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  چكيده
ي  ه بـه مـاد    يكي كه   شويم،   مي جهگروه از اهل معرفت موا    دو   در روزگار قاجار با   

  و مترصـد   دهد ي را نم  ي فرهنگ ني نو يها   مجال مواجهه با صورت    ي اسالم يفرهنگ
كـه  هـستند    ي گروهـ  ي،گـر ي و د  ؛ مـصون دارد   نيشي پ تي آن را در همان هو     است

 فرهنـگ   ي  ه ماد كه ، درخشان تجدد دارند   يها و دستاوردها    چندان دل در صورت   
. ابنـد ي ي نمـ ي اسـتعداد چي هـ ي نوظهورها حـاو نيا و درك    افتي در يرا را ب  يبوم

ـ  ب ، در صدد  »هستي شناختي «با رجوع به مبادي      ،مقاله ـ  ا اني  نكتـه اسـت كـه       ني
 ي بـا مبـاد    يي مـستوفا  يي آشنا كه  ني ضمن ا  ، تجدد ي فرهنگ يمواجهه با دستاورها  

ـ  آن الزم دارد، تعهد و الزام و       ي و نظر  يحكم  ي هسـابق سـنت و   را در قبـال    يا  ژهي
 و موافق بـا     لي اص يبي برساختن ترك  ي برا خور در ي تا مجال  ؛طلبد ي خود م  يفرهنگ
ـ  شاي امكـان بي ترتنيبد و كند ني دو تأمني اي حكمت و وجود برا   اتيمقتض  ستهي
  . آورددي پدي در فرهنگ جهانني سرزمني مشاركت فعال اهل نظر ايبرا

   

ار، غـرب،   قاجـ ) ي(علمـا  / متجـددان   حكمت و فلسفه، قاجـار،    : ي كليدي ها  واژه
  .ي، مكتب فلسفي تهران، مارتين هيدگري فرهنگ مواجههسنت، 
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  مقدمه
در اين روزگار،   . ي قاجار، نشيب و فراز خاص خود را دارد          سير حكمت و فلسفه در دوره     

سـينا، ابـن رشـد و خواجـه           جاي مانده از بزرگاني چون فارابي، ابن         مشايي فلسفي به    سنت
 مهـر و نـشان      ،ي صـدرايي    اشراق سهروردي و فلـسفه    نصيرالدين طوسي، همچنين حكمت     

ي حكومت    از سوي ديگر دوره   . ها و مدارس علميه داشت      خود را همچنان بر پيشاني حوزه     
ي صـفويه      ايران با دول اروپايي است؛ روندي كه آغاز آن به دوره           مواجههي    ، دوره هقاجاري

ر با رفت و آمـد بـه اروپـا،          ي قاجا   دوره. گردد  و رفت و آمد مبلغان مذهبي مسيحي بازمي       
اعزام دانشجو و تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي بـه گـسترش ايـن آشـنايي، كمـك                  

 سروكار داريـم كـه دل در گـرو          در اين دوره، با گروهي از انديشمندان      . شايان توجهي كرد  
تند و هاي آشنايي با فلسفه و انديشه غرب را بنيان گذاش          اندوزي از اروپا نهادند و پايه      دانش

بـا ايـن     .نقشي مستقيم و غير مستقيم در انتقال و اشاعه تفكر فلسفي غرب در ايران داشتند              
ي قاجـار، دو موضـوع عمـده ورود     مالحظه در بررسي موضوع حكمت و فلـسفه در دوره   

ها بـا انديـشه و        ها و چگونگي مواجهه آن       راهگشايان اين فلسفه    هاي غربي به ايران،     فلسفه
ها و چگونگي     ترين نمايندگان آن    هاي فلسفي سنتي و مهم      ونگي بسط نظام  فلسفه سنتي؛ چگ  

  .شود هاي فلسفي غربي بررسي مي ها با جريان تعامل و ارتباط آن
فلسفه در اين جا ناظر به      . ي فلسفه سخن به ميان آمده است        در اين مقاله، مكرر از واژه     

 مبـادي موجـودات مطـرح       ها و مسائل را در خصوص       ترين پرسش   دانشي است كه بنيادي   
هايي است كه منشأ تأثيرند و نقشي بر عهده  ي ساحت جا همه مراد از موجود در اين. كند مي

