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ABSTRACT 
The subject of this research is in which way we can name 

the part of philosophies or part of the philosophical 

research into Islamic philosophy. Although in naming 

something a little relation is sufficient, but in this research 

we attempt to bring significant relation for this naming. 

Therefore, this reason is placed on a law of definition: as 

the definition must be inclusive and exclusive, and 

equally cover its subjects and equally exclude the other 

subject, the criterion of the present naming can also be 

include Islamic philosophies and put other philosophies 

away. The chosen hypothesis in this article, not only is in 

accordance with the mentioned law but also possible to 

be added by more contents. 
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 چکیده

 
 ا یا بخشووا اف قحقیقات  گذاری بخشووا اف سفهووفمموضوووپ پهش ح ضاضووج، شام  ا 

ن  قجیقوان بم کمگذاری مای اسوویما اسوورچ  جدر  جر شام  ا  سفهووفا بم سفهووفم 
ی شام گذارشوج قا بجای این  ا  مامراسبر بهر ه کجج، لیک جر این پهش ح کوشح    

قابل قواها بم میان آشرجه شوووجچ ب ین قجقی ، این شام بج قا و ا جر بات قیجیق قجار  
طور کم قیجیق بای  اامع ش ما ع باش  ش بم یکهان اسجاج خوج را فیج    شوج:  مان جاجه ما

ضج       گذاریجر  ا پوشح قجار ج   ش بم یکهان غیج اسجاج خوج را کرار بگذارج میک ضا
یجشن اف   ای جیگج را ب ای اسیما باش  ش  یز سفهفم   شاقع ش ه  یز بتوا   اامع سفهفم  

 ا، شووو   کم جر میان آن ایا پیح گذارجه ماخوج قجار ج  چ جر این راسووتا، سجضوویم 
ای مقبول قجار گجستم کم جر عین اسووتیفای قا ون یاج شوو ه ضامل این امکان   سجضوویم

 چی سصل مقو  بم کار آی ای آن اسزشجه شوج؛ محتوایا کم بم مرزلماسر کم بج محتو
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 مقدمه 

 و یاسالم فلسفه بخش دو به فلسفه ما یعلم مراکز در
 و تفاوت سوکی از. است شده میتقس غرب فلسفه

 و بخش دو نیا در مندرج یهافلسفه ریچشمگ یناهمگون
 غرب فلسفه یگذارنام وجه بودن واضح گرید یسو از

 دانشگاه طیمح در ژهیوبه پرسش، نیا تا شودیم موجب
 لسفهف» نام به هافلسفه از یاپاره لیدل چه به که دیآ شیپ

 از دسته نیا انیم ینسبت چه اند؟شده خوانده «یاسالم
 که است روشن است؟ برقرار اسالم نیمب نید با هافلسفه
 یگذارنام نیا حُسن ای یستگیشا درباره نوشتار نیا بحث

-نام نیا تواندیم آنچه به ناظر قیتحق نیا بلکه ست؛ین

 جهتو با ژهیوبه است؛ دهد حیتوض ای کند موجه را یگذار
 ششپو ریز یهافلسفه یجداساز در یگذارنام نیا نکهیا به

 زین یجداساز نیا و است موفق گرید یهافلسفه از خود
 .است الزم موارد از یاپاره در

-سفهفل و ینید یهافلسفه از سخن که آنگاه گر،ید بار

 فهفلس تیموقع صیتشخ یبرا د،یآیم انیم به یاله یها
 فلسفه با یاسالم فلسفه نسبت. است ازین یمالک به یاسالم

 طورکههمان است؛ عام به خاص نسبت یاله فلسفه و ینید
 رقرارب یاله و ینید یعنی ر،یاخ فلسفه دو انیم نسبت نیا

 تاس الزم گرید بار ها،یبندمیتقس لیقب نیا در. است
 فلسفه مثالً از را یاسالم فلسفه که باشد داشته وجود یمالک
 تیحیمس فلسفه ای یاسالم فلسفه. کند جدا تیحیمس

 کمال گریکدی از جداشدن یبرا یول اند،فلسفه دو هرچند
-لسفهف مقابل در یاله یهافلسفه. طلبندیم را یکاف و الزم

 ینیدریغ یهافلسفه و ینید فلسفه توانندیم ،یالحاد یها
 یجداساز یبرا رو،نیازا. دهند قرار خود پوشش ریز را

 یمالک ازب ،ینیردیغ فلسفه از ینید فلسفه یعنی آن، اقسام
 تاس یافلسفه ،یاسالم فلسفه ب،یترتنیبد. است الزم

 که دارد یفصل حال،نیدرع و ینید است یافلسفه ،یاله
 .است ینید و یاله یهافلسفه ریسا از آن ممتازکننده

 
 غرب فلسفه با یاسالم فلسفه تفاوت. 1

 اندرفتهگ قرار غرب فلسفه نام پوشش ریز که ییهافلسفه
 جیانت و هافلسفه نیا یهاهیپا گاه و اندمتفاوت و مختلف

 شیپ گریکدی از جانبههمه ییجدا و نیتبا مرز تا آنها
 هافهفلس نیا مشترک هیتسم وجه که است واضح. اندهرفت
 ییایجغراف منطقه تنها و است برنخاسته آنها درون از

 واقعاً. است نهاده هم کنار در را آنها که است نیزممغرب
 فهفلس انیم مثال یبرا را یتوجه قابل مشترک نقطه چه

 یجا غرب فلسفه در دو هر که- کانت فلسفه و ومیه
  افت؟ی توانیم -دارند

 ای ینظر عقل تیفعال لسوف،یف دو نیا است درست
 دانند؛یم مجاز تجربه ای عتیطب طهیح در فقط را یشناختار

 و قرابت هم با فلسفه دو نیا که گفت توانینم یول
 تمام تیشکاک به ریمس نیا در ومیه فلسفه: دارند یاشتراک

 کتحر به درصدد کانت فلسفه یول شود؛یم مبتال اریع
 تیشکاک ستگاهیا در فیتوق از ینظر عقل مجاز انداختن

 رستد زین. است عتیطب شناخت یبرا یاگشوده ریمس به
 شناخت در ینظر عقل تیفعال لسوفیف دو هر که است

هم و قرابت چه اما دانند؛ینم مجاز را عتیطب یسوآن
 جهیتن نیا به دنیرس ریمس در فلسفه دو نیا انیم را یجوار

  افت؟ی توانیم
 انیم اندازه چه که کرد مالحظه توانیم تر،یطورکلبه
 یآلمان شهورم لسوفانیف و یسیانگل مشهور لسوفانیف تفکر

 انشیا یفلسف یهانظام یبررس با کهیطوربه است؛ فاصله
. ماندینم برقرار جینتا و هاهیپا در آنها یهمفکر یبرا ییجا
 یهافلسفه از یاریبس درباره توانیم صورت، نیهم به

 وانتیم نجایا از. گفت سخن غرب فلسفه عنوان در مندرج
 لسفهف به موسوم یهافلسفه بر که کرد اشاره نکته نیا به

 گسترده نام در. ستین حاکم یاستکمال روند کی غرب
 شپوش ریز متفاوت و مختلف یهافلسفه غرب، فلسفه



  1397پاییز / 96ش/ 24س/ شراسا عفو  ا ها ارشش                   4      
  

 

 هب ورود رو،نیازا است؛ نگرفته قرار یاستکمال روند کی
 اریعامتم ترک با یمساو تواندیم بخش نیا در فلسفه کی

 .باشد هافلسفه از یاپاره
 را کانت ینقاد فلسفه که یکس ادشده،ی نمونه در

 را کارتد فلسفه با سنخهم یهافلسفه تمام دیبا رد،یپذیم
 معمول هرچند. بازنگردد آنها یسو به گرید و کند ترک
 و نددانیم دکارت فلسفه را دیجد فلسفه آغازگر که است
 فالطونا همچون ونان،ی بزرگ لسوفانیف تفکر از را او تفکر

 ینقاد فلسفه با سهیمقا در اما انگارند،یم جدا ارسطو و
 یقادن تفکر سنخ رونیازا و است مشترک آنها سنخ کانت
 اعتبار دفاق بُن از را آن و تابدیبرنم را تفکر سنخ نیا کانت

 لسفهف توانینم گاهچیه ن،یبنابرا. کندیم اعالم یشناختار
هب وم،یه و دکارت فلسفه مکمل ای متمم را کانت ینقاد

 داد؛ قرار ،یفلسف تفکر از متفاوت سنخ دو ندگانینما عنوان
 توجه. تاس یفلسف تفکر از یسوم سنخ فلسفه نیا بلکه

 در قطف آن از یو دیتمج و ومیه فلسفه به یکانت فلسفه
 نیا از سوترآن و است یجزم خواب از دارشدنیب اندازه
 .شودینم افتی آن در ومیه تفکر از یخبر نقطه،

 هفلسف نام در مندرج یهافلسفه بر ادشدهی تیوضع
 لسوفانیف یهافلسفه فلسفه، نیا در. کندینم صدق یاسالم
 ،یطوس ،یسهرورد نا،یسابن ،یفاراب همچون یبزرگ

 دانش در آوراننام نیا. دارند قرار... و مالصدرا رداماد،یم
 هب خود انینیشیپ از استفاده نیع در کیهر فلسفه،

. اندتهگش بالغ تفکر در اجتهاد و استقالل در یستگیشا
 یلیتکم روند زمان طول در شانیا یهافلسفه حال،نیدرع

 تفکر یادیبن یهاهیپا کهیطوربه اند؛مودهیپ را یمیتتم و
 شترکم و متفاوت جینتا و دانست کسانی توانیم را شانیا
 تنسب یبشر علم یجیتدر رشد تیخاص به را آنها انیم

 . داد
 کی به توانیم را هافلسفه نیا یاستکمال تیوضع

 گفته هب. کرد هیتشب کیزیف دانش در یاستکمال تیوضع
 میخوریرمب ییهاصفحه به کیزیف خیتار کتاب در نیشتیان

 از شیپ تا خواننده. ستندین گرید یهاصفحه چونان که
 نآ از یعام دهیپد ای عتیطب جهان به صفحه نیا خواندن

