردش را احسـاس    ورد بحث را بهاو بايد آراي فيلسوف م. برخوردار باشد

خيزد، الجرم بـر دل   كند وگرنه كوشش او عبث خواهد بود و سخن او چون از دل برنمي
اي ناصحانه و مشـفقانه دارد،   اين هشدار مجتهدي هر چند صبغه  3».هم نخواهد نشست

ة مـدل و الگـويي بـراي    اعتقاد من، ظرفيت آن را دارد تا از آن فراتر رود و به ارايـ   اما به
يابد مگر اينكه نويسـنده   ولي اين مهم تحقق نمي. نحوة مواجهه با آثار فلسفي غرب شود
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 »وهبت تأمل عميـق شخصـي  م«ها فراهم كند كه آيا و چگونه  پاسخي براي اين پرسش
فيلسـوف غربـي را    “درد”توانـد   قابل آموزش و فراگيري است؟؛ چگونه كنشگر ايراني مي

فيلسـوف مـورد   » پاسخِ«، و درك نحوة »درد«؟ و در صورت احساس آن »احساس كند«
تواند  اي و تحذيري مي نظر براي آن درد، چگونه و با در نظر گرفتن چه مالحظات توصيه

  .كارگيرد آن را در فضاي فرهنگي و معرفتي ايراني به
هـاي   ين اثر، هيچ پاسـخي بـراي پرسـش   اين معنا نيست كه نويسنده، در ا سخن فوق به
آمـد،    توان از بررسي كلّ كتاب، در حد آنچـه در همـين بررسـي گفتـه     مي. مذكور ندارد

هايي، هر چند كلّي، انتزاع كرد، ولي تا رسيدن به اراية يـك   ها و تحذير ها و توصيه پاسخ
  . داردمدل و الگوي منسجم كه قابل عرضه و ارزيابي باشد، راه درازي در پيش 

شك  هاي صوري و محتوايي، بي بر اساس آنچه گفته شد، كتاب حاضر، با توجه به ويژگي
است، نه كتاب درسي و البتـه از آنجـا كـه كتـاب تحقيقـي و كتـاب        تحقيقييك كتاب 

. كاهـد  شوند، اين مورد از ارزش علمـي آن نمـي   درسي براي منظوري متفاوت نوشته مي
مجموعه مقاالت ارايه شده است، بهتر بـود فصـلي پايـاني    صورت  اين كتاب از آنجا كه به

بنـديِ نتـايج حاصـل از ايـن مطالعـات       تحت عنوان مؤخره به آن اضافه شود كه به جمع
غيـر از  . دهد، بپردازد اي كه اين مقاالت را به هم پيوند مي موردي تاريخي و بيان زنجيره

هاي يـازده و دوازده كـه    در فصل هاي زياد از برخي متون، خصوصاً قول اينكه آوردن نقل
پـردازد و تحليـل    بيشتر به گزارش و معرفي يك ترجمـه و يـك تفسـير از دكـارت، مـي     

سـازد،   بـار مـي   آور و كسـالت  كند، كتاب را براي مخاطب تا حدي مالل چنداني ارايه نمي
 شيوة اراية مطلب، در فصول سيزده تا هفده كتاب، خواننده را هم با مـواردي مشـترك و  

هايي كه در فوق به آنها اشاره شد،  كند و هم، به جهت فراز و نشيب همپوشان مواجه مي
هـا را در يـك فصـل مجـدداً      سازد؛ بهتر بود كه نويسـنده همـة ايـن فصـل     سردرگم مي
نوشـت بـا    كرد و به سير تحول فكري خويش در اين زمينه در پاورقي يا پي بازنويسي مي

  .كرد ميارجاع به مقاالت اوليه اكتفا 
مسأله، يعني تفطن  تشخيصتوان گفت هر چند تالش مجتهدي در مقام  در مجموع مي

هـا را مـدفون    هاي كويري آبـادي  در كشور ايران اگر طوفان«: به اين واقعيت تاريخي كه
كند  تري خاطرات را نيست و نابود مي سازد، حوادث تاريخي در واقع به نحو سهمگين مي

شـايد   –هـاي گذشـتة بسـيار دور و حتـي      عين همه چيز به زمانال و گويي در يك طرفه
مانـد؛ نـه فقـط تمـام      پيوندد و نشاني از آنها بـاقي نمـي   به ماقبلِ تاريخ مي ـبتوان گفت  
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گردند، بلكه آثار و افكار نيز همچنين خاكسـترند و بـه    اجسام از خاكند و به خاك بازمي
ل اسـت، امـا در مقـام تعليـل آن چنـدان      قابل تحسين و در خور تأم 1».روند باد هوا مي

روشن و واضح نيست و هر چند خواننده را در مقام تعليل و يافتن راه حلي براي مسـألة  
در تـاريخ تجـدد   » متكي به سنت«و  2»تفكر اصيل«نحو كلّي متوجه فقدان يك  فوق، به

 چيسـت و » اصـالت «كنـد كـه معيارهـاي     كند، اما در عين حال مشخص نمي ايراني مي
شـناختي،   آموختن از فلسفة غرب در عين اتكاء به سنت بايد ملتزم بـه چـه لـوازم روش   

سو در ورطـة تحجـر نيفتـد و بـه      شناختي باشد كه از يك شناختي و حتي جامعه معرفت
هاي فلسفيِ نو را كشف كند و از سويي  ها و توان هاي نو بالنده باشد و امكان مدد انديشه

، داراي حياتي مستمر و غير ايـدئولوژيك باشـد؛ بـه بيـان     به يمن داشتن ريشه در سنت
الملك ميرزا نمايندة آن است، در عين آشناييِ هر چنـد   اي كه بديع تر، چرا گونه مشخص

برد تا كارنامة وي را  اجمالي ولي توأمان با سنت و غرب، چندان هم دل از مجتهدي نمي
منفـي  «ذكر اينكه اين كارنامه در مجموع آل و بنيادي ارزيابي كند و صرفاً به  الگو و ايده

  3كند؟ اكتفا مي» نيست
كم گرفتن تالش صورت گرفته  تنها به معناي دست هايي نه انتظار پاسخ به چنين پرسش

جهت كه برانگيزانندة  ، بلكه تأكيديست بر اهميت تحقيق حاضر از آننيستدر اين كتاب 
هـاي   خواه در جهـت شـناخت گونـه    :هاي پژوهشي جديد است ها و تعريف برنامه پرسش

هاي تعامل آنها با فلسفة غرب از رهگذرِ بازخواني انتقادي تالش ايرانيـان، و   مختلف مدل
هـا و الگوهـاي    ها و الگوها و صـورتبندي مـدل   خواه در جهت اصالح و بازسازيِ آن مدل

بررسـي،   در پايان اين. هاي فكري جديد با التفات به مطالعات تاريخي و طراحي آزمايش
ولي البته در ابتداي اين مسير طوالني، اين بصيرت مهم مجتهـدي را نيـز بايـد همـواره     

تا وقتي كـه  ناخواه  هر ايدئولوژي وارداتي، صرفنظر از ناحية آن، خواه«مدنظر قرار داد كه 
، در خدمت استعمار نـو اسـت و بـه    امكان سنجش و تأمل و تعمق را از انسان سلب كند

... .و غيره» مترقي«و » پيشرو«عنوان  يا به» اصول تمدن«، چه تحت عنوان نحوي از انحا
  ). ايتاليك از من است( 4».آورد وجود مي اختناق فكري به سبك نو به

                                                            
  .306. قبلي، ص. 1
  .152. قبلي، ص. 2
  .306. قبلي، ص. 3
  .179. قبلي، ص. 4
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  »كتاب ما و تاريخ فلسفه اسالمي دفاع از فلسفه در مقابل نگاه ايدئولوژيك«
  

  
 دكتر رضا داوري اردكاني: نويسنده

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: ناشر
  1389: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ

  تهران  :نشرمحل 
   611:  تعداد صفحات

  
  علي مرادخاني: ناقد

نوشته استاد دكتر رضاداوري در سه بخش با عنـاوين  » ما و تاريخ فلسفه اسالمي«كتاب 
بخـش  (، گزارش مختصر تاريخ فلسفه اسالمي )بخش اول(قوام و تاسيس فلسفه اسالمي 

به همراه مقدمه ناشـر و  ) بخش سوم(و وضع فلسفه در ايران و مقام فلسفه اسالمي ) دوم
صـفحه توسـط سـازمان     611يـات، اشـعار و نمايـه در    مولف و نيز كتابنامـه، فهرسـت آ  

 2500و بـا شـمارگاني    1389انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشـه اسـالمي در سـال    
استاد دكتر داوري در آثار قبلي خويش نيز كم و بيش نگاه بسـط  . چاپ شده است نسخه

اند به اجمال ايـن   ههايي متعددي كه چاپ كرد اند و در رساله  يافته در اين اثر را را داشته
اما اثر حاضر، از آنجا كه از آثار متـاخر ايشـان اسـت، واجـد     . موضع را تصوير كرده بودند

درميـان آثـاري كـه بـه     ما و تاريخ فلسفه اسالميكتاب . آخرين مواضع ايشان خواهد بود
 اند يا در عنوان چنين اسم و رسمي را دارند اثري ممتاز تاريخ فلسفه اسالمي توجه كرده

تـاريخ   ،تاريخ فلسـفه اسـالمي  در واقعاغلب آثار موجود در زبان فارسي ذيل عنوان . است
تاريخ فلسفه فرع بر تأمل درنسبت تاريخ و فلسفه اسـت و بـا ايـن تامـل     . فلسفه نيستند

اما در اين مجال قصد توجه بـدين معنـي   . تاريخ فلسفه الزم ذات فلسفه ديده شده است
ست آثار پيش چشم ماست معموالً ذيل عنوان تـاريخ فلسـفه   باري آنچه از اين د. نيست

از آنچه محققان اهل تتبع پاكستاني و مالزيـايي، عربـي و ايرانـي    . شود اسالمي آورده مي
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كنند و مقاالتي در خصـوص فلسـفه و فالسـفه     مقيم در دنياي انگليسي زبان تبويب مي
يابـد،   ترجمـه و نشـر مـي    اسالمي و گاه كل علوم و فرهنگ اسالمي ذيل تـاريخ فلسـفه  

اما اين قول سـلبي كـه   . تواند تاريخ فلسفه اسالمي به حساب آيد چنانكه عنوان شد، نمي
گاه به كرات در اينجا و آنجا ذكر شده نبايستي راه به تخفيف اين آثار ببرد هر چه هست 

ين فعال بضاعت موجود ماست و اگر كاري قرار باشد صورت گيرد بي مدد و بي توجه به ا
در اين ميان مجموعه چهار جلدي ويراسته ميان محمد شـريف  . دست كارها نخواهد بود

كه از اوايل دهه شصت به فارسي ترجمه شده است دست كم در بعضي از مقاالت چه به 
اي كـه در يكـي دو    مجموعـه . قابل توجه و استفاده بوده اسـت  لحاظ تاليف و چه ترجمه

صل آنهم تبوبت و ويراست مجموعه مقاالتي بوده است سال اخير به فارسي درآمد و در ا
اند در برخي مباحث كم و بيش قابل استفاده  كه دكتر نصر واليور ليمن بدان همت كرده
هاي مقاالت مجموعه ويراسـته ميـان محمـد     است هر چند بلحاظ ترجمه به پاي ترجمه

ليم از ايـن كـه   خوشـحا . ايـم  البته مسـاله ترجمـه را بـد ترجمـه كـرده     . رسد شريف نمي
اند و بحمداهللا ادبيات فلسـفي مـا را چـه از جـنس فلسـفه       مترجمان جسوري پديد آمده

و اگـر  ! انـد  نويسند غنا بخشـيده  غربي و چه آنچه ديگران در خصوص فلسفه اسالمي مي
اند و اين تورم را خـوش بينانـه غنـا     درست توجه كنيم موجب تورم ادبيات فلسفي شده

ها يا در ست تر زبـان بعضـي از    از اين روست كه قلم بعضي از ترجمه .ايم خوانده و ديده
گفته شد كـه  ! باري باغ خودمان را آباد كنيم. ها فاصله فاحشي با اصل متن دارند ترجمه
در ميان آثار مشابه خود، اگر داشته باشد، كـاري ممتـاز    ما و تاريخ فلسفه اسالميكتاب 
ح وگــزارش احــوال و آثــار و افكــار فالســفه چــرا؟ اگــر تــاريخ فلســفه را بــا شــر. اســت

(doxagraphy)    يكي نگيريم و آن را فرع بر ظهور فكر تاريخي جديد بـدانيم بايسـتي
ثانياً تامل كنيم و به اصول و ) اسالمي(در نسبت تاريخ و فلسفه اوالً و آنگاه فلسفه و دين 

ر ملل و نحل و مانند آن را مبادي بيابيم و به نظري برسيم تا بتوانيم اخبار الحكما و اخبا
به تاريخ فلسفه تبديل كنيم و از ينروست كه ذكر اقوال و آراء فالسفه را از كتاب آلفـاي  

حتـي مورخـان   . توان تاريخ فلسـفه خوانـد   متافيزيك ارسطو تا اسفار صدرالمتالهين نمي
اين امر  فلسفه غربي مثل پدر كاپلستون، كه از جهاتي بي شباهت به ما نيستند، ناچار از

بوده و در مقدمه جلد اول تاريخ فلسفه خود توجه به نگـاه تـاريخي را در تـاريخ فلسـفه     
در اين توجه اسـت كـه مقـام و موقـع فلسـفه اسـالمي       . ناگزير ديده و متذكر شده است

، چنانكـه در  ما و تاريخ فلسـفه اسـالمي  كتاب . دهد يامسيحي يا جديد خود را نشان مي
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لذا نبايستي كتاب را كـاري در  . ا نظر بدين نگاه نوشته شده استمقدمه آن آمده است، ب
خصوص سير تقويمي آراء و افكار فالسفه اسالمي ديد بلكه دريافت نسبت ما در مقـام و  

هـاي   ازينرو كتاب بيـان نگـاه متجـددان بـه فلسـفه     . وقت اكنوني است با فلسفه اسالمي
اسالمي و مقام تاريخي در قياس بـا   گذشته و درك آنها از اسالف و توجه به سير فلسفه

  ).19: 1389داوري، (فلسفه يوناني و جديد است 
در اين ميان كتاب تلقي خاصي از فلسـفه اسـالمي دارد و آن پرسـش از نسـبت ديـن و      
فلسفه وجمع بين آنهاست و در عين حال توجه به آتش بس ميان فلسفه و سياسـت در  

باشد تاريخ فلسفه اسالمي نوشته شود بناچـار   لذا اگر قرار. عين حفظ آتش زير خاكستر
اگر . درگير پرسش اصلي آن بايد باشد و آن پرسش، پرسش از نسبت دين و فلسفه است

اين پرسش تصنعي تلقي شود فلسفه اسالمي منحل در فلسـفه يونـان و حاشـيه دسـت     
ده چندم بر آن تلقي خواهد شد چنانكه به تكرار در كتاب ايـن ديـدگاه طـرح و نقـد شـ     

اگر نقد و مالحظه در خصوص اين كتاب معني داشـته باشـد   ). ديدگاه مستشرقان(است 
ظاهر پرسش شبيه به پرسشي است كـه  . بايد آن را در انتقال پرسش آن به خواننده ديد

در فلسفه مسيحي هم پيش آمده است اما چنين نيست پاسخ پرسـش در سـير فلسـفه    
شتراوس بدرستي نقل شده است كه مسـيحيت  از لئوا. مسيحي به راه ديگري رفته است

در دادگاه فلسفه حاضر شد و به قصد توجيه و تطهيـر خـود بـه دفـاع از آورده خـويش      
اين فلسـفه بـود كـه بايسـت از خـود در      . پرداخت اما در عالم اسالمي قصه بالعكس بود

در جاي اين قول اشتراوس زمينه و لوازمي دارد كه . كرد دادگاه شريعت اسالمي دفاع مي
خود بايد تحليل شود اما اين قدر هست كه اگـر فلسـفه مسـيحي در سـير خـود راه بـه       
فلسفه جديد برد و دست كم آسان از هم گسيخت فلسفه اسالمي در پاسـخ بـه دادگـاه    

فلسـفه اسـالمي بمعنـاي درسـت آن     ). 21: همـان (شريعت، اسالمي شد و اسالمي ماند 
ين بدوزد چـرا كـه شـريعت اسـالمي پـيش از آن      توانست يكسره نگاه خود را به زم نمي

قدري حق زمين را پرداخته بود به عبارتي سـاكنان و مردمـان عـالم اسـالمي در عمـل      
لـذا نگـاه فلسـفه    . گرفتار اضطرار نبودند و شريعت زندگي آنها را سرو سـاماني داده بـود  

كتاب آمده  در. اسالمي بيش از آن كه به زمين دوخته شده باشد معطوف به آسمان بود
دانيم كه ايـن قـول و تعبيـر از آن     مي. است كه سقراط فلسفه را از آسمان به زمين آورد

يكـي  : دانـد  اما كتاب آورده سقراط را واجد دو استعداد مي. سيسرو در حق سقراط است
را محقـق   (modernity)استعداد اول نظام تجدد . زميني و ديگري رو به سوي آسمان
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به عبارتي مساله كتـاب از منظـر   ). 25: همان(بازگشت به آسمان را  كرد و استعداد دوم
ديگري مالحظه اين دو استعداد است بطوري كه فلسفه در غرب عالم اسالم با ابن رشـد  

) 23: همـان (به راه اول رفت و آسان در مسير اسـپينوزا و هيـوم  و كانـت قـرار گرفـت      
اما اكنون كـه تجـدد   . ين فعليت يافتواستعداد دوم در شرق عالم اسالم خاصه ايران زم

در زمين خود دچار فتور شده و صاحب نظران از سستي در اصول آن سخن مـي گوينـد   
هـايي را كـه راه بـدان     متجدد مĤبان تجدد و فلسفه آن را غايت خويش گرفتـه و فلسـفه  

 اين مالمت ناشي از دريافـت انتزاعـي از عقـل دوره   . كنند اند مالمت و سرزنش مي نبرده
هـاي چـرب و    رود توجه انتزاعي به ميـوه  گمان مي. روشنگري و سوداي حصول آن است

ها را در دسترس ديگران هم قرار دهد غافل از اينكـه   تواند آن ميوه شيرين روشنگري مي
اي بر درختي و هر درختي ريشه در زميني دارد كه شـرايط كاشـت و داشـت و     هر ميوه

توان از عالم خود بريد و جدا كرد و هر  فلسفه را نمي. كند برداشت آن درخت را مهيا مي
فلسفه جديد از آن عالم تجـدد و فلسـفه   ). 39: همان(كجا برد و آنجا شاداب نگه داشت 

  ).40: همان. (مسيحي و اسالمي از آن عالم مسيحيت و اسالمي است
لم اسـالمي  قائمه عا. اي كه عالم اسالم را تفسير كرد به فلسفه اسالمي تبديل شد فلسفه

دين اسالم بود، ديني جهاني كه تعلق به قوم و قبيله و رنگ و بانگ خاصي نداشـت لـذا   
نيـاز تـاريخ و زنـدگي مردمـان     . مردمان در قول و فعل خود بدان محتاج تفسـير بودنـد  

مساله اين است كه مـا امـروز   ). 47: همان(اقتضاي تفسير فلسفي از دين را بوجود آورد 
بريم مباحـث فلسـفه اسـالمي در     ايم و گمان مي فه اسالمي دور شدهقدري از عالم فالس

زمان خودنيز اين اندازه انتزاعي بوده است حال آن كه فلسفه اسـالمي در مـتن تـاريخ و    
زمان و مسايل انضمامي خود باليده است و اكنون كه عالم تجدد بسط يافته نگاه بـه آن  

  ).50: ان هم(فلسفه و ورود در آن عالم دشوار شده است 
باري، كتاب با تامل در نسبت ما و تاريخ فلسفه اسالمي در پي تاسيس مبادي و اصـولي  

هـاي ديگـر و تـا ايـن توجـه       است براي توجه به تاريخ فلسفه اسالمي در قياس با فلسفه
حاصل نيايد يعني مقام و موقع فلسفه اسـالمي مالحظـه نشـود تـاريخ فلسـفه اسـالمي       

مجموعه مقاالت در خصوص اين يا آن فلسفه يا فيلسوف نخواهد چيزي جز فراهم كردن 
بود كه در بهترين صورت، اگر تحقق يابد، بيان سير تقويمي آراء و افكار فالسفه اسالمي 

  .خواهد بود
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توانـد مسـايل    ها و عالم آنها دارد مـي  كتاب بواسطه دريافت اجتهادي كه از اصول فلسفه
از ينـرو مصـنف   . اع داده و جايگاه آن را معين سازدمستحدث مربوط را به آن اصول ارج

صاحبنظر آن بهانه طرح مسايل كتاب را پاسخ به برخي مباحـث مطـرح شـده از جانـب     
داند و در بخـش اول وسـوم كتـاب بـه      روشنفكر معاصر مراكشي محمد عابد الجابري مي

چيسـت؟ محمـد   گويد و مدعايش  عابد الجابري چه مي. پردازد طرح و بحث از آراء او مي
در دانشگاه محمد پنجم رباط فلسفه خوانده است و همـه  ) 1936ـ   2010(عابدالجابري 

عمر خود را صرف احياء آثار ابن رشد و تحقيق در فلسفه او كرده است و نگاه ابـن رشـد   
به مساله دين وفلسفه را راه و رسم خود كرده و به تعبير خود در صدد احيـاء عقـل ابـن    

نظر او اختالفي اساسي بين دو سنت غرب عالم اسـالم و ميـراث شـرق    در . ي است رشد
ميراث شرق عالم اسالم را متبلور در فارابي و مهمتـر از آن در  . عالم اسالم در ميان است

 .بينند و مغرب عالم اسالمي را در ابن رشـد  صدرا مي ابن سينا و سهروردي و غزالي تا مال
دانـد و   سنت گنوسي، هرمسي و ماوراء الطبيعي مي ميراث شرق عالم اسالم راامتزاجي از

  .مغرب عالم اسالمي را معطوف به اين جهان و بل معطوف به زندگي اين جهاني
عقل سينوي را شهودي و عرفاني و اعراض و عزل نظر از حيات اين جهـاني و عقـل ابـن    

المي وبه لحاظ ساختار زبـاني سـنت اسـ   ! و نزديك به عقل مدرن! رشدي را عقل تجربي
ن قوم عرب،  عرفـان   بيان نشا. بينيد را در هيأت بيان و خطابه عرفان و برهان مي) عربي(

وي از مقاومت بيان و عرفان در مقابـل  . نشان قوم ايراني و برهان نيز نشان يونانيان است
) 1984( تكـوين العقـل العربـي   عابد الجابري طرح خود را با كتاب . كند برهان شكوه مي

آثـاري  . د و آثار ديگري با عناوين ديگر اما در ذيل همان طـرح مـي نويسـد   كن شروع مي
العقـل االخالقـي   و ) 1990(العقل  السياسـي العربـي   و) 1984( بنيه العقل العربيچون 
اي  آثار ابن رشد و رساله مفرده و نيز تصحيح و احياء) 60: 1381وصفي، ) (2001( العربي

مـا  نقد و بررسـي كتـاب   . نحن و التراثو كتاب  و فكرسيره : ابن رشددرباره او با عنوان 
 نحن و التـراث هايي از كتاب  از آراء عابد الجابري معطوف به بخش وتاريخ فلسفه اسالمي

عابد الجـابري در  . به فارسي ترجمه شده است 1مان ما و ميراث فسلفياست كه با عنوان 
ق عـالم اسـالم مـي دانـد و     اين كتاب علل انحطاط دنياي اسالم را در ميراث فكري شـر 

سينا را آغاز گر انحطاط و متهم رديف اول مي دانـد و بـر آن اسـت كـه ابـن       صراحتاً ابن
سينا با ميراثي كه خود بدان وقوف نداشت سد راه عقـل و عقالنيـت در تمـدن اسـالمي     

                                                            
  .1387ـ ترجمه سيدمهدي آل مهيد، نشر ثالث  مان  ما و ميراث فلسفيمحمد عابد الجابري، . 1
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عالج  گويي عابد الجابري نيز مثل قريب به اتفاق متجددان عالم اسالم نسخه . شده است
لـذا سـبب ايـن انحطـاط را     . ن درماندگي را در تفكيك بين دين و فلسفه يافته اسـت اي

با فلسفه در اين ميراث مي داندو با تعابير تنـدي  ) ما بعد الطبيعه/ الهيات (آميزش دين 
) 176 :1387عابد الجابري، (دهد  اين ميراث را به نمايندگي ابن سينا موردعتاب قرار مي

  :گويد خطابي مياي با لحني  در مصاحبه
كند و خـرد محـض را بـا باورهـاي      تبديل مي) دين(اوست كه فلسفه را به مابعدالطبيعه 

اوست كـه بـه   ! زند اوست كه نفوس ارواح حاضران را به غايبان پيوند مي! آميزد ديني مي
اوست كه سـعادت را فـردي   ! كند و نه اين جهاني خالف فارابي سعادت را آن جهاني مي

  !معيكند نه ج مي
گرچه چندان معلوم نيسـت  . اما چاره كجاست؟ چاره در رجوع به مغرب عالم اسالم است

بندنـد؟ هـر جـا     كه مغرب و مشرق عالم اسالمي را با چه مالك و معيـاري بـه كـار مـي    
است و در جاي ديگـر آن  ) شرق(و خراسان ) غرب(سخنش اقتضا كند مراد همان بغداد 

البتـه مشـكل عابـد الجـابري مثـل      . گيـرد  فكـر مـي   را گويي براي فرار از مسـاله صـفت  
روشنفكران آسان گيري و سهل انگاشتن مسأله است و اال اگر مطلب درست طـرح   اغلب