ي  ي مورد نظـر، دوره   كه فلسفه در اين معني، در دوره  هستنددارند؛ و مترصد بيان اين نكته       
ايي از ايـن  ه  قاجاريه، حضوري ندارد و افقِ فلسفي جامعه، بلوغ الزم را براي طرح پرسش            

توان در آثار مـارتين هيـدگر،         تفصيل نظري اين موضوع را به خوبي مي       . دست نيافته است  
 خوانـده   1»نوايي با نداي وجود     هم« ديد كه فلسفه را      وجود و زمان  متفكر آلماني و صاحب     

ي ميان انسان و تحوالت تاريخيِ جهانِ وابسته بـه    اين ديدگاه، بياني خاص از رابطه    2.است
                                                 

1. Stimme des Seine 
2. Heidegger, Martin, Was ist das - die Philosophie? Frankfurt am Main, Klostermann 1966, 
S.29. 
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فـراروي از  «اي كـه هيـدگر آن را    منـدي از قـوه   مجمل اين كه انسان به سبب بهره. ارداو د 
خويـشي آينـده،      يا بـرون    3تواند در سه اكستازه    خواند، مي  مي 2»اگزيستنس« يا   1»خويشتن

افق آينده در تلقي وي، توجهي جدي به تناهي انسان است كه از             . گذشته و حال به سر برد     
ي تـاريخي    گيرد كه با رجوع به گذشـته       تصميمي در انسان نضج مي    هاي   توجه به آن ريشه   

گزيند و آن را با توجه به        هاي موجود در تاريخش برمي     خود امكاني را از ميان ساير امكان      
تحليل اين مقاله، مبتني بـر شـرايط        . بخشد  و تحقق مي   4»بازآورده«) حال(اش    شرايط فعلي 

اي  ي و به ويژه حكيمان و فيلـسوفان آن در دامنـه           ي قاجار   پيشيني است كه انديشمند دوره    
رسد، در عزمي كه براي مواجهه با تجدد دارنـد از            كه وسعت آن به مكتب فلسفي تهران مي       

گردند؛ و از    يك سو، بر مبناي دركي كه از تناهي انسان دارند به ميراث تاريخي خود بازمي              
ونگي بـسط آن، امكـان يـا        ي نـوزدهم و چگـ      سوي ديگر، بر مبناي شرايط تاريخي سـده       

ي تحليـل تـاريخي و       گزينند و آن را دسـتمايه      هايي از درون اين سنت تاريخي برمي       امكان
  . دهند عمل اجتماعي خود قرار مي

  

   :موضوع اول
 را )1596-1650 ( 6دكارت رنه   5گفتار در روش    كه  )ق1267-1322 (كرماني  الملك  افضل

  فيلـسوف   معـروف   تمثيل ،خود  ي  ترجمه  ي  مقدمه رد ؛كرد  ترجمه حكمت دكارت با عنوان   
  دانـسته   فلسفه  معني  به  مابعدالطبيعه را  دانش  درخت  ي  ريشه  آن در  كه كرد  نقل را  فرانسوي

ي جهالـت و نـاداني را         سـازد و ريـشه      حكمت است كه حقيقت اشيا را آشكار مـي        «  :است
نخورد، بلكه نباشد و حكمت نيـز بـه علـم              درد بنا بر اين علم بدون حكمت به      . اندازد  برمي

ي اين شجره  ي درخت است و ميوه     منزله  ي ريشه و علم به      حكمت به مثابه  [...] احتياج دارد   
                                                 

1. Transzendenz 
2. Existenz 
3. Ekstase 
4. wieder-holen 

5.) Discours de la méthode (عنوان كامل كتاب از اين قرار است:   
Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences 

 يعني گفتار در روش درست راه بردن عقل و پژوهش علمي 

6. René Descartes 
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افضل الملك كرماني بر اين باور است كه اخـذ علـم غربـي،               1.»صنايع نفيسه و آثار بديعه    
بر چنـد چـوب خـشك،       كه    ني نظري و فلسفي آن كاري است بيهوده مثل اي           بدون پشتوانه 

 وي كـه    ي نطـق    رسـاله كوشش براي يافتن مباني علم غربي در        . هاي عاريتي بياويزند      ميوه
  . ي گفتار در روش دكارت است، بازتاب يافته است ترجمه، شرح و تفسير رساله