 ندنخوا از پس که دیشیاندیم و ستینگریم یصورت به
. اشدب داشته را یاشهیاند و نظاره چنان تواندینم صفحه آن
 ای جهان کل که است شده ثبت یاهینظر هاصفحه نیا در

 خواننده و داننده نظر در را آن عام یهادهیپد از یبخش
 که است یاصفحه ها،صفحه نیا نمونه. کندیم دگرگون

 هب صفحه نیا از. است شده نگاشته آن در وتنین نیقوان
 ندیبیم یاگونه جز یاگونهبه را عتیطب جهان خواننده بعد،

 رشد ندرو نیا. بود افتهی ییارسطو کیزیف در ترشیپ که
 روند نیا بلکه دانست؛ توانینم یاستکمال روند را کیزیف

 یربش علم رشد یجیتدر تیخاص همان به حیتصح و خطا
 ،نفلدیا و نینشتایآ به ک.ر) است یریخطاپذ جنب در

 تینسب کیزیف صفحه به یوقت(. 18-14ص ،1377
 یوتنین کیزیف صورت به را جهان توانینم گرید میرسیم

 کیزیف داخل در یوتنین کیزیف اما ست؛ینگر محض
 نیا. شودیم ریتفس آن نیقوان با و  هضم نیشتیان یتینسب

 نیهم به. دیجد کیزیف در نظر مورد یاستکمال روند است
 روند یاسالم فلسفه در مندرج یهافلسفه صورت
 آن خیتار از ییهاصفحه در و دارند یمیتتم و یاستکمال

 هضم و مندرج یبعد نینو فلسفه در گذشته یهافلسفه زین
 .شوندیم

 ستا ییهاصفحه یاسالم فلسفه در ادشدهی یهاصفحه
 از نانچ فلسفه آن فلسفه، کی به دیجد اصول ورود با که

 توانیم یستگیشا به را آن که شودیم جدا ترشیپ فلسفه
 مندرج یسیتأس یهافلسفه. دینام دیجد فلسفه کی سیتأس
 حکمت و اشراق مشاء، فلسفه سه ،یاسالم فلسفه در

 از کیهر پوشش ریز یفراوان لسوفانیف. دارند نام هیمتعال
 سفهفل لسوفانیف را آنها مجموع و دارند قرار هافلسفه نیا

 در ،یالماس فلسفه ییمشا لسوفانیف نمونه. نامندیم یاسالم
 در ،اشراق فلسفه نمونه و نایسابن و یفاراب مؤسس، مقام
 در ه،یمتعال حکمت فلسفه نمونه و یسهرورد س،یتأس مقام
 . مالصدراست مذکور، مقام
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 و یسهرورد مقطع در هافلسفه نیا یاستکمال روند
 کیره فلسفه توانینم که ابدییم ارتقا یاگونهبه مالصدرا

 در رتشیپ یهافلسفه با مندنظام اشتراک نیع در را آنها از
 آن یارتقا ضرورت و شهود قوه ورود. دارد قرار آنها لیذ

 نور برحسب فلسفه نهادن انیبن و واقع، آوردن دست به در
 ییامش فلسفه از را یسهرورد یاشراق فلسفه آن نیقوان و

 ما یسهرورد فلسفه در آنکه نیع در کند؛یم جدا نایسابن
-یم روبهرو هاتیموقع از یاریبس در زین نایسابن فلسفه با

 امالصدر فلسفه به ورود هنگام در تیوضع نیهم. میشو
 هب گذشته یهافلسفه همه فلسفه، نیا در. شودیم تکرار

 کهیطوربه دارند؛ حضور شدهلیتکم و نقدشده صورت
 یافهفلس سیتأس به لیتکم و میتتم و نقد نیا محصول

 ترشیپ یهافلسفه همه با آن با یآشنا که است دهیانجام
 . است شده آشنا
 که ستا شده بیتبو و یزیرهیپا یاصول با فلسفه نیا

 اگر گفت توانیم حال،نیدرع د؛یگشایم را یشتریب مسائل
 نیا د،نبودن یسهرورد و نایسابن فلسفه چون ییهافلسفه
 اصول تیکل گرسخن،یدبه. نبود ممکن مقطع نیا در فلسفه

 لسفهف در یسهرورد فلسفه و نایسابن فلسفه یهاهیپا و
 و اصول افزودن با و است گرفته قرار مقبول مالصدرا

 وانتیم را هافلسفه لیقب نیا یهااشتراک ن،ینو یهاهیپا
 یو اصول با را آنها و کرده مندرج مالصدرا فلسفه در

 . کرد ریتفس
 که ستین یاگونهبه زین هانظام نیا یاختالف یهانقطه

 ه،نمون باب از. کند حاکم را جمع قابل ریغ ییجدا آنها انیم
 د،ش تیتثب مالصدرا شهیاند به که ،یجوهر حرکت اصل

 مالصدرا حال،نیدرع شد؛ انکار نایسابن فلسفه در ترشیپ
 رهانب نقصان نایسابن و خود انیم مشترک اصول براساس

 سپس و کرد برمال را یجوهر حرکت ینف در نایسابن
 نیا کنندهاثبات وسط حد مشترک اصول همان براساس

 عتیطب جهان به ستنینگر با اکنون. آورد انیم به را اصل
 هفلسف صورت به توانینم گرید یجوهر حرکت اصل با

 جهان هب دنیشیاند فاصله. دیشیاند جهان نیا به نایسابن
 عتیبط ساکن ذاتاً جهان به دنیشیاند با عتیطب الیس ذاتاً
 نا،یسابن یهافلسفه وحدت حال،نیدرع. است ادیز اریبس

 تواندیم... و روش اصول، ها،هیپا در مالصدرا و یسهرورد
 .دهد قرار واحد ریمس در را اختالف نیا

 در ربغ فلسفه با یاسالم فلسفه که شد روشن نجایا تا
 یهاهیپا و اصول در وحدت: دارد تفاوت یژگیو کی

 ریز یهافلسفه ب،یترتنیبد منطق؛ و یعقل روش ،یعقل
 و لتقاب هم با اما ز،یمتما هم از یاسالم فلسفه نام پوشش

 ات است دهیکوش هافلسفه نیا از هرکدام. ندارند نیتبا
 ریمس در و دهد ارائه را شهیاند و شناخت از کامل ینظام

 .ابدی ارتقا یترکامل درجه به هانظام نیا یاستکمال
 نیا چرا که است پرسش نیا به پرداختن یجا اکنون

 نیا بودن روا اند؟دهینام یاسالم فلسفه را هافلسفه لیقب
 رآشکارت نکته نیا به توجه با آن تیاهم زین و پرسش

 یارابطه چه فلسفه و اسالم نیمب نید انیم که شودیم
 هافلسفه از یاپاره افزودن ای وصف مجوز که دارد وجود

 که کمال از یادرجه هر در فلسفه، باشد؟ نیمب نید به
 یاهکوشش از که است یبشر دستاورد و دانش کی باشد،

 رو،نیازا. است آمده فراهم زمان طول در او یشناختار
 ت،یمحدود یعنی بشر، یاکتساب دانش عام خواص

 دانش. است افتهی انیجر آن در یریخطاپذ و تیجیتدر
 و نامحدود دانش با است ینسبت چه را ریخطاپذ و محدود

 است؟ نید ماتیتعل مقوم که یخداوند یخطا قابل ریغ
 و سرهکی که ن،ید مقومات و ارکان گر،یدسخنبه
 لسفهف با ینسبت چه دارد، تعلق خداوند وجود به واسطهیب

 خواص به خود تیهو تمام به و سرهکی که دارد یبشر
 لسفهف یگذارنام وجه درباره پرسش است؟ وابسته یبشر

 که است موجه یپرسش نیمب نید با آن نسبت و یاسالم
 .دارد ضرورت زین آن به پاسخ
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 یاسالم فلسفه یگذارنام وجه در یدیتمه امور. 2

 جهتو نکته چند به است الزم بحث نیا به ورود از شیپ
 : شود

 که شد معلوم یناکاف و مختصر یجستجو با اوالً،
 بیرکت نیا از خود یهاکتاب در یاسالم فلسفه لسوفانیف

 ،یسهرورد نا،یسابن مثالً معناکهنیابه اند؛نکرده استفاده
 هب یاسالم فلسفه از ینام خود یهانوشته در... و مالصدرا

 خود یهافلسفه یبرا را یوصف نیچن زین و انداوردهین انیم
 یباتیترک و هاعبارت حال،نیدرع. اندنگرفته کار به

 دهدیم اجازه که هست مالصدرا یهانوشته در مخصوصاً
. وندش خوانده یاسالم فلسفه نام به هافلسفه از دسته نیا

 پرداخته آن مختصر شرح به نکته نیا تیاهم لیدل به
 .ودشیم

 ییهاعبارت یاسالم بزرگ لسوفانیف یهاکتاب در
 دوره مانیحک» ،«اسالم فالسفه» ،«اسالم یحکما» چون
 آوردن از پس مالصدرا نمونه، باب از. است آمده «یاسالم

 راه از را، یاریاخت افعال داشتن تیغا که یکسان لیدال
 :دیگویم اندرفتهینپذ ،یجزئ یهامثال آوردن

هوالء القوم فی الدورة االسالمیة کالسوفسطائیة فی 

 الزمان السابق

 در انیسوفسطائ مانند یاسالم دوره در گروه نیا

 زین و ؛260ص ،2 ج ،1368 مالصدرا،) اندگذشته زمان

 (.159 ص ،5 ج: به ک.ر

 :دیگویم یو زین
 الدورة حکماء من القوم کتب یف المشهور ان

 ...  ةیاالسالم

 که است نیا یاسالم دوره مانیحک کتاب در مشهور

 (.335 ص ،3 ج همان،) . ...
 :دیگویم نایسابن درباره مالصدرا
 فةالفالس اعظم من هو و خیالش نظر هیال بلغ یالذ فان

  ... ةیاالسالم الدورة هذه یف

 نیا رد لسوفانیف نیتربزرگ از که خ،یش نظر به آنچه

 ص ،7 ج همان،) . ... است دهیرس است، یاسالم دوره

153.) 

 «دوره» واژه صفت «یاسالم» واژه عبارت، سه نیا در
 مانز دوره، نیا از مقصود که است روشن. است گرفته قرار
 زمان از یعنی است؛ بشر به اسالم نید ابالغ از پس

 هب مشخص زمان نیا از. )ص(خاتم ینب نبوت آشکارشدن
 و متکلمان فالسفه، همه ظاهراً که است یاسالم دوره بعد

 مطابق آنان دگاهید چه شود؛یم شامل را آن از پس عارفان
 اول، عبارت رو،نیازا. نباشد ای باشد اسالم نید ماتیتعل با

 دهندهادامه که است داده قرار یکسان شامل را یاسالم دوره
 .اندگذشته انیسوفسطائ دگاهید

 هک هستند یلسوفانیف و مانیحک ،یاسالم دوره نیا در
 طورکههمان شوند؛یم خوانده یاسالم لسوفانیف و مانیحک

 ؛است شده وارد عبارت نیا زین عارفان و متکلمان درباره
 :دیگویم مالصدرا جمله از

 و نیالمتکلم و االسالم حکماء من احد سبقنایال... 

 ...  وقالذ و الکشف قیبطر ةیاالسالم ةیللصوف ضایا الحصل

 و اسالم مانیحک از کس چیه مطلب نیا در... 

 عارفان یبرا زین و است نگرفته یشیپ ما بر متکلمان

 حاصل ذوق و کشف قیطر از مطلب نیا زین یاسالم

 ج: به ک.ر زین ؛327ص ،6 ج همان،... ) است نشده

 (.164 و 30 ص ،3

 :دیگویم نهایة الحکمة کتاب در ییطباطبا عالمه
  االسالم حکماء من نیاالساط و ارسطو قول هو و

 مانیحک از بزرگان و ارسطو قول دگاه،ید نیا

 (.95 ص ،1362 ،ییطباطبا) است اسالم

 شاراتاال شرح در زین یطوس نیرالدینص خواجه
 :دیگویم والتنبیهات

 ...  رهمیغ و نییاالسالم من المتفلسفة بعض ان

 از ریغ و اسالم اهل از فلسفه به منسوبان از یبعض

 (.167ص ،3 ج ،1403 ،یطوس... ) شانیا

 از پس که شودیم روشن هاعبارت نیا مجموع از
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 یاسالم دوره ای زمان به دوره ای زمان اسالم، نید ظهور
 یهاتیفعال همه شامل عبارت نیا. است شده یمعرف
 ولی باشد؛می ییمحتوا هر با و ایجغراف هر در یفلسف

 فالسفه» ای «اسالم مانیحک» یهاعبارت که است روشن
 لیقب نیا از ییمعنا هر. دارد نیا از شیب ییمعنا «اسالم

 ای فلسفه به معنا آن یتسر امکان باشد مقصود هاعبارت
 یمالک هر به. دارد وجود زین فالسفه از دسته نیا حکمت

 یاسالم میحک ای اسالم لسوفیف م،یحک ای لسوفیف کی که
 هفلسف را او فلسفه توانیم مالک همان به شودیم خوانده

 ،نیبنابرا. دینام یاسالم حکمت را یو حکمت ای یاسالم
 یالماس فلسفه بزرگان نزد در مالک نیا افتنی گرید بار

 که کندیم آشکار ادشدهی مالک ن،یبراافزون. است الزم
 یسالما متفلسفه یاسالم فلسفه دانش طیمح در یاعده چرا

 ؛شوندیم خوانده دانش نیا به منسوبان ای
 مسبوق یاسالم فلسفه نام پوشش ریز یهافلسفه اً،یثان

 به شانیا یهافلسفه که لسوفانندیف از یاپاره قاتیتحق به
 دهش گفته یهافلسفه مجموع از. شوندینم خوانده نام نیا
 سفهفل از دوره نیا رایز کرد، ادی ونانی فلسفه به توانیم

 بزرگ لسوفیف اگر. دارد شهرت زین نام نیا به اکنون
 ضمن در یو یهاشهیاند که جهت آن از را سقراط، ،یونانی

 وستیپ افالطون به است دهیرس ما دست به افالطون آثار
 و افالطون یعنی فلسفه، در مؤسس دو یهاشهیاند ،میده

 ریز را دوره نیا بخش نیتریاصل و نیترمهم ارسطو،
 . دهندیم قرار خود پوشش
 با ،یابفار فلسفه ،یعرب به یونانی متون ترجمه از پس

. ردک آغاز را خود کار فلسفه، دانش در سابقه نیا به توجه
 لسفهف دو نیا اعتبار یاسالم فلسفه لسوفانیف انیم در

 ارسطو و افالطون آثار مجموع اما ؛است نبوده کسانی
 رانیا لسفهف ز،ین. دهدیم لیتشک را شانیا یهافلسفه نهیشیپ

 مانند ،یماسال یهافلسفه از یاپاره نهیشیپ از یبخش باستان
 نیا از گرید یبخش ن،یفلوط فلسفه زین و ،یسهرورد فلسفه

 روند. هددیم لیتشک را مالصدرا فلسفه درویژه به نهیشیپ

 عمتنو یهانظام و هاافتهی در یاسالم فلسفه یاستکمال
 تانباس رانیا فلسفه و یونانی فلسفه نشد مندرج موجب

 دانستن با کرد ادعا توانیم کهیطوربه ؛شد آن در
 ؛ستین اهفلسفه آن کردن دنبال به یازین یاسالم یهاهفلسف
 نام نیا به موسوم یهافلسفه گفت توانیم طورکههمان

 یرتباطا آن نهیشیپ مثابهبه گر،ید یهافلسفه با تاکنون
 کردن نییتب که افتیدر توانیم گرید بار نجایا از. اندنداشته

 الزم یاسالم فلسفه نام به فلسفه از مقطع نیا یگذارنام
 ؛است

رفته گ نظر در یاسالم فلسفه آغازگر یفاراب اگر ثالثاً،
 یماسال فلسفه لسوفانیف آراء انیم اختالف شدت شود،

 ؛شوند خارج عنوان نیا ریز از شانیا که است نشده موجب
 با راچ که دهد نشان دیبا یشنهادیپ هیتسم وجه نیبنابرا

 ریز توانیم را یمتعدد یهافلسفه اختالف، نیا وجود
 ،سخنگریدبه. داد قرار یاسالم فلسفه واحد نام پوشش
 (مالبست یادن)=  مناسبت نیکمتر هیتسم در هرچند

 در ،دباش شتریب مناسبت وجه هرچه یول کند،یم تیکفا
نام و هیتسم وجه زین. است ترمطلوب یگذارنام و هیتسم
 به ناظر قانون مانندبه ،یاسالم فلسفه درباره یگذار
 یافلسفه هر کهیطوربه ؛باشد مانع و جامع دیبا ف،یتعر

 آن در هیتسم وجه مالک ،شودیم خوانده یاسالم فلسفه
 هتج آن از شودینم خوانده نام نیا به یافلسفه هر و باشد
 هر ب،یترتنیبد. ستین آن در گفتهپیش مالک که باشد
 ستا الزم کامل، فیتعر کی انندمبه نجا،یا در هیتسم وجه

 به و دهد قرار پوشش ریز را خود افراد همه کسانی به
 وجه ییجا در اگر. بگذارد کنار را خود افراد ریغ کسانی

 تاس الزم ،دیاین دست به مانع و جامع صورت به هیتسم
 افتی آن رمجموعهیز در یاکثر و غالب نحو به آن مالک
 ؛شود

 شکارآ قدرآن نام کی به هافلسفه از یاپاره هیتسم رابعاً،
 هیتسم است لیقب نیا از ؛آوردینم شیپ را یپرسش که است
 شنرو هم ه،یتسم نیا مالک. تیمل کی نام به فلسفه چند
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. ابدییدرم را آن از مقصود سرعت به شنونده هم و است
... و یونانی انلسوفیف ،یآلمان لسوفانیف ،یسیانگل لسوفانیف
. استهفلسفه میتقس در مالک نیا بردن کار به از یانمونه. 

 راساسب را خود فلسفه خیتار کتاب از یبخش کاپلستون
 تون،کاپلس) است داده نام یسیانگل لسوفانیف مالک، نیا

 مثالً ،یاسالم فلسفه اگر حاضر، بحث در(. 5 ج ،1370
 اسالم نیمب نید ظهور از پس یرانیا فلسفه) یرانیا فلسفه

 رانیا فلسفه ای اسالم ظهور از شیپ رانیا فلسفه جنب در
 دهیهمف یادشده هیتسم وجه یراحتبه ،شدیم دهینام( باستان

 نیا اب بلکه د؛یآ شیپ بارهنیا در یپرسش آنکهیب شد،یم
 سفه،فل نیا در مندرج لسوفیف هر که میافتییدرم دنینام

 رانیا کشور یایجغراف که استآشکار . است بوده یرانیا
 یهابینش و فراز در یخیتار پرسابقه گذشته لیدل به

 یارهدو در که مناطق از یاریبس. است گرفته قرار یفراوان
 نیچن اکنون است بوده رانیا کشور از یبخش خیتار از
 یخیتار دنید کپارچهی لحاظبه حالنیدرع یول ؛ستندین
 از یجزئ در یزمان که را یلسوفیف هر توانیم کشور، نیا

 نیا از پس. خواند یرانیا ،است بوده زمان آن رانیا کشور
 نتوایم آن در مندرج لسوفانیف از کیهر درباره ه،یتسم
 ؛اندبوده رانیا نیسرزم قسمت کدام از که کرد قیتحق

 .ندارد یتیاهم حاضر بحث در بخش نیا هرچند
 یاهدوره ،ییایجغراف یهامنطقه یجابه هیتسم وجه گاه

 فلسفه ،باستان فلسفه به هافلسفه میتقس. است یخیتار
 غرب یهافلسفه میتقس زین و دیجد فلسفه و وسطا قرون

 فهفلس و هجدهم قرن فلسفه هفدهم، قرن مثالً فلسفه به
 رنق فلسفه به یاسالم فلسفه میتقس باز و نوزدهم قرن

 به ناظر یهاکتاب در. است مالک نیا یرو از... و چهارم
 نیا در. میشویم روروبه مالک نیا با هم علم خیتار