توان قدري با او در اين قـول كـه    شود و بي درنگ دعاوي ايدئولوژيكي آن را نپوشاند مي
و دريافت كالمـي   سنت فكري مغرب عالم اسالم گاه خيزي برداشته است تا ما را از نگاه

از عقل بيرون كشد و آن را  وارد حوزه تاريخ و سياست كنـد، همسـخن باشـد امـا ايـن      
توان با نشستن بر موج سياست و زورق شكسـته ايـدئولوژي    دريافت و تذكر بدان را نمي

  .احياء كرد
كـم و بـيش از نگـاه شـرق      نحـن والتـراث  اگر چه عابد الجابري در آثار خود از جمله در 

گيرد و دست كم متوجه اين معني است كـه آنهـا فلسـفه اسـالمي را      سان فاصله ميشنا
دانند و اصالتي براي آن قايل نيستند و يكپارچگي آن را مصادره به منابع  شرح يونان مي
فلسـفه االسـالميه   «گويد بـه زعـم آنهـا     كنند و همو در تعبيري گويا مي و مĤخذ آن مي

ما بايد توجه كرد كه به سبب غلبه نگـاه ايـدئولوژيك در   ا» فلسفة يونانيه بحروف العربي
چنانكه مـثالً در  . شود سخن او آنجا كه اقتضاي گفتار است به مستشرفان نيز متوسل مي

كه البته بيم آن است كه حب فارابي را به ،مورد تصديق بزرگي فارابي نسبت به ابن سينا
خاورشـناس آلمـاني ديبـور بـه      :نويسـد  حب بغض از ابن سينا در دل نشانده باشـد، مـي  

درستي نوشت كه بي شك بزرگترين اشتباه مورخان فلسفه اسالمي اين اسـت كـه ابـن    
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عابـد  (انـد   سينا را  در تقرير فلسفه ارسـطو داراي مـر تبـه اي واالتـر از فـارابي دانسـته      
البته حق آن است كه ما دست از سر مستشرقان برداريم و خود ). 179: 1387الجابري، 

رفع موانع به سراغ تاريخ خود مان برويم و پيداست كه اين رفتن و افتادن در راه طلب با 
كار سهلي نيست اول شرط آن اين است كه خود را مهياي رهايي از لوازم منطق عـالمي  

نكته ديگري كه عابد الجـابري عنـد االقتضـاء از    . كه استشراق محصول آن است  بسازيم
  فـي . هاسـت  شرايط فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي فلسـفه    كند توجه به  آن استفاده مي

دارد  از آنجا كه جانب فارابي را بيش از بوعلي نگه مي تكوين العقل عربيالمثل در كتاب 
در تحليل فلسفه فارابي كامالفلسفه او را بسته به تحوالت سياسي اجتماعي فيلسوف مي 

ه آن شـرايط تحويـل كـرد و    خواند و چنان سخن مي گويد كه گويي فلسفه رامي توان ب
اين البته رأي صوابي نيست چرا كه اگر چنين بود ديگـر بـا رفـع آن شـرايط چيـزي از      

سينا وتوجـه او بـه    به هر حال وقتي به ابن. ماند فارابي براي عابد الجابري امروز باقي نمي
پــردازد هيچگــاه متــذكر شــرايط اجتمــاعي و سياســي و فرهنگــي او  مابعدالطبيعــه مــي

تواند در جنب ابـن   گويي از فالسفه مشرق عالم اسالم فقط فارابي است كه مي. شود نمي
گويد گمشده عالم اسـالم و تكيـه    در جايي مي. اما كانون ابن رشد است. رشد قرار گيرد

آيـد از ايـن حيـث بـا      به نظـر مـي  . گاه تاريخي عالم اسالم دستگاه فكري ابن رشد است
ن رشد خاتم فالسفه اسالمي و پايان فلسـفه اسـالمي   مستشرقان متفق القول است كه اب

ها خاصه فارابي و ابن رشـد   عابد الجابري وقتي از شرايط اجتماعي فرهنگي فلسفه. است
اي از نسبت فلسفه با شرايط زمانه  آيد دركي مكانيكي و كليشه گويد به نظر مي سخن مي

بـاري، فلسـفه   ) 83 :1389داوري؛ (دارد و اين ريشه در ماركسيسم رسمي و حزبـي دارد  
فلسـفه  . اسالمي صورت عقلي اعتقادات اسالمي نيست كه آن را ايـدئولوژي تلقـي كنـيم   

بايسـتي در ايـن پرسـش    ) 87: همان(اسالمي فهم فلسفه يوناني ايت در افق عالم اسالم 
بينديشيم كه سخن از جمع بين فلسفه و دين سخن ايدئولوژيك نيسـت بلكـه رسـالتي    

گر اين پرسش تمام و كمال تحويـل بـه مسـايل زمانـه شـود آنگـاه بـه        فلسفي است و ا
. ايدئولوژي تبديل خواهد شد، حال آنكه فلسفه در عين نسبت با زمان فارغ از زمان است

فلسفه درست است كه به اعتباري درك زمان است اما اين درك بـه معنـاي اسـارت در    
نشـاند؛ درك   فه را بر فراز زمـان مـي  آورد بلكه فلس زمان نيست و زماني شدن را ببار نمي

فلسفه اسالمي با پرسش از نسبت دين و فلسـفه قـوام   . چيزي نحوي استعالء از آن است
  ).93همان (اي در تاريخ فلسفه گشود  گرفت و با اين پرسش مرحله تازه
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اگر از اين پرسش عزل نظر كنيم ديگر چيزي از فلسفه اسالمي و اصالت آن باقي نخواهد 
ماند شرح ارسطو از جانب ابن رشد است حال آنكه آنچه ابـن رشـد را    نچه باقي ميماند آ

در تاريخ حفظ كرده شرح او از ارسطو نيسـت بلكـه دفـاع ابـن رشـد از فلسـفه و طـرح        
اگر ايـن ميـراث ابـن رشـد را     ) 70 :همان(اجمالي پيوست يا گسست دين و فلسفه است 
لوژي بريـزيم چيـزي از آن بـاقي نخواهـد     مثل ابن رشدي معاصر مراكشي در قالب ايدئو

به عبارتي اگر كسي چون عابد الجابري كه بوعلي و فلسفه او را قومي مي داند ابـن  . ماند
هايي بـا تـاريخ نشـان فقـدان      چنين مواجه. بخواند حرجي بر او نيست  رشد را نيز قومي

ت و تـاريخ  تذكر به سنت و فقدان يقين در افق هر عالمي است كه بي د رنگ همـه سـن  
نشـان  . كنـد  شود و آنگاه كاركرد ايـدئولوژيك پيـدا مـي    تبديل مي) doxa(آن به عقيده 

كه مسـائل  . .وجود افالك، نسبت حس و خيال) صدور(دادن نسبت قول به مسأله فيض 
اند با ايدئولوژي و يا ايدئولوژيك ديدن آنها دست كـم بنحـو بـي واسـطه چنـدان       فلسفي

بر آن است كـه آنچـه    اسالمي  ما و تاريخ فلسفهكتاب ) 105 :1389داوري (آسان نيست 
تواند منشأ اثر باشد اتفاقاً همين ميراث شرقي عالم اسالم است و ميراث غربـي   امروز مي

كالهـي  ) تجـدد (آن را راهگشاي تجدد تلقي كنيم و بخو اهـيم ازآن نمـد   آن خاصه اگر 
لذا اگر اصالتي در ميراث فلسفه اسـالمي باشـد   . براي خود بدوزيم تمام شده بايد بدانيم

در گسست آن از فلسفه يونان است كه به خالف نظر جابري در ميراث شرقي عالم اسالم 
وعرفان در شرق عالم اسـالم فلسـفه را دچـار    همنشيني فلسفه با دين . تبلور يافته است

و از ) 107: همـان . (قلب ماهيت نكرده است و همچنان فلسفه فلسفه باقي مانـده اسـت  
قضا وقوف به اصول و مبادي اين فلسفه است كه وجه ممتاز آن را از فلسفه يونان و دوره 

اصـول   خاصـه (اگـر اصـول فلسـفه يونـان يـا فلسـفه دوره جديـد        . دهد جديد نشان مي
مسلم گرفته شود پيداست كه فلسفه ) روشنگري كه عابد الجابري هم در سوداي آناست

البته نه تنها فلسفه اسالمي كه در اين صـورت  ) 123:همان. (اسالمي بي وجه خواهد بود
اما اكنون در وضعي هسـتيم  . سخن از فلسفه مسيحي و يهودي نيز بي معني خواهد بود

و پايان تجدد به يك معنا پايان نگاه شرق شناسي اسـت و   كه سخن از پايان تجدد است
اگر پايان را تعبير رمانيتك بدانيم دست كم چون و چرا در مبـاني تجـدد در صـد سـال     

هايي را كه مسايل زمانه  اخير پيداا شده است اين چون و چرا امكان تجديد عهد با فلسفه
ايـن  ) 125: هـان (آيـد   ست فراهم مـي و مشهورات و ايدئولوژيها آنها را به حاشيه رانده ا

هايي تنها با رسوخ در اصول  و مبادي و پرسش از آنها امكان  تجديد عهد با چنين فلسفه
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باري، سخن از جمع بين دين و فلسـفه و تأسـيس سـنت    . يابد نه انغمار در فروع آنها مي
نيسـت و   فلسفي بر بنياد آن، تحويل دين به فلسفه و يا بالعكس تحويل فلسفه در ديـن 

نبايد به تاسي از اصول روشنگري و راسيوناليسم جديد، كه در سپيده دم خـود نشـاطي   
داشت، و اكنون در شامگاه خود است از تامل در امكانات تاريخ و فلسفه عالم اسالمي بـه  

 ما و تاريخ فلسفه اسـالمي كتاب . بهانه ناچيز ايدئولوژي و قوميت و مانند آن غفلت كنيم
جمع بين دين و فلسـفه در سـنت اسـالمي سـأيقه ايـدئولوژيكي قـومي        بر آن است كه

شد و در تاريخ  نداشته است و اين جمع اگر التقاط و خلط بود قطعاً به سنت تبديل نمي
آمد و پيداست كه بيهـوده   ماند و مثل هر ايدئولوژي التقاطي ديگر زمانش به سر مي نمي

ري مبني بر اينكـه بـوعلي فلسـفه را فـداي     سخن بدين درازي نبود و اگر قول عابد الجاب
شـد   مصالح قومي كر ده موجه باشد بايستي امروز آن فلسفه و سنت ايراني خوانـده مـي  

حال آنكه چنين نيست و اگر در زبان برخي محققان مثل كـربن نگـاهي شـبيه بـه ايـن      
ـ   ومي معني ظاهر شده است بايد منطق آن نگاه را دريافت و ايراني خواندن آن رنـگ و ب

البته نگاه كربن به سـنت فلسـفه اسـالمي در شكسـت نگـاه چيـره       . كند قومي پيدا نمي
ديد، گويا مؤثر افتاده اسـت   شناسي، كه فلسفه اسالمي را با ابن رشد پايان يافته مي شرق

و كساني چون عابد الجابري بسا عكس العمل بـه نگـاه كـربن باشـد چـه ايـن كـه گـاه         
به هر حـال، نشـان دادن   . رافيايي مد نظر عابد الجابري استبالصراحه مواجه با ايران جغ

. تمأيالت سياسي و ايدئولوژيكي در عابد الجابري بسيار آسانتر از امثال ابـن سـينا اسـت   
اي  گويد كه گـويي خطابـه   عابد الجابري گاهي چنان عتاب آلود سخن مي) 492: همان(

  .فالسفه شايع استخواند تا طرح اختالفات فلسفي كه در ميان  سياسي مي
استاد دكتر داوري در بخش سوم و پاياني كتاب بار ديگر نقد خويش از آراء عابد الجابري 

نوشـتم او زنـده بـود و     زماني كه كتاب را مي: نويسند مي. اند را به نحو ديگري طرح كرده
او  توانستم فرض كنم كه نوشته مرا ميخواند و به انتقادهايم پاسخ مي دهد اما اكنون مي

پس مـي كوشـم حـدس بـزنم كـه اگـر او       . از دنيا رفته است و پاسخ به من منتفي است
يك حدس اين است كه او شانه هاي خود را . نوشته مرا مي خواند چه و چه ها مي گفت

گفت اين حرفها ناشي از احساسات قـومي و دينـي اسـت و بـه آن      باال مي انداخت و مي
  . نبايد اعتنا كرد
ام  را بدان جهـت رد كـرده  ... .گفت من كه فارابي و بوعلي و سهروردي ميبه عبارت ديگر 

كه تقريب فلسفه به دين كرده اند و اكنون چطور نوشته اي را بپذيرم كه از جمـع بـين   
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البته اين امكان هـم  ) 561: همان(فلسفه و دين دفاع مي كند و حسن اسالمي مي داند 
و بگويند فلسفه و دين تباين دارند لـذا  وجود داشت كه دست به يك بحث جدلي بزنند 

يكي نيستند و الجرم سخن از جمع ميان آنها نيز وجهي ندارد و آنچـه در مشـرق عـالم    
اسالم شايع و معمول است علم كالم است كه نقاب فلسفه به چهره دارد و فلسـفه حـب   

البته ) 562همان . (دركي كه عابد الجابري از عقل و اصول روشنگري دارد بايد ازاد باشد
اين سخن كه فلسفه بايد ازاد باشد ظاهر موجهي دارد و مقبول هم مي افتد امـا اكنـون   

باري، كتاب . اين بيان وصفي انتزاعي پيدا كرده است و بافت و وقت آن سپري شده است
در عين نقد نظر عابدالجابري در مواضعي با آن موافـق وهمـراه    ماو تاريخ فلسفه اسالمي

ه عابدالجابري دريافت هاست كه خط سير تاريخ فلسفه اسـالمي درجهـت   در اينك. است
او دريافته است كه دين در جوهر فلسفه شـرق  . ديني شدن است وجه امتياز راي اوست

عالم اسالم راه يافته و نفوذ كرده است و اين امر بتدريج بسط و ظهور بيشتري پيدا كرده 
: همان (كند  دانند جدا مي المي را تقليد مياست او را ازنظر شرق شناساني كه فلسفه اس

كتاب در اين در سخن با عابدالجابري هم رأي است امـا اخـتالف ايـن اسـت كـه       .)563
عابدالجابري جمع بين دين و فلسفه را كاري فلسفي نمي داند و نمي پسـندد و بـدتر از   

ه شـرق عـالم   گويي عابدالجابري در فهـم فلسـف  . آن به انحراف و انحطاط تعبير مي كند
مشكل اين است كه اگر اهـل ديـن   . اسالم همان راهي را رفته است كه از آن مي گريزد

فالسفه را زنديق و مانند آن بخوانند باسي نيست اما اگر اين كار به نام فلسفه رقم خورد 
و فلسفه ها را به گمراه و خطرناك و عامل انحطاط بخوانيم از راه فلسفه بيرون افتـاده و  

  )563همان . (م سياست و ايدئولوژي گرفتار آمده ايمدر دا
تاريخ فلسفه اسالمي هرچه باشد تاريخ ماست بايد در آن و امكانات نـاظر بـه آينـده آن    

فلسفه با مالحظه كاري قومي و آراء ايدئولوژيك تن به تجديد عهد و گشايش . تامل كرد
ما و تاريخ فلسفه كتاب . نمي شود افق نو نمي دهد و البته با اين تلقي ها زايل و تباه هم

ما را به همزباني با فلسفه اسالمي دعـوت مـي كنـد و بـرآن اسـت كـه بـا ايـن          اسالمي
همزماني ميتوان فلسفه اسالمي را در وقت آن ديد و با اين ديد و دريافت فلسفه اسالمي 

مـان  آنچه فلسفه اسالمي را اسالمي مي كند ه) 558: همان (فلسفه معاصر ما مي شود 
است كه با تاريخ فلسفه غربـي چـه در صـورت يونـاني آن و چـه در صـورت جديـد آن        

تامل در اين ناهمخواني همانا تعيين مقام و موقـع فلسـفه   ) 552 : همان(همخوان نيست 
فلسفه اسالمي مـا را در اتصـال بـه آسـمان وجـود مهيـا       . اسالمي در تاريخ فلسفه است
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دگي رو به آسمان و جود راه تجديد عهد را بـه مـا   فلسفه اسالمي بواسطه گشو. سازد مي
تجديد عهـد  . مي آموزد اما تجديد عهد را نبابد با ارتجاع و بازگشت به گذشته خلط كرد

و ) 558: همـان  (برعهده گرفتن رسالتي است كه هنوز ادا نشده است و بايست ادا شـود  
  . اين جز با همزباني با متفكران گذشته حاصل نمي شود

كتابي تتبعي نيست و خواننده آن نبايستي از اين منظـر   ا و تاريخ فلسفه اسالميمكتاب 
كتابي است ايستاده در آستانه مبادي و اصول و . بدان بنگرد و آداب تتبع را در آن بجويد

مشـتمل اسـت بـر اصـول و     . توان آن را تصنيف و تحقيق تلقي كرد به معناي درست مي
ظر آن از نسبت فلسفه و تاريخ و خاصـه فلسـفه   مبادي كه حاصل درك مصنف صاحب ن

  .اسالمي است و اطالق اصول حاصل از اين درك به متن سير فلسفه در عالم اسالمي
. در پايان از توجه به يك نكته نبايد غفلت كرد و آن مربوط به اشكال شكلي كتاب اسـت 

و به جـد محتـاج    كتابي اين چنين دريغ كه مملو از اغالط راه يافته در نمونه خواني آن
كافي است ناشر محترم مقدمه كتاب را از نو نمونه خواني كند و اغالط . ويراستاري است

شـاءاهللا   راه يافته در آن چند صفحه را مشت نمونه خروار بگيرد تا به ضرورت رفـع آن ان 
  .هاي بعدي پي برد در چاپ
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  »يمنزلت عقل در هندسه معرفت دين«
  

  
 اهللا عبداهللا جوادي آملي آيت: نويسنده

  اسراء: ناشر
  1389: سال نشر
  چهام  :نوبت چاپ
  قم: محل نشر

  256:  تعداد صفحات
  

  سيما سادات نوربخش : ناقد
پيش درآمدهاي آن در دو . كتاب داراي دو بخش و هر بخش داراي چهار فصل است

منزلت «بخش اول تحت عنوان . بخش، به عنوان پيشگفتار و مقدمه محسوب مي شود
به نظر او بعد . نويسنده ابتدا منظور از دين و عقل را تبيين كرده است. است» عقل

عقل صرفاً عهده دار ادراك . استهستي شناختي دين، منفك از معرفت شناختي آن 
قوانين ديني است و كاشف احكام الهي است و به هيچ وجه سهمي در بعد هستي 

همچنين وحي را . شناختي دين نداشته و دين ساز و مبدأ شريعت و ميزان آن نيست
عقل و نقل هر دو منبع . عقل همتاي نقل است نه همتاي وحي. بايد از نقل تفكيك كرد

به دليل محدوديت هاي عقل و نقل، امكان خطا در آنها وجود . ام شرع استشناخت احك
عقل در درون هندسه معرفت . عقل در بعضي از ساحت ها نمي تواند وارد شود. دارد

در مواردي ممكن است به حسب ظاهر، . ديني قرار مي گيرد و هم عرض با نقل است
ي و عقاليي ميان آنها باز است و يا عقل با نقل معارض به نظر برسد كه يا راه جمع عرف

معرفت شناسي عهده دار تبيين اصل هماهنگي . بايد به قطع و ظن اقوي رجوع كرد
به نظر نويسنده علم غير .عقل برهاني و نقل معتبر است و جداسازي آنها ناصواب است

  .  ديني نداريم، هرچند عالم ممكن است سكوالر باشد
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در اين بخش . است» تايج هماهنگي و همتايي عقل و نقلآثار و ن«بخش دوم با عنوان 
مولف در صدد اثبات اين مطلب است كه قرار گرفتن عقل در جايگاه واقعي خويش و هم 
سطح ديدن عقل با نقل و خضوع هر دو در ساحت وحي، موجب از بين رفتن مرزبندي 

از جمله اين كه  .توهمي ميان عقل و دين است و آثار زيادي بر اين نظريه مترتب است
اگر تعارضي ميان علم و دين ديده مي شود به تغيير . ميان علم و دين تعارضي نيست

روش در علوم و جدا شدن و تخصصي شدن علوم و بيگانه شدن دانش تجربي از فلسفه 
  . و الهيات مربوط مي شود

هر چند . فصل دوم از بخش دوم به راههاي اسالمي كردن علوم و دانشگاه ها مي پردازد
اين فصل مستقيماً به موضوع كتاب مربوط نمي شود، اما مي تواند به عنوان راهبردي در 

يكي از پيشنهاد هاي . سياست گذاري در نظام دانشگاهي كشور مورد تأمل قرار گيرد
» خلقت«برداشته و به جاي آن عنوان» طبيعت«يد عنوان اين است كه در علوم با مؤلف

نيز خالق به عنوان مبدأ فاعلي و اراده او در شكل گيري نظام عالم، همچنين . قرار گيرد
فصل سوم از بخش دوم به تأثير همگامي عقل و نقل . هدف از خلقت، در نظر گرفته شود

  .   پردازد در علوم اسالمي از قبيل علم كالم، فقه و اصول فقه مي
به نظر نويسنده در نسبت كالم و فلسفه با دين، اين كه گفته شده متكلمان، متعهد به 

اند و فيلسوفان در اين امر تعهدي ندارند، هجمه اي ناروا بر ضد  محتواي دين و اسالم
فلسفه و فيلسوفان الهي است و منشا آن بيرون نهادن عقل از هندسه معرفت ديني 

ميت به دليل رشد عقلي بشر نيست كه موجب خود كفايي و بي همچنين خات. است
. نيازي عقل از وحي و دين شود بلكه رشد عقلي به معناي ادراك بهتر از فعل اهللا است

از اين مباحث . پس عقل و نقل همسو و هم هدف، رشد معرفت ديني را در پي دارند
ي دو منبع عقل و نقل، رقم شود كه معرفت ديني نهايي با استمداد از اقتضا نتيجه مي

ماند و نبايد يكي را به پاي ديگري ذبح  مي خورد لذا جايي براي تفكيك آنها باقي نمي
هايي از محدثان يا فقها نشان داده مي شود كه ميان فهم خود  همچنين با نمونه. كرد

  . آنها از منابع منقول اختالف هست
اين كتاب مي تواند به عنوان منبع فرعي براي دروسي مانند علم كالم، كالم جديد، 

از جهت صوري از رواني نسبي برخوردار . فلسفه اخالق معرفي و مورد استفاده قرار گيرد
اصول ويرايش در آن رعايت شده است اما در مواردي از كلمات و عبارات نامأنوس . است

متن كاسته و آن را براي فهم مخاطب ثقيل مي كند، مانند استفاده شده كه از شيوايي 
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شعاع چنين نقل «10، سطر 31؛ ص»گرفتارنكراء، شيطنت و دهايند«16، سطر 28ص
نظري كلي نگر و جهان بين كه بطَل عرضه فلسفه بطالن ناپذير الهي است حكمت 

درايت  چون اهل اصفاء، استماع، وعايت و«15، سطر 53؛ ص»گيرد عملي را در برمي
چنين حكمي مختص شك در واقع بعد از احراز بقاي «15-13، سطر 54؛ ص»است

كند آيا مرفوع خصوص مواخذه است يا جميع آثار و مانند  سوال مي..... مقتضي است
؛ ».نبايد از تعهد درون مرزي خود اذهان و ايهان نشان دهد« 13، سطر 86؛ ص »آن
قياسِ ملفق از مقدمه تجربي و « 10، سطر 124؛ ص»فطانت بتراء«19، سطر 86ص

نقاش در مثال دأب  ،سعي بليغ اين بزرگ متاله، مشكور«، فراز آخر125ص» تجريدي
، 10، سطر 185؛ ص »مناشيء« 2، سطر158؛ ص »راقم يا مرقوم عليه نيست

  .»لَدود« 11، سطر228؛ ص»منتحلين«
افراد بسياري . زوي استموضوع اين كتاب از مسايل به روز و مبتالبه قشر دانشجو و حو

تواند  اين كتاب تا حدود بسيار زيادي مي. به دنبال حل رابطه عقل، نقل و وحي هستند
پاسخگو به اين مسئله باشد اما متن سنگين آن و گاهي به كاربردن اصطالحات 
تخصصي، عبارات را نامفهوم كرده در نتيجه خواننده را از رغبت به ادامه مطالعه منصرف 

هايي كه از  و نمونه) بيع فضولي( 51همچنين مطالب اضافي و حاشيه مانند ص .كند مي
علم اصول مطرح شده داراي تفصيل زياد است كه بررسي آن در اين كتاب چندان 

  . 115 -113رسد مانند ص مناسب به نظر نمي
كتاب داراي .آمده است» اشارات«گيري مطالب در ضمن عنوان  بندي و نتيجه جمع

  . .ت، روايات، اشعار، اعالم، كتب، و منابع استفهرست آيا





  
  
  

  »سينا شرح كتاب النجات ابن«
  

  
 سينا ابن: نويسنده

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ناشر
  1383  :سال نشر
  اول :نوبت چاپ

  تهران  :نشرمحل 
   676:  تعداد صفحات

  
  حسن سيد عرب : ناقد

سـينا   نوشته ابـن  من الغرق في بحر الضالالت النجاهًاين كتاب شرح بخش الهيات كتاب 
 نجـات . تـرين آنهـا اسـت    مشتمل بر چند بخش است كه الهيات مهم نجاتكتاب . است