ي قـدرت و شـكوه        كسان ديگري نيـز بودنـد كـه بـه صـرافت دريافتـه بودنـد ريـشه                 
ي علم، سياست و جنگاوري در جايي ديگر نهفته است             در حوزه  دستاوردهاي تمدن غربي  

عبـاس ميـرزا، وليعهـد    . كه به چشم سر و بدون مداقه در باطن اين فرهنگ يـافتني نيـست   
 و  يشـناس فرانـسو     شـرق ،  )1779-1847(2ژوبـر . ها اسـت    شاه قاجار يكي از آن      فتحعلي
ي خود شرح     ، در بخشي از سفرنامه    شاه قاجار در ايران    ناپلئون بناپارت به دربار      ي فرستاده

اي بيگانه بـه    «: كند  هاي او را در اين ديدار نقل مي         مالقاتي را با عباس ميرزا آورده و گفته       
اي به ايرانيان بدهم؟ آيا من هم بايد كه مانند اين تزار              من بگو كه چه بايد بكنم تا جان تازه        

هرهاي شما را تماشا كند از ايران       آمد تا ش    مسكوي كه كمي پيش از اين از تختش پائين مي         
يا بهتر اين است كه به مرد خردمندي بچسبم و  و تمام اين دستگاه پوچ ثروت دست بكشم؟

اين پرسشهاي بسيار، مرا سخت بـه       [...] هرچه را كه يك شاهزاده بايد بداند از او بياموزم؟           
ور بودنـد و      وطـه در تركيه هرچه آدم ديدم همه در نـاداني وحـشتناكي غ           . شگفتي انداخت 

رغم تمامي اين استفهامات، كه نـشان از   عباس ميرزا به  3.»اطالعاتشان سطحي و بيهوده بود    
مندي ايرانيان از صـنايع غربـي و بـه            ها است، چاره را در بهره         تمناي وي براي يافتن ريشه    

ـ           شايد مضمون آن  . ها يافته بود    ويژه صنايع نظامي آن    سوي چه كه در زير از زبان يـك فران
  .ي عباس ميرزا باشد شود بياني از گمشده  نقل مي

مانـدگي   ، از عقـب   1808 يكي از اعضاي هيأت اعزامي ناپلئون بـه ايـران در             تانكواني
هـا را     وي آن . كنـد  رغم وجود استعدادهاي طبيعي و لياقتشان اظهار تأسـف مـي           ايرانيان به 

                                                 
 ي ملك ، تهران، كتابخانه6172ي  ي خطي، شماره ، نسخهحكمت دكارتافضل الملك كرماني،  .1

2. Jaubert, Pierre Amedee Emilien Probe 
اي دربـاره گـيالن و        انضمام جـزوه    مسافرت در ارمنستان و ايران به      ،)1347(پروب پير ژوبر آمده اميلين      .3

 .138بنياد فرهنگ ايران، ص: مقدم، تهران ، ترجمه عليقلي اعتمادمازندران
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چه كه فاقـد      يري دارند ولي آن   كند كه تمايل به تحصيل و يادگ       باهوش و تيزذهن معرفي مي    
آن هــستند، مــشعل فلــسفه اســت كــه از ايــن رهگــذر بتواننــد وقــوف و آگــاهي الزم را 

  1.گاه از لحاظ علوم و فنون با اروپائيان برابر شوند آورند تا آن دست به
  

  ي قاجار دو بستر فلسفه و حكمت در دوره
ي قابـل     نكتـه .  يافتـه اسـت    ي قاجار در دو بستر تاريخي مختلـف جريـان           فلسفه در دوره  

ي قاجار، چندان به درون مـدارس سـنتي و    ي جديد اروپايي در دوره      كه فلسفه   مالحظه اين 
 نياموختند؛ بلكه اين هاي فعال علمي راهي نيافت و علماي اين سرزمين  آن را به جد    حوزه
. نداشـت هـاي كهـن و سـنتي          ي نو در مدارسي حضور يافتند كه نسبتي با آموزش           ها  پديده

ي اسالمي بـاز      ي اروپايي جايي در ميان محققان و اساتيد فلسفه          همين باعث شد كه فلسفه    
اي در    ي آن روي آورند كه ريـشه        نكند و در عوض، كساني به آن اشتغال يافته و به ترجمه           