 رد است ممکن کشور کی دانشمند ای لسوفیف صورت،
 .دریگ قرار گرید کشور از یدانشمند ای لسوفیف جنب

 توانینم و دارند را خود ییکارآ هامالک نیا از کی هر
 در ،رونیا از. گذاشت کنار را یگرید ،یکی انتخاب با

 صورتبه هامالک نیا همه به است الزم ازین صورت
 میخواهیم هایرانیا ما دیکن فرض. کرد مراجعه یبیترک

. میکن مطالعه را یکتاب خود نیسرزم لسوفانیف درباره
 را لسوفانیف نیا نام است ممکن کتاب آن سندهینو

 هر کهیطوربه ؛باشد آورده یخیتار بیترت برحسب
 زین اشد؛ب داشته یزمان تقدم یبعد لسوفیف بر لسوفیف

 یهامنطقه براساس را خود کتاب یهابخش است ممکن
 فلسفه راز،یش فلسفه خراسان، فلسفه مثالً ران،یا ییایجغراف

 است ممکن دوم، صورت در. باشد کرده جدا... و اصفهان
 شده لحاص منطقه نیا اهل لسوفانیف با که راز،یش فلسفه
 .اشدب شده گزارش یخیتار تأخر و تقدم صورت به است،

 را هافلسفه تواندیم ینوشتار ای یگفتار یهازبان گاه
 مه ونانی نام) یونانی فلسفه. کند مشخص و ممتاز هم از
 بانز نام هم و شود گرفته نظر در خاص کشور نام تواندیم

 جیرا زبان با همنام که ییکشورها نام برخالف کشور، آن
 نیا از یانمونه یعرب فلسفه و نیالت فلسفه ،(ستین آن در

-نوشته از یاپاره در ،یاسالم فلسفه اگر. است یبندمیتقس

 نیا مقصود تواندینم است، شده خوانده یعرب فلسفه ها،
 ای نوناک که تعلق دارد ییکشورها به فلسفه نیا که باشد

 دمقصو بلکه ؛شوندیم دهینام یعرب یکشورها ترشیپ
 نیا ینوشتار جیرا زبان که باشد نیا تواندیم درست
 جهت آن از یعرب زبان. است بوده یعرب زبان هافلسفه
 ترشیپ یفلسف متون ،اوالً که هاستفلسفه نیا منتخب زبان

 شد هترجم یعرب زبان به نخست ونان،ی فلسفه مثل آن، از
 بانز تاکنون، روزگار آن از یعلم مراکز یعلم زبان ،اًیثان و

 یهادانش نیترعمده که یعلم مراکز نیا. است بوده یعرب
 ثیاحاد و خدا کتاب یعنی ،ینید متون به ناظر علوم را آن
 ریسا و فلسفه است داده لیتشک ا)ع(یاوص و )ص(ینب

 و یعلم جیرا زبان که ،یعرب زبان به را یعقل یهادانش
 و ینحو ساختار و هاواژه در یپرتوان زبان حالنیدرع

 شتریب حال،نیدرع. اندکردهیم نگارش است، بالغت
 که خود مهم یهاکتاب جنب در یاسالم فلسفه لسوفانیف
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 هب دانش نیهم در را ییهاکتاب اندوشتهن یعرب زبان به
 نیا ربیشت گذشت، طورکههمان رایز اند؛نوشته یفارس زبان

. است یفارس زبان آن زبان که رانندیا نیسرزم از لسوفانیف
-الهرس و مالصدرا اصل سه رساله نا،یسابن ییعال دانشنامه

 انزب به یفلسف آثار از یانمونه یسهرورد یلیتمث یها
 زین ربغ فلسفه در تیوضع نیهم به هیشب هستند. یفارس
 ست،ا فرانسه کشور از نکهیا با دکارت،. است افتاده اتفاق

 خود یفلسف آثار است، هلند کشور از نکهیا با نوزا،یاسپ و
 آن یلمع زبان نیالت زبان رایز ؛اندهوشتن نیالت زبان به را

 .یعموم یگفتگو و محاوره زبان نه است، بوده روزگار
 اگر که شودیم جهینت گذشت، آنچه از هرحال،به
 از فتهبرگر یهانام به یاسالم فلسفه به موسوم یهافلسفه
 ودنب آشکار لیدل به شدیم دهینام زبان و خیتار ا،یجغراف
 حمطر آن درباره حاضر مسئله چون یامسئله ه،یتسم وجه

 .شدینم
 

 «یاسالم فلسفه» یاضاف ای یوصف بیترک لیتحل. 3

 هب اسالم و فلسفه واژه دو شدن اضافه از یاسالم فلسفه
 به بیترک نیا جیرا ترجمه. است آمده دست به گریکدی

 نیا زا مقصود که دهدیم نشان یسیانگل زبان و یعرب زبان
 به سبتن اءی اضافه با یعنی ؛است یوصف بیترک ب،یترک

 .وصف است فلسفه واژه یبرا یاسالم کلمه اسالم، واژه
 و فهفلس انیم ینسبت چه که است نیا نجایا در ما پرسش

ده ش بیترک نیاگیری شکل موجب که است برقرار نید
 .است

 انیم به شتریب یوقت پرسش نیا گذشت، طورکههمان
 لسفهف. شود توجه نید و فلسفه انیم تفاوت به که دیآیم
 از دانش، نیا سراسر یعنی ؛است یبشر دانش کی

 و بی)ع(رنیغ یعنی ،یعاد بشر را ها،پاسخ تا هاشپرس
 دانش هر مانندبه فلسفه،. اندآورده فراهم صی)ع(رویغ
 یهامحمول ای مسائل دانش نیا که دارد یموضوع گر،ید

 امتم ،بیترتنیبد. کندیم یریگیپ را موضوع آن حول

 از ،یبشر بالفعل دانش هر به یبشر ممکن علم خواص
 ها،خصلت نیا از یکی. شودیم ریسراز فلسفه، جمله

 دانش. خطاست امکان ای خطا احتمال ای یریخطاپذ
 در ،ینیپس چه باشد ینیشیپ نحو به چه بشر، یاکتساب

 جواز اما ؛ستین الخطاالزم یبشر دانش. خطاست معرض
 و هاهینظر در رییتغ. شودینم یمنتف آن از گاهچیه زین خطا
 مسئله کی حل در گرید پاسخ یجا به پاسخ کی ینیگزیجا

 خصلت زین. است تیخاص نیا از یانشانه واحد
 شهیهم و است کرده احاطه را یبشر دانش تیمحدود
 وجود دانش آن یبرا یاکرانه و مرز یامسئله هر درباره

 علوم که دهدیم نشان هم هادانش یاستکمال روند. دارد
 .یدفع نه اندیجیتدر یبشر

 ربش و است خداوند به مربوط تماماً است نید آنچه اما
 الًاص نید یهاهیپا و اصول در ی)ع(روصیغ )ص( ویرنبیغ

 نید قوام اما ؛است بشر ن،ید مخاطب. ندارند یحضور
 هب دانش آن خواص تا ستین یبشر دانش به وابسته

 مربوط آمده نید متن در هرچه. کند تیسرا نید قتیحق
 یاله یخطا رقابلیغ و انیپایب علم و است خداوند به

 خطا جواز نه نید متن ای محتوا در پس. است آن بانیپشت
 ب،یترتنیبد. زمان و تیجیتدر نه و تیمحدود نه دارد، راه

 رسشپ شدن طرح گر،یکدی به نید و فلسفه دادن نسبت
 علم کی که فلسفه چگونه. کندیم موجه را بحث محل
 دهدا نسبت یقتیحق به دارد را آن خواص و است یبشر

 نآ یسلب یهاصفت از یبشر دانش صفات که شودیم
 است؟
 کی ن،ید و فلسفه خواص انیم اختالف نیع در

 نید یمحتوا و فلسفه یمحتوا انیم مشترک تیخصوص
 هانج مبدأ درباره پرسش. یادیبن مسائل در اشتراک: هست

 چیه و است یبشر یعموم پرسش کی آن نندهیآفر و
. اشدب نگرفته قرار پرسش نیا برابر در که ستین یبشر

 و نید: شودیم افتی جا دو در فقط پرسش نیا پاسخ
 داده شپرس نیا پاسخ شود، مراجعه نید متن به اگر. فلسفه
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 دانش کی در را پرسش نیا پاسخ میبخواه اگر و شودیم
 نیا رایز ؛است فلسفه دانش ،آن دارعهده ،میابیب یبشر

 موضوع لیذ در جز که است یادیبن مسائل از مسئله
 گرید یادیبن پرسش. ردیگینم قرار فلسفه ای عهیمابعدالطب

. است آن پس در و جهان نیا جز گر،ید جهان وجود درباره
 آن پاسخ هرکس و است بشر عام پرسش ،پرسش نیا باز
 نید متن از را پرسش نیا پاسخ یکس اگر. طلبدیم را
 را نآ پاسخ بخواهد یکس اگر کند؛یم تیکفا را او ،ردیبگ
 یرگید دانش فلسفه جز ،کند دنبال یبشر دانش کی در
 یاهکتاب در ما ،رونیازا. کند قیتحق بارهنیا در تواندینم

 با هاشدان دیگر و یمیش ک،یزیف ،یشناسستیز ،یپزشک
 نیا در را آن یهاپاسخ تا میشوینم روروبه پرسش نیا

 .میابیب مواضع
 ،آن بدأم و منشأ در نه نید و فلسفه قرابت ب،یترتنیبد

 ن،ید و فلسفه جداکننده وجوه. است مشترک مسائل در که
 اندازه و محاسبه قابل ریغ را یبشر دانش هر با نید فاصله

 رد را دو نیا که است نید و فلسفه مشترک وجه کند؛یم
 دیگر و نید انیم مشترک وجه نیا. گذاردیم هم کنار

 تراکاش از مقدار نیا ای ستین برقرار یبشر دانش یهارشته
. تسین برقرار گرید یهادانش با نید اصل انیم قرابت و

 یهاپرسش یجستجو امکان و نید تیجامع البته
 .است یگرید بحث نید متون در یبشر گرید یهاشدان

 تواندیم شرح نیا یادیبن مسائل تیموقع درباره
 ندسته یامور آن نید یاصل و یادیبن امور: باشد سودمند

 و یادیبن امور زین. زنندیم هیتک آن به گرید امور همه که
 گرید امور همه که ندسته یامور آن فلسفه دانش یاصل

. اندزده هیتک آنها به سرانجام و ندیآیمشمار  به آنها لیتفاص
 نظرصرف ادشدهی یاصل و یادیبن امور از اگر ب،یترتنیبد

 نظرصرف امر آن با مرتبط گرید امور از یانبوه از شود
 ییاکتی اصل یعنی تر،شیپ امر دو درباره اگر. است شده

 یسو به بازگشت و مرگ از پس یزندگ اصل و خداوند
 حهصف هر در میکن مراجعه قرآن، یعنی ن،ید کتاب به خدا،

 کنار در اتیآ و میشویم روروبه میتعال نیا اصل با آن
 از .دارند اهتمام اصل دو نیا لیتفص و شرح به گریکدی

ِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن ) هیآ نمونه باب لَقَْد کَاَن لَکُْم فِي َرُسولِ اّلَله
َ کَثِیر َ َوالْیَْوَم اْْلِخَر َوَذکََر اّلَله ( 22)احزاب،  ا(کَاَن یَْرُجو اّلَله

 یهاد خداوند،: است شده اشاره نید اصول تمام به
 در خدا یسو به بازگشت و خدا یسو از شده فرستاده

 .آخرت روز
 اصول نیا کامل ییشناسا به که یامور لیتفص اما

 در. است آمده خدا کتاب اتیآ مجموع در گرددیبازم
 نیمه دارد، توجه ادهایبن و یمباد به که ز،ین فلسفه دانش
 لیتفاص گرید امور و دهدیم لیتشک را هاهیپا و اصل امور

 یاسالم فلسفه از یادیز بخش نمونه، باب از. امورند نیا
 لیتفاص که دارد توجه او افعال و صفات الوجود،واجب به

 افعال بخش. اوست ییکتای و الوجودواجب وجود اصل
 آن در که انجامدیم نشیآفر و خلقت مسئله به خداوند

 د؛یآیم انیم به عت،یطب عالم جمله از مختلف، عوالم
 رد؛آویم انیم به را شر و ریخ مسئله عتیطب عالم مطالعه

 ما دانش گر،یکدی کنار در امور نیا همه شدن جمع با
 دلع مسئله زین. دشویم افزون تیربوب و تیالوه درباره

 هک کندیم فراهم را یاله افعال درباره یمعرفت چنان یاله
 انسان همتوج یهافیتکل و تیمسئول ار،یاخت به آن گستره

 ادمع اصل مسائل به مسائل حجم نیا گرید بار و رسدیم
 واقع از یعقل شناخت گریکدی با آنها بیترک با و بازگشته

 . کندیم دایپ ارتقا
 با که است یانسان نفس یجاودانگ مسئله لیذ در

 ای وسنف انواع شناخت به یعیطب امور شناخت به پرداختن
 ینسانا نفس یاختصاص یهایژگیو. میرسیم یانسان نفس

 هددیم سوق یانسان نفس از یشناخت یسوبه را هابرهان
 اگر. دهدیم جهینت بدن مرگ از پس را آن یجاودانگ که

 یفلسف یهاپرسش نینخست انیم در یجاودانگ مسئله
 و سنف یمباد درباره قیتحق تعداد نیا ،گرفتینم شکل

 هب تا فلسفه مدون دانش نخست روزگار از آن، یهایژگیو
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 مسائل کل خود یهانوشته در کانت. آمدینم شیپ امروز
 اریختا و نفس یجاودانگ خدا، مسئله سه در را عهیمابعدالطب

 مسائل همه(. 217ص ،1392 کانت، :ک.ر) کندیم جمع
 یظرن عقل یاصل مسئله سه نیا به سرانجام فلسفه گرید

 لسفهف کل یعبارات در زین مسلمان لسوفانیف. گرددیم باز
 و جهان، نیا شناخت مبدأ، شناخت بخش سه در را

 لیتفاص را گرید امور و اندداده قرار جهان آن شناخت
 ص ،1 ج ،1381 مالصدرا، :ک.ر) اندداده قرار امور نیهم
5-9.) 

 اژهو گرفتن قرار هم کنار توانیم بهتر ،لیتحل نیا با
 وصف وجه هنوز اما کرد؛ درک را فلسفه عام کلمه و اسالم
 ،رونیازا. است نییتب ازمندین یگرید یبرا یکی دادن قرار
 در یتیخصوص چه که هست پرسش نیا یجا هنوز
 نیمب نید نام از که هست یبشر یهافلسفه از یادسته
 .اندداده نسبت آن به و اندبرگرفته را یوصف اسالم

 
 یاسالم فلسفه یگذارنام وجوه. 4

-هفلسف یگذارنام وجه در ییهاهیفرض به قسمت، نیا در
 قانون طیشرا یتسر به توجه با ،یاسالم فلسفه به ییها

( بودن مانع و جامع)=  یگذارنام و هیتسم به فیتعر
 صرفاً ای دارند قائل ای هاهیفرض نیا. شودیم پرداخته
 براساس توانیم زین(. 1391پور، علی :ک.ر) اندممکن

. دکر ارائه را یگرید ممکن یهاهیفرض ترجامع قاتیتحق
 ارهاش آن ضعف ای قوت یهانقطه به هیفرض هر ارائه از پس

 .شودیم
-یم خوانده یاسالم فلسفه ییهافلسفه: اول هیفرض

 اندمسلمان آن لسوفانیف که شوند
 مانع هم و است یاسالم یهافلسفه جامع هم مالک نیا

 لسوفانیف. اندنشده خوانده نام نیا به که ییهافلسفه
 نید به و اندمسلمان همه یاسالم فلسفه لیذ در گرفتهیجا
 در یلسوفیف چیه گر،ید یسو از دارند؛ دهیعق اسالم نیمب
 هرچند ؛نباشد مسلمان که شودینم افتی فلسفه نیا

 لسوفانیف ای یاسالم فلسفه به کینزد او فلسفه یمحتوا
 نکهیا با ارسطو فلسفه ب،یترتنیبد. باشد مسلمان

 فهفلس لیذ ،دارد نایسابن فلسفه با یادیز یهاکاشترا
 فلسفه هب ناظر که نایسابن فلسفه اما ؛ردیگینم قرار یاسالم

 آشکار. شودیم خوانده یاسالم فلسفه کی هست ارسطو
 حال به وصف «یاسالم» صفت اساس،نیبرا که است
 هفلسف وصف یاسالم واژه درواقع، است؛ موصوف متعلق

 هفلسف آن لسوفانیف که جهت آن از است، گرفته قرار
 لسفهف ن،یبنابرا. آنهاست نید اسالم نیمب نید و مسلمانند

 اندوفانلسیف نیا بلکه ؛ندارد اسالم نیمب نید با یربط آنها
 خوانده یاسالم فلسفه نام به آنها فلسفه مسلمانند چون که

 آنها اشتراک و نید و فلسفه نسبت درباره آنچه. است شده
 فهفلس چرا که دکنیم معلوم شد گفته یادیبن مسائل در

 بط برای مثال آنکهیب اند،دهینام یاسالم فلسفه را شانیا
 .کنند وصف نام نیا به را آنها اتیاضیر ای

 از یاپاره تواندیم آنکه نیع در هیتسم وجه نیا
 اجد گرید یهافلسفه از مانع و جامع نحو به را هاهفلسف

 ببا در گرچه. هست زین هیتسم وجه نیترفیضع ،دکن
 صحت و جواز مناسبت، وجه نیکمتر منسوب و وصف

 در اما کند،یم برقرار را دادن نسبت و کردن فیتوص
 مالک به توانینم افتی را تریقو مالک بتوان که یصورت

 .کرد بسنده فیضع
 لسفهف را یافلسفه توانیم هیفرض نیا در ن،یبراافزون

 هرچند ؛است مسلمان آن لسوفیف که دانست یاسالم
 با قمطاب که دیگویم را یزیچ خود فلسفه در میکن فرض

 .نباشد اسالم نید ماتیتعل
-یم خوانده یاسالم فلسفه ییهافلسفه: دوم هیفرض

  انداسالم نید عالمان از آن لسوفانیف که شوند
 فهفلس لسوفانیف بودن مسلمان مالک، نیا اساس بر
 یبرا. است شده فرض شانیا بودن عالم لوازم از یاسالم
 .ستا شده سیتأس یمتعدد یهادانش اسالم نید با ییآشنا

 اصول دانش فقه، دانش :از است عبارت هادانش نیا نمونه
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 ثیحد دانش عرفان، دانش ر،یتفس دانش کالم، دانش فقه،
 دهش خوانده یاسالم فلسفه جهت آن از فلسفه دانش... . و

 انستنددیم را فلسفه دانش فقط نه آن، لسوفانیف که است
 زین نید به مربوط یهادانش از که بودند مسلط آن بر و

 که بود یلسوفیف نایسابن نمونه، باب از. داشتند یوافر حظّ
 برونافز یسهرورد داشت؛ بهره ینید متون ریتفس دانش از

 بود ندمبهره ریتفس و اصول دانش از ،یعقل علوم بر تسلط
 سرآمد که ردامادیم نهاد؛ یجا بر بارهنیا در خود از یآثار و
 و مفسر و یاصول و هیفق کی ،بود خود زمان لسوفانیف

 ریتفس و قرآن ریتفس یهاکتاب مالصدرا بود؛ محدث
 عالمه ما روزگار در و ؛ه استگذاشت ادگاری به ثیحد

 هیگرانما یریتفس اثر خود یفلسف آثار کنار در ییطباطبا
 لسوفانیف همه میینگو اگر. کرد ارائه را ،زانیالم خود،

 نینچ آنها بیشتر ،اندداشته بهره ینید یهادانش از مسلمان
 تنسب نیا صحت در را مالک نیا توانیم رونیازا اند؛بوده

 .داشت روا وصف و
 وجه نیا در که داشت توجه دیبا باز حال،نیدرع

 بلکه ست؛ین فلسفه یواقع صفت یاسالم وصف ه،یتسم
 رناظ یهادانش بر که جهت آن از است لسوفانیف صفت

 نیا ودخ انیم باز ن،یبنابرا. اندداشته تسلط اسالم نید به
 نیمه. ندارد وجود یمیمستق رابطه اسالم نید با هافلسفه
 هیمتس وجه نیا در اسالم نید و فلسفه انیم رابطه فقدان
 نیا بتواند که باشد یگرید مالک اگر که دهدیم نشان

 و حاضر مالک بر مالک آن کند برقرار ینوع به را ارتباط
 .دارد حیترج ترشیپ مالک

 هخواند یاسالم فلسفه ییهافلسفه: سوم هیفرض
 خداوند، فرستادگان را، آن یمحتوا که شوندیم
 .باشند آورده ی)ع(وص و )ص(ینب

 نآ مسلمان لسوفانیف که است آن هیفرض نیا یمعنا
 لیصتف و بیتبو دانش کی صورت به و یگردآور را محتوا

 یالماس فلسفه مختلف یهافلسفه به مراجعه .باشند داده
 گونهنیا آن لسوفانیف آثار از کیچیه که دهدیم نشان

 ؛اشدب دست در صورت نیا به یآثار است ممکن. ستندین
 وصف به نوبت تا دنشوینم خوانده فلسفه اصالً آثار آن اما

 دوقص خیش از دیتوح کتاب آثار، نیا نمونه. برسد یاسالم
 ستا مرتبط فلسفه مسائل با آن در مندرج مسائل که است

 یفلسف کتاب را کتاب نیا یکس اما ؛دارد یهمپوشان و
 انشد کی فلسفه دانش که گذشت ترشیپ. است نخوانده

 آن توانینم و دارد را خود اتیخصوص که است یبشر
. ادد نسبت ی)ع(وص و ی)ص(نب سخنان به را اتیخصوص

 ونچ یکتاب در آنها میتنظ و سخنان نیا آوردن گرد البته
 آنکهیب است، رمعصومیغ عالم کی کار دیتوح کتاب
 .باشد نیچن آن یمحتوا

 دهخوان یاسالم فلسفه ییهافلسفه: چهارم هیفرض
 سالما نید متون از را آن یمحتوا لسوفانیف که شوندیم

 .باشند کرده استنباط
 نیا شوندیم خوانده نام نیا به اکنون که ییهافلسفه در
 ،شفا یهاکتاب اگر نمونه، باب از. ندارد وجود مالک
 میابییدرم ،میبنگر جهت نیا از را اسفارو  االشراقحکمة

. است نشده استنباط نید متون از آن یمحتوا که
 از اطاستنب برحسب ادشدهی یهاکتاب اصالً ،سخنگریدبه

 نآزمو توانیم ،اینبراساس. اندنگرفته شکل نید متون
 نایسناب اتیاله کتاب دیکن فرض. کرد مطرح را لیذ یفرض

 فرض و شد؛یم عرضه شانیا به کانت ای دکارت زمان در
 ای دکارت از اگر. شناختینم را آن سندهینو یکس دیکن

 ستا یدانش چه درباره کتاب نیا که شدیم دهیپرس کانت
 کتاب نیا لسوفیف دو نیا که ستین یدیترد گفتند؟یم چه
 یتح. دادندیم قرار فلسفه ای عهیمابعدالطب دانش لیذ را
 یوامحت درباره که خواستندیم کانت از اگر گفت توانیم
 قرار یاعهیمابعدالطب لیذ را آن یو ،دیبگو سخن کتاب نیا
 رسطو،ا چون یلسوفانیف عهیمابعدالطب یراستا در که دادیم

 لسفهف یرأ به که است ولف و تزین بیال دکارت، افالطون،
-آن اکتشاف در یبشر عقل مجاز یمرزها از یو ینقاد

 یماسال یهافلسفه ن،یبنابرا. است کرده عبور خود یسو
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 و یمباد موضوع، در آمد خواهد طورکههمان و اندفلسفه
 یفرض آزمون و رندیگیم قرار دانش نیا لیذ مسائل

 ییاهروش همان فلسفه نیا در که دهدیم نشان گفتهپیش
 یهاروش ها،فلسفه تمام در که است شده گرفته کار به

 دباشن موافق هاروش آن با همه چه ؛شودیم خوانده یفلسف
 .نباشند چه و

 چون یدانش در است آمده هیفرض نیا در که یمالک
 ستا یدانش یاسالم فقه معناکهنیابه دارد؛ وجود فقه دانش

 و خدا کتاب متن از استنباط برحسب آن یمحتوا که
 زین استنباط. است آمده دست به )ع(نامعصوم ثیاحاد
 در آنها مجموع که دارد را خود خاص اصول و نیقوان

 مموسو یهافلسفه تیهو. است آمده گرد فقه اصول دانش
 ست؛ین نید متون از استنباط برحسب یاسالم فلسفه به
 متون زا استنباط برحسب شانیا یفلسف متون نه رونیازا
 که دانیمدع مذکور لسوفانیف نه و است شده نگارش ینید

 تدس به نید متون از استنباط برحسب را خود فلسفه
 متون به یاسالم لسوفانیف که گفت توانینم البته. اندآورده

 نیا نگفت به یلزوم اوالً، ؛ زیرااندنداشته نظر و توجه ینید
 اطالع متون نیا از فقط نه شانیا اً،یثان و ستین سخن

. بودند متون آن به ناظر یهادانش عالمان از که داشتند
 به نشایا یفلسف یهادگاهید که گفت توانیم حال،نیدرع

 .اندامدهین دست به ینید متون از استنباط صورت
 الماس نیمب نید متون که شود توجه است الزم نجایا در

 در فهفلس و نید مشارکت لیدل به زین و تیجامع لیدل به
 نیا تیظرف. است یفلسف مسائل به پاسخ متضمن مسائل،

 مسئله هر یبرا آن در توانیم که است یقدر به متون
 برحسب یافلسفه اگر ب،یترتنیبد. افتی یپاسخ یفلسف

 ثیاحاد و قرآن یعنی ن،ید جامع متن از استنباط
 لسفهف به دنینام یبرا ستهیشا ،دیآ دست به )ع(نامعصوم

 کی ندینام یبرا مالک نیترستهیشا درواقع،. است یاسالم
 تنباطاس لیدل به حالنیدرع که ،یاسالم فلسفه به فلسفه

 ،یریخطاناپذ همچون ن،ید متون خواص توانینم یبشر

 در مندرج مالک که است یافلسفه داد، نسبت آن به را
 تاکنون یافلسفه نیچن. باشد کرده فایاست را چهارم هیفرض

 رد پراکنده صورت به توانیم هرچند است، نشده نگارش
. شد مواجه هااستنباط گونهنیا با مختلف یهانوشته

 تا نداکرده تالش لسوفانیف و عالمان از یبعض حال،نیدرع
 یهاهفلسف از آن افراز یبرا و کنند طرح را یافلسفه نیچن

-دهدا اخص یاسالم فلسفه نام بدان مشهور و جیرا یاسالم

 (.35 ص ،1365 ،یشاهرود یعابد) اند
-یم اندهخو یاسالم فلسفه ییهافلسفه: پنجم هیفرض

 نید متون یقطع یمحتوا با آن یمحتوا که شوند
 نباشد ناسازگار

 یوعن به آن در که ییهاهیفرض و هیفرض نیا از مقصود
 فلسفه ییهافلسفه که است نیا شده آورده نید متن

 سالما نید متن با آن لسوفیف که دنشویم خوانده یاسالم
 مورد یفلسف مسئله درباره نید متن یمحتوا از و باشد آشنا

 طرح از شیپ ییآشنا نیا نکهیا. باشد داشته اطالع نظرش
 نکته نیا .کندینم یتفاوت آن از پس ای است یفلسف پاسخ

 یلسوفیف مورد چون ،یموارد در که است الزم جهت آن از
 ،ستین ناسازگار نید متن یمحتوا با اشفلسفه یمحتوا که
 وا فلسفه توانینم ندارد، اطالع نید متن از اصالً یو یول
 الًمث جینتا که فرض به. داد قرار یاسالم فلسفه لیذ را

 نآ از باشد سازگار نید متن یمحتوا با دکارت فلسفه
 از یو که ندیگوینم یاسالم فلسفه او فلسفه به جهت
 اگر اما. است بوده بهرهیب نید متن یمحتوا به یآگاه

 نید متن یمحتوا با فلسفه کی در پاسخ یبرابر صرف
 توانیم ،باشد یکاف و الزم فلسفه آن خواندن یاسالم یبرا
 هک مالک نیا به خواند، یاسالم فلسفه زین را فلسفه آن

 .ستین ناسازگار اسالم نید متن یمحتوا با آن یمحتوا
 درباره است الزم هیفرض نیا ضاحیا یبرا اکنون

 گفته یسخن متن کی یهاداللت تیفیک و نید متن یمحتوا
 ای یقطع و است نص ای محتوا بر متن کی داللت. شود
 یبمخاط هر که ندیگویم یداللت به نص. یظن و است ظاهر
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 درک آن از را یواحد یمحتوا ،شود روروبه متن با که
 چند ای جمله کی از است ممکن نص یمحتوا. کندیم

 بخواند را قرآن کس هر نمونه، باب از. دیآ دست به جمله
 ییخدا وجود بر داللت کتاب نیا یمحتوا که کندیم درک
 که دارد داللت کتاب نیا یمحتوا کتاست؛ی که دارد
 ؛داشت خواهند یگرید یزندگ ،یزندگ نیا از پس هانانسا

 بدکاران و کوکارانین که دارد داللت کتاب نیا یمحتوا
 یادهع که دارد داللت کتاب نیا یمحتوا ستند؛ین کسانی

 ییراهنما یبرا امامان، و رسوالن نام به خداوند، جانب از
 مطالعه را قرآن یکس ستین ممکن. اندشده داده قرار مردم
 شود ییمعنا امکان چند دچار محتواها لیقب نیا در و کند

 حیرجت گرید نیقرا با را معنا کی بکوشد بعد مرحله در تا
 ؛ستندین کم نصوص نید متن مجموعِ در ن،یبنابرا. دهد

 بودن نص جمله کی بودن نص بر افزون اگر ویژهبه
 .فته شودگر نظر در زین متن مجموع
 خوانده ظاهر محتوا، بر متن کی داللت گرید قسم

 از است عبارت معنا کی بر متن کی ظهور. ودشیم
 توانیم هرچند معنا، آن به متن آن از اذهان هیاول انصراف

 کی سبقت. گرفت نظر در متن آن از هم را یگرید یمعنا
 صاحب یسو از یانهیقر داللت عدم و گرید یمعنا بر معنا
 که دهدیم نشان گرید یمعنا آن بودن مقصود بر متن

 باب از. است اذهان به متبادر و متقدم یمعنا او مقصود
 ای یقیحق یمعنا بر لفظ کی یمعنا حمل دوران در نمونه،

 اراده بر یانهیقر متن صاحب که ییجا در ،یمجاز یمعنا
 ودمقص لفظ آن یقیحق یمعنا است، اوردهین یمجاز یمعنا

 یمجاز یمعنا نه،یقر نیا بدون مخاطب اگر و بود؛ خواهد
 حسببر و ندارد خود کار نیا یبرا یلیدل ،ردیبگ مقصود را

 فهمت و میتفه نظام خود کار با نکرده عمل تخاطب نیقوان
 مطلق یمعنا تقدم گر،ید نمونه. است کرده شانیپر را یزبان
 دیتق نهیقر بدون مطلق لفظ آمدن صورت در دیمق یمعنا بر
 در ظلف فرض، نیا در. است متن صاحب نوشته ای کالم در

 احتمال رایز ؛باشد نص آنکهیب دارد، ظهور مطلق یمعنا

 ،الفرض حسب چون، یول ؛هست دیمق یمعنا بودن مقصود
 رفتگ مقصود را آن توانینم میندار مقصود نیا بر یلیدل
 .کرد درنگ مطلق یمعنا بودن مقصود در ای

-فلسفه مپنج هیفرض طبق گفت توانیم حیتوض نیا با

 اب آن یمحتوا که شوندیم خوانده یاسالم فلسفه ییها
 درباره مالک نیا. نباشند ناسازگار نید متون نصوص

 ظواهر آن که است برقرار شرط نیا به ینید متون ظواهر
 تنم در ظاهر یمعنا اگر. نباشد ناسازگار عقل عام نیقوان با
 لعق صیتخص رقابلیغ و تخلف رقابلیغ نیقوان با

 هنکیا بر است نهیقر خود یعقل داللت ،باشد ناسازگار
 نمت صاحب رایز ؛ستین متن صاحب مقصود ظاهر، یمعنا

 او درباره اشتباه و خطا که است یموجود ما بحث محل
 عقل یاصل نیقوان با او مقصود ستین ممکن و ندارد فرض

 .باشد ناسازگار
 دهدیم نشان مسلمان لسوفانیف یفلسف متون به مراجعه

  ودهب یشناختار یهاتیفعال در شانیا مقصود مالک نیا که
 یجسمان معاد بحث در نایسابن نمونه، باب از. است

 ا،نیسابن) دارد صراحت آن درباره نید متن که نویسدمی
 یاصول خود یفلسف نظام در یو هرچند .(423ص ،1404

 اصول با اوولی  ،ندارد دست در آن یعقل اثبات یبرا را
 یجسمان شدن ختهیبرانگ و یجاودانگ به یگرید یعقل

. تاس هکرد مبرهن را اصول آن خود فلسفه در که دارد نیقی
 فاتص و اسماء اثبات او، ییکتای اثبات خدا، وجود اثبات
 همالا به و نگذاشتن معطل اثبات او، عدل اثبات او، یکمال
 اثبات ،ینبو کامل عقل اثبات ممکنات، نکردن رها

 ،ی)ص(نب مطلق صدق اثبات ، بی)ص(ن ارسال ضرورت
 موجب است، دهیرس انجام به یعقل اصول با همه که
 بی)ص(ن سخن مدلول که را، یجسمان معاد یو که شودمی

 است محال رایز بداند؛ واقع نیع است، خداوند کتاب ای
 .باشد داشته راه خطا ای سهو ای کذب نید متن در که

 داللت یو که شودیم آشکار نایسابن سخن نیا از
 و یقطع داللت کی را یجسمان معاد وجود بر خدا کتاب
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 ظاهر داللت به آن تحقق یچگونگ هرچند ؛داندیم نص
 ار یجسمان معاد یمسلمان لسوفیف چیه ،رونیازا. باشد
 ظامن در یفلسف استدالل فرض، به هرچند، کند،ینم انکار

 لمانمس لسوفیف رایز شود؛ یمنته آن بودن ناممکن به یو
 ار نید متن نصوص و خطا قابل و محدود را خود فلسفه

 احتمال عدم آن و خطا احتمال نیا و داندیم خطا قابل ریغ
 اختالف. است هکرد مبرهن یقطع صورت به را خطا

 دنب نکهیا و یجسمان معاد تیفیک در یاسالم یهافلسفه
 ستروازآن دارد یتفاوت و تشابه چه یاخرو بدن با یویدن
 نید متن از نص و یقطع داللت صورت به مسئله نیا که
 مذکور اختالف رونیازا و ستین افتیدر قابل ما یبرا

 شانیا یفلسف آثار در مالک نیا خوردن هم بر موجب
 بدن و یویدن بدن انیم که مسئله نیا گر،ید بار. شودینم

 آمده نید متن در چنان است برقرار تینیع ینوع یاخرو
 یاهداللت از را آن مسلمان فالسفه گفت توانیم که است

 حلراه مسلمان لسوفانیف ،رونیازا. دانندیم منصوص
 مالصدرا،) دانندینم یفن و یعلم را یغزال امثال یکالم

 رفتار چنان بارهنیا در یغزال(. 208-207ص ،9 ج ،1368
 هن شود،یم رفتهیپذ یاخرو بدن وجود فقط که کندیم
 مثالا ،بود نیچن اگر که یدرحال؛ یویدن بدن با آن تینیع

 که دل،ج راه از نه توانستند،یم او از تریقو اریبس نایسابن
 .رسانند اثبات به را آن خود فلسفه محدود اصول راه از

 روش در زین یگرید نکته یحاو تواندیم پنجم هیفرض
 سئلهم هر یادشده لسوفانیف نکهیا. باشد یاسالم فلسفه
 یریگیپ پاسخ افتنی تا یعقل محض اصول با را یفلسف

 متون هب شانیا گر،ید مرحله در پاسخ، افتنی از پس. کنندیم
 ئلهمس آن به پاسخ یبرا یگرید منبع که جهت آن از ن،ید

 یبشر علم تیمحدود و نقصان از حالنیدرع و است
 جهینت ایآ که نگرندیم و کنندیم مراجعه است، مصون
 ای است سازگار آن ظاهر ای نید متن نص با شانیا برهان
-یم ادیپ حضور برهان جهینت فقط یسازگار نیا در خیر؟
 هاجهینت است ممکن یحت رونیازا. برهان مقدمات نه کند،

 برهان مقدمه، در اشتراک عدم لیدل به اما ؛باشند برابر
 نچو اما ؛باشد نادرست مسلمان لسوفیف کی یفلسف

 منافات نید متن نص با است االمرنفس با مطابق اشجهینت
 .باشد نداشته
 هب اصالت، پنجم، هیفرض در مندرج مالک ب،یترتنیبد

 لسفهف لسوفانیف یفلسف یهاتیفعال استقالل، یمعنا
 اب فقط: کندیم تیتثب محض عقل طیمح در را یاسالم

 سوفلیف عقل، ییمحتوا و یصور محض نیقوان از استفاده
 و رودیم فلسفه موضوع در مندرج مسائل حل سراغ به
 در قیوفت از پس. ابدیب پاسخ افتنی یبرا یراه تا کوشدیم
 با هگا نقد نیا. پردازدیم پاسخ آن نقد به ،پاسخ افتنی

 هک رسدبه انجام می نید متن با گاه و عقل محض نیقوان
 االمرنفس و واقع با مطابق آن نصوص ،یعقل برهان به

 برهان در که شود معلوم اگر نقد، نیا در طورکههمان ؛است
 دهنش تیرعا عقل ییمحتوا ای یصور نیقوان از یکی یو

 علومم اگر زین. شودیم یشناختار اعتبار فاقد برهان ،است
 ،است ناسازگار نید متون از ینص با یو برهان که شود

 .ودشیم دانسته یشناختار اعتبار فاقد گرید بار برهان
 تاس ممکن یاسالم فلسفه کی متن در ب،یترتنیبد
 وجهمت زین خواننده و باشد امدهین نید متن از یاقطعه اصالً
 نید متون به خود یهابرهان نقد در لسوفیف که نشود

 از یاقطعه فلسفه آن در اگر یحت اما ؛است کرده مراجعه
 در یفلسف برهان کی عنوانبه است شده آورده نید متون

 از سئلهم کی اثبات از پس بلکه ؛است نگرفته قرار نظام آن
 ای قیتطب عنوانبه نید متن از فقره آن محض عقل قیطر
 ینامع به فلسفه، اصالت رو،نیازا. است شده آورده دییتأ

 عقل محض ای ناب اصول راه از مسائل حل در آن استقالل
 در یالماس فلسفه لسوفانیف که بود قرار اگر. است برقرار

 در را نید متن از یاقطعه ،یفلسف مسئله هر با مواجهه
 ارک حاصل اما بود، یکاف پاسخ آن هرچند اورند،یب پاسخ

 .شدینم خوانده فلسفه آنها
 رطش نید متن با فلسفه کی یمحتوا ناسازگارنبودن
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 یهاافتهی راه از نید متن ریتفس ای نییتب امکان یبرا الزم
 متن یفلسف نییتب مقام. است فلسفه، یعنی ،یاکتساب یعقل

 است؛ نید متون بر فلسفه یهاافتهی قیتطب مقام از ریغ نید
 شانن رسد انجام به االمرنفس و واقع با مطابق مقام نیا اگر

 نید ریخطاناپذ ماتیتعل و عقل ناب اصول انیم که دهدیم
 آن و است برقرار یگانگی و یبرابر که مطابقت فقط نه

 .دارد احاطه شناخت و واقع بر اصول
 ندهخوا یاسالم فلسفه ییهافلسفه: ششم هیفرض

 و اهقانون با تا انددهیکوش آن لسوفانیف که وندشیم
 از ای کنند اثبات را نید یهاآموزه محض عقل ضوابط

 کنند دفاع آنها
-آموزه اب فلسفه کی سازگاربودن هیفرض از ه،یفرض نیا

 ه،یفرض نیا در. است تریقو اسالم نید یقطع اصول و ها
 هب پرداختن یبرا تیغا مثابهبه ن،ید یهاآموزه به توجه
 فوص به فلسفه کی شدن متصف شرط فلسفه، دانش
 لسوفانیف که کرد توجه دیبا نجایا در .است تیاسالم

 ،اول سنخ: اندکرده نگارش را کتاب سنخ دو مسلمان
مسائل  به آن در که شودیم خوانده یفلسف یهاکتاب

داده  پاسخ یعقل ناب اصول و یعقل روشبا  فلسفی
 ندتسه نید متون در یریتفس یهاکتاب دوم سنخ شود؛می
 اصول برحسب نید متون یهاعبارت از یاپاره آن در که

 نمونه، باب از. شودیم ریتفس و شرح لسوفیف هر یفلسف
 از مالصدرا معاد و مبدأ و، مشاعر ،اسفار یهاکتاب

 و میکر قرآن ریتفس یهاکتاب و اول سنخ یهانگارش
 در. انددوم سنخ یهانگارش از یو یکاف اصول شرح
 که ندتسه ناب یعقل اصول نیا شان،یا یفلسف یهاتیفعال
 و مقومات و ارکان که دندار را یتیواقع به دنیرس ییتوانا

 تقاداع ثیح از لسوفیف باشد الزم آنکهیب اند،نید اصول
 .باشد کرده مطرح را آنها ینید

 اندهخو یاسالم فلسفه ییهافلسفه: هفتم هیفرض
 خود در یعقل روش با را اسالم نید اصول که وندشیم

 باشند کرده اثبات

 از مستقل یاهیفرض را هیفرض نیا میبخواه اگر
 اگر آن، براساس م،یریبگ نظر در گذشته یهاهیفرض
 سک آن چه زین و دارد که ینید هر با کس هر از ،یاهفلسف
 اشد،ب نداشته ای باشد داشته اسالم نید اصول به توجهکه 
 اشدب اسالم نید اصول آن، جینتا و مسائل انیم در که نیهم
 دهش اثبات آن در یفلسف مسئله صورت به اصول نیا و

 .شودیم خوانده یاسالم فلسفه باشد
 اریز ؛دارد امکان یافلسفه نیچن که کرد توجه دیبا

 صولا به پرداختن نید و فلسفه انیم اشتراک که گذشت
 نیا به که یافلسفه اکنون. است یینها مسائل و یادیبن

 آن خود یهااستدالل با و است پرداخته یینها مسائل
 اصول با برابر هاپاسخ که دهد پاسخ یاگونهبه را مسائل

 واقع را آن توانیم بلکه و ممکن کامالً باشد اسالم نید
 به یافلسفه نیچن خواندن ه،یفرض نیا اساس بر. دانست
 جیرا زبان در اکنون هرچند ؛ندارد یمانع یاسالم فلسفه

 املش را یافلسفه نیچن ندیگویم یاسالم فلسفه یوقت
 نید اصول با یافلسفه اگر گفت توانیم ؛ ولیشودینم

 فهفلس را آن توانیم نباشد ناسازگار آن اتیقطع و اسالم
 آن صاحب لسوفیف میکن شرط نکهیا مگر خواند، یاسالم
 اما ؛باشد هداشت اسالم نید به یلیتفص التفات دیبا فلسفه

 دونب تواندیم استقالل و تیکفا به عقل مییبگو اگر
 یلیتفص نحو به را نید یواقع اصول نید متن به مراجعه
 نیچن طورکههمان کند، استدالل آن بر و کند ییشناسا
 نیا هرچند ؛دانست مقبول را یگذارنام نیا توانیم است،

 .ندارد رواج یگذارنام
 اندهخو یاسالم فلسفه ییهافلسفه: هشتم هیفرض

 طیمح در که جهت آن از آن، لسوفانیف که ندشویم
 آنها با و دارند قرار اسالم نید ماتیتعل و هاآموزه
 ،یلسفف تفکر به مات،یتعل و هاآموزه آن درباره ند،یآشنا
 پردازندیم دارد، واحد تیماه کی که

 که است یافلسفه یاسالم فلسفه ه،یفرض نیا اساس بر
 را اسالم نید اساس و اصل که ندسته یامور آن مسائل
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 فکرت با خواهدیم لسوفیف مسلمان کی و دندهیم لیتشک
 ماتیلتع مسلمان لسوفیف. کند ییشناسا را هاآن یفلسف
 عموضو پوشش ریز که جهت آن از را، نید یاساس و یاصل

 کندیم حمطر یفلسف مسئله کی صورت به ،ندسته فلسفه
 هب یفلسف روش و تیماه با زین را آن یهاپاسخ چون و

 را هاپاسخ و پرسش نیا در او کار مجموع آوردیم دست
 رد یفلسف مسائل نیهم اگر. مینامیم یاسالم فلسفه

 ماسال نید یهاآموزه و ماتیتعل با که شود مطرح یطیمح
 ارد،د تناظر ماتیتعل آن با مسائل آن هرچند ستند،ین آشنا

 حاصل اب برابر اگر یحت ط،یمح آن لسوفانیف تالش حاصل
-یمن خوانده یاسالم فلسفه باشد، مسلمان لسوفانیف کار

 را یاسالم فلسفه یاصل فصل و تیهو آنچه درواقع،. شود
 هازهآمو طیمح در قرارداشتن دهدیم لیتشک هیفرض نیا در
 .است اسالم نید ماتیتعل و

 کی دادن نسبت و اتصاف در ه،یفرض نیا اساس بر
 سازنده و لسوفیف که است یکاف «بودن یاسالم» به فلسفه

 یتح ن،ید ماتیتعل و هاآموزه با و باشد مسلمان فلسفه آن
 ودخ یبرا را آنها و باشد آشنا ،یطیمح یهادهیشن اندازه در
 باشد الزم آنکهیب کند، طرح یفلسف پرسش کی منزلهبه

 بر ،سخنگریدبه. باشد سازگار هاآموزه آن با او پاسخ
 اب یاسالم فلسفه کی است الزم نه ه،یفرض نیا اساس
 آن لسوفیف است الزم نه و باشد سازگار نید یهاآموزه
 لسوفیف که است الزم نه و باشد نید عالمان از فلسفه
 کی دنینام در آنچه. کند مراجعه نید متون به مذکور
 ودنب مسلمان کندیم تیکفا یاسالم فلسفه به فلسفه

 نید یاصل یهاآموزه با آن آشنابودن و فلسفه آن لسوفیف
 یفلسف پرسش کی صورت به هاآموزه آن کردن مطرح و
 ب،یترتنیبد. است یفلسف وهیش به پرسش آن دادن پاسخ و

 نید یهاآموزه و ماتیتعل با مذکور فلسفه پاسخ اگر یحت
 د؛ینام یماسال فلسفه را فلسفه آن توانیم هنوز ،نباشد برابر

 دهش دانسته یراز یایزکر فلسفه ،یافلسفه نیچن نمونه
 .است

 
 نقد و یبندجمع. 5

 به ییهافلسفه هیتسم وجه در ییهاهیفرض گذشت، آنچه
 با ئلمسا و یمباد موضوع، در آنکهیب بود، یاسالم فلسفه
-مالک میبخواه اگر اکنون. باشد متفاوت گرید یهافلسفه

 قیتطب ن،ید ماتیتعل از یفلسف حیتشر و نییتب چون ییها
 یفلسف پاسخ استنباط و نید یهاآموزه بر یفلسف یهاافتهی

 لسفهف گاهآن ،بیفزاییم هیتسم وجه به زین را نید متون از
 آن خواندن سازگار جنب در فلسفه، کی خواندن یاسالم

 توانیم ای کندیم دایپ یشتریب ودیق و طیشرا ن،ید متون با
 متعدد، یهامالک انباشت صورت به را، هیتسم وجه نیا

 .انستد یگذارنام و هیتسم نیا یبرا سزاوارتر و ترستهیشا
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 یریگجهینت

 گفتار نیا یمحتوا از خارج یاسالم فلسفه بودن فلسفه
 هفلسف به هافلسفه نیا هیتسم وجه درباره بحث. بود

 نیا وجه یبرا شنهادیپ چند گفتار نیا در. است یاسالم
 فلسفه اکنون آنچه به میبخواه اگر. شد ارائه یگذارنام

 از کیچیه توانینم ،میکن نظر شودیم خوانده یاسالم
 ؛کرد طرد را ادشدهی یهاهیفرض در مندرج یهامالک

 فهفلس به فلسفه کی خواندن یبرا هاکمال نیا همه هرچند
 لسفهف نایسابن فلسفه برای نمونه،. نباشد الزم یاسالم
 است، مسلمان نایسابن هم چون ؛شودیم خوانده یاسالم

 تا کوشدیم هم است، اسالم نیمب نید عالمان از هم
 ارناسازگ اسالم نید متون یمحتوا با اشفلسفه یمحتوا
 محض عقل ضوابط و هاقانون با تا کوشدیم هم نباشد،
 نید یهاآموزه طیمح در هم و کند اثبات را نید یهاآموزه
 توانیم حال،نیدرع. است پرداخته یفلسف تفکر به اسالم
 یسالما فلسفه مقوم فصل منزلهبه را پنجم هیفرض یمحتوا

 ار دوم و اول هیفرض چون ییهاهیفرض یمحتوا و دانست
 قرار فصل نیا الزم اعراض از ای یضمن یمحتوا منزلهبه

 مالک ها،هیفرض نیا انیم در پنجم هیفرض ب،یترتنیبد. داد
 .است داده ارائه را یتردفاع قابل و ترجامع
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