فخرالدين اسفرايني نيسـابوري در قـرن ششـم     شروح مختلف دارد كه يكي از آنها شرح
او فقط بخـش الهيـات را شـرح    . شرح حال مختصري از وي در دست است. قمري است
از . توسط يكي از شاگردان اسفرايني تـدوين شـده اسـت    نجات الهيات شرح. كرده است

هاي عبـارتي، چنـدان قابـل     در آن، به سبب ضعف هاي ادبي و لغزش نجاتاين رو متن 
  .تماد نيستاع

وي ابتـدا مـتن را نقـل و سـپس     . قابل توجه است نجات الهيات شرحروش اسفرايني در 
در پـاره اي از مـوارد بـراي تفسـير سـخن      . هاي دشوار آن را توضـيح داده اسـت   قسمت

لذا شـرح وي، تفسـير عبـارات ابـن سـينا      . سينا به تحليل محتواي آن پرداخته است ابن
انديشـه هـاي   . فرايني به سخنان ابن سينا، انتقادي اسـت رويكرد اس. محسوب نمي شود

سـخنان وي در حـل   . از منـابع اسـفرايني اسـت    المباحث المشرقيةفخر الدين رازي در 
  .كارگشا بوده است نجاتعبارت هاي دشوار 
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آن گونه كه از نوع بررسـي  . گسترده است نجات الهيات شرحروش انتقادي اسفرايني در 
او با طـرح انتقادهـاي خـود قصـد داشـته مواجهـه       . ، كالم استوي پيداست مبناي وي

تلخيص و طرح اساس سـخن  . معرفت شناختي فخرالدين رازي با ابن سينا را إحياء كند
ايـن روش بـه وي كمـك    . ، كار اصلي اسفرايني اسـت نجات الهيات شرحمطرح شده در 

 نجـات وي سپس انتقاد هاي خود را به عبـارت  . كرده تا به مقاصد ابن سينا نزديك شود
ر شـده، مرهـون بررسـي بسـيار     اين كه تا چه انـدازه موفـق بـه ايـن كـا     . كند مطرح مي
و براي إحياء  اي است، اما به نظر مي رسد او در سنت مخالفان فلسفه جاي دارد گسترده

همان گونه كه فخرالدين رازي كتاب . روي آورده است نجات الهياتمعارف آنها به شرح 
امـا آنچـه در ايـن ميـان اهميـت دارد،      . ابن سينا را شرح و جرح كرد اشارات و تنبيهات

نشـان  بررسـي مختصـر شـروح آن دو    . مقايسه روش فخر الدين رازي و اسفرايني اسـت 
اني قريب بـه يكـديگر دارنـد، امـا روش فخرالـدين رازي بـه فلسـفه        دهد، اگر چه مب مي

  .تر است نزديك
. مربوط به مسايل رايج فلسفي اسـت  شرح الهيات نجاتاي از مباحث مطرح شده در  پاره

از جمله نقد اين سخن كه نزد حكيمان مشايي، كثرت حاصل از صـادر اول، مبتنـي بـر    
بعضي از قسمت هاي سخنان خود تنـاقض گـويي   نيز اين كه ابن سينا در . برهان نيست
از ابن سينا به سبب اشتباه در بحث علم خداوند به غير خـود و نيـز تقسـيم    . كرده است

همچنين مبحث تقدم و تأخر و مطالب مربوط بـه نسـبت ميـان    . وجود انتقاد شده است
ن كـه بـه   وي پـيش از آ . علت و معلول، از ديگر انتقاد هاي اسفرايني به ابن سينا اسـت 

موضوع انتقاد وارد شود، سعي كرده سبب تشويش سـخن ابـن سـينا را در ناهمـاهنگي     
بررسي مبسوط مطالبي كه اسفرايني در انتقاد از ابن سـينا مطـرح   . روش او توضيح دهد

  .كرده، داللت بر خرده گيري او به مقام فلسفي ابن سينا مي كند
مت مشاء و ناظر به توصـيف نقّادانـه   كتاب حاضر از حيث محتوا مشتمل بر درسنامه حك

البته نمي توان آن را به عنوان متني كـه فوايـد   . مطالب و مسايل رايج در آن حوزه است
درسنامه از آن حاصل شود دانست، اما به متن خواني درس هاي حكمت مشاء خصوصـاً  

كمك فراوان مي كند و مدرسان و متعلمان بـراي درك نكـات مهـم و نيـز      نجاتكتاب 
طرح ايـن مطلـب ضـروري    . ناخت بيشتر روش شناسي ابن سينا بي نياز از آن نيستندش

شـرح  است كه اسفزايني در سنت عالمان خراسان بزرگ و شيوه مواجه آنها بـا فلسـفه،   
طرح اين ضرورت مسبوق به درك جايگاه معرفت شـناختي  . را نوشته است نجات الهيات
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بدون لحاظ ايـن مرتبـه و مقـام،    . بن سينا استشارح و مقام نقد او در مواجهه با سخن ا
  .شايد نتوان جوهره سخنان شارح را به عنوان تفسير سخن ابن سينا درك كرد

بـه ايـن نكتـه بـاز مـي       نجات الهيات شرحاز حيث محتوا، برجستگي ديگر اسفرايني در 
بـر   آن گونه كه از شيوه شـرح وي . گردد كه وي با طرح مسأله اي مهم روبرو بوده است

مي آيد، قصد داشته تا به طور مقايسه اي آراي ابن سينا را در بعضي از نوشته هاي مهم 
اتخـاذ چنـين   . وي بررسي كرده و سپس تفاوت و احتماالً تناقض هاي آن را نشان دهـد 

روشي در ميان قدما كمتر متداول بوده، اما اعمال آن توسط اسـفرايني، مبـين طـرح از    
التزام به اين شـيوه در سراسـر   . توضيح سخن ابن سينا استپيش تعيين شده وي براي 

نتيجه اي كه از اين روش او حاصل مي شود، آن اسـت  . مشهود است نجات الهيات شرح
كه شرح اسفرايني، مقايسه اي است و او به دنبال جمع و مقايسه و سپس نقـد انديشـه   

فخرالـدين رازي بـه عنـوان     از اين رو شايد بتوان روش او را حتي با. هاي ابن سينا است
  .منتقد ابن سينا و ديگر شارحان موافق و مخالف وي متفاوت دانست

تصـحيح آن بـه صـورت انتقـادي     . نيز قابل توجه است نجات الهيات شرح بررسي شكلي
مقدمـه  . صورت گرفته و مصحح از ميان نسخ متعدد، متن حاضـر را عرضـه كـرده اسـت    

 نجـات  الهيات شرحو شروح آن خصوصاً  نجاتكتاب  نسبتاً مبسوط او گزارش مفصلي از
طرح نكات برجسته شـرح و تـدوين نمايـه مفصـل در پايـان      . اسفرايني بدست مي دهد

البته نياز بـه فهرسـت اصـطالحات از    . شود هاي ويژه مصحح محسوب مي كتاب از تالش
ر تصحيح آنچه بر اهميت كا. هاي آن محسوب مي شود كه متأسفانه فاقد آن است بايسته

ايـن  . افزوده، نسخ متعددي است كه براي نيل به متن حاضر به كار گرفتـه شـده اسـت   
از . مزيت موجب شده تا مصحح، بعضي از مشكالت نسخ معتمد خود را هم برطرف كنـد 

اين رو ضمن اين كه اعتماد خواننده و محقق پژوهشگر را به مـتن اصـلي جلـب كـرده،     
مصـحح، تقريبـاً تمـام    . بهره از نسخ متعدد آن نگذاردهمچنين توانسته متن اصلي را بي 

نسخ متن را گردآوري و مالحظه كرده و ضمن تعيين نسبت آنها با متن كهن واضح، كار 
  .رفع نقايص هر يك را هم دنبال كرده است

به شيوه تصحيح بسيار خوب آن محـدود نمـي شـود،     نجات شرح الهياتبررسي شكلي 
براي نمونه، نوع حروف نگاري متن و صحافي آن . ل توجه استبلكه ديگر امور آن هم قاب

نسخه پردازي مصحح به عنوان ويرايش متن و شرح، كار قرائت متن . بسيار مناسب است
و شـرح آن، امكـان بررسـي     نجـات تفاوت حروف ميان مـتن  . را بسيار آسان كرده است
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ميراث كهن اسالم و ايران با اين كه كتاب حاضر از . جداگانه هر يك را فراهم كرده است
در حوزه فلسفه محسوب مي شود، اما مالحظات ناشـر، رونـق خاصـي بـه شـكل كتـاب       
بخشيده و اين تالش با زحمات مصحح تقارن يافته و موجب شده كتاب بسيار مهمي در 

گرفـت،   اگر اين مالحظات صورت نمـي . اختيار عالقه مندان به فلسفه اسالمي قرار گيرد
از اين رو سعي مصـحح و ناشـر در   . ماندند بررسي محتواي آن بي بهره ميپژوهشگران از 

  .مسئوليت عرضه اين كتاب، ستودني است
ابتدا اين كه با بررسي بيشتر . چند پيشنهاد براي چاپ دوم كتاب حاضر قابل طرح است

آنگونه كه ازسخنان وي بـر  . شرح حال شارح، شايد بتوان منابع انديشه او را بدست آورد
آيد، وابسته به سنتي فكري است كه از حوزه كالم به نقد فلسفه پرداخته و با محدود  مي

همچنين بررسي . هاي كالمي را افزون كند داشته رونق انديشهكردن حكمت مشاء، قصد 
، نشان دهنده علل توجه آنها به نجاتاي روش و سخن اسفرايني با ديگر شارحان  مقايسه

لذا اگر چنـين مطلبـي بـه مقدمـه     . اين كتاب و نيز سير شروح و نوع مواجهه آنان است
 نجـات  الهيـات  شـرح ، بـه مقـام   دانـد  افزوده شود، خواننده را بيش از آنچـه اكنـون مـي   

مصحح محترم، چناچه با رعايت تقدم و تأخر زماني شارحان . اسفرايني واقف خواهد كرد
، بتواند شرح جامع آن را عرضه كنـد، بـيش از حـال توانسـته     نجات بخش الهيات كتاب

مصـححان مـتن حروفنگـاري شـده توسـط ناشـر، از       . مقام شرح اسفرايني را معلوم كند
انـد، الـزام بـه     ضي از اغالط متن كه تعداد آنان چنـدان نيسـت، غفلـت كـرده    تصحيح بع

  .   بازخواني مجدد آن، موجب رفع اين اغالط مي شود
تدريس اين كتاب به عنوان متن كالمي، مهمتر از عرضـه آن بـه عنـوان متنـي فلسـفي      

ارضه بـا  توجه كرده و در خالل آن به مع نجاتاين كه شارح تنها به بخش الهيات . است
معهـذا تـدريس آن در مقطـع كارشناسـي     . كنـد  ابن سينا پرداخته، اين ادعا را اثبات مي

موجـب  ) گـرايش حكمـت و فلسـفه اسـالمي    (هاي كالم و فلسـفه و الهيـات    ارشد رشته
نتـايج اصـلي ايـن    . آشنايي بيشتر دانشجويان با انديشه ابن سينا و مخالفان آن مي شود

  .هدشد كه آن را براي درس حكمت مشاء انتخاب كنندپيشنهاد، هنگامي حاصل خوا
در يك نگاه، جزو ميراث عقلي مسلمانان محسـوب   نجات الهيات شرحبه هر حال كتاب 

. هاي فلسفي يونان اسـت  اين كتاب از آخرين واكنش هاي آنها در مقابل انديشه. شود مي
همچنـين  . اوان داردرو به لحاظ تاريخي هم در فلسفه و هـم در كـالم اهميـت فـر     از اين

دهد كه چگونه متكلمان در سير انتقاد به حكمت و فلسفه يونان، به جـدال بـا    نشان مي
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رو  از اين. ها بررسي كنند اند بي آن كه مقام او را در نسبت با آن انديشه سينا پرداخته ابن
هـاي    در اصرار به نقـد انديشـه   نجات الهيات شرح. توان كتاب حاضر را ناديده گرفت نمي

  . فلسفي، در سنت نقادي عمل كرده و نتايج حاصل از آن هنوز قابل بررسي است
    





 
  
  

  »هاي فلسفي سده بيستم نگاهي به نگرش«
  

  
 زاده عبدالحسين نقيب: نويسنده

  طهوري: ناشر
  1387: نشرسال 

  اول  :نوبت چاپ
  قم: محل نشر

   536:  تعداد صفحات
  

  فر عبدالرزاق حسامي : ناقد
اثر استاد ارجمند دكتر ميـر عبدالحسـين    نگاهي به نگرشهاي فلسفي سده بيستمكتاب 

كتاب از ساختار . منتشر كرد 1650و شمارگان  1387نقيب زاده را انتشارات طهوري در 
صوري مناسبي برخوردار است و از حيث طرح جلد، حروفنگاري، فهرست، نمايه و ديگـر  

كـه نـه    يكي از مهمترين امتيازات اين اثر اين اسـت . عناصر صوري در حد مطلوبي است
ترجمه بلكه تأليف است و اگرچه بالنسبه به ديگر آثار فارسي موجـود در زمينـه فلسـفه    
معاصر غرب نخستين اثر نيست اما از حيث تأليفي بودن نخستين اثر جـدي و ارزشـمند   

بـه اعتبـار    فلسـفه در قـرن بيسـتم   در ميان آثار ترجمه شده در اين زمينه كتاب . است
انب استاد گرانقدر دكتر رضا داوري مهمترين اثر به شمار مي انتخاب و ترجمه متن از ج

رود و به تعبير ايشان شايد بتوان آن را از جهت حسن تأليف و ترتيب خاص و پيوستگي 
البتـه اسـتاد عـدم توجـه     ) 1375،15الكوسـت، . (مطالب جزو آثار خوب به حساب آورد

ق احتمالي نويسـنده بـه آرا و   داند و تعل نويسنده را به وضع پست مدرن قابل توجيه نمي
افكار اخير حوزه فرانكفورت به ويژه آراي هابرماس را كه منتقد پست مدرنيسـم اسـت و   

هاي مدرنيسم به فعليت نرسيده است، توجيه خـوبي بـر انجـام     معتقد است همه قابليت
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مـورخ فلسـفه آنچـه را درسـت نمـي دانـد از تـاريخ حـذف         «اين كار نمي داند چرا كـه  
  )همانجا(».كند نمي

ژان الكوست در كتاب خود درباره كساني سخن گفته است كـه بحثهـاي جديـدي را در    
ميان آورده اند و كوشيده اند به مسائل فلسفي عصر خود پاسخ بگوينـد و پاسـخ ايشـان    
مناقشاتي را برانگيخته است، با اين همه از برخي از فيلسوفان چون ويليام جيمز و جـان  

شايد به اين دليل كه اين ) 3همان،.(ابريل مارسل نامي نبرده استديويي و ياسپرس و گ
به هر حـال  ) 15همان،.(فيلسوفان به قرن نوزدهم تعلق دارند و پرورش يافته آن قرن اند

اين كتاب اگرچه بسيار مختصر است اما آشنايي عميق مترجم با حوزه مورد بحث، مـتن  
هـا، كـاربرد    نـان بـه مضـامين بحـث    معتبري را فراهم آورده اسـت كـه عـالوه بـر اطمي    

هاي مناسب براي اصطالحات تخصصي، اين كتـاب را در صـدر كتابهـاي مختصـر      معادل
  .موجود در زمينه فلسفه معاصر قرار داده است

اين دو كتاب از حيث توجه به همه يا دست كم بيشـتر گـرايش هـاي فلسـفي در قـرن      
و كتاب، مي توان به دو اثر مهم در زمينه عالوه بر اين د. بيستم، ممتاز و حائز اهميت اند

باره يكي از دو جريان مهـم فلسـفه    فلسفه معاصر اشاره كرد كه هريك عهده دار بحث در
  .معاصر يعني اگزيستانسياليسم و فلسفه تحليلي اند

، برگرفتـه و ترجمـه   نگاهي به پديدار شناسي و فلسفه هاي هسـت بـودن  كتاب نخست، 
در بخـش  . اين كتاب شامل دو بخش است. يحيي مهدوي استاستاد فقيد مرحوم دكتر 

نخست پديدار شناسي ادموند هوسرل بيـان شـده اسـت و در بخـش دوم، ذيـل عنـوان       
فلسفه هاي هست بودن انديشه هاي پنج فيلسوف برجسته اگزيستانسياليست آمده است 

دگر و ژان پـل  كگور، گابريل مارسل، كارل ياسپرس، مارتين هاي سورن كر: كه عبارتند از
دكتر مهدوي در پيشگفتار كوتاهي كه بر كتاب نوشته است، مي گويـد كـه ايـن    . سارتر

كتاب حاصل تنقيح و تكميل يادداشت هايي است كه ايشان از منابع مختلف، برگرفته و 
ترجمه كرده بودند تا دانشجويان دوره ليسانس فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران كه 

وال و ديگـران،  -ورنـو . (ان ايشان بودند، با اين فلسفه ها بيشتر آشنا شونددر واقع شاگرد
1372 ،7(  

، نوشته استاد گرامـي دكتـر علـي پايـا     مسائل و چشم اندازها: فلسفه تحليليكتاب دوم، 
فصل اول به بيان چيستي فلسفه تحليلي و فصـل  . اين كتاب شامل ده فصل است. است

ايـن دو فصـل در   . فلسفه تحليلي اختصاص يافته است دوم به بيان سير تحوالت تاريخي
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معرفي فلسفه تحليلي مهمترين بخش كتاب اسـت و قريـب بـه يـك سـوم حجـم آن را       
ديگر فصل هاي كتاب، به جـز دو فصـل كـه ترجمـه و يـا تلخـيص و       . تشكيل مي دهد

ترجمه است، مقاالتي است كه نويسنده به مناسبت هاي مختلف نوشته است و همـه بـر   
نويسنده در يادداشت آغازين كتاب، در بيان غرض خود . ور فلسفه تحليلي مي چرخدمح

از نگارش اين اثر مي گويد كه بسياري از آرائـي كـه در مخالفـت بـا يـا دفـاع از فلسـفه        
ايـن اثـر تالشـي    . تحليلي ابراز مي شود غير دقيق و مبتني بر مفروضات ناصحيح اسـت 

ايشان اضافه مي كند كه ايرانيان در ميـان  . ه تحليلياست براي معرفي واقع نمايانه فلسف
بسياري از ملل به داشتن ذوق و فطانت فلسفي ممتازند و در تأسيس يك نظام فلسـفي  

آشنايي دقيق و نقادانه انديشـمندان مـا بـا فلسـفه     . بلند مرتبه سهمي اساسي داشته اند
ازي مدد رساند كـه بـه كـار    تحليلي مي تواند آنها را در تأليف انديشه هاي بديع و كارس

  )10-1382،9پايا، . (فهم بهتر جهان و حل مسائل و معضالت جوامع بشري خواهد آمد
از حيث  نگاهي به نگرش هاي فلسفي سده بيستمبه هر حال از ميان آثار ياد شده،كتاب 

. تأليفي بودن و اشتمال بر گرايش هاي گوناگون فلسفه غرب در قرن بيستم ممتاز اسـت 
اين كتاب از هفت قسمت تشكيل شده است و در هر قسمت، يكي از نگرش هـاي مهـم   

آن . در فلسفه معاصر با معرفي مهمترين فيلسـوفان داراي آن نگـرش بيـان شـده اسـت     
يلي، پراگماتيسم، فلسفه هستي، ساختار گرايي، پسـت  فلسفه تحل: ها عبارت اند از نگرش

  )دبستان فرانكفورت(مدرنيسم، انديشه انتقادي 
يكي از امتيازات اين كتاب اين است كه نويسنده آن به دليل تسلط بر مباحث كه به      

ها آموزش و پژوهش حاصل شده اسـت، توانسـته اسـت انديشـه هـاي مهـم        دنبال سال
اي  ي به تصوير بكشد و زواياي مختلف انديشه آنها را به نحو شايسـته فيلسوفان را به خوب

به بيان ديگر نويسنده در اين اثر مقهور نظر و سخن فيلسوفان نيست بلكـه  . ترسيم كند
با چيرگي بر بحثها آنها را به خوبي در ساختاري هندسي تحليل كرده اسـت؛ يعنـي بـر    

داكثر تلفيقي از ترجمه از آثار مختلف اند خالف برخي آثار در زمينه فلسفه معاصر كه ح
اي كنار هم چيده شده انـد، در ايـن اثـر آراي فيلسـوفان در ظـرف       كه به صورت آشفته

امتياز ديگر آن كه . تحليل نويسنده جايگاه روشني دارند و از انسجام منطقي برخوردارند
استفاده كرده است  ايشان در تحليل انديشه هر يك از فيلسوفان،از آثار خود آن فيلسوف

و در جاي جاي بحث با ارجاع دقيق به منابع مورد اسـتفاده، مسـتندات بحـث را نشـان     
امتياز سوم اينكه نويسنده در پاره اي موارد و به اقتضاي بحث، شواهدي را از . داده است
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فرهنگ ما به ويژه از اشعار مولوي، حافظ و سعدي نقل كرده است كه در فهـم موضـوع   
وي همچنين به عناصري از فلسفه، عرفان و كالم اسـالمي  . بسيار مفيد است مورد بحث

اشاره كرده است كه در جاي خود خواننده را به نسبت نظر انديشـمندان مـا بـا انديشـه     
امتياز چهـارم اينكـه نويسـنده تنهـا بـه بيـان آراي       . هاي فيلسوفان غرب آگاه مي سازد

آراي ايشان به نقد و بررسـي آنهـا پرداختـه    فيلسوفان نپرداخته است و در ضمن تحليل 
  .است و به خوبي از عهده اين كار برآمده است

نويسنده پس از بيان آراي فيلسوفان بزرگ نگرش هاي ياد شده، در فصلي كوتاه و از      
از نظـر  . حيث عنوان همنام با نام كتاب، به تحليل اجمالي ايـن نگـرش هـا مـي پـردازد     

اوتهايي ميـان نگـرش هـاي فلسـفي سـده بيسـتم، يـك ويژگـي         ايشان به رغم وجود تف
مشترك ميان آنها اين است كه آنها به دنبال تأسيس نظامهاي فلسـفي و مابعـدالطبيعي   

از اين روست كـه انديشـه   . دانند نيستند و بلكه تالش براي انجام چنين كاري را ناروا مي
فلسفه قرن بيستم چنـدان   فيلسوفاني چون فرانسيس هربرت برادلي و هانري برگسن در

هايي دنبال شد كه بيش از آن كه برآمده  اما در عوض فلسفه. بازتابي نيافت و دنبال نشد
از آموزه هاي مشخص باشند روش، نگرش و گرايش فلسفي بودند؛ يعنـي فلسـفه هـايي    
همچون پراگماتيسم، نمود شناسي، هرمنوتيك، فلسفه هاي تحليلـي و زبـاني و فلسـفه    

البته اگرچه رويگرداني نمايندگان فلسفه سده بيستم از مابعدالطبيعـه  . ستانسهاي اگزي
جزمي، نمودي از تحول تاريخي فلسفه و نشاني از پختگـي انديشـه آنهاسـت، امـا انكـار      
جزمي بسياري از باورهاي مابعدالطبيعي از جانب ايشان گونه ديگري از جـزم انديشـي و   

چنان كه براي بسياري از آنها انكار به معني اثبات . بازگشت به مابعدالطبيعه جزمي است
به عنوان مثال، برخي از فيلسوفان سده بيستم از فيلسوفان تحليلي . انديشه مخالف است

دكـارتي را بـه صـورت    » خود«گرفته تا پست مدرنيست ها و قائالن به انديشه انتقادي، 
را گـاهي نمـودي   » خـود «جزمي انكار مي كنند و با برگـرفتن موضـعي مـاده گرايانـه،     

آن برخاسته از ساختار مادي و گاهي سـاخته و پرداختـه جامعـه و بازتـاب هنجارهـاي      
ناتواني و ناكامي در اثبات يك انديشه به هيچ رو نشان نادرستي آن «به هرحال . دانند مي

همچنان كه كانت به رغم نفي ادله اثبات وجود خدا وجود او را ) 489همان،ص(» نيست
  .كند ميانكار ن
شـود، چـرا كـه     كانت نه از مابعدالطبيعه بلكه از مابعدالطبيعه جزمي رويگـردان مـي       

اگـر  . مابعدالطبيعه را نيازي طبيعي و واقعيتي برآمده از سرشت انساني انسان مـي دانـد  
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اي دمكراسـي ليبـرال را    نـي گونـه  شود كه ريچارد رورتي جامعه آرماني خود يع ديده مي
يكـي از ايـن   . وانه فلسفي مي داند، بسياري نكات را مغفول گذاشـته اسـت  نياز از پشت بي

تـوان تـأثير    ها انديشه پيشرو واقعيت است و نمي نكات اين است كه در بسياري از زمينه
  .انديشه الك را در پيدايش دموكراسي ليبرال انكار كرد

سو در انديشه  نويسنده در پايان اين بخش تأكيد مي كند كه كساني چون رورتي از يك
اما اينها بهتر . به نسبي گرايي تمايل دارند و از سوي ديگر مي كوشند از آن رهايي يابند

خطاي نسبي گرايان در نپذيرفتن خرد چون يـك  . است كه راه رهايي را در خرد بجويند
وي بر اين اساس هم از درسـتي انديشـه هابرمـاس دربـاره     . ويژگي طبيعت انساني است

يدئولوژي ياد مي كند و هم از استواري سخن ياسپرس كه مي گويـد حتـي   اهميت نقد ا
شور برخاسته از هستي اصيل انساني، اگر با نور خرد روشن نشود بـه تاريـك انديشـي و    

  .انجامد خشونت مي
نويسنده در دفاع خود از خرد تأكيد مي كند كه خرد مورد نظـر او نـه خـرد هگلـي          

كل تاريخ و جهان دارد و نه خرد ابزاري منفعت جـو، بلكـه    است كه دعوي فرمانروايي بر
پـس بهتـر   . خردي است كه روشنگر انديشه است و فلسفه نمودي از روشـنگري اوسـت  

است به جاي سخن گفتن از پايان مابعدالطبيعه، آن را سرشت و سرنوشت خود بدانيم و 
  .چون ياسپرس فلسفيدن را در راه بودن و فلسفه را در راه بدانيم

يكي ديگر از ويژگي هاي مشترك در فلسفه سده بيستم عبـارت اسـت از نگـاه انتقـادي     
سرآغاز ايـن كـار   . برخي فيلسوفان به فلسفه كه مي توان آن را رد و انكار فلسفه دانست

هـاي ديگـر و    نقد مابعدالطبيعه يعني بخش بنيادي فلسفه بود و با گذشت زمـان بخـش  
كه گاهي از پايان فلسفه و گاهي از بيمـاري فلسـفي و   گاهي كل آن را فرا گرفت، چنان 

نويسنده در ادامـه نقـدهاي فيلسـوفان تحليلـي و     ) 477ص. (درمان آن سخن گفته شد
  .ها را بر فلسفه تحليل مي كند پست مدرنيست

نويسنده در آخر كتاب در فصلي تحت عنوان نقد فلسـفي و آمـوزش فلسـفه نكـات          
از نظـر ايشـان نقـد بـه     . كنـد  لسفي و آموزش فلسفه بيان ميارزشمندي را درباره نقد ف

يعنـي هـم بنيـاد آن خـرد     . راستي فلسفي نقدي است كه بر خرد و آزادي استوار باشـد 
نقـد   وي آنگاه بـه قواعـد كانـت در كتـاب    . باشد، هم فارغ از تعصب و پيش داوري باشد

از ديدگاه ديگـران  ) شم، بخود بيندي) الف: كند كه عبارت اند از اشاره مينيروي داوري 
سپس اضافه مي كند كه قاعـده  . انديشه هايم هماهنگ باشند) به انديشه خود بنگرم، ج
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اول ما را از تبعيت ديگران مي رهاند و قاعده دوم از تبعيت خود و تنگ نظـري و قاعـده   
اين اگر آموزش فلسفه آموزش كاربرد . ها سوم از پراكندگي، پريشاني و ناسازگاري انديشه

  قواعد است چگونه اين كار ممكن است؟
هـاي گونـاگون يـا     دكتر نقيب زاده در پاسخ به اين پرسش مي گويد كه در آمـوزش      

هاي بسيار است و يا تكيه بر القـاي عقايـد خـاص، چنـان كـه       تكيه بر آموختن دانستني
ملي باز دارنده گذارند و بلكه آن را عا گاهي آموزگاران تعليم خود انديشيدن را مغفول مي

اما فلسـفه بـه ويـژه در    . كاهد پندارند كه يا از شتاب روند آموزش و يا از تأثير آن مي مي
كنـد، بنـابراين اگـر     معناي حقيقي خود بر درست انديشيدن و انديشه نقادانه تأكيد مـي 

هاي ديگر روا نيسـت در فلسـفه    ها و نه انديشيدن در دانش توجه صرف به تعليم انديشه
راسـل  . براي فيلسوف، درست انديشيدن حتي از درستي انديشه برتر اسـت . اتر استنارو
گويد ميل به القاي آنچه درست پنداشته مي شود آموزگاران را از توجـه بـه پـرورش     مي

  )503ص .(دارد هوش باز مي
فلسفه از يك سو مانند علم و از سوي ديگـر ماننـد هنـر زيباسـت از ايـن رو ميانـه            

توان آن را به نحو آبجكتيو آموخت و آنجـا كـه    آنجا كه به علم نزديك است مي. آنهاست
به عرفان و هنرهاي زيبا نزديك است بيش از آنكه آموختني باشد دريافتني است؛ يعني 

گابريل مارسل دو . بر همدلي و توجه به نيروهاي معنوي و نهفته جان آدمي استوار است
متمايز مي كند و فراگيري دانستني هـاي علمـي را    را از هم» بودن«و » داشتن«مفهوم 

دهـد در   و دگرگوني هايي را كه در ژرفـاي هسـتي آدمـي روي مـي    » داشتن«در قلمرو 
  )505ص .(داند مي» بودن«قلمرو 

در فلسفه همچنان كه پذيرش بي چون و چرا و سرسپردگي نادرسـت اسـت، انكـار         
واست و در توجه به تاريخ فلسفه بايـد چنـد   ناسنجيده، شتابزدگي و ستيزه جويي نيز نار

آمـوزد و   دان كـه اولـي انديشـيدن را مـي     فيلسوف را از فلسفه: چيز را از هم متمايز كرد
ها را، نقد را از عيب جويي، گفتگوي به راستي فلسفي را از هرگونه بحث و  دومي انديشه

چيـره شـدن بـر    گري و روشن نگري است نه براي  جدل يعني گفتگويي كه براي روشن
اي جز شور و شوق فلسـفي و تنهـا بـراي رسـيدن بـه       همه كساني كه به انگيزه. ديگران

نويسـنده  . شوند دان مي شوند، اما فيلسوف نمي پردازند، فلسفه هدفي خاص به فلسفه مي
رسد نظر ايشان خالي از  اما به نظر مي) 508ص .(داند غزالي و ژيلسون را از اين گروه مي

هاي افراد امري سابجكتيو و غيرقابل ارزيابي است، چنان كه  د چرا كه انگيزهاشكال نباش
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بـه هرحـال بـه نظـر     . تواند ما را از انگيزه واقعي آنها مطمـئن سـازد   مدعاي آنها نيز نمي
توان معياري به دست داد كه بر اساس آن بتوان دريافت كه انگيـزه فـرد از    رسد نمي مي

بنـابراين  . فلسفي بوده است يا نامجويي يا قدرت طلبـي  پرداختن به فلسفه، شور و شوق
اي به نقد انديشه اي فلسفي پرداخت و در نقد خود اصول منطقـي   اگر كسي با هر انگيزه

به بيان ديگر آنچه در نقد فلسفي بايد مد نظر . توان بر او خرده گرفت را رعايت كرد نمي
ها اگرچه بي ترديـد   ت و انگيزهقرار گيرد محتواي سخن و رعايت اصول منطقي بحث اس

  .اند گذارند اما چون قابل سنجش نيستند از حوزه بحث خارج بر رويكرد شخص تأثير مي
آورد كه مجال ذكر آنها  نويسنده در ادامه نكات ارزشمندي را در باب نقد فلسفي مي     

نقـاداني   گويـد فيلسـوفان   كنيم كه مـي  نيست، تنها به اين تعبير زيباي ايشان اشاره مي
داننـد و همـواره بـه سـوي آن فـرا       اند كه آزادي و آگاهي را وابسـته يكـديگر مـي    بزرگ
  )516ص .(خوانند مي

هـا وجـود دارد كـه     اي كاسـتي  در اين كتاب به رغم امتيازات بسياري كـه دارد پـاره       
بيشتر آنها اغالط مربوط به حروف نگاري است و در صـورت تأييـد نويسـنده كتـاب، در     

  .هاي بعدي قابل رفع است پچا
  

  اغالط ويرايشي) الف
در برخي موارد وسط يك جمله در حالي كه مكث كوتاه در ميان است و بايد ويرگول . 1

: سـطر اول آمـده اسـت    227آورد، نقطه ويرگول آمده است؛ به عنوان مثـال در صـفحه   
سـطر دوازدهـم    228و در صفحه . ؛ مي گويد با يگانه شدن...هايدگر پس از گفتن اينكه

. لوگوس به كاته گوري؛ گشوده شدن بودن باشنده از ميـان رفـت  .. .با تبديل: آمده است
، 227؛ ص12، س178ص : موارد ديگري كه در آنها اين خطا وجـود دارد عبـارت انـد از   

 .7، س311؛ ص13، س262؛ ص8و4، س260؛ ص1، س231؛ ص14، س228؛ ص4س
رسـاله فلسـفي ـ    ،Tractatus Logico-Philosophicusنام كتاب ويتگنشتاين، . 2

 .درست است رساله منطقي ـ فلسفيدر حالي كه ) 4، س26ص(آمده است منطقي 
نام كتاب ها در گيومه آمده است، در حالي كه بهتر است به صورت ايتاليـك و بـدون   . 3

 .گيومه بيايد
نـاس در  در ضبط اسامي گاهي يكنواخت عمل نشده است، چنان كه نام توماس آكوئي. 4

به صورت تماس آمده است؛ گـاهي   4، س348به صورت توماس و در ص 8، س203ص
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نام جرج مور، جرالد مـور آمـده اسـت؛     12، س15ضبط اسم غلط است چنان كه در ص
گاهي از ضبط رايج نام تبعيت نشده است و مثالً نام افلـوطين، پلوتينـوس آمـده اسـت؛     

 )16، س268ص.(تن آمده استگاهي نام شخص فقط به صورت انگليسي و در م
آمــده اســت كــه خــالي از اشــكال نيســت؛ » درســت تــر«تعبيــر  22، س503در ص. 5

 .زيرادرستي امري مشكك نيست
اگرچه معادل انگليسي واژه ها اغلب در پانوشت آمده است امـا گـاهي در مـتن آمـده     . 6

ولـي   445، 338، 334، 300، 293، 292، 287، 286، 57، 47، 44است؛ مثال صفحات
 .بهتر بود كه همه به صورت يكنواخت در پانوشت بيايد

اگرچه غلط نيست . به معناي وجود دارد به كار رفته است» است« 20، س263در ص. 7
 .استفاده شود» هست«اما بهتر است براي اين معنا از واژه 

ژه بايد حذف شود و بعد از واژه انگليسي وا» به زبان آلماني و«عبارت  7، س26در ص. 8
 .آورده شود» آن«
يـك  «يـا  » شـيئي «آمده است كه بهتـر اسـت   » يك شيئي«تعبير  1، س275در ص. 9

آمـده اسـت كـه    » شيئي شـدگي «تعبير  4، س463همچنين در ص. آورده شود» شيء
 .است» شيء شدگي«صورت درست آن 

» آزادي اراده«آمده است كه صورت درست آن » آزاده اراده«تعبير  13س 69در ص. 10
اسـتفاده شـده   » برخوردار از اراده آزاد«و » آزادي اراده«در اين صفحه از دو تعبير . است

» داراي اختيار يا مختـار «و » اختيار«است كه پيشنهاد مي شود به جاي آن از دو تعبير 
 .نيز واژه آزادي به معناي اختيار به كار رفته است 316و  315در ص. استفاده شود

ــث 14، س150در ص. 11 ــزوم    در بح ــر واژه آزادي از واژه ل ــت در براب ــاره سرنوش درب
استفاده شده است، در حالي كـه بهتـر بـود از دو واژه شـناخته شـده جبـر و       ) ضرورت(

 .شد اختيار استفاده مي
از معادل قضاوت استفاده شـده اسـت، در    judgmentبراي واژه  3، س203در ص. 12

 .شد استفاده مي» حكم«حالي كه بهتر بود از اصطالح شناخته شده 
ــوان فرانســوي . 13 ــا عن ــارتر ب ــاب س  L,Existentialismest un humanismكت

در ) Bernard Frechtman(را برنارد فـرچمن  ) اگزيستانسياليسم انسان گرايي است(
 1957در ) Philip Mairet(و فيليپ مايرت  Existentialismبه انگليسي به  1947

) Howells,1992,374. (ترجمه كرده اند Existentialism and Humanismبه 
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اگزيستانسياليسـم انسـان گرايـي    « 19، س284و ص 21، س260نام اين كتـاب در ص 
اگزيستانسياليسم چون انسـان  « 2، س280و ص 15، س277و در ص. آمده است» است
شد تـا   در حالي كه بهتر بود براي نام كتاب از يك عنوان استفاده مي. آمده است» گرايي

 .خواننده تصور نكند كه دو كتاب مختلف مورد نظر است
در حالي كـه هـزاران   «:در توضيح نظريه ابطال پذيري پوپر آمده است 44در صفحه . 14

آن كافي نيست، تنها نمونه تأييد كننده يك فرضيه براي اثبات يعني نشان دادن درستي 
بخـش اول ايـن سـخن    » .يك نمونه رد كننده براي نشان دادن نادرستي آن كافي است

. پذيرد بياني از مسأله استقراء است كه هيوم آن را مطرح كرده است و پوپر نيز آن را مي
زيـرا از نظـر پـوپر    . اما بخش دوم سخن، بيان درستي از نظريه ابطال پذيري پوپر نيست

كند، موارد مبطل نيز در طرف  كه كثرت موارد مؤيد يك نظريه، آن را ثابت نميهمچنان 
 واقعيگـري و هـدف علـم   او در مقدمه . كند آن نظريه را باطل نمي) ولو يك مورد(مقابل 

يكي امكـان تجربـي   : توان در نظر گرفت كند كه ابطال پذيري را به دو معنا مي تأكيد مي
در معناي نخست ابطال پذير بودن يك نظريـه بـه   . الابطال و ديگري امكان منطقي ابط

. شـود  اين معناست كه اگر مورد مبطلي براي آن در تجربه ديده شد آن نظريه باطل مـي 
در حالي كه در معناي دوم صرف فرض ابطال مد نظر است؛ يعني كـافي اسـت بتـوانيم    

هر برگي سبز «گزارهمورد مبطلي را براي آن نظريه تصور كنيم تا ابطال پذير باشد، مثل 
هر گل سرخي سرخ «توان در برابر آن برگ غير سبز را تصور كرد اما گزاره  كه مي»است
پـوپر تأكيـد   . يك گزاره همانگويانه است و فرض مبطل بـراي آن ممكـن نيسـت    »است
كنـد كـه از ميـان ايـن دو معنـا، وي تنهـا معنـاي دوم را در نظـر دارد، چنـان كـه            مي
) تجربي(ن اثبات به صورت جامع اين كه يك نظريه علمي اختباري هرگز امكا«:گويد مي

بنابراين از نظـر پـوپر همچنـان كـه     ) 19-24، ص1372پوپر،(» .باطل است وجود ندارد
وي معتقـد  . اثبات قطعي يك نظريه ممكن نيست، ابطال قطعي آن، نيز، نـاممكن اسـت  

غالبـاً مـدتي   «ست بلكـه  است ساز و كار ابطال يك نظريه صرف مشاهده موارد مبطل ني
معموال تا هنگامي كه نظريه بهتر تـازه اي  . كشد تا يك ابطال پذيرفته شود دراز طول مي

 )23همان،ص.(به جانشيني آن پيشنهاد نشود اين ابطال مورد قبول عام قرار نمي گيرد
كـه تعبيـري گفتـاري    » براي او احترام بسيار دارنـد «:آمده است 14، س439در ص. 15

 »به او احترام بسيار مي گذارند«:هتر بود به جاي آن گفته شوداست و ب
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آمده است؛ ولـي در  » كوشش به يافتن«تعبير  11، س483و ص 10، س475در ص. 16
و  10، س414و در ص» كوشـش بـراي يـافتن   «تعبير  6، س413و ص 24، س394ص
سـد  به نظر مـي ر . به كار رفته است» كوشش براي استوار كردن«تعبير  23، س444ص

كه از ميان اين دو، اولي نياز به اصالح دارد و بهتر اسـت واژه كوشـش بـا حـرف اضـافه      
 .به كار رود» به«و نه حرف اضافه » براي«

پانوشت دوم براي معرفت شناسي يا شناخت شناسـي از واژه دانـش    166در صفحه . 17
ته شـده  شناسي استفاده شده است كه دست كم رايج نيست و بهتـر بـود از واژه شـناخ   

 .معرفت شناسي يا شناخت شناسي استفاده شود
، پس از نشانه نقـل قـول، سـخني    305و292،293در برخي صفحات مثل صفحات . 18

 .نقل شده است در حالي كه با گيومه متمايز نشده است
در موارد ديگري نيز مشابه ايـن  » كند به دو گروه مي«: آمده است 2، س424در ص. 19

واژه تقسيم به كـار مـي   » مي كند«حالي كه بهتر بود پيش از فعل  تعبير آمده است، در
 .»به دو گروه تقسيم مي كند«: رفت و گفته مي شد

  
  اغالط اماليي) ب

  :اغالط اماليي در اين اثر بسيار اندك است كه در زير به آنها اشاره مي شود
خـود    ←؛ خـو )1، س192ص(درودگـر   ←؛ دروگر)19، س128ص(زاهدان ←زاهدن

همچنــين   ←؛ هچنــين)13، س339ص(داوري هــاي  ←؛ داوري هــا )5، س212ص(
فلســفه   ←؛ فســفه)13، س386ص(ويژگــي هــاي  ←؛ ويژگــي هــا )23، س367ص(
، 133ص(نظـام هـاي    ←؛نظـام هـا   )11، س396ص(آنچه   ←؛ انچه)16، س379ص(

ــافزاييم)7س ــزاييم   ←؛ بي ــي  )12، س496ص(بيف ــر اي ــي  ←؛ انســان گ انســان گراي
  ).21، س236ص(

عالوه بر اينها گاهي همزه برخي واژه ها گذاشته نشـده اسـت، در حـالي كـه الزم اسـت      
  :گذاشته شود

مـؤثر   ←؛ موثر )13، س172ص(مؤثرند  ←؛ موثرند)4، س172ص(متأثرم  ←متاثرم 
  ).23، س404ص(تأثرات   ←؛ تاثرات)17، س193ص(
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  »يايمان و آزاد«
  

  
 محمد مجتهد شبستري: نويسنده

  حكمت: ناشر
  1382 :سال نشر

  چهارم :چاپنوبت 
  تهران  :محل نشر

   197:  تعداد صفحات
  

  هادي وكيلي و پريسا گودرزي : ناقد
نويسنده با استناد به مكاتب و نظريه هاي مختلف  سعي  ،در سراسر كتاب ايمان و آزادي

  : در اثبات گزاره هاي زير داشته است
  )   امانت الهي(ايمان = آزادي انديشه و اراده آدمي 

  ايمان فردي و ايمان اجتماعيجدا انگاشتن 
  مالزم دانستن دو مقوله ي ايمان و آزادي   

  روا انگاري و آزادي بي حد و حصر در نقد ديني   
هـاي   هاي كلي نويسنده در اين كتاب و بر مبنـاي گـزاره   اكنون با عطف توجه به ديدگاه

  :         فوق، به طرح مالحظاتي چند در مورد آنها مي پردازيم
بندي عوالم، خداوند را محـدود   ها با نامگذاري و دسته نويسنده معتقد است كه انسان -1

و مقيد به يكسري قيود نموده و از مطلق بودن خارج ساخته اند اما جاي اين انتقاد بر او 
زباني خويش، هميشه در صـدد كسـب    -باز است كه بشر با علم به محدويت هاي ذهني

قيح دقيق تر معلومات خويش در مورد خداوند بوده اسـت و بـا   تر و تن علم و آگاهي بيش
اين حال هرگز دانش و معرفت خويش را نسبت به اين امر الهـي، نهـايي و پايـان يافتـه     

شناسي عرفاني، با وجود تعبير حضرات خمس و  از باب نمونه در جهان. تلقي نكرده است
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ه كه در وراي حضرات خمس، مقـام  بندي عوالم به ازاي آنها، اين اذعان وجود داشت طبقه
ذاتي غيب الغيوب قرار دارد كه نه اسمي دارد و نه رسمي و آن گنجي است مخفـي كـه   
امكان شناخت و دسترسي به آن براي عقل بشر وجـود نـدارد و بـا ايـن طبقـه بنـدي و       

در شب ) ص(و چه بسا تعبير معروف پيامبر. ها به تقييد و تحديد در نمي آيد سازي مقوله
  .،مويد همين حقيقت باشد)ماعرفناك حق معرفتك(عراج م
نويسنده از منظر ديگري، مجدداً اشاره به نوعي محدود سازي خداونـد توسـط بشـر     -2

اپرســتي افــراد، تحــت تــاثير وي معتقــد اســت كــه تعريــف ايمــان و خد. داشــته اســت
بـا ايـن    شـود و  در واقع دين  نهاد خاصي مـي . شان به نهادهاي اجتماعي است وابستگي

. آيـد  تغيير خداوند از مطلق بودنش خارج  و در قالب خاصي مثل كليسا و مسجد در مي
هـا و   قـرار گـرفتن در ارگـان   : اما اشكالي كه بر اين مدعا وارد اسـت ايـن اسـت كـه اوال    

دهد و ثانيا  هاي خاص و تحت تاثير قوانين خاص قرار گرفتن، دين فرد را تغيير نمي نهاد
ه اين فرض درست باشد و دين افـراد جهـت و سـوي خاصـي داشـته      حتي در صورتي ك

  .آيد كه بي مكاني خداوند دچار مكانمندي يا تجافي شود باشد، الزم نمي
نويسنده در جايي ديگر، معتقد شده است كـه تغييـر در چـارچوب ديـن و ارائـه ي       -3

ي شـفاف   شود كه  حجاب و غبار بـر روي آيينـه   تعريفي خاص از خداوند، موجب آن مي
ي  دين و دينداري بيفتد و ليكن با وجود داشتن چنين مقدمه صحيحي، نبايد اين نتيجه

غلط را به دست آورد كه تحديد خداوند به حدود مادي و مكانمند و زمانمند الزم آمـده  
  . است

هرچند نويسنده با اشاره به روش حضرت نوح  و علت پذيرفته نشدن حضرت نـوح از   -4
سـازد، امـا حقيقـت     وره، نوعي خدشه به روش پيامبران و انبياء وارد ميطرف مردم آن د

آن است كه همانگونه كه در تفاسير عرفاني از آيات مربوط آمده، علـت ناكـامي ظـاهري    
حضرت نوح در دعوت مردم خويش به توحيد همانا انس آنان به زندگي مـادي و ناديـده   

به تنافي مقام تشبيه و تنزيـه بـوده كـه    گرفتن زندگي باطني با زندگي ظاهري و اعتقاد 
  .شده بود) ع(منجر به انكار نوح

نويسنده در تعريف ايمان اشاره دارد كه رابطـه مـن و تـو بـا خـدا، بـدون هيچگونـه         -5
. شود گيرد و اساسا هر گونه تقليدي به نوعي، يك اسارت محسوب مي تقليدي صورت مي

معناي يقين و خـود او در ايـن كتـاب، آن را     وي ايمان را گاه در معناي عقيده و گاه در 
اي كه كامالً در مورد ايمان بايـد مطـرح كـرد و     معادل آزادي در نظر گرفته و اتفاقا نكته
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ايمان از جمله مقوالتي است كه صـد در صـد   : نويسنده آن را ناديده گرفته اين است كه
ه اين شك و ترديد كـه  با شك و تقليد و ترديد سازگار است و شايد بايد تاكيد داشت ك

جزء الينفك ايمان هستند نبايد براي فرد مـومن مـوطن شـود در ضـمن ممكـن اسـت       
عقيده و ايمان كسي تقليدي باشد اما در عين حـال در تقليـدش، حـق انتخـاب داشـته      

  .است
انتخاب و آزادي در ايمان و اينكه هر فردي، آزاد است تا ايمان خود را بر مبنـاي اختيـار   

اي كه  ين كند، در اين كتاب با تاكيد بسياري همراه شده است و ليكن مسالهخويش، تعي
آيا تمـامي افـراد اسـتحقاق تصـميم گيـري دارنـد و       : شود اين است كه اينجا مطرح مي

  توانند انتخاب صحيحي داشته باشند ؟  مي
از اگر همه افراد بشر در انتخابشان مختارند پس ضرورت امام و نبي در جامعه و پيـروي  

دانـيم آدميـان گرچـه در تحـت      چه مي شود؟ همانگونه كـه مـي   ،هاي آنها دستور العمل
هدايت تكويني هستند اما اين هدايت، كـافي نبـوده و آنـان نيازمنـد هـدايت تشـريعي       

شك نوسـان ايمـان و بازشناسـايي آن در افـراد، مشـمول همـين هـدايت         بي. باشند مي
  ..شود تشريعي مي

  اظهار نظر، نظم حاكم در جامعه ديني را مختل نمي كند؟ آيا محدود نبودن در  
سازي انديشه آدمي از هر گونه انديشه ي جزم انديشانه يا هر گونه  اصرار نويسنده بر رها

قالب و شكلي است و با اين ديدگاه در واقع بايد با هر گونه نگـاه و منظـر علمـي خـاص     
  .خداحافظي كرد... مثال نگاه فقهي و يا فلسفي و

به همين جهت در بعضي از آيات قرآني، امر به تعبد صرف و سلب هرگونه حق انتخـاب   
 -و از همين رو نمـي تـوان، در دسـت داشـتن فرمـول آزادي      . و اظهار نظري شده است

  .ايمان، برخي از مسلمات و مقبوالت دين از قبيل تعداد ركعات نماز را تغيير داد
ايمان اجتماعي نمي تـوان سـخن گفـت و ايمـان     همچنين نويسنده اصراردارد كه از  -6

اساساً هويت اجتماعي ندارد اما اگر تك تك مومنان به ايمان درست دست يافته باشـند،  
  . ايمان اجتماعي و هويت اجتماعي ايمان شكل مي گيرد

وي معتقد است كه ايجاد حساسيت منفي يا مثبـت در جامعـه از طريـق القـا و تبليـغ،      
بهره برداري از تكنولوژي ايجـاد و هـدايت ايمـان بـراي رسـيدن بـه       مردود است و اصال 

در حـالي كـه اسـتفاده از ايـن     .اهداف اجتماعي وسياسي، تبـاه كننـده ي ايمـان اسـت    
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تكنولوژي بسيار مفيد و موثر است نظير مورد بشر حـافي و فضـيل عيـاض و لزومـا هـم      
  . نبايد به اهداف اجتماعي وسياسي ختم شود