هاي خارجي آن قدر كمال نيافته بود كه  ي اسالمي نداشتند و اطالعشان از زبان       سنت فلسفه 
  . ال ميراث فلسفي تجدد كارآمد باشددر انتق
  

  ي قاجار ي غرب در فلسفه و حكمت دوره جايگاه فلسفه
ي اشـيا و امـور        هـاي بنيـادين و مـاهوي در بـاره           اگر بپذيريم كه فلسفه، به طرح پرسـش       

ي تأمالت فلسفي بيـرون       توانند از دايره    چون علوم و فنون هم نمي       هايي هم     پردازد، مقوله   مي
كنـد؛    كه شرايط تكوين علوم و صنايع را توصيف مي            ديگر، فلسفه ضمن اين     بارتع  به. باشند

هـايي اسـت كـه راه رسـيدن بـه چنـين               عمـل ال هـا و دسـتور      در دل خود متـضمن توصـيه      
شايد با همين مالحظه است كه در درخت معرفت دكـارت،           . دهد  دستاوردهايي را نشان مي   

ـ     فلسفه ريشه است و عموماً ريشه      اي كـه چـه بـسا         گونـه   شـود؛ بـه     ده نمـي  هاي درخت دي
  . شوند هاي ظاهر آن را منكر مي بينان، متكي به دريافت ظاهر

شماري از روشنفكران، نخبگان فرهنگـي و مـردان سياسـي روزگـار قاجـار، سـوداي                 
                                                 

چشمه، : اصغر سعيدي، تهران    ، ترجمه علي  هايي درباره ايران و تركيه آسيا       نامه،    )1383(تانكواني. ام.  جي .1
 .79ص
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ي چنـين     پيشرفت و ارتقاي ايران را در سر داشتند و به اين نكته پي برده بودند كـه الزمـه                  
اين تمنا البته از چشم     . مند شوند   ن است كه از فرهنگ و تمدن اروپايي بهره        ارتقا و كمالي، آ   

ي با گروهي از كارگزاران سياسي      در چنين جو  . اهل سياست و فرهنگ اروپايي پنهان نبود      
ي اجراي منويات سياسي      شويم كه اين درخواست را دستمايه       و فرهنگي اروپايي مواجه مي    

اي از اهـل      كه چنين اشتياقي در طيف گسترده      است    ظه اين ي قابل مالح    نكته. كنند  خود مي 
فـرادي ماننـد ميـرزا      اي كه در يك سـر طيـف، ا          گونه  به. ي اين روزگار، شايع است      انديشه
س سـنتي و حـوزوي ماننـد    آمـوزان مـدار   الدوله و در سر ديگر، آن دانـش    خان ناظم  ملكم

  . زاده قرار دارند سيدحسن تقي
 اقبال به دستاوردهاي فرهنگ و تمدن اروپايي در همه جا از نوع              نبود كه  گونهالبته اين   

در ميان كساني كـه پـاي محكمـي در سـنت            . ي ميرزا ملكم خان ناظم الدوله باشد        مواجهه
تري اين رابطه را  شويم كه در وجوه متعادل كالمي و فقهي اسالم داشتند، با كساني مواجه مي

به عنوان   .ي ناييني هستند    اد آخوند خراساني و عالمه    ي اين افر    از جمله . برقرار كرده بودند  
مـات  ترين مقو    آخوند خراساني نيز متأثر از حال و هواي مشروطيت، با برخي از مهم             نمونه

چون   ي حكومت و قانونگذاري آشنا شده و به نكات مهمي هم             در حوزه   ويژه   به ،عالم جديد 
تنبيـه االمـه و     تاب عالمه نائيني،    ك. حق جمهور و مشروعيت مردمي حكومت پرداخته بود       

 تنزيه المله في لزوم مشروطيه الدوله المنتخبه لتقليل الظلم علي افراد المله و ترقيه المجتمـع               
جالب توجه است كـه     . اي است در توجيه مشروطيت بر مبناي باورهاي مذهب شيعه           نوشته

 كه عالمه در نگـارش     برخي از مورخان و از جمله مرحوم عبدالهادي حائري بر اين باورند           
نـويس و انديـشمند       ، شـاعر، درام   )1749-1803( ويتوريـو آلفيـري      ءاين اثر، متأثر از آرا    

 الزم بـه    2. نيز بر ايـن موضـوع صـحه گذاشـته اسـت            تيآدم 1.سياسي ايتاليايي بوده است   
ق، در ايـام حاكميـت   1325 در طبايع االستبداد و مصارع االسـتعباد توضيح است كه كتاب  

  ترجمـه يبه فارسـ در طبعي سنگي  قاجار نيعبدالحس شاه قاجار به دست ميرزا      محمدعلي
                                                 

اميركبيـر،  : ، تهـران  تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيـان مقـيم عـراق            ،  )1360(ي حائري  عبدالهاد .1
 .223، 224ص

 .23پيام، ص: ، تهرانايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، )2535( فريدون آدميت.2
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 اثر معتبر 1در جباري  از كتابزي خود ناين كتابكه آدميت در ادامه آورده است    . شده است 
   3. بهره فراوان گرفته است2يريلفآ ويتوريو

 بـه   ينيه نائ  ك باشد ي محكم و آشكار در دست م      يليدال«: نويسد در اين باره مي    يحائر
 ينينائ [...]  كرده است  يي بهره جو  ،ي االستبداد كواكب  عي كتاب طبا  ي از محتوا  مي مستق يا وهيش

 محدود به مفهوم استبداد     شيها بحث[...] ،   است شي خو ژهي و ي متدلوژ ي االمه دارا  هيدر تنب 
 را   مـشروطه  ي كه تئور  برد ي به كار م   زي ن اري بلكه كوشش بس   ستي ن ي نظام استبداد  كي ايو  

به اين اشاره كـرده اسـت كـه آراء     در ادامه   يحائر 4.» و اثبات كند   اني ب زي ن عهي ش دگاهياز د 
طور   و به  فرانسه   قرن هجدهم  اهل تنوير  يها شهي از اند  ميمستقري غ ي به طور عمده ول    ينينائ

 عالمه ناييني مترصد آن بود كه از سنت اسالمي و           5. گرفته است  شهي ر ،ويمونتسكخاص از   
ي سياسي جديد و حقـوق        معتبر در دنياي مدرن و فلسفه     وايتي ارائه كند كه با آراء       شيعي ر 

  . بديهي مردمان سازگاري داشته باشد
هـايي در سـاحت نـاب         كنـيم كـه پرسـش       ندرت به كساني برخورد مي      در اين ميان، به   

 كننـد از سـنخ   كه پاسخي كـه دريافـت مـي    ي مهم اين   نكته. كنند  ي فلسفي مطرح مي     انديشه
ترين مجـال را    اي كه كم    گونه  هاي ديني و سنتي است؛ به       مايه  هايي است كه متأثر از بن         پاسخ

  ي محـض فـراهم      ي فلـسفه    ي غربـي در حـوزه       گو و تعاملي كارآمد با انديـشه        و  براي گفت 
ي   ي اهـل فلـسفه دوره       هايي است كه شاهزاده     ي شاخص اين مواجهه، پرسش      نمونه. كند  مي

ضر دو اسـتاد نـامي   ي دكارت و كانت از محـ       ك ميرزا، با رجوع به انديشه      بديع المل  ؛قاجار
پاسـخ ايـن دو اسـتاد بـه         . پرسـد   علي زنوزي، مـي   فلسفه يعني مالعلي اكبر اردكاني و مال      

  ها چندان اهميتـي نداشـته       ها براي آن    هاي بديع الملك حاكي از آن است كه پرسش          پرسش
طريق  « :گيرد  ها شكل نمي    هاي متقابل در آن     شگيري و طرح پرس     اي براي پي    است و عالقه  

                                                 
1. Della Tirannide 
2. Vittorio Alfieri 

 .جا  همان.3

اميركبيـر،  : ، تهـران   در ايران و نقش ايرانيان مقـيم عـراق         تشيع و مشروطيت  ،  )1360( حائري، عبدالهادي  .4
 .224ص

 .225 همان، ص.5
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نجات آن است كه انسان پس از اطالع، بر روش مسائل اعتقاديه، اعتقاد خـود را بـر ايـن                    
 السالم است، معتقد باشد      ي معصومين عليهم    ها كه مطابق اعتقاد ائمه      گذارد كه هر يك از آن     

  1.»و هر يك كه مطابق نباشد منكر
» مـسئله «ي قاجار  سفه در معناي غربي آن، براي انديشمندان دوره رسد كه فل    به نظر مي  

اشاراتي هم كه در اين موضوع از سوي برخي مورخان اين دوره، وجود دارد حـاكي                . نشد
اي   هاي خواص و با صـبغه       از آن است كه مباحثي از اين دست تنها در ميان برخي از حلقه             

 ي  ، نماينده )1816-1882 (كنت دوگوبينو ه  در اين بار  . كالمي و ديني در جريان بوده است      
، به محافلي از يهوديان ايران اشـاره دارد كـه از وي در              فرانسوي سـياسي و شـرق شناس   

دهد كه يهوديان اصوالً عالقمندنـد        اند، و در ادامه توضيح مي       ي اسپينوزا و هگل پرسيده      باره
تلـف، مطلـع شـوند و    كه از تحوالت كالمي و فلسفي نـاظر بـه ديـن خـود در منـاطق مخ         

   2.كنند ها و از راه بغداد دريافت  اطالعاتي از اين نوع را از طريق آلماني
   تري دارنـد،    ي فلسفي بيش    ها را كه شايد صبغه      پرسش  ها و     مقايسه وضع اين رويارويي   

ي سياست و حكومت؛ مشخصاً مقومات سياست عملـي   هايي  در حوزه   با مسائل و موضوع   
بر همين مبنا است كـه آخونـد خراسـاني، بـه     . رفت ه حكومت را نشانه مي و فقاهت ناظر ب   

 مثال معتقد بود كه تأسيس نظام سياسي مشروطه در هر كـشوري، مبتنـي بـر مـذهب                   طور
كـه بـه مـشروطيت        هاي فردي در غـرب، بـيش از آن          وجود آزادي . رسمي هر كشور است   

تكـاليف متفـاوتي را متوجـه       مربوط باشد مبتني بر ديانت آن جماعت است كـه شـرايط و              
ي قاجار با     ي انديشمندان دوره    جهت نيست كه در مقابله       بي 3.كند  پيروان آن دين و آيين مي     

ي سياسي غرب     آورد تأمالت و فلسفه     شود كه ره    استبداد از منابع و اصطالحاتي استفاده مي      
ود با اين تفاوت    ش   روشنفكران ديده مي   ءاين نكته هم در آراء روحانيون و هم در آرا         . است

                                                 
مؤسسه چـاپ و نـشر   : ، مقدمه و تنظيم احمد واعظي، تهرانبدايع الحكم، )1376(آقا علي مدرس زنوزي  .1

 .527عالمه طباطبايي، ص

2. Gobinea, A. J, (1928), Religions et philosophies dans l'Asie central, Paris, Les Editions G. 
Cre et cie, P.52, 53. 

 اتحاديـه و سـيروس       كوشش منـصوره    ، به واقعات اتفاقيه در روزگار   ،  )1362(مهدي شريف كاشاني  محمد .3
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آميز  طالبوف كه از تقليد بالهت    . تر است   مراتب بيش   مندي گروه اخير، از آن به       كه ميزان بهره  
نور چشم من،   «: نويسد از بروكراسي غربي در ايران اين روزگار ناالن است، در اين باره مي            

ل دولت را تلف    معني سالي پانصد هزار تومان پو      نويسم كه بداني اين اسامي بي      ها را مي   اين
   1.»كنند مي

است و مراد » رويداد تاريخي« آن يك    يابيم كه   از توجه به ماهيت تجدد در غرب درمي       
اي از شرايط خاص بوده است كه تحقق آن          بودن اين است كه مسبوق به مجموعه          از تاريخي 

اير منـاطق  ي خود را به سـ       اي است غربي كه به تدريج دامنه        تجدد، واقعه . اند  را مهيا ساخته  
رسد كه انتظار تحقق آن در ساير جوامع منـوط            نظر مي   از اين رو، به   . عالم نيز كشانده است   

در شـرايطي كـه تجـدد غربـي پـاي از مرزهـاي       . ي تجدد است    شدن شرايط ويژه    به فراهم 
اي كـه از دسـتاوردهاي صـنعتي و         اروپايي خود فراتر گذاشت و به اقتضاي روحيه و بهـره          

كـرد، ايرانيـان      طلبانه خود را در سراسر دنيـا دنبـال مـي            هاي توسعه   ياستنظامي داشت، س  
ساز و برگ در برابـر قـواي رزمـي، علمـي و فلـسفي اروپـا واكـنش چنـدