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و  عالم اسالم نزد متفکران فلسفهغازین زمین بازی آفلسفه یونان روشن است که 

در کنار فرهنگ ابراهیمی و عالیق یکسان در بحث از  داری فلسفه یونانمسیحیت است. میراث

-تواند زمینهمی فلسفی و معرفتی مشترک مبانی نیز برخیو  خلقت و خدا موضوعاتی همچون

جهان فکری چه بوده است و فلسفه در تلقی این دو زیستساز این سواالت باشد که جایگاه 

بدون فهم  که توان مدعی شدی یافته است؟ میسرنوشتچه یونان با ورود به آنها  ۀفلسف کهاین

اثر دو جریان موثر بر زیست امروزین ما که در  بعدیهای سیاین تحوالت، ادعای فهم دگردی

در قابل تامل است که چگونه آن جریان واحد فلسفی،  راستیبه بود. گزاف خواهداند، گذاشته

از سوی حکمت متعالیه منجر شده و از سویی به  و در زمانه ای واحد این دو مسیر متفاوت

-رهب دربای هر سخن چنین موضوعی، بررسی رقم زده است. بدونفلسفه مدرن را  ،گردی

منجر های نادرست به تحلیل و احتماال بوده ناقص ای فلسفه اسالمی برای انسان مدرنوردهآ

 اندیشمندانی است که از مواجهه ود، تجربه اصیلخمسلم است که فلسفه در بنیان د. خواهد ش

 ایشانگذشته از سرمایه غنی  با متفکران گفتگو در اندبا هستی دچار حیرت شده و کوشیده

نه  امراین  ارائه نمایند. خودشان ایانکشاف هستی بربا سب متنا ای عقالنی فهمِبهره ببرند و 

کلید انی در دو سنت اسالمی و مسیحی، بلکه شاهکلید فهم چرایی مسیر متفاوت فلسفه یونتنها 

نیز فیلسوفان دیگر هایدگر و ، مالصدرا، کانت، هگل، فلسفه ارسطو، ابن سینا هایتفاوت فهم

با  و درست به همین دلیل،با هستی است  حکیمان شوندۀنسبت نوترجمان فلسفه،  هست.

گران حکمت پیشینیان، روایت ،در این صورت ربط وثیق دارد؛ «اکنون»و  «ینجاا»مقوله 

ب چنین شوند. غال محسوب می برای ما گذشته اینککه  هستندای فالسفه «اکنونِ» گرانگزارش

د نزنای را رقم میرا نادیده گرفته و غفلت از زمانه فلسفی هایی در نهاد خود تحوالتگزارش



فراتر از ال، فالسفه اصیل، همواره حبااین .حاکم بر هر نظام فلسفی بوده استمنطق  که

مالصدرا، فیلسوف ؛ چنانکه گشوده اند آیندهراهی به سوی اکنون،  درک گذشته، از طریق

ی برآمده حیرت ، بادر گفتگوی با دیگر بزرگان اندیشه، بدون توقف در گذشته نیز ایرانیبزرگ 

ه طرحی نو در انداخت ارائه یک دستگاه سازوار و منسجم با ،جان خود ایانکشاف هستی بر از

 زمانه صدرالمتالهین نیست.  ،اکنونحال، بااین. است

 فلسفه، روایتگر جهان مدرن

شده جهان مدرن گر روایتالسیک، فلسفه با گذر از دوره ک ای است کهزمانهاکنون، 

 به گفته برخی ؛ واست شری را در بر گرفتهتمام جغرافیای زیست ب کم و بیش . مدرنیتهاست

جلوه کرده  دیگر مظاهر تمدنی آندر تکنیک و است که  ساحت غربی وجود «اکنون»متفکران، 

را  یگانی بشروردهای علمی جهان مدرن است که مناسبات زنددر احاطۀ دستآ اکنون، است.

است تا جایی بوده  دهد. گستره و عمق سیطرۀ آنو به آن سمت و سو می گرفته است بردر 

سعادت و در کنار دغدغه ایشان  سنت را چنان دستکاری کرده تادلدادگان  اهیمیکه دستگاه مف

 . ، از پیشرفت و توسعه مظاهر زمینی نیز سخن بگویندکمال

شرح و بسط حکمت چهارصد سال است که به « اکنون» صاحبان سنت فلسفۀ اسالمی،

 اما .دهدو میداده از منظر صدرایی رخ  ،با هستی ایشان تمام مواجهۀ و پردازندمیصدرایی 

در  آن است که با برقراری نسبت میان تفکر صدرایی و تفکر مدرن، جایگاه این اندیشه زمان

ای جستجو کرد که همان انگیزهضرورت چنین درکی را باید در  .درک شود دوران مدرن

ضرورتی که نه برآمده از . تشویق کرد نوینیریزی نظام فلسفی مالصدرا را به اندیشه و پی

 کارِ بهزمانۀ وی بوده است تا دست ، بلکه ناشی از جبرحکیم مسلمان طلبی اینذوق تنوع 

و صدرا ماللختی اندیشه به تحوالت فکری از سهروردی تا . شودتدوین حکمتی متفاوت 

تواند لزوم چنین امری را زمانه مالصدرا تا دوران معاصر میمقایسه آنها با تحوالت فکری از 

 دو چندان نماید. 



 الگوی خرد جاودان

به عالم  کردند که با اتصالقلمداد میالگوی خرد جاودان  راحکیمان مسلمان، فلسفه 

و کثرت  قول به وحدت فلسفه ،چنین نگاهی بندد. ثمرۀاعلی در جان فیلسوف نقش می

 بدل به تاریخ فیلسوفانفالسفه است. امری که سخن از تاریخ فلسفه را ناممکن کرده و آن را 

 «یی الحکیمینالجمع بین رأ»لسفه است که در کتاب کند. فارابی با استناد به همین وحدت فمی

ا کند تا در موارد زیادی با تحمیل آرای خود، سازگاری آرای افالطون و ارسطو رتالش می

مکاتب و  ۀنشان دهد. رویکرد تجمیعی سهروردی و مالصدرا در جمع و بازسازی همدالن

با این حال، باید توجه داشت که حتی باور . استحکمت های پیشین نیز محصول همین نگاه 

ه است. نقد و گفتگو نشداز ، مانع ازلی حکمت و جاودانگی واقعیت خمیرهایشان به 

را از  های مشائییاری از اندیشهبسکرد که سی ارزیابی میسهروردی خودش را به عنوان ک

 ،میرداماد یشه های ماهوی سهروردی و استادشندبه انیز و صدرالمتالهین  میان برده است؛

فیلسوفان مسلمان، محملی برای ایستایی و  یمکانفرا زمان/نگاه غیرتاریخی و . تاخته است

حتی در نگاه « اکنون»و « اینجا»که درک  یمباید دریاب «ما» .نبوده استتوقف در گذشته 

 «ما»است که « اکنون»و « اینجا»درک تنها با  اندیش ایشان نیز مورد توجه بوده است.جاودان

یست امروزین که در ز یتهو مدرن سنتمواجهه این امر جز از طریق  ؛ ویابدروشنی میمعنای 

است تا دریابیم که ظرفیت چراغ راهی  ممکن نخواهد بود. این خودآگاهی، اندما موثر و زنده

های راهچه راههای طی شده کدامند؟ و چیست؟  برای ما میراث سترگ حکمت صدرایی های

تاریخی  اندیشۀ عقل و ها را طی کرد؟ بنابراین، حتی اگرآنچگونه باید ای وجود دارد و نرفته

، فالسفه بزرگ مسلمان ه تاریخاندیشه بآیا نباید با  ،و نداردنداشته  یدر فلسفه اسالمی جای

 پژواک اندیشه و عمل ایشان در تنظیم نسبتی نو با هستی را شنوا بود؟ 

  

 



 

 