از ايمان شامل خود امامان و رهبران قدسي دين نمـي شـود زيـرا خـود     تعريف نويسنده 
آنان هم تا حدودي تحت تاثير رسوم، اميال، غرائز و اقتدارهاي دروني و بيروني بوده انـد  

نگاهي به سـيره  . كرده اند و مردم را نيز وادار يا دعوت به تبعيت از اين رسوم و قواعد مي
ي  ازدواج و برده داري و جنگ و معامالت، نشان دهندهي اولياي دين در اموري از قبيل 

والبته هيچيك از اينهـا  . درگيري و آلودگي به لوازم عالم مادي و مقتضيات آن مي باشد
البتـه نويسـنده خـود در مصـاحبه ي خـود در يكـي از       . دليل بر بي ايماني نمـي شـود  

  .ديدگاه خود در اين باره را تعديل مي كند) 182(ها در ص پيوست
در جايي نويسنده ضمن اشاره به ندرت وجود ايمان در جوامع مسيحي به دليل گـره   -7

خوردن خداشناسي با اومانيسم، به اين نكته اشاره دارد كه حس ديني مردم دچار آفـت  
اين يعنـي ايـن كـه جامعـه بـا      . شده و اين آفت با تغيير محيط اجتماعي از بين مي رود

خود، خوب وسالم مي شود و اين در تناقضي آشكار بـا  ساخته شدن عقول و نفوس آحاد 
 .ديدگاه هاي نويسنده در بي تاثيري  اصالح حال افراد در بهبود وضع اجتماعي است

در فصل ششم رسالت اصلي علم كالم اسالمي را به استناد به گـوهر مـراد الهيجـي،     -8
از شخصـيت هـاي   تصحيح اوضاع شريعت مي داند و معتقد است كه آفت ايمان، تقليـد  

گذشته است و در عوض بايد با انتخابي آزاد انديشانه و با اراده و ارتبـاطي شخصـي ونـه    
به نوعي نويسنده ابراز داشته كـه نبايـد بـه    .  شيء گونه با خداوند، به ايمان دست يافت

ها اعتماد كرد و روششان را گمان و احتمال مي داند وشايد به نوعي برخـورد بـا    پيشينه
  .قاهت شده  و شايد اصتصحاب در مسائل فقهي گواه بر نقد ما باشدعلم ف

نويسنده در فصل هشتم كتاب، به لزوم آزادي كامل بيان در مقام سخن گفتن  ولو از  -9
فلسفي در باره ي خدا و  -هاي علمي خدا وند تاكيد دارد و تصريح دارد كه بايد به نظريه

ه دهيم تا در باره ي آنها بحث و تبادل نظـر  مقدسات  فرصت انتشار و مكث دهيم و اجاز
هايي كه با  اين امر به پرهيز از شتابزدگي در داوري و مقابله ي آني با چنين نظريه. شود

اما نرديدي نيست . رساند روش علمي بحث و فحص در اين امور در تنافي است، مدد مي
يـا دراز مـدت، بـه تخريـب     كه اگر نظرياتي كه اتفاقا داراي آفات بود ه و در كوتاه مدت 

از سـوي صـاحبنظران    -نـه شـتابزده   -عقايد ديني بپردازد چرا نبايد به سرعت و شـتاب 
هـاي   مورد بررسي، تاييد يا نقد شود؟ چه لزومي دارد كه حل سـريع شـبهات يـا نظريـه    
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ديني مبهم بدون درغلطيدن در گرداب سياسي، مورد حـل وفصـل سـريع قـرار گيـرد؟      
با ربط دادن تمام مطالب به سياست زدگـي، حـق داوري را از اذهـان    متاسفانه نويسنده 

  .    گرفته و سريعاً علم آزادي را برافراشته است
نويسنده معتقد است كه ايمان واقعي تنها نصيب افرادي مي شود كه به فرديـت رسـيده   

  .در صورتي كه در اسالم تاكيد بر مقام جمع شده است.باشند
نويسنده معتقد است كه حد وحدود نقد در جامعه دينـي نبايـد    :در نهايت بايد گفت كه

خط قرمز داشته باشد و محتواي معرفتي ايمان بايد دائماً در حال نوشدن باشد و زور به 
و اينكه عالم ديني به وجـود آورنـده معرفـت بشـري     . هيچ وجه با ايمان جمع نمي شود

دينـي، مـتهم بـه بشـر بـودن       است وليكن در رد اين سخنان بايد گفت كه وقتـي عـالم  
و . نقاد نيز بشر است و با نگاه بشـري : شود، بر مبناي همان علوم بشري  بايد بگوئيم  مي

و اگر  حد . در كل، نقد جايز است وليكن حتما نقاد بايد داراي شروطي تعيين شده باشد
  .هيم شديقفي براي  نقد و نقاد نداشته باشيم حتما دچار آفتي به نام قانون جنگل خوا

-در فصل هفتم با تاكيد بر اينكه ايمان و عقيده صرفا بـر فهـم يـك سـنت دينـي      - 10
زباني، استوار نگشته بلكه داراي رابطه اي زنده و دگرگـون سـاز بـا خداسـت و      -تاريخي

اينكه در هر عصري تجربه و فهم اشخاص از وحي اسالمي است كه مالك است نـه يـك   
گيرد كه دست متألهان ديني همواره براي  ن نتيجه ميتاريخي مستمر، چني -سنت ديني

نقد سنت ديني باز بوده، ايمان اسالمي هميشه مي تواند ايماني انتقادي باشد و هرچنـد  
. دهـد  ايمان از فلسفه و علم اخذ نمي شود اما در گفتگوي با آنها به حيات خود ادامه مي

علم مورد قبول جدي محققان بـوده  هر چند تاكيد نويسنده بر ديالوگ ايمان با فلسفه و 
و به عنوان نقدي ضمني بر گرايش اقليتي از سنت گرايان تفكيكي مسلك، حائز اهميت 
است اما ناديده گرفتن ماهيت سنت ديني و كمرنگ ديدن نقش تاريخي ايـن سـنت در   

اجتماعي مسلمانان، مورد انتقاد جدي اسـت زيـرا حتـا بـا      -شكل دهي به ايمان فردي 
ويرايش مستمر معارف ديني در بستر دست آوردهـاي علمـي و فكـري بشـري،     پذيرش 

نقش موثر و بسزاي سنت نظري و عملي دين اسالم در جهت دهي به تاريخ و آينده غير 
  . قابل انكار است

    





 
  
  

  »نظري كانتدرآمدي برفلسفه «
  

  
 دكتر حسين غفاري: نويسنده

  حكمت: ناشر
  1386  :سال نشر
  اول :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

   307:  تعداد صفحات
  

  حسين هوشنگي : ناقد
در ضرورت اهتمام به فلسفه كانت و اشباع ناديده گرفتن در همين بس كه انديشه او به 

كل تاريخ فلسفه را به دو دوره تا پيشا  ،خصوص آنچه در نقد عقل محض آمده است
و لذا نقد اول او را برخي بزرگان نقطه ) set p.8(نقدي و بسا نقدي متمايزساخته است 

  . اند عطفي درتاريخ فلسفه داشته
)kempsmith1962.p.v (توانند به  كه ولو مخالف و متعقد آن هم بدون آن نمي

  .   فلسفه بپردازند
 )if.1968.p.xi ( وضعيت ها ديگر را به اين اقرار وادار ساخته است كه كانت بر روز اين

توان گفت فلسفه هاي متاخر از او  ما سايه انداخته است و به طوري كه به جرات مي
و  64-61، 1367و كدرفر،  10متاثر از او بوده اندپانن برگاه، ص  مستقيم يا غير مستقيم

، يش كه برخي نخبگان ايران با نامپدر ايران هم يكصدو پنجاه سال  242 – 239
تا به امروز ) 273-1387،271 ،مجتهدي(انديشه كانت آشنايي ابتدايي به هم رساندند 

ها كتاب تاليف  كه هشت كتاب و دو مقاله از خود كانت به فارسي ترجمه شده است و ده
رضه يا مترجم به طور مستقل يا در ضمن مباحث ديگر انديشه كانت را به ايرانيان ع

  .كانت شناسي در ايران راه دراز و در حال تكامل را پيوده است ،داشته است
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ديري نيست كه در ميان تاليفات متفكران ايراني وارد بسيار معدود با آثاري مواجه 
شويم كه در همين تالش براي بازفهم وتوضيح فلسفه كانت در مقام تحليل و نقد آن  مي

پرتو مقايسه با فلسفه اسالمي و بر پايه ميراث فكري  هم بر آمده اند واين جمله را در
  .هاي دكتري است اين دست آثار عمدتاً در تاليف رساله .حكماي اسالم صورت داده اند

بررسي مبادي : بررسي انتقادي و تطبيق فلسفه نظري كانت، بخش نخست«كتاب 
ارسيك از اولين اثر آقاي دكتر حسين غفاري در نوع خود و در ترازي آك» فلسفه نقادي

محترم است در  مؤلفآثاري است كه پاي روايت مسير ناپيموده گذاشته است و ظاهر 
در مهمترين بحث  مؤلف. همين مسير دشوار را ادامه دهد ،صدد است در مجلدات آينده

اين كتاب كه به بررسي تحليلي، نقدي و تطبيق مساله احكام تاليف پيشين پرداخته 
زيادي در ساير مباحث كه به مبادي تصوري فلسفه كانت است و همچنين تا حد 

از كلي گويي و اكتفا به شرح ها و نقدهاي متداول و رايج و بعضاً مكرر  ،اختصاص يافته
ريز و دقيق وارده  ،در خصوص كانت دست شسته است و فارغ از انديشه حوصله مخاطب

با آنها  ،تارخان مهم كانتبررسي آرا كانت شده است  و در اين جهت با آوردن ديدگاه س
انتقادي و تطبيق مراد به : "مثال(فراواني و جزء به جزء شده است  نيز وارد كرد فرهاي

  ) 250 -231و 175،183،218،219ص (اي هم انجاميده است  ت نوآورانهها و نكا يافته
  

   مؤلفاهداف و سبك 
محترم بر خالف بسياري از نويسندگان به صراحت از اهداف و اغراض خود سخن  مؤلف

دفاع از . هاي او را هم درك واستنباط كرد فرض گفته كه از آن ميان مي توان مباني پيش
ص (عرضه تحقيق جامع مستدل و تخصصي راجع به كانت  ،13اصالت بحث فلسفي ص 

با قويترين جريان فلسفه «ردن فلسفه اسالمي و در نهايت وارد كارزار و روياتروس ك) 14
هاي او  فرض از جمله مباني و پيش. دهند اهداف متولي را تشكيل مي) 14ص (» غرب

كه يادآور نظريه حكمت جاويدان ) 13ص (هستند، امكان دستيابي به فلسفه يگانه 
هان ، اذعان به رئاليسم فلسفي و اخالق و قطعيت منطق بر)14ص (اهميت جميع . است

ترين بنياد فرهنگي  دار ترين و ريشه و نهايتاً اينكه فلسفه اسالمي مستحكم) 16ص (
  ).17ص (جامعه اسالمي است 

در عنوان كتاب در واقع روش  "تطبيق"و  "انتقادي"با آوردن در قيد مسئولين محترم 
حاكم و داور قراردادن  مؤلفمنظور از انتقادي در نگاه . خود را مشخص كرده است
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ص . (نسبت به فلسفه كانت است "بررسي خشك و دقيق استداللي  "نطق برهاني و م
تشابه عبارات و  "هاي ظاهري و  هم با گذر از شباهت "تطبيق  "نامه صبح  ه شيو). 16

مشترك بحث است كه تنها از طريق تفطف به مبادي "هاي واقعا به زمينه "عناوين كلي 
و ) 16ص (ن عقل است در داوري ميان آنها قابل حصول است و سپس حكم قرار داد

هاي فكري غالب  بدين ترتيب است كه مي توان بر عادات و مشهودات فرهنگي و نارسايي
  ) )17ص (آمد 

اتكاء اصلي بر نقد عقل محض كانت و آراء مفسران انگليسي  ،در اين بحث نقادانه تطبيق
كوتاه و  "مبسوط و بعضا "سير بعضااين تفا .)18ص ( زبان نام آشنا و معتبر او قراردارد 

ازميان تفاسير مشروح ايشان از نذرمن كم اهميت داده  ج . بانسبه متوسط هستند
يوينگ و جاناتانبنت استفاده بسيار برده  .سي.پيشون واز تفاسير كوتاه متوسط آثار اي

سي، انگلسيي ها كتاب و مقاله ديگر به زبان فار متجاوز از ده "البته عالوه بر اينها . است
حتي در تر جمه چاپ نشده هم كه ) 23ص (و عربي هم مورد استفاده ايشان بوده است 

 مؤلفمقاله و بررسي قرار گرفته است هر چند بر خالف تصريح  ،در اختيار ايشان بوده
  .از آنها در فهرست منابع سخني به ميان نيامده است) 23ص (

اما نقد . ب نقد عقل محض قرارداده استمحترم مبناي كارخود را كتا مؤلفگذشت كه 
در جلد ( عقل كتاب مبسوط و فوق العاده بر مطلبي است كه مشتمل بر دو پيش گفتار 

( منطق استعاليي  ،و يك مقدمه و متن اصلي مركب از حيات استالبي) اول و دوم 
در اين . و روش استاليي است) مشتمل بر دو بخش تحليل استاليي و جدل استاليي 

حيطه بحث ناظر است به مقدمه كتاب نقد عقل محض و مفاهيم  ،جلد از اثر حاضرم
اصالت و كليدي فلسفه نقدي و به ويژه آموزه مهم قضيه تاليفي پيشيني كانت نقدهاي 

تاليف حاضر گرچه بسيار مستند و سرشار از تبتع و تدقيق و تحليل  ساختاري و صوري
به طور منطقي حضول را در نظام واحد و به  است ولي متاسفانه از ساختاري واحد كه

توضيح آنكه فصل اول و دوم كه درباره كتاب . اي عرضه كند، محروم است هم پيوسته
نقد و جايگاه آن در نظام فكري كانت است، در واقع سمت و صفت كليات را دارند و در 

ي، شهود، هاي كليدي كانت همچون استالي فصل سوم به شرح و تفسير مفاهيم و آموزه
عين و عينيت تومن و ننرمن پرداخته شده است كه ارتباط دقيق با فصل آخر كه در باره 

اي بر اين جدايي با  قضاياي تاليف پيشين است ندارد چنانكه عنوان كتاب هم به گونه
بررسي مبادي فلسفه نقادي و بحثي در ماهيت  .آوردن و او عطف صحه گذاشته است
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ين عدم پيوستگي وترتيب وترتب منطق در زير فصل خت حتي قضاياي تركيبي پيشين ا
اي كه گاهي اين تصور را در خواننده پديد  خورد به گونه به صورتي حادتر به چشم مي

هاي مستقل در موضوعات متنوع  اي از فيش مجموعه"آورد كه مباحث كتاب بعضا مي
حث عقل در فلسفه ناگهان ب "عين"در ميان بحث  "مثال. اند است كه درپي هم آمده
و سپس در زير فصل ديگر عقل در فلسفه اسالمي ) 105-99(اسالمي مطرح نمي شود 
به بررسي و نقد آراء  110و بعد از اين همه در ص ) 107-105(و كانت مقايسه مي شود

  .شود يك متفكر معاصر در تطيبق كانت و فلسفه اسالمي پرداخته مي
محاجه و جدل، عمالً در موارد بسياري عنان  پي گرفتن مباحث براساس اقتضاي منطق

اي كه كر و  ربوده و او را از اصل و محور بحث دور ساخته است به گونه مؤلفقلم را از 
فرهاي متعدد بايك مفسر يا صاحب نظر و كشيده شدن بحث به موضوعات بسيار متنوع 

كه كتاب،  كند هاي چند باره به يك بحث اين اعمال را تصويب مي و رفت و برگشت
  .تقرير درسي است

ذيل  4مثالً در صفحه . ناهمخواني عناوين با محتواي مباحث از ديگر مشكالت است
مباحثي ناظر به توضيح عقل  ،نظر كمپ اسميت در باره دو ويژگي كتاب نقد "عنوان 

فقراتي از كانت در بيان  "با عنوان ) 57ص ( عمل اخالق كانتي آمده است و در ادامه 
مواجه مي شويم كه ضمن كه ارتباط بودن با مباحث قبل  "ويژگي مثبت فلسفه است 

محترم به  مؤلفعالوه بر اين  .به ميان اصول موضوعه نظام اخالقي كانت اختصاص دارد
هاي نخست كتاب، بعضاً با تبتع فراوان آراء متعارضي را از مفسران  ص در بحثخصو

. كند بدون آنكه ميان آنها داوري مشخص كرده باشد كالسيك كانت گردآوري و نقل مي
كمپ اسميت بر هويت چهل تكه و مرز اتيكس نقد عمل تاكيد دارد و : به عنوان مثال

ولي در نهايت ) به بعد  49و 41 -36ص (پيستون بر هويت واحد به هم پيوسته آن 
نمود، نيامده است و احياناً هم اگر بر رجحاني داده  كه ضروري مي مؤلفداوري مشخص 

  .)69ص (شده است، دليل ترجيح نيامده است 
شايد مهمترين نقيصه نقل قول هاي مستقيم طوالني و مشروح است  ،به لحاظ شكلي

اشكال در  .)51-47-14-38-135- 131( الً مث .كه در جاي جاي كتاب حضور دارند
گذاري اصطالحات به  و البته به تدرت در معادل)  231و  50،56ص ( حروف چيني 

به ترتيب علت واقعي و علت  "  reai  and ideal"مثالً ايشان در برابر . خورد چشم مي
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م آمد كه ه واقعي و تصوري مي "جهت"حال آنكه بايد ) 129ص (تصوري گذشته است 
  . منطبق است   "reason"با سياق وهم با مدلول و معناي  

    





 
  
  

  »يتاريخ فلسفه اسالم«
  

  
 سيد حسين نصر، اليور ليمن: نويسنده
 جمعي از استادان فلسفه: مترجم
  حكمت: ناشر
  1389 :نشرسال 

  اول  :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  426:  تعداد صفحات
  

  فر عبدالرزاق حسامي : ناقد
ويراسته دكتر سيد حسين نصر و دكتر اليور ليمن را پنجـاه   1تاريخ فلسفه اسالميكتاب 

منتشـر   1995نويسنده از بيش از شانزده كشور نوشته انـد و انتشـارات راتلـج آن را در    
ويراستاران محترم در پيشگفتار كوتـاهي كـه متأسـفانه در ترجمـه فارسـي      . كرده است

ه تاريخ فلسفه اسالمي معرفـي  كتاب نيامده است، امتياز اين اثر را در رويكرد جديدش ب
گوينـد رايجتـرين رويكـرد بـه تـاريخ فلسـفه اسـالمي، بحـث دربـاره           آنها مي. كرده  اند

در حـالي  . انديشمندان پيشرو منفرد و حداكثر جاي دادن آنها در فضاي زمانه شان است
هاي كه در اين اثر عالوه بر معرفي انديشمندان پيشرو، فلسفه اسالمي در پيوند با جنبه 

همچنين در اين اثر اغلب به جاي توجه به . ديگر فرهنگ دوره مورد نظر بيان شده است
البته پيامـد منفـي   . هاي فلسفي مطمح نظر قرار گرفته است انديشمندان منفرد، انديشه

اين نگاه اين است كه فلسفه اسالمي بيش از آنكه چونان بخشي از تـاريخ فلسـفه تلقـي    
ها دانسته مي شود، ويراستاران بر اين نظرند كـه فلسـفه    انديشهه تاريخ مؤلفشود چونان 

اسالمي يك سنت فلسفي زنده است كه در پيوند با ديگر پيشـرفتهاي فكـري در تمـدن    
فلسفه اسالمي به مسائل مفهومي مي پردازد كه بـه شـخص يـا دوره    . اسالمي بوده است
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و اين معناي عام، بحث خـود  ايشان در پرت. خاصي اختصاص ندارد، بلكه معناي عام دارد
هـاي تفكـر    را به فلسفه اسالمي به معناي خاص محدود نكرده اند و دربـاره سـاير حـوزه   

اسالمي از قبيل منطق، فلسفه سياسـي، ادبيـات، زبـان، علـم، عرفـان، اخـالق، زيبـايي        
شناسي، حقوق نيز بحث كرده اند و سرگذشت فلسفه اسالمي را نـه تنهـا در ايـران كـه     

اصلي رشد آن بوده است بلكـه در جهـان عـرب و نيـز كشـورهايي چـون هنـد،        جايگاه 
كتاب شامل دو قسـمت،  . اند پاكستان، تركيه و كشورهاي جنوب شرقي آسيا، بيان كرده

در قسمت اول تاريخ فلسفه اسالمي از كنـدي تـا مالصـدرا و    . فصل است 71ده بخش و 
اين قسمت تقريباً دو سـوم  . استنيز سنت فلسفه يهودي در جهان فرهنگي اسالم آمده 

در قسمت دوم ابتدا اجزاء فلسفه هر يـك در فصـلي مسـتقل    . كتاب را تشكيل مي دهد
مابعدالطبيعـه، منطـق، معرفـت شناسـي، فلسـفه      : آن اجـزاء عبارتنـد از  . بحث شده اند

پـس از آن جايگـاه   . سياسي، ادبيات، زبان، علم، عرفان، اخالق، زيبـايي شناسـي و فقـه   
اسالمي در ايران، هند، پاكستان، جهان عـرب، مصـر، تركيـه، كشـورهاي جنـوب      فلسفه 

شرق آسيا بيان شده است و سرانجام تفسير فلسفه اسالمي در غـرب تحليـل و بررسـي    
  .شده است

هر يك از ويراستاران دانشمند كتاب، مقدمه اي بر كتاب نوشته اند كـه بسـيار پـرارزش    
گويد  ل مقدر مي كند و نقدي را پاسخ ميا دفع دخدكتر لمين در مقدمه خود ابتد. است

ايـراد ايـن اسـت كـه     . كه با يك نگاه اجمالي به كتاب به ذهن خواننده خطور مـي كنـد  
توان انديشه متفكران مورد بحث در اين كتاب را ذيل عنوان فلسـفه اسـالمي    چگونه مي

ديگـر آنكـه علـومي    . آورد در حالي كه برخي از آنها غيرمسلمان و برخي غيرفيلسوف اند
پاسخ . چون ادبيات، زبان، علم و فقه را چگونه مي توان زيرلواي فلسفه اسالمي جاي داد

دكتر ليمن اين است كه فعاليت فكري بسياري از فيلسوفان مسيحي و يهودي به شـيوه  
همچنين در سنت فلسفه اسالمي بخشي از آثار فلسـفي هـيچ   . فلسفه اسالمي بوده است

گذشته از اين پرداختن به دانشهايي . وعات ديني ندارند مثل آثار منطقيپيوندي با موض
  .اند چون كالم، فقه و اصول به جهت تأثير و تأثري است كه با فلسفه داشته

دكتر ليمن سپس به دو تفسير متفاوت از فلسفه اسالمي اشاره مي كند كه يكـي محـور   
قل و دين، فلسفه و ايمان و اسالم اصلي مباحث فلسفه اسالمي را تقابل و تعارض ميان ع

و تفكر يوناني مي داند كه از آن به رويارويي ميان اورشليم و آتـن تعبيـر شـده اسـت و     
. دانـد  ديگري آن محور را تالش در جهت ايجاد وفاق و سازگاري ميان اسالم و عقل مـي 
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ور يـا  وي در نقد نظر اول مي گويد كه اگر چه تعارض ميان عقل و دين را مي توان محـ 
دست كم يكي از محورهاي فلسفه يهودي يا مسيحي در قرون وسطي تلقي كرد، اما اين 

از اين رو گرايش حاكم بر مجلدات اين كتـاب  . معنا در باب فلسفه اسالمي صادق نيست
عرضه عرصه هاي گوناگون فلسفه اسالمي چونان سـنتي زنـده و پوياسـت نـه همچـون      

  .م فلسفي قرون وسطي استسلسله مباحثي مرده كه حاوي تعالي
دكتر ليمن در ادامه با اشاره به نظر كسـاني كـه فلسـفه اسـالمي را تقليـدي و وارداتـي       

دانند و معتقدند كه فيلسوفان اسالمي مفاهيم يوناني را به نحوي بكار برده اند كه در  مي
ه جهان اسالم معنا داشته باشد، به مخالفت با اين نظـر مـي پـردازد و مـي گويـد فلسـف      

اي از مفاهيم كليدي فلسفي را از فرهنگهاي پيشين گرفتـه و از آنهـا بـراي     اسالمي پاره
از اين رو غناي فلسفه اسـالمي  . پاسخگويي به مسائل فرهنگ خودي استفاده كرده است

هاي فلسفي مجرد از يك سو و آميختن آنها با مسائلي كه از متن اسالم  در تاليف انديشه
ديگر و نيز توانايي او در پاسخگويي بـه مسـائل فرهنـگ خـودي     ناشي شده اند از سوي 

  .است
گويد كه در بسياري از فصول اين مجموعه مي توان خالقيت را در اغلب مباحـث   وي مي

بخش وسيعي از فلسفه اسالمي، همچون هر فلسفه ديگري، توسـعه كمـي   . مشاهده كرد
امـا  . موجود در فلسـفه اسـت  در ارائه نظريات تخصصي و فني نوين درباره همان مباحث 

هـايي كـامالً نـوين در پيشـبرد      هاي اين فلسفه، به دنبال تاسـيس روش  اي از بخش پاره
مباحث است كه به نوبه خود سنت جديدي از تفكر درباره مسائل و ارائه راه حل نسـبت  

  .به مشكالت و مباحث نظري را بنيان مي نهد
ن در مقدمـه خـود فلسـفه اسـالمي را     ايشـا . مقدمه دوم كتاب، نوشته دكتر نصـر اسـت  

كند كه تبلورهـاي تـاريخي متعـدد داشـته اسـت و سـنتي        واقعيتي وجداني معرفي مي
مستمر و زنده از آن در ايران و برخي از نواحي مجاور آن از عراق تا هنـد وجـود داشـته    

 انـد، بـر   ايشان سپس با نقد نظر كساني كه فلسفه اسالمي را فلسفه عربـي ناميـده  . است
گويد كه اگرچـه در غـرب    وي مي. كند محوريت ايران در تاريخ فلسفه اسالمي تأكيد مي

فلسفه اسالمي به علت استفاده زياد از زبان  عربي، فلسفه عربي خوانده مي شود، اما اين 
فلسفه در جهان عرب به استثناي عـراق و تـا حـدي يمـن، در مقايسـه بـا ايـران عمـر         

هاي غرب عراق بعد از قرن هفـتم بـه وسـيله علـم      زمينكوتاهتري داشته است و در سر
فلسفه در جهان عرب در حاشيه قرار گرفت و جاي خود . كالم و عرفان نظري زوال يافت



  كالم، اديان و عرفان و  فلسفه نقدنامه  80

  .را به علم كالم و اصول فقه داد
در يك تلقي اروپامدارانه از فلسفه  اسالمي، اين فلسفه كه از آن به فلسفه عربـي تعبيـر   

الني غرب تلقي مي شـد و بـيش از هفـت قـرن در شـهرهايي      شد، جزئي از سنت عق مي
در اين تلقـي مـرگ ايـن رشـد     . چون پاريس، لوون، پادوا و بلونيا تدريس مي شده است

هاي معروف جهان عرب يكسـان   برخي از شخصيت. پايان فلسفه اسالمي قلمداد مي شد
ــا فلســفه عربــي از ســوي اروپائيــان را مؤيــدي   بــر نگــاه پنداشــتن فلســفه  اســالمي ب

در حاليكه برخالف اين تلقي، فلسفه اسـالمي هشـت قـرن    . اند ناسيوناليستي خود گرفته
بنابراين فلسفه اسالمي نه تنها قرون وسطايي نيسـت  . پس از ابن رشد ادامه داشته است

  .اي جديد و امروزي است بلكه فلسفه
ان و آنگـاه در  از اواسط قرن نوزدهم بـا پيـدايش دانشـي بـه نـام تـاريخ فلسـفه در آلمـ        

كشورهاي ديگر اروپايي همراه با گسـترش مطالعـات خاورشناسـي، نگـاه خاورشناسـان      
متوجه فلسفه اسالمي شد و آن را نه از يك منظر فلسفي بلكـه از منظـر تـاريخي مـورد     
مطالعه قرار دادند و همـين امـر موجـب شـد مطالعـه فلسـفه اسـالمي در غـرب نـه در          

سه نسل . هاي آموزشي شرق شناسي انجام بگيرد در گروه هاي آموزشي فلسفه بلكه گروه
از محققان مسلمان فلسفه اسالمي را از منابع غربي آموخته اند و هنوز هم هويت عقلـي  

  . خود را از منظر ديگران جستجو مي كنند
در تاريخ هاي متعدد فلسفه اسالمي كه به زبانهاي اسالمي و غربي منتشر شده اند، ايـن  

دارد كه فلسفه اسالمي با تكيه بر آثار شرق شناسان معرفي شده است كه كاستي وجود 
دكتر نصر پس از اشاره به اين . براساس آن فلسفه اسالمي در اين رشد به پايان مي رسد

موضوع مي گويد كه براي احتراز از چنين محدوديت ديدگاه تاريخي، انتشارات راتلـج از  
رويراستاري اين مجلدات را بپـذيرم، در ايـن اثـر    من خواست تا با همكاري اليور ليمن س

در اين نگـاه،  . فلسفه اسالمي نه در تفسير غربي بلكه در جلوه اي ديگر عرضه شده است
فلسفه اسالمي هم از حيث شكل شناسي و هـم از حيـث تـاريخي در ارتبـاط بـا وحـي       

سـنت   هاي عقلي در درون تمـدن اسـالمي و نيـز بـه عنـوان يـك       اسالمي و ديگر دانش
فلسفي مستقل و مرتبط با حوزه هاي فكري متقدم بويژه حوزه يوناني و نيز تأثير آن بـر  

  .ادوار متأخر تفكر غربي مورد مطالعه قرار گرفته است
هاي اين اثـر مـي گويـد حتـي يـك فيلسـوف        دكتر نصر در مقام توجيه پاره اي كاستي

همچنـين  . ادي چاپ شـده باشـد  اسالمي وجود ندارد كه همه آثار او به نحو منقح و انتق
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دوره هاي كامل در فلسفه اسالمي بين قرون هفتم تا دهم در ايران يا در دوره عثماني يا 
كل سنت فلسفه اسالمي در شبه قاره بنحو دقيق بررسي نشده اند از اين رو نمـي تـوان   

هـاي بزرگـي در فلسـفه     گذشـته از ايـن شخصـيت   . تاريخ آنها را به نحو تفصيلي نوشت
از اثيرالـدين ابهـري تـا قطـب الـدين رازي، از منصـور        ،المي از بهمنيار تا شـهرزوري اس

دشتكي در ايران تا ابن سبعين در اسپانيا و نيز كسـاني در هندوسـتان و تركيـه وجـود     
دارند كه درباره آنها بايد رسائل مستقل بيشتري نوشت تا بتوان انديشه آنها را در تـاريخ  

  .دفلسفه به خوبي تبيين كر
هايي چون فلسـفه رياضـيات، فلسـفه     مسأله ديگر اينكه فقدان معرفتي محصل در دانش

طب و فلسفه هنر و نيز نبود كساني كه در اين زمينه تخصص داشته باشـند و مايـل بـه    
همكاري با اين طرح باشند، موجب شد برخي از مسائل مهم در اين كتـاب مـورد بحـث    

مدعي كمال و جامعيت اين اثر بود، در اين اثر سعي شده توان  از اين رو نمي. قرار نگيرند
است همه ادوار تاريخ فلسفه اسالمي تا زمان حال مورد بحث قرار گيرد و  دانشهايي كـه  
. با فلسفه تأثير و تأثر داشته انـد مثـل حقـوق، طبيعيـات و عرفـان نيـز بررسـي شـوند        

سنت هاي فلسـفي تـأثير   همچنين فلسفه اسالمي در ساحت جهاني فلسفه قرار گيرد و 
در ايـن اثـر،   . گذار بر فلسفه اسالمي و سنتهاي تأثيرپذير از آن مورد بحـث قـرار گيرنـد   

فلسفه اسالمي در پيوند با وحي اسالمي و مباحث ديني و كالمـي و علـوم و فنـوني كـه     
  .ريشه در وحي قرآني دارند، بيان شده است

  :اري فلسفه اسالمي به اين نام آورده استدكتر نصر در ادامه داليل خود را بر وجه نامگذ
سنت فلسفه اسالمي عميقاً در جهان بيني وحي قرآني ريشه دارد جهان بيني اي كـه  . 1

در آن وحي نه تنها مبدأ اخالق بلكه سرچشمه معرفت دانسـته مـي شـود و ايـن دقيقـاً      
  .همان چيزي است كه هانري كربن آن را بدرستي فلسفه نبوي ناميده است

با اينكه فلسفه اسالمي به معناي دقيق كلمه فلسفه است، تصورش از عقل تحت تأثير . 2
  .عالم معنوي و عقالني كه در آن عمل مي كرده است، متحول و متكامل شده است

همه اين عوامل موجب مي شود . فيلسوفان اسالمي مسلمان و وفادار به شريعت بودند. 3
باشد درست همان طور كـه فلسـفه مسـيحي،     كه فلسفه اسالمي ماهيت اسالمي داشته

مسيحي و فلسفه يهودي، يهودي است  و درست همان طور كه مخالفت برخي از علماي 
تلمود با فلسفه يهودي و مخالفت برخي از علماي مسيحي با فلسفه مسيحي، نامگـذاري  

ر اين دو فلسفه را مخدوش نكرده است، در مورد فلسفه اسالمي نيز قصـه از همـين قـرا   
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  .است
دكتر نصر در پايان مي گويد كه به چند دليل فلسفه اسالمي را نمي توان فلسـفه عربـي   

  :ناميد
اگر چه در فلسفه اسالمي بيشتر آثار به زبان عربي نوشته شده است ولـي برخـي از   ) الف

  .اين آثار به زبان فارسي است
بوده اند اما بيشـتر   اگر چه برخي از فيلسوفان اسالمي مانند كندي يا ابن رشد عرب) ب

. فالسفه اسالمي ايراني بوده اند و برخي از آنها از حيث نژاد، ترك يا هندي تبار بوده انـد 
  .ايران مركز اصلي فلسفه اسالمي باقي مانده است ،همچنين در طول بيشتر تاريخ اسالم

نـده  بسياري از آثار فلسفه يهود به زبان عربي نوشته شده است اما فلسـفه عـرب خوا  ) ج
  .نمي شود

سخن دكتر نصر و ادله ايشان به خوبي نشان مي دهـد عربـي خوانـدن فلسـفه اسـالمي      
قريـب بـه نـود درصـد از     خطايي فاحش است به ويژه فلسفه اي كـه بـه تعبيـر ايشـان     

ايـن اشـتباه متأسـفانه آنقـدر      2.انـد  فيلسوفان آن، ايراني و يا وابسته به حوزة ايراني بوده
انتشارات كمبـريج  در مجموعـه آثـار مربـوط بـه فلسـفه هـا و         گسترش يافته است كه

  3.فيلسوفان، عنوان مجلد مربوط به فلسفه اسالمي را فلسفه عربي قرار داده است
به هر روي، كتاب هايي كه در زمينه تاريخ فلسفه اسالمي نوشته شده انـد در قيـاس بـا    

ثـر فردريـك كاپلسـتون در    ا 4تاريخ فلسفهآنچه در زمينه فلسفه غرب موجود است مثل 
اثر آنتوني  6يك تاريخ جديد از  فلسفه غربدر ده جلد و  5راتلج تاريخ فلسفه ،يازده جلد

كني، در چهار جلد، اغلب فاقد ويژگي هاي الزم براي يك اثر در باره تاريخ فلسفه اسـت  
و (يكـي از ايـن كاسـتي هـا      7.و كاستي هايي دارد كه در جاي خود در خور توجه است

اين است كـه كتـاب هـاي تـاريخ فلسـفه اسـالمي، انديشـه هـاي         ) شايد مهمترين آنها
فيلسوفان اسالمي را به صورت مجموعه جزايري مستقل از يكديگر به تصوير مـي كشـد   
چنانكه گويي هيچ پيوندي ميان آنها نيست در حالي كه كتاب هاي تاريخ فلسفه غـرب،  

هـاي   ميـان ادوار تـاريخي فلسـفه و انديشـه     فلسفه را چون يك فرايند مي بيند و پيوند
فلسفه غرب در تصويري كه آنهـا از آن بـه دسـت    . فيلسوفان را مطمح نظر قرار مي دهد

مي دهند چون طوماري است كه به تدريج باز مي شود و يا چون غنچه اي كه به تدريج 
  .    شكفته مي شود

ويراسته دكتر نصر و دكتر ليمن مي تاريخ فلسفه اسالمي آنچه في الجمله در باره كتاب 
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توان گفت اين است كه اين كتاب به جهت امتيازاتي كه نسـبت بـه ديگـر كتـب تـاريخ      
فلسفه اسالمي دارد و پيش از اين به نقل از مقدمه هـاي ويراسـتاران نقـل شـد، كتـابي      

با وجود اين برخي كاستيها در آن ديـده مـي شـود كـه     . ارزشمند و در خور تقدير است
يكي اينكه به دليل قوت و ضعف نويسندگان مقاالت، . اره به آنها خالي از فايده نيستاش

البته شايد در چنين طرح بزرگي، اين . همه مقاالت از لحاظ علمي در يك سطح نيستند
كاستي گريز ناپذير باشد ولي دست كم اين امكان وجود داشت كـه ويراسـتاران محتـرم    

را متناسـب بـا جايگـاه آن فيلسـوف در تـاريخ فلسـفه       مجال بحث در باره هر فيلسوفي 
در متن انگليسي كتاب، صفحاتي كه به بيان آراء برخي از فيلسوفان . اسالمي قرار بدهند

 16ص، غزالي  21ص، ابن سينا  20فارابي : بزرگ اختصاص يافته است، بدين قرار است
ديگر همچون عين ص كه در مقايسه با سهم برخي  28ص، مال صدرا  16ص، ابن رشد 

ص، ميـر   58ص، خواجـه نصـير    63ص، سهروردي و مكتب اشراق  60القضات همداني 
اين كاستي بويژه زماني برجسته مي شود كه سهم مالصدرا با . ص، اندك است 38داماد 

در كتابي كه قرار است متضمن تاريخ فلسفه باشـد و در  . سهم عين القضات مقايسه شود
لسوفان به اجمال بيان شده است، اينهمه تفصيل دربيـان آراء عـين   آن آراء پاره اي از في

  .القضات عارف چندان موجه نيست
ايراد ديگر آنكه بخش عمده اي از متن مقاالت به بيان مطالب تاريخي اختصـاص يافتـه   
است به اين معنا كه در بيشتر مقاالت، در بحث راجع به يك فيلسـوف، عـالوه بـر بيـان     

ف و شرايط اجتماعي و فكري زمان او، گزارشـي تـاريخي از حيـات    شرح حال آن فيلسو
فكري او بدست داده شده است و انديشه هاي فلسفي او در ضمن گزارش تاريخي آمـده  

اگر چه اين كار اطالعات مفيدي را در اختيار خواننده مي گذارد اما زواياي انديشه . است
شايسته بود شرح حـال فيلسـوفان   . آن فيلسوف را همچنان براي او ناشناخته مي گذارد

به اجمال بيان شود و بخش عمده هر فصل به بيـان مـنقح انديشـه هـاي هـر فيلسـوف       
  .اختصاص يابد

  
  درباره ترجمه كتاب

ترجمه فارسي كتاب تاريخ فلسفه اسالمي را موسسه انتشارات حكمت در پـنج مجلـد از   
مقاالت كتاب را اساتيد فلسفه كشور اعـم از اسـاتيد    .منتشر كرده است 1388تا  1383

طراز اول همچون دكتر اعواني، دكتر جهانگيري، شادروان  دكتر مجتبوي تا ديگر اساتيد 
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  . ترجمه كرده اند و همين امر ترجمه ها را از لحاظ قوت و ضعف متفاوت كرده است
هـا   هاي برخـي از ترجمـه  البته ويراستاران محترم متن ترجمه كوشيده اند با رفع كاسيت

با . حتي المقدور متن يكدستي را فراهم آورند و كتاب را براي خواننده روان و رسا سازند
يكـي از  . اينهمه وجود برخي كاستي ها نياز بـه بـازنگري را در آن ضـرورت مـي بخشـد     

كاستي هاي ترجمه عدم ترجمه دو قسمت از كتاب است در حالي كه ترجمـه آنهـا الزم   
پيشگفتار كوتاه دو ويراستار متن انگليسي كه پيش از اين بـه آن اشـاره شـد و     بود يكي

ديگري اطالعات مربوط به نويسندگان مقاالت كه خواننده را با شخصيت فكري نويسنده 
  .ترجمه اين دو قسمت بر غناي متن ترجمه خواهد افزود. هر مقاله آشنا مي كند

م از آن مجموعه پنج جلدي است كه نويسنده در اين مقاله هدف ما صرفاً بررسي جلد دو
ويراستار محترم اين مجلـد  . اين مقاله خود ترجمه دو فصل از آن را بر عهده داشته است

آقاي دكتر مصطفي شهرآييني در ويرايش علمي مـتن كوشـش فراوانـي كـرده اسـت و      
ايسـه  تالش ايشان دست كم در مورد مقاالتي كه اينجانب ترجمه كرده است و امكان مق

بـه هـر حـال حاصـل كـار مترجمـان و       . آن بوده است قرين توفيق و درخور تقدير است
با وجود اين . ويراستار محترم در اين جلد متني روان و رسا و يكدست فراهم آورده است

برخي اغالط چاپي و محتوايي در اين جلد راه يافته است كه به آنها اشاره مـي شـود تـا    
  .صورت تأييد، در چاپهاي بعدي اين اثر برطرف كندناشر محترم آنها را، در 

  خطاهاي اماليي ) الف
 -حقهـا ( 20پي نوشت  71؛ ص )بيرون -برون(پانوشت  2و س ) برح -برج( 4س 45ص

 186؛ص)استلزامات -استلزمات(9س  121؛ ص)بالضروره -باضروره( 5س 86؛ ص)حققها
؛ )بقائـه  -بقـاء ( 4س 225؛ ص)واقعـه  -واقعـة ( 18س 210؛ ص)حكومت -حكوت( 8س
 -الانسـان (پانوشت  288؛ ص)نفخت فيه من روحي -نفخت من روحي( 11س  251ص

 366؛ ص)نظـام الـدين   -نظامالـدين ( 19س 325؛ ص)اهللا -هللا( 9س 303؛ ص)لالنسان
  )جزائه عني -جزاءعني( 17س 210؛ص)اولياءاهللا -اولياهللا( 19س
  خطاهاي ويرايش صوري) ب
 ←تأليف يافـت  ( 5و4س 114؛ ص)ه، بسته نشده استپرانتزي كه باز شد( 4س 58ص

  ؛ )تأليف شد
اضـافي   "بـود "واژة ( 11س 186؛ ص)هفت سال بعد ←هفت سال، بعد ( 6س 145ص

نيرويي (10س 215؛ ص)مورد عالقه شان ←مورد عاليقشان ( س آخر  203؛ ص)است
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؛ )مـداوم  ←متداوم ( 3س 224؛ ص)مي شود ←مي شوند ( 6س 222؛ ص)نيروي ←
 257؛ ص)دارد ←دارم (13س 253؛ ص)را "وجود"از  ← "وجود"از را ( 6س 226ص
ــدامش ( 4س ــدام ←اع  "Anَ"واژة( 2س 313؛ ص)آورده ←آورد، ( 8س 304؛ ص)اع

؛ )يكـي اضـافي اسـت    "نيـز "و  "همچنـين "از دو كلمـة  (19س 324؛ ص)اضافي اسـت 
  ).اضافي است "به خود"تعبير (15س 238ص
  خطاهاي ويرايش محتوايي) ج
، مشـترك الـداللگي   )243ص(شايسته بود معادل انگليسي واژگاني چـون بينانسـلي    .1
شـرع مـداري    -، عقـل )301ص(، اگخينـويي  )27فصـل  (، خدا عشق گرايـي  )238ص(
  .كه قدري ناشناخته اند، در پانوشت آورده مي شد) 249ص(
-ruled 487(در متن انگليسي كتاب، دوره حكومت پادشاهان مثالً به ايـن صـورت   . 2

چنانكـه  . آمده است در حاليكه در متن ترجمه گاهي فقط تاريخ آورده شده است) 498
فقـط   27تعبير دوره حكومت در پرانتز آمده اسـت امـا در فصـل     21المثل در فصل  في

  .سال ذكر شده است كه ممكن است سال تولد و مرگ را تداعي كند
3. Ibn Bajjah goes on to describe the unity of the rational soul, as 
the principle of individual identity- and, the life principle in 
general, as the "prime mover" of all animals (and in a lesser 
sense, even of plants). (p. 303) 

  :ترجمه كتاب
محرك اول همه و در مقام  -ابن باجه در ادامه، وحدت نفس ناطقه را مبدأ هويت فردي 

. را مبدا حيات به طور كلي مي خواند) و به معنايي كم اهميت تر، حتي نباتات(حيوانات 
  )58ص(

  :ترجمه پيشنهادي
و مبـدأ حيـات بـه     –ابن باجه در ادامه، وحدت نفس ناطقه را چونان مبدأ هويت فردي 

) نباتـات و به معنايي كم اهميت تـر، حتـي   (طور كلي، چونان محرك اول همه حيوانات 
  .توصيف مي كند

اين كتاب ارجاع شده است در حاليكـه ارجـاع    80متن ترجمه به ص 6س 70در ص . 4
متن انگليسي است و الزم بود با متن ترجمه تطبيق داده شـود و بـه صـفحه     80به ص 

  .ترجمه فارسي كتاب ارجاع داده مي شد
5. consequences of an Aristotelian critique of the Ptolemic 

system (p.337) 



  كالم، اديان و عرفان و  فلسفه نقدنامه  86

  :ترجمه كتاب
  )21س 118ص(پيامدهاي نقد ارسطو بر نظام بطلميوس 

  :ترجمه پيشنهادي
  پيامدهاي نقد ارسطويي بر نظام بطلميوس

نظر به اينكه ارسطو حدود پنج قرن بر بطلميوس تقدم زمـاني دارد نمـي توانـد    : توضيح
  .نقدي بر نظام او داشته باشد

آمـده اسـت كـه در مـتن     » والـدين محمـود  «جمـه، تعبيـر   تر 187در سطر آخر ص . 6
  .موجود نيست) 377ص(انگليسي 

آمده است در حالي كه تعبيـر مـتن انگليسـي    » سالهاست كه«تعبير  20س  210در . 7
  .است [two years]دو سال ) 7س 393ص(
تـا سـطر    9يعني از آخر سـطر  (ترجمه، بخشي از نقل قول  210در نقل قول دوم ص. 8

  .ترجمه نشده است) 393ص 11
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همـايش  (اديـان و عرفـان    ،كـالم  ،و منابع حوزه هاي فلسـفه  همايش بررسي متون

-148، ص 1385طالعـات فرهنگـي،   م انسـاني و  ، جلد سوم، پژوهشگاه علوم)اسما
156. 

، ترجمه جمعـي از اسـتادان   تاريخ فلسفه اسالمي.) و(نصر، سيد حسين و ليمن، اليور  .7
، 1386، جلـدهاي دوم و سـوم   1383انتشـارات حكمـت، جلـد اول    : فلسفه، تهران

 .1388جلدهاي چهارم و پنجم 
   

    





 
  
  

  »يفلسفه مشايي و اشراقآموزش «
  

  
 غالمرضا رحماني: نويسنده

  بوستان كتاب: ناشر
  1390: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  قم  :محل نشر

  640:  تعداد صفحات
  

  حسن سيد عرب : ناقد
كتاب حاضر، درسنامه حكمت و فلسفه اسالمي و شامل دو بخش حكمت مشاء و اشـراق  

اين نوشته منبع فرعي درس حكمت مشاء و اشـراق در مقطـع كارشناسـي ارشـد     . است
نگارش اثر، روان و رساست و به اهتمـام ناشـر و سـعي    . رشته هاي فلسفه و الهيات است

همچنين ناشر در حروف نگـاري  . شده استمولف، قواعد ويرايش و نگارش در آن رعايت 
و صفحه آرايي متن، تالش فراوان كرده، اما صحافي چاپ نخسـت آن، چنـدان مناسـب    

نيز مولف تالش كرده . نيست به گونه اي كه شيرازه اغلب نسخه ها از هم گسيخته است
حكمت مشاء و اشراق را به طور خالصه و منسجم مطرح كنـد تـا از ايـن رو تناسـب بـا      

در پيشگفتار، به اهـداف تـأليف،   . جم دو واحدي درس حكمت اشراق يا مشاء پيدا كندح
اشاره ضمني يا صريح نشده و مقدمه، چندان مربوط به متن كتاب نيست و حتي كليات 

در پايان . در خالل فصول نيز خالصه مطالب ديده نمي شود. درس هم مطرح نشده است
  .  فاقد نمايه كامل استهم تنها نمايه اعالم، مندرج بوده و 

اصطالحات فلسفي در متن به دقت مطـرح شـده و حتـي آن دسـته از اصـطالحات كـه       
سـعي شـده بـا    . اختصاص به حكمت مشاء و اشراق دارد هم از اين مزيت برخوردار است

تقسيم مباحث و فصول، هر بحث به طور مجزا و كامالً منطقي، مطرح شـود تـا تـداخل    
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تمام تالش مولف در هر دو بخش، در نيل . ذهن مخاطب نشودمباحث، موجب آشفتگي 
از . س حكمـت مشـاء و اشـراق اسـت    به جامعيت محتوا و موضوع، براي تحقق اهداف در

رو محتواي اثر با عنوان و فهرست آن منطبق است اما محتواي آن با سر فصـل هـاي    اين
باحـث هـر دو حكمـت    به هر حال اين اثر مشتمل بر اهـم م . شوراي عالي مطابقت ندارد

انتخـاب مباحـث،   . مشاء و اشراق است و براي تدريس درس هـاي مـذكور تناسـب دارد   
فشردگي غير مخل دارد و شيوه تقرير، موجب تحقق اثـري بـديع در فلسـفه اسـالمي و     

مباحث، ضمن تقسيم روشمند، نظم و انسجام منطقـي  . متون آموزشي فلسفه شده است
مولـف،  . ل و نيز در كل اثر، اين روش رعايت شـده اسـت  هم دارد به گونه اي كه هر فص

براي تحقق همه انگيزه هاي خود براي تأليف كتاب درسي، تالش كرده تا از اغلب منابع 
البته در پاره اي از مباحث، سخناني مطـرح شـده كـه منـابع آن     . تخصصي استفاده كند

  .ده مي شوداين معضل در مقدمه كتاب و در بعضي فصول دي. نوشته نشده است
مولف در پايـان مقدمـه، ابـن    . مقدمه كتاب با بحث درباره زندگي ارسطو آغاز شده است

سينا را به عنوان پيرو مشايي ارسطو در جهان اسالم معرفي كرده كه اين سـخن نشـان   
مي دهد چندان به اصالت حكمت ابن سـينا و مقـام او در تـاريخ فلسـفه اسـالمي آشـنا       

فصل تنظيم شده و مشتمل بر بحث هاي فلسـفي اختصـاص   اين كتاب در شش . نيست
مطالب مربوط به حكيم باحـث و متألّـه كـه سـهروردي در     . حكمت اشراق و مشاء است

آن را نقل كرده ربط چنداني به عنوان مقدمه كتـاب نـدارد و اگـر     حكمة اإلشراقمقدمه 
ساسـي در  مشكل ا. طرح آن ضرورت داشت، بهتر بود در مقدمه بخش دوم درج مي شد

مقدمه كتاب، آن است كه محتوا با تعريف و توصيف فلسفه از ديدگاه ابن سينا مناسـبت  
 .ندارد

لغزش اساسي در تدوين كتاب حاضر، انضـمام دو درسـنامه حكمـت مشـاء و اشـراق بـا       
اين نظر اگر مربوط به ناشر باشد، به مالحظات اقتصادي او باز مي گردد و . يكديگر است

شايسـته بـود مـتن كتـاب در دو     . هاي وارد به او اسـت  لف باشد، از انتقاداگر از جانب مو
شايد بعضي از مخاطبان به بخشي از آن نياز نداشته باشند . مجلد جداگانه چاپ مي شد

رويكرد مولـف در دو  . و اين موجب مي شود نيمي از كتاب پيوسته بدون نياز باقي بماند
مربوط بـه حكمـت اشـراق را بـا بحـث از       براي نمونه بخش. بخش كتاب، يكسان نيست

انتقاد هاي سهروردي از حكيمان مشاء آغاز كرده است و چنـين رويكـردي بـه حكمـت     
ني كـه بـه عنـوان درسـنامه نوشـته      سهروردي، چندان رايج نيست خصوصـاً بـراي متـو   
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در اين قسمت با بحث از . در بخش نخست كتاب، روشمندي مولف، بارزتر است. شود مي
مبناي اين تفـاوت در  . سفه و مباحث پس از آن سخن خود را آغاز كرده استچيستي فل

براي . روش مولف، در ساختار فلسفي منابع عمده اي است كه از آنها استفاده كرده است
حكمـة  نمونه او در بخش دوم كتاب، يعني در مباحث مربوط به حكمت اشراق، اغلـب از  

آن نيز به همان شيوه اي است كـه مولـف    استفاده كرده و طرح مباحث فلسفي اإلشراق
اين تفاوت موجب شده مباحـث كتـاب همگـون    . آنها را در كتاب خود مطرح كرده است

شايسته بود با رجوع عام به نوشته هاي سهروردي، سخنان منقول از وي از حيث . نباشد
ل موضوع، شبيه مطالبي باشد كه مولف به نقل از ابن سينا و در بخش نخست كتـاب نقـ  

اگر چنين روشي اتخاذ مي شد مخاطبان مي توانستند گونه اي مقايسه ميان . كرده است
خصوصاً اين مقايسه در محيط هـاي آموزشـي   . آراء ابن سينا و سهروردي به  عمل آورند

  . بسيار سودمند واقع مي شود
 اصرار مؤكد در پيروي ابن سينا از ارسطو و ادامـه سـنت فلسـفي او در جهـان اسـالم از     
. تمايالت خاص نويسنده محسوب مي شود و كمتر به تمايز انديشه اين دو پرداخته است

اگر چه كسي منكر تأسي و تأثر ابن سينا از ارسطو نيست، اما نبايد پنداشت كه انديشـه  
در خالل مباحث براي برخـي  . ابن سينا و شاگردان او از هر گونه ابداع فلسفي تهي است

ين نقل شده كه پاره اي از آنها رسا نيست و حتي به نظـر مـي   از اصطالحات، معادل الت
چندان معلوم نيست كـه معـاني چنـين    . رسد نيازي به چنين معادل گذاري نبوده است

معادل هايي مراد نويسنده را براي نيل به معناي اصطالحات متداول در فلسـفه اسـالمي   
مقايسه آنها عالقه مند هستند كساني كه به كاوش در معاني اين اصطالحات و . القاء كند

به فرهنگ اصطالحات تخصصي رجوع مي كنند و اصوالً معادل گذاري متـون شـبيه بـه    
كتاب حاضر، چندان قابل اعتماد نبوده و لذا تالش مولف در ايـن قسـمت چنـدان حـايز     

  .اهميت نيست
م در خالل بحث هاي مطرح در كتاب، گاه به سخنان متكلمان اسـتناد شـده، امـا معلـو    

احتماالً مولف در قسمت هايي كه ابن سينا بـه  . نشده كه منظور كدام گروه كالمي است
طور كلي از متكلمان ياد كرده، او نيز بدون اين كه به مأخذ آراء مراجعه كند، از آنها بـه  

بايد به خاطر داشت كه ابن سينا قصد نداشته كتاب درسي . عنوان متكلم ياد كرده است
لف در تدوين كتاب درسي خود، شايسته بود كه مأخذ اقوال ابن سـينا  تأليف كند اما مو

مولفان كتاب درسي گاه فراموش مي كننـد  . را براي خوانندگان و مخاطبان بر مي شمرد
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كه نه تنها متن نوشته آنها به منزله كتاب درسي است، بلكه پانوشته و يادداشت هاي آن 
  .نامه تحقيق محسوب شودنيز مي توان براي متعلّمان، به مثابه درس

از قسمت هاي جالب توجه، فلسفه مقايسه اي است كه جذابيت خاصي به هر دو قسمت 
آن گاه كه بحث تقرير براهين و مباحث فلسفي صورت مي گيرد، گاه اين . بخشيده است

مقايسه گاه ميان فيلسوفان مسلمان و گاه ميـان دو فيلسـوف   . مقايسه مطرح شده است
امتيـاز چنـين رويكـردي موجـب شـده ريشـه هـاي بحـث و         . ي استمسلمان و مسيح

طرح مباحث مقايسه اي در اين كتاب، اگر . همچنين مشتركات آن، به خوبي مطرح شود
چه مفصل نيست، اما الزم بوده و مولف در نقد و بررسـي آنهـا چنـدان از اصـل مباحـث      

ب قرائت او از ابن سـينا  از رويكرد به منابع، پيداست كه در سراسر كتا. خارج نشده است
او نتوانسته در هر دو بخش كتاب، از اين مبنـا منتـزع   . و سهروردي كامالً صدرايي است

البته اين سخن به عنوان خرده گيري به روش تدوين كتاب نيست، اما نشـان مـي   . شود
ايـن  . دهد كه فلسفه مشاء و اشراق بر محور كـدام رويكـرد فلسـفي روايـت شـده اسـت      

مالصدرا و امي به وضوح هويدا مي شود كه در خالل مباحث، به نوشته هاي رويكرد هنگ
هـاي كتـاب،    از مهم تـرين بخـش  . شود استناد مي) اهللا عليهما رحمهً(يا عالمه طباطبايي

ها و تقريرهاي مولف است كه ضمن خالصه كردن بحث، موجب شده تا مخاطـب،   تبيين
اين تالش در سراسر كتاب معلوم است و  .سخن ابن سينا يا سهروردي را بهتر درك كند

  .كند چون به انگيزه كتاب درسي تأليف شده است، كمك شايان توجهي به مخاطبان مي
كتاب آموزش فلسفه مشايي و اشراقي، قابل تقدير است و به عنـوان متنـي نمونـه بـراي     

كاهش حجم . درسنامه فلسفه اسالمي در حوزه حكمت مشاء و اشراق محسوب مي شود
شايسته است . ويرايش صوري و محتوايي و رفع نواقص چاپي بر رونق آن خواهد افزود و

كه مراكز آموزش عالي كشور آن را براي درس هاي حكمت مشاء و اشراق به دانشجويان 
حتي محققان نيز بـراي تحليـل و نقـد مباحـث رايـج در ايـن دو       . و طالب توصيه كنند

تدوين درسنامه فلسـفه اسـالمي نيـاز بـه     . كنند حكمت، مي توانند به اين منبع مراجعه
مشاركت همگاني استادان و متخصصان اين حوزه دارد و ضرورت آن در روزگـار كنـوني   

اي  عزمي، كتاب حاضر به عنوان نمونه در فقدان چنين. بيش از گذشته احساس مي شود
تالش، شايسته  اي، به افق مطلوب نزديك شود و اين از تالشي است كه توانسته تا اندازه

  . شود معرفي تحسين است
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 دكتر رضا داوري اردكاني: نويسنده

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: ناشر
  1389  :سال نشر

  اول  :چاپ نوبت
  تهران  :محل نشر

  611:  تعداد صفحات
  

  قاسم پورحسن : ناقد
دكتـر  . اثر حاضر همانطور كه نويسنده در مقدمه كتاب بيان داشته، تاريخ فلسفه نيسـت 

شـمارد از   ها را صرف گزارش خالصه افكار و آراي فيلسـوفان بـر مـي    داوري تاريخ فلسفه
گـزارش مختصـر   «خـش دوم را تحـت عنـوان    هاي مشهود در ب كوشد تا كاستي اينرو مي

به نوعي در مقدمه كتاب، توجيه كرده يا علل آنرا پيشاپيش شرح » تاريخ فلسفه اسالمي
  .دهد

مـا و تـاريخ  فلسـفه    «دهد تا اين نوشـته را بجـاي آنكـه     نويسنده كتاب خود ترجيح مي
غـرض و سـاختار   بداند و هدف آنرا تاريخ فلسفه فيلسوفان اسالمي تلقي نمايد، » اسالمي

در مقدمه . بيان نسبت و رابطه، با فلسفه اسالمي و تاريخ آن بر شمارد«بنيادين كتاب را 
كتاب آمده كه در تدوين اين تاريخ بجاي شرح و تبيين آراء فيلسوفان اسالمي، كوشيده 

و ثانياً  ه و آراي گذشتگان توضيح داده شودشده تا اوالً فهم و درك تجدد مĤبان از گذشت
  .سبت فلسفه اسالمي با فلسفه يوناني و جديد مورد سنجش قرار گيردن

سراسر بخش اول اختصاص به ماهيت فلسـفه اسـالمي و امكـان آن داشـته و نويسـنده      
نقـد  امكـان فلسـفه    «و » فلسفه اسالمي يا فلسـفه عربـي  «تالش دارد  تا به دو پرسش 

ت مطروحـه چنـدان نـو و    گرچه نكـا .  پاسخ دهد» مسيحي و عدم امكان فلسفه اسالمي
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بديع نيست و پيشتر  در جامعه ايران مناقشات بسياري دربـاره آن صـورت گرفتـه و در    
ها بخصوص تاريخ فلسفه اسالمي نصر وليمان به تفصيل آمده امـا در   مقدمه تاريخ فلسفه
بيشـترين نـوآوري   . ها، نقدها، ارائه براهين و ديدگاههاي جديدي است بر دارنده  پرسش

به گفتگوها و نقدهاي نويسنده بـر آراء ژيلسـون در موضـوع فلسـفه مسـيحي در       مربوط
، و باالخره محمد »الهيات بوعلي سينا«كتاب روح فلسفه قرون وسطي، جميل صليبا در 

  .است» نقد عقل عربي«و » مان ما و ميراث  فلسفي«عابد الجابري در دو اثر 
خ فلسفه فراتر نرود و در بسياري موارد دهد از حد تاري در بخش دوم نويسنده ترجيح مي

هاي مهمي چون حكمت شرقي را در فيلسوفاني چون ابن سينا  حتي مايل نيست موضوع
در اين بخش هيچ نكته و موضوع جديدي غير از . و سهروردي و مكتب شيراز بسط دهد

ي ها شرح مشرق و مغرب به خراسان و بغداد كه مسئله حائز اهميت اساسي در غم رساله
بخـش دوم   14و  13در خصوص رقـم  . خورد رمزي فيلسوفان اسالمي است، بچشم نمي

فيلسـوف مـتكلم و مصـلح    (و مرحـوم مطهـري   ) مفسر فيلسوف(كه به عالمه طباطبايي 
اختصاص دارد، توجه شايسته دكتر داوري به مسئله معرفت شناسي در عالمه ) اجتماعي

هـيچ بعـدي از مفسـر بـودن علـوم مـورد       و ادراكات اعتباري در خور  تأمل است گرچه 
در بحث از مطهري، نويسنده  بدرستي و با فراست خاص، اهميت . گيرد بررسي قرار نمي

  .يگانه مطهري كه همانا حوزه كالم است، را دريافته و شرح داده است
نـوعي مـرور بـدون    . توانست به نوشته در نيامده و از كتـاب حـذف شـود    بخش سوم مي

كوشم تا ساختار اثر  با اين مقدمه مي. وضع فلسفه در ايران معاصر استفحص و بحث در 
ما و تـاريخ فلسـفه   «كتاب . ها و رنجوريها را عيان سازم را به نحو تفصيلي بررسي و قوت

مقدمـه پـانزده   . نوشته دكتر داوري مشتمل بر يك مقدمه و سـه بخـش اسـت   » اسالمي
ود كه اين كتاب، يـك تـاريخ فلسـفه مثـل     ش با بيان رويكرد اثر آغاز مي مؤلفاي  صفحه

اين ادعا كامالً درست نيست چرا كه بخش دوم كتاب كـه از  . ها نيست ديگر تاريخ فلسفه
دقيقاً صـرف گـزارش خالصـه افكـار و آراء     . ادامه دارد 482آغاز و تا صفحه  167صفحه 

نظريـه و  هـاي يـك    هـا و شـرح ريشـه    فيلسوفان بوده و در موارد بسياري خالي از تبيين
دهـد، تقريبـاً دو    اي كه سه بخش را تشكيل مـي  صفحه 565اين حجم در . ديدگاه است

اگر سنجش سـوم  . تواند دعوي چندان درستي باشد گيرد لذا نمي سوم كتاب را در بر مي
نيز با آن  مؤلفكه (را نيز گزارشي از وضعيت فلسفه در ايران در دوره معاصر تلقي كنيم 

تواند تا حدودي با اين  كتاب مي 37ـ   166خش اول يعني صفحات هم رأي است، تنها ب
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سازگار باشد كه در اين صورت حجمي » نسبت ما با فلسفه« گفته كه غرض اصلي كتاب
  .پوشاند بيش از دو سوم كتاب را گزارش مي

در مقدمه آمده است كه خط وحدت و جمع ميان دين و فلسفه، پيونـد ميـان فلسـفه از    
حقيقت آنست كه اين ديـدگاه از دو نقيصـه مهـم    . دهد حاضر را نشان ميفارابي تا عصر 

در . نخست آنكه آموزه جمع، ماهيت  فلسـفه اسـالمي را شـكل نمـي دهـد     . برد رنج مي
نظريه جمع حكمت و ) تا پيش از اين رشد( رابي، ابن سينا، غزالي و سهرورديكندي، فا

حاليكه در تفكر ابن طفيـل و بـويژه   دهد در  شريعت، بخشي از فلسفه آنها را تشكيل مي
ابن رشد در دو اثر فصل المتعال و الكشف عن المنـابع، نظريـه جمـع، محـوري اساسـي      
است اما نبايد تلقي كرد كه ابن رشد در تمام آراء و آثارش تابع يا تحت تأثير اين ديدگاه 

  .ه بي اعتناستاست همانطور كه در سه شرح بر ما بعدالطبيعه و آراء ارسطو، به اين نظري
موضوع امكان فلسفه اسالمي و مسئله اخذ فلسـفه از يونانيـان توسـط مسـلمانان بـا دو      

ديدگاه اول را دكتر داوري ذكر كرده و آنرا به شـرق  . ديدگاه متفاوت در مقدمه طرح شد
ديدگاه اول جمع دين و فلسفه را . كنند دهد اما ديدگاه دوم را رها مي شناسان نسبت مي

. شـمارد  تلقي كرده و فلسفه اسالمي و التقاطي  و بدون عمـق و اسـاس بـر مـي    بي معنا 
هاي  پيروان اين ديدگاه بر خالف باور نويسنده محترم تنها شرق شناسان يا تحصيل كرده

از پشـتوانه   ) ها و خـواه آقـاي مصـطفي ملكيـان     خواه تفكيكي(فلسفه نبوده و در ايران  
مـان تنهـا ژيلسـون يـا شـرق شناسـان        ئله مشـكل در اين مس. نيرومندي برخوردار است

بسياري از نويسندگان يا مورخان فلسـفه اسـالمي درجهـان عـرب بـا اصـطالح       . نيستند
رسـد   بنظـر مـي  . هـاي بسـيار نشـر دادنـد     فلسفه اسالمي مخالف بوده و در رد آن نوشته

ارج را بايد از مناقشه صرف فلسفه عربي يا فلسـفه مسـيحي خـ   » امكان فلسفه اسالمي«
  .ساخته و آنرا في نفسه مورد بحث قرار داد

خـواه تـاريخ فلسـفه    (مهمترين اشتباهي كه تاكنون در تمام آثار مربوط به تاريخ فلسفه 
درباره سرشت فلسفه اسالمي رخ داده، پاسـخگويي بـه   ) نصر يا كتاب حاضر دكتر داوري

لسـفه اسـالمي   مدعيان فلسفه عرب بوده يا در همطرازي دو دعوي فلسـفه مسـيحي و ف  
اين مسئله بطور اساسي، خود يك پژوهش مسـتقل بـوده  و تـا جائيكـه     . خالصه گرديد

سراغ دارم تنها جناب آقاي ملكيان  و آقاي عبوديت بدان پرداخته و فارغ از درسـتي يـا   
دكتـر داوري در ايـن كتـاب در مـوارد     . نادرستي آرائشان، شايسته تأمل و مطالعه اصـت 
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فلسفه اسالمي را در نقض ادعاي فلسفه عربي يا وجود مشابهت ميان زيادي اثبات امكان 
  .دو فلسفه مسيحي و اسالمي ديده و اساس بررسي را بر آن استوار ساخته است

  :محور اين نه باب سه مسئله اساسي است. بخش اول اثر حاضر در نه باب نوشته شد
  ماهيت و سرشت فلسفه اسالمي) الف
  فلسفه اسالمياصول، مباني و تأسيس ) ب
  كاركرد و كارآمدي فلسفه اسالمي) ج

صفحه گردآمده، به باور نويسنده، بخـش اصـلي يـا غـرض      130اين بخش كه در تقريباً 
  . اوليه نويسنده را تشكيل داده و در آن نسبت ما با فلسفه اسالمي تبيين شده است

وي فلسـفه  . كـرد فلسفه اسالمي چيست؟ دكتر داوري بخش اول را با پرسش فوق  آغاز 
عربي را بدرستي به كلي بي معنا دانسته و معتقد است اين تعبيـر در هـيچ جـاي ديگـر     

فلسـفه  «گرچه تمامي مباحث در اين شـماره بنـوعي بـراي دفـاع از     . نظير نداشته است
شود اما برخي از آنها زائد و برخـي ديگـر    در مقابل فلسفه عربي بكار گرفته مي» اسالمي

است مباحثي كه ژيلسون در دفاع از فلسـفه مسـيحي طـرح كـرده و بـا      اندكي نامرتبط 
جميع ميان دين و فلسفه در مسيحيت، مرگ فلسفه مسيحي يا فلسـفه قـرون وسـطي،    

ابن رشد و فلسـفه خـالق ارسـطويي، نـزاع      ،نسبت ميان فلسفه يوناني و فلسفه مسيحي
توانست در نقـد   ويسنده مين. اند ترتوليان و آگوتسين در باب عقل و ايمان طرز اين قسم

ديدگاه ژيلسون بر امتنـاع فلسـفه اسـالمي، آراء وي را نقـل و ارزيـابي و رد كنـد يـا بـا         
  .محوريت آراء جميل صليبا و محمد ابي بري به دفاع از اصطالح فلسفه اسالمي  بپردازد

دوم بـاب  . بنوعي مباحث باب اول تكرار شد) فلسفه اسالم يا فلسفه اسالمي(در باب دوم 
با رأي سهروردي در خلسه معروفش درباره فيلسـوفان اسـالمي كـه نـوعي چـرخش در      

گردد اما به سرعت به تفاوت دو رويكـرد فـارابي و    آغاز مي شود، تاريخ فلسفه محسوب مي
اي كـه از   نويسـد فلسـفه   دكتر داوري مي. گردد ابن سينا و سهروردي با ابن رشد، باز مي

ينا و سهروردي رسيد، كوشش به غرب و چشمش به شـرق  فارابي شروع شد و به ابن س
شرق و غربي دارد اما فلسفه ديگري هست و فلسفه ابن رشـد و ابـن   است يعني دو وجه 

كه گرچه در ابتدا ديني و كالمي داشت اما به تدريج سـازجدايي ميـان ديـن و    !! خلدون
اگـر چـه گسـت    رأي نويسنده در قسم اول صائب اسـت  . نوازد فلسفه و شرق و غرب مي

روشن فارابي و ابن سينا و به ويژه سهروردي از يونان و توجه محوري به ايران و شرق را 
رسد كه نظر دكتر داوري چندان با واقعيـات   اما  در قسم دوم به نظر مي. گيرد ناديده مي
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ابن رشد در جهت خالف تفكر ديني و حتـي شـرقي   . تاريخ فلسفه اسالمي سازگار نباشد
ابن رشد صرفاً درصدد فهم ارسطوي خالص بدون آميختن آراي او . م سير نكردعالم اسال

رشد قصد كنار زدن تالشهاي مستقل فيلسوفان اسالمي نبـوده و   ابن. با نوافالطونيان بود
حتي در آثار مهمي همچون فصل المقال في ما بين الحكمه و الشـريعه مـن االتصـال و    

را پيموده بلكه بـه صـراحت از بازگشـت بـه نظريـه       الكشف عن الناهج نه تنها راه فارابي
  .گويد جمع حكمت  شريعت سخن مي
) آيا فلسفه اسالمي يك ايـدئولوژي اسـت  (آيد و چهارم   باب سوم و فلسفه به چه كار مي

در بـاب  . بياني ديگر از فلسفه اسالم يا فلسفه اسالمي است و نيازي به بيان دوباره نبـود 
  .اي تازه ذكر نشده است و مقداري سير انتقال، نكته» گاريساز«چهارم غير از نظريه 

هـاي مربـوط بـه     ها و تحليل توانست در كنار باب اول، تمام دغدغه مي 6و  5هاي  اما باب
به عبـارتي ديگـر بخـش اول    . ماهيت، كاركرد و جايگاه فلسفه اسالمي را بازنمودن سازد

هاي ديگر در  پراكنده در باب مي آراءتوانست تنها در همين سه باب محدود شده و تما مي
  . آمدند اينجا گرد هم مي

برغم اهميت برخي نكات در آن ماننـد  ) باب پنجم و فلسفه اسالمي و فيلسوفان مسلمان
  :سه ضعف اساسي دارد بخش قرون وسطي، ،نقد ديدگاه كاپلستون در تاريخ فلسفه

محتـواي بـاب بررسـي    . نـدارد ضعف نخست آن است كه معنون سازگاري با عنوان ) الف
درستي تأثير فيلسوفان اسالمي به ويژه فارابي، ابن سـينا و غزالـي بـر متفكـران مغـرب      

اي را در بـر   صـفحه  14زمين  از زمان آلبوتوس به بعد است كه اكثر بخشهاي اين بـاب  
  .گيرد مي
ك ابتداي باب متوجه شـباهت شـ  . دومين نقد بر باب پنجم، پراكندگي مطالب است) ب

، علـل  )109(شود سپس در همان صفحه  دكارت با كتاب المتعذ غزالي و شك غزالي مي
توجه ناگهاني عالم اسالم و مسيحيت به طور همزمان به فلسفه يوناني مورد بررسي قرار 

پس از آن مسئله ارسطو و اثولوجيا طرح شده و تقليد ابن سينا از ارسطو را رد . گيرد مي
گردد و  تأثير ابن سينا بر آكوئيني ارزيابي مي) 111(مان صفحه پس از آن در ه. كند مي

سطر بعدي، مراكز مترجم در دوره اسالمي اسـالمي بررسـي شـده و     5بالفاصله تنها در 
پس از آن موضع كاپلسون كه اثر و تأثير ترجمه آثـار فالسـفه اسـالمي را نـاچيز جلـوه      

سينا بر غرب مسـيحي از طريـق متـرجم    در ادامه مجدداً تأثير ابن . كند دهد، نقد مي مي
  .دهد نامدار ابن سينا به زبان التين يعني گندي سالينوس را مورد مطالعه قرار مي
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ماهيت و قوام و اصول . گرفت گانه بخش اول قرار مي 9اين باب بايد در انتهاي ابواب ) ج
لسفه بر ديگران ومنابع فلسفه اسالمي بايدابتدا طرح و بررسي شده و سرانجام تأثير اين ف

  .گرديد به ويژه غرب ارزيابي مي
گـزارش مختصـر تـاريخ فلسـفه     «با عنوان  »ما و تاريخ فلسفه اسالمي«بخش دوم كتاب 

گر چه در مقدمه و . شود اسالمي از كندي آغاز و به وضع كنوني فلسفه در ايران ختم مي
سـالمي بلكـه شـرح و    البالي بخش اول هدف از تأليف اين اثر نه تدوين  تاريخ فلسـفه ا 

تحليل نسبت ما با فلسفه اسالمي و تاريخ آن، بيان شده است ليكن در عمل بخـش دوم  
گيرد، به تـاريخ   اي اثر را در برمي صفحه 565و سوم كتاب كه بيش از چهارصد صفحه از 

با اين وصف دكتر داوري در اين بخش بـزرگ،  . فلسفه اسالمي اختصاص داده شده است
هاي موجودعرضه نكـرده و در مـواردي كـه     ا بديع نسبت به تاريخ فلسفهمسائلي جديد ي

تمـام  . بـاب اول دربـاره كنـدي اسـت    . گـذرد  از آن در مي. نيازمند بررسي انتقادي است
اند اما از دكتر داوري انتظار  مورخان مطالبي را كه نويسنده در اين باب آورده، ذكر كرده

را كه مورد مناقشه متفكران ايراني و مورخان  رفت كه فيلسوف بودن يا نبودن كندي مي
آيا درست اسـت كـه   . داد عرب و شرق شناسان است در معرض تحليل و ارزيابي قرار مي
المعارف نـويس بنـاميم و    كندي را طبيعي دان ياصرفاً متكلم معتزلي يا مترجم و يا دائره

فيلسـوف  «ي از كنـار  فارابي ايراني را نخستين فيلسوف اسالمي بر شـماريم؟ دكتـر داور  
پـذيرد كـه او اولـين     تلويحـاً مـي   174گـذرد و در ص   بودن كندي بسادگي مـي » عرب

 52صص : ك. ر(اين ديدگاه با بخشي نخست سازگاري ندارد . فيلسوف عالم اسالم است
به عالوه اهميت كندي در ترجمه دقيق اصطالحات يوناني به عربي مـورد توجـه   ) به بعد

عنصر را به جاي اسطقس،  ،ولين بار كندي مصوره را به جاي بنطاسياا. قرار نگرفته است
او بـود كـه در   . ماده وطين را به جاي هيولي و حتي حكمت را به جاي فلسفه وضع كرد

الفلسفه االولي التي حـدها  : در تعريف اين دانش گويد »في الفلسفه االولي«ابتداي كتاب 
، عـزم  )مالـه ثالثـه ابعـاد   (يـا بـه تعريـف جـرم      بحقائقها بقدر طاقه االنسـان   علم االشياء

تبـاين  (، انفصـال  )اتحاد النهايات(، اتصال )رأي غير زائل(، معرفت )اثباتالرأي علي الفعل
اقدام ورزيده و واژگان كهن را مجدداً به استخدام گرفت مانند جمـع بسـتن از   ) المتصل

يسـد فعـل ابـداعي    نو كندي در تعريف فعـل ابـداعي از سـوي پروردگـار مـي     » تأسيس«
هوي يهوي، : وي از ضماير، فعل ساخت مانند. »تأسيس االيسات عن ليس«عبارتست از 

  .تهوي يتهوي از ضمير متصل هو
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شناسي كندي كه تأثر زيادي نيز بـر   بهروري سر او از اين استقرار ايناست كه تالش لغت
يـد يـك فيلولوژيسـت    فيلسوفان گذاشت بيش از تالش فلسفي اوست از اين رو وي را با

  .دانست تا فيلسوف جاي چنين تحليلي در كتاب دكتر داوري خالي است
هـا در    رفـت دكتـر داوري كـه مهمتـرين تـالش      انتظار مـي . باب دوم درباره فارابي است

شناخت فارابي در ايران انجام داده در اين اثر به تحليل مسائل بنيادين فلسـفه در تفكـر   
آيـا  . را در اينجـا ذكـر نمايـد   » فارابي«ه بخشي از مطالب  كتابشفارابي بپردازد نه آن ك

فارابي ايراني است و خراسان بزرگ كجاست؟ چرا فارابي دعوت خالفت را به تدوين اثري 
پـذيرد و بـه    در باب سياست و قدرت به عنوان سيمان ايدئولوژيك قدرت عباسـي  نمـي  

  نويسد و آيا اين اثر از اوست؟ شود؟ چرا فارابي كتاب فصوص مي سوي جلب رهسپار مي
ساله در  20باشد منحني تحول فكري او از اقامت  در صورتي كه فصوص از آن فارابي مي

ساله در جلب چه خواهد بود؟ فارابي در درجه اول يك منطقدان اسـت   8بغداد تا اقامت 
دهـد در حكمـت و سياسـت افالطـوني باشـد امـا در        يا فيلسوف؟ چرا فارابي ترجيح مي

  خالق ارسطويي؟ا
باشد نويسنده نبايد به ذكر مباحـث رايجـي    در صورتي كه مبناي اثر تحليل و نقدي مي

كرد و از تحليل ژرف حيات و آراء وي بـا   كه در كتاب خودش نيز بيشتر آمده بسنده مي
ورزيـد امـا دكتـر داوري در بخـش ابـن سـينا و        هاي مزبور اجتناب مـي  توجه به پرسش

د را با ژرف انديشي در پيش گرفته و به جاي تكرار مطالب متعارف سهروردي اين رويكر
ها، به بررسي تحليلي مسائل اساسي درباره ابن سـينا و سـهروردي    در كتب تاريخ فلسفه

نخست دفاع نويسنده از مشائي نبودن ابن سيناسـت، بـا اينكـه ابـن     . اقدام ورزيده است
تنها به شفاو نجات توجـه كـرده و آثـار    سينا سراسر مشائي نيست و مورخان و اروپائيان 

  .حكمت شرقي وي غفلت ورزيدند
ها و تفهمي در آغاز باب مربوطه به ابن سـينا   بررسي سه ديدگاه شرق شناسان، ابن رشد

دكتر داوري به . نوعي تغيير در ساختار تاريخ فلسفه نويسي است كه شايسته توجه است
. كـه آن نيـز درخـور تأمـل اسـت     . پردازد ميبررسي آراء اشتراوس درباره فلسفه اسالمي 

بندي آثار فلسفي بوعلي به سه طبقـه و گنجانيـدن كتـاب اشـارات در زمـره آثـار        دسته
  )252: ر ك(اي خالي از مسامحه نيست  ايجازي و اشاره

دكترداوري بدرستي اشتباهات آشكار و سهمگين الجابري نويسنده مراكشي االصل كتاب 
كند اما اين موضوع تمـام   را درباره ابن سينا بررسي و نقض مي» مان ما و ميراث فلسفي«
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بخش ابن سينا را در برگرفته و فرصتي براي بررسي تفكـرات فلسـفي ابـن سـينا بـاقي      
  .نماند

آگـاهي ناسيوناليسـتي   «نويسنده در يك مورد كه الجابري، فلسفه مشرقي ابـن سـينا را   
كوشد تا از اين فلسفه و ابـن   ندارد، ميپ مي» شكست خورده و آگاهي ايدئولوژيك وارونه

فلسفه مشرقي سينايي يكي از تجليات آگاهي قـومي ايرانـي   . نويسد سينا دفاع كند و مي
است كه پيوسته به حيات خود ادامه داده و بـا غـرور خاصـي منتظـر بازگشـت خـويش       

ه در كتاب دانشنامه عالئمي و التفهيم ابوريحان دو اثري هستند ك) 268ص : ك.ر.(است
زمانيكه از فارسي نويسي ابن سينا دفاع . اند ق به زبان فارسي نوشته شده.هـ 420حدود 

كنيم بايد از عظمت كتاب دانشنامه سخن بميان آورده و دستاوردهاي بوعلي در ايـن   مي
نگارنده در مقدمه دانشنامه عالئي كه توسط انتشارات بنياد حكمت (اثر را تبيين ساخت 
بهر روني ابتكارات فلسفي بوعلي در حـوزه  ). بدان اقدام كردم ،است صدرا در دست چاپ

مونث شناسي و تاسيس سه اصل بنيادين در اوليات براي كسب معرفت تعيين، تغييرات 
اساسي در مسئله نفس و جاودانگي آن، گسست از تلقـي حـوزه نوافالطـوني در مسـئله     

بايد در اين بخش از كتـاب مـورد   فيض مسئله بنيادين تمايز وجود وماهيت و نظاير آن، 
  .شد كه نويسنده از آن اجتناب ورزيد بررسي و تحليل واقع مي

هاي دكتر داوري درباره غزالي و ابن رشـد بيشـتر در بخـش اول آمـده و در ايـن       تبيين
  .بخش تنها بسط بيشتري پيدا كرد

كـه ابـن    ايراد فني ايـن اسـت  . صوري و محتوايي است....باب هفتم بخش دوم داراي دو
شـد   الدين شـيرازي بررسـي مـي    خلدون بلحاظ تاريخي بايد پس از خواجه نصير و قطب

دومين ايراد آن است كه نبايد ابن خلدون مورخ را در زمرة فيسلوفان قرار داد و در تاريخ 
هـا، نـام ابـن     مورخان عرب همواره در تاريخ فلسفه. فلسفه اسالمي از آراء او سخن گفت

ر فيلسوفان قرار داده و از اهميت ديدگاه او درباره انحطاط تمدني دفـاع  خلدون را در كنا
  .آورند بعمل مي

بخش خواجه نصير و مكتب شيراز در اين كتاب تنها بصورت گـزارش اجمـالي آمـده در    
حاليكه مسئله استهرار فلسفه اسالمي بر محور آراء پـس از خواجـه نصـير و ادرم آن در    

جـدي  ... .كاستي در اين دو باب چندان آشـكار اسـت كـه   . باشد مكتب شيراز استوار مي
  .شود براي اثري كه قصد تبيين تاريخ فلسفه اسالمي دارد، تلقي مي
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هاي دهم تا دوازدهم كه اختصاص به ميرداماد، مالصدرا و فيض دارد از همان نقيصه  باب
حـدودي   برد اما نويسنده در بخـش مالصـدرا توانسـت تـا     هاي هفتم تا نهم رنج مي باب

ايـن رويكـرد البـه در    . بنيانهاي نظريه جمع فلسفه و كالم و عرفان و دين را نشان دهـد 
با اين وصف مسئله علم و علم حضـوري  . شود علوم طباطبايي و مطهري نيز پيگيري مي

شناسي مالصدرا است فروگذاشته شـده و اهميتـي را كـه     كه مهمترين دستاورد معرفت
كند و آنرا مبـدء  همـه معـارف     سبت به اصل وجود طرح ميمالصدرا در كتاب المشاعر ن

  .شمارد در اينجا ناديده گرفته شد برمي
اي كاش بـه همـان ميـزان كـه دكتـر      . در تاريخ فلسفه يك نوآوري است 14و  13باب 

داوري براي مسئله ادراكات اعتباري در عدم اهميت و اعتبار قائل شده و از چهل صفحه 
دادند از دو نظريه  و پنج صفحه را به شرح آن اختصاص مي به سيمربوط به علوم نزديك 

برجسته عالمه كه خود معتقدند از الهامات الهـي بـه ايشـان بـوده و كسـي بيشـتر آنـرا        
يكي نظريه توحيد اطالقي و ارسالي . دادند صورت بيان نداشتند، تبييني صورت مي بدين

هاي نخست اصول فلسـفه و روش   باباست كه در رساله توحيد و الواليه آمده و ديگري 
ها را  مالصدرا همه معرفت. رئاليسم است كه اختصاص به موضوع علم و معرفت د اده شد

به علم حضوري بازگرداندند اما عالمه معتقد است هم علمها از اساس علم حضوري بوده 
از مقالـه اولـي    6دفاع عالمه در ايـن  . گيرد و علم حصولي از علم حضوري سرچشمه مي

شناسـي عالمـه    تواند يكي از دسـتاوردهاي بـارز نظـام معرفـت     مبناگرايي در معرفت مي
  .محسوب گردد

مطهري تنها در كالم و آنهم كالم جديد يا معاصـر خالصـه شـده و از تفكـرات فلسـفي      
دانـيم كـه مطهـري بـا اسـتادش عالمـه در        مـي . مطهري، بحثي به ميان نيامـده اسـت  

شناسـي   رابطه اتحادي ماده و صورت، مباحث معرفـت  موضوعات چندي همچون هيولي،
بعضي از فيلسوفان معاصر ديـدگاه مطهـري را    اختالف نظر داشته و در برخي از مباحث،

بهـرروي گرچـه بيشـتر آثـار مطهـري در حـوزه كـالم و مباحـث         . داننـد  قابل اعتقاء مي
  .اجتماعي بوده اما نبايد از تفكرات فلسفي وي غفلت ورزيد

توانسـت وضـعي    مـي » وضع فلسفه در ايران و مقام فلسفه اسالمي«ا عنوان بخش سوم ب
در اين بخش كمتـر از مقـام فلسـفه اسـالمي     . بهتر از وضع حاضر در كتاب داشته باشد

سخن گفته شده و عمده مطالب مربوط به محورهايي است كه در بخش نخسـت تكـرار   
ول مربوط به نياز ما به فلسفه باب ا. اين بخش از چهار باب تشكيل شده است. شده است
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. رويكرد بحث چنين نيست كه پاسخي براي پرسش مزبـور فـراهم نمايـد   . اسالمي است
بيشـتر  . هاي جابري مجدداً در اين باب محور بحث واقع شده و نقد و بررسي گرديد گفته
ران در باب دوم ورود فلسفه جديد بـه ايـ  . ها را خوانديم و نيازي به اعاده بحث نبود پاسخ

تمامي باب اختصاص به ديدگاه گوبينو بعنوان بيشتر و در معرفي فلسفه جديد . طرح شد
او بود كه جلسات دكارت شناسي را در ايران بـاب كـرد، گفتـار در    . و غرب به ايران دارد

روش و تامالت را توصيه به ترجمه پارسي نمود، از مالعلـي زنـوزي درخواسـت كـرد تـا      
با گوبينـو بـه   ) به نحو درست(را بنويسد، ولتر ) لسفه اسالميف(طبقات حكماء متأخرين 

ايرانيان شايد شش صفحه مطلب درباره ورود فلسفه جديد به ايران مشكلي را حل نكند 
تواند در شناخت نسبت ما ايرانيان با آغاز مواجهـه و آشـنايي بـا     اما طرح اين مسئله مي

  .غرب موثر باشد
در اين بـاب فهرسـتي از آثـار ترجمـه     . وم انگاشته شودتوانست ادامه باب د باب سوم مي

شده و تـاليف يافتـه توسـط ايرانيـان دربـاره فلسـفه غـرب ارائـه گرديـد كـه كمـابيش            
  .دانشجويان فلسفه با آنها آشنائي دارند

كه پايان بخش كتاب است، دكتر داوري » فلسفه اسالمي در زمان ما«رفت در  انتظار مي
هـاي فلسـفه اسـالمي و ضـرورت توجـه بنيـادين بـه آن در         يها و كاست به بررسي قوت

ما در . ها پرداخته و به اهتمام افراطي ما به فيلسوفان و فلسفه غرب نقدي نمايند دانشگاه
زييم، بايد بالضروره به تفكر ايراني و فلسـفه   ايران با فرهنگ و پيشينه و تمدن ايراني مي

اين بازگشت دعوت ايدئولوژيك يـا  . د، بازگرديماسالمي كه برخاسته از انديشه ايرانيان بو
توانيم افق آينـده   مان نمي بدون بازخواني ميراث. اخالقي نيست بلكه دعوت عقالني است

سـينا، سـهروردي و مالصـدرا      ابن ، را ترسيم كنيم، بايد در متن تامالت فلسفي ما، فارابي
  .قرار گيرند

  . مان پيوند برقرار سازيم تا با افق فلسفيواخواتش اين ميراث به ما اجازه خواهد داد 
    



 
  
  

  »اهيت و انواع تعريفم«
  

  نرگس نظرنژاد : نويسنده
  ؤسسه تحقيقاتي علوم اسالمي ـ انساني دانشگاه تبريزم: ناشر

  1381 :سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تبريز  :محل نشر

  122:  تعداد صفحات
  

؛ از نظر قواعد ويرايش )مگر در اندكي موارد(اثر حاضر از نظر رواني و رسايي خوب است 
حجم اثر با   آرايي و طرح جلد خوب است؛ نگاري و صفحه  و نگارش مناسب است؛ حروف

  .تعداد واحدهاي درسي تناسب دارد
  
مگر (تخصصي در اكثر موارد به درستي و به جاي خود استفاده شده است اصطالحات  -

سازي اصطالحات تخصصي خـوب اسـت؛ جامعيـت اثـر مناسـب       معادل ؛ )در موارد اندك
  .است؛ محتواي اثر با عنوان تطابق دارد

  
پـردازي و   در اثر اغالط متعددي وجود دارد؛ متن اثر نيازمنـد ويـرايش اسـت؛ صـفحه     -

  .ثر مطلوب نيستچيني ا حروف
  
نقل قـول از ارسـطو    7و  6اي از موارد ارجاعات مناسب نيست، مثالً در صفحه  در پاره -

اي از مـوارد اسـتنادات درسـت     ؛ در پـاره ...و 27 26، 23، 22، 21، 20بدون مأخـذ، ص  
نيست، مثالً اگر متن شرح شميسه را با اين كتاب تطبيق بدهيم، مطالب ارائه شده از آن 

  .است نه قطب رازي »اتبيك«طرف 
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شود؛ اثر بايد وجـه انحصـار جامعـه آمـاري را بيـان       به عنوان منبع فرعي پيشنهاد مي -
تر و براي كليت مبحث هر  ها دقيق كند؛ ترجمه نمايد؛ بحث انواع تعريف را از تعريف جدا 

ابعي هايي افزوده شود؛ من ها و آزمون مباحث هم رأي باشد و گزينشي عمل نشود؛ تمرين
براي مطالعه بيشتر افزوده گردد؛ تاريخچه بحث مورد توجه قرار گيرد و براساس تحقيـق  
تاريخچه بحث تطور بحث مورد بحث قرار گيرد؛ مطالب بسياري كه بدون مأخذ است، با 

گيري از منـابع جديـد    مأخذ خود ارجاع داده شود؛ اثر ويرايش شود؛ بهره حفظ امانت به 
  . صورت گيرد

    



 
  
  

  »بنياد فلسفه سياسي در غرب«
  

  دكتر حميد عنايت : نويسنده
  زمستان: ناشر

  1390  :سال نشر
  ششم  :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  232:  تعداد صفحات
  

نگـارش رعايـت شـده اسـت؛ صـحافي و      ـ متن اثـر روان و رساسـت؛ قواعـد ويـرايش و     
نگاري اثر در چاپ جديد مطلوب است؛ حجم اين اثر براي دو واحد درس متناسب  حروف

 .ها مطلوب است چيني متن و پاورقي است؛ طرح روي جلد و عنوان اثر و نيز حروف
  
كاربرد اصطالحات تخصصي اثر مطلوب است؛ محتواي اثر با عنـوان آن مطابقـت دارد؛    ـ 

شود؛ اثر از نظم و انسجام مطالب برخوردار است؛ در اسـتنادات و   ثر نوآوري ديده ميدر ا
  .ارجاعات اثر دقت شده است

  
حكومـت  «ـ معادل سازي اصطالحات تخصصي در غالب مواردي جا افتـاده اسـت مـثالً    

؛ اين اثر را كتاب جامعي در باب تاريخ انديشـه سياسـي غـرب    »دموكراسي«براي » ملي
دهـد در   را پوشـش مـي  » بهـره پـنج  «فهرست اثر صرفاً تا بخشي از  تلقي كرد؛ توان  نمي

حالي كه متن اثر مشتمل بر هشت بهره است گويا فهرسـت جـا افتـادگي دارد ولـي در     
هاي  شود كه يك صفحه از فهرست جابجا شده است؛ با سرفصل بررسي دقيقتر معلوم مي

  .ريزي مطابقت ندارد عالي برنامه شوراي
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حيح شـود؛ برخـي اصـطالحات تخصصـي     آرايي كتاب در فهرست مطالب آن تص هـ صفح
كار رفته در آن با اصطالحات جـا افتـاده امـروزي جـايگزين شـوند مـثالً از حكومـت         به

جـا  » مـردم سـاالري  «دموكراسي، در متن حكومت ملي تعبير شـده اسـت كـه امـروزه     
اثر در قيد حيات نيست، بهتر است جلد دوم اين اثـر   مؤلفآيد؛ چون  تر به نظر مي افتاده

  . داد متخصص ديگري تدوين و تأليف شوتوسط است
    



 
  
  

  »يهاي كالم اسالمي در فلسفه يهود بازتاب«
  

  هري اوسترين ولفسن : نويسنده
 علي شهبازي: مترجم
  رخ دادنو: ناشر

  1387  :سال نشر
  اول :نوبت چاپ
  قم  :محل نشر

  335:  تعداد صفحات
  

  نتايج داوري
نظر به اينكه اثر مذكور، ترجمه از زبان انگليسي است و با توجه به كثرت اصـطالحات   -

صـوري در  به كار رفته در اثر، متن ترجمه شده روان و رساست؛ قواعد ويرايش و جهات 
نگاري اثر مجموعاً خـوب ارزيـابي    آرايي و حروف مجموع قابل قبول و خوب است؛ صفحه

 .شده است
ترجمه اصطالحات و واژگان تخصصي دقيق و قابل قبول و امانت دارانـه اسـت؛ وجـود     -

مباحث تمهيدي و طراحي مناسب مباحث؛ اثري مفيد و علمي در زمينه تأثير و تـأثر دو  
بـه مباحـث    مؤلفمي و يهودي؛ تناسب محتوا با فهرست و تسلط خاص حوزه كالم اسال

در طرح مباحث؛ استفاده گسـترده از منـابع و مأخـذ كـالم      مؤلفتطبيقي و شيوه بديع 
  .اسالمي و وجود ارجاعات و استنادات دقيق و گسترده؛ منابع اثر اعتبار علمي دارد

  
هاي بهتري را برگزينـد؛ بـا     معادلتوان مناقشه كرد و  ـ دربرگردان برخي اصطالحات مي

اي نسبتاً دقيق، فقدان مطالب نقدي و تحليلـي توسـط متـرجم بـه چشـم       وجود ترجمه
نامه تخصصي با توجه به اينكه اثر ترجمه است؛ در مجموع ترجمـه   خورد؛ فقدان واژه مي
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واي عنوان اثر منطبق با محت اثر، سيلس و روان وليكن در حد متوسط ارزيابي شده است؛ 
  .آن نيست

هاي فلسفه دين، كـالم   ـ معرفي اثر به عنوان يكي از منابع فرعي كالم تطبيقي در رشته
بـه جهـت دقـت و     مؤلـف تطبيقي و اديان و عرفان؛ توجه دانشجويان به شـيوه مطابقـه   

جامعيت و طراحي وي در مباحث تطبيقي؛ درباره عنوان كتاب تجديد نظر شـود؛ حجـم   
يار كم است تا چه رسد به تأثير آن بر فلسفه يهودي؛ با نظر بـه  مطالب كالم اسالمي بس

ـ  شناسـي در پايـان    ه منبـع تقويت كالم يهودي، نياز به پيشگفتار مترجم است؛ اثر نياز ب
  . دنوشته دار

    



 
  
  

  »فلسفه، سياست، هنر و عشق«
  

  آلن بديو : نويسنده
 فرهادپور، نجفي و عباس بيگي: مترجم
  دانشگاه اديان و مذاهب: ناشر

  1389 :سال نشر
  دوم  :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  637:  تعداد صفحات
  

  نتايج داوري
ـ فهرست مطالب تا نمايه جامعيت صوري دارد؛ قواعد ويـرايش و نگـارش رعايـت شـده     

 .است
ـ انطباق اثر با عنوان و فهرست آن خوب است؛ اثر داراي نظم منطقي و انسجام مطالـب  

  .رعايت امانت و دقت در استناد و ارجاع شده است است ـ 
  .كيفيت شكلي اثر متوسط است؛ متن ترجمه چندان روان و رسا نيست ـ 

مي و مسـائل  هـاي اسـال   نسبت به فرهنـگ و ارزش   طرفي علمي رعايت نشده است؛ ـ بي
  .نظام جمهوري اسالمي رويكرد ضعيفي دارد

مطالب كتاب نياز به چكيده   تري از انديشه آلن بديو در مقدمه ذكر شود؛ گزارش مبسوطـ 
گنجاندن فهرسـت دو زبانـة اصـطالحات  در انتهـاي       دارد؛ اثر نياز به نمايه موضوعي دارد؛

الت برگزيده، علت گزينش آنهـا و نيـز   كتاب ضروري است؛ جا دارد در مقدمه به مأخذ مقا
اهميتشان پرداخته شود؛ محتواي كلي انديشه آلن بديو و بازتـاب ايـن مقـاالت در فضـاي     
فكري معاصر بيشتر كاوش شود؛ ويرايش دقيق بـراي كـل ترجمـه انجـام گيـرد تامطلـب       

اننـده  هاي بيشتر براي خو تر شوند؛ حجم كمتر مقاالت با توضيحات و شرح تر و دقيق واضح
  .  دبود تا آنكه حجم زيادي از مقاالت با روشنگري اندك به چاپ رسن مفيدتر مي





 
  :فهرست داوران به ترتيب حروف الفبا

  
  اسامي داوران

 دانشگاه تهرانو معارف اسالمي دانشيار دانشكده الهيات       دكتر حسن ابراهيمي
 استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي      دكتر قاسم پورحسن

 قزوين) ره(المللي امام خميني  دانشيار دانشگاه بين  فر دكتر عبدالرزاق حسامي
 استاديار بنياد دايره المعارف اسالمي      عرب حسن سيد

 تري عرفان پژوهشگاه علوم انسانيدانشجوي دك      دكتر پريسا گودرزي
 استاديار انتشارات حكمت      دكتر امير مازيار

 واحد شمال اسالمي يار دانشگاه آزاد استاد      دكتر علي مرادخاني
 )ع(دانشيار دانشگاه امام صادق       زاده دكتر رضا محمد

    و مطالعات فرهنگي استاديار پژوهشگاه علوم انساني    رضا منصوري دكتر علي
 استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي      تر امير نصري  دك

 استاديار  مدرسه عالي شهيد مطهري      دكتر سيما نوربخش
 استاديار پژوهشگاه علوم انساني      دكتر هادي وكيلي

 )ع(استاديار دانشگاه امام صادق       دكتر حسين هوشنگي
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 و مذاهبدانشگاه اديان 
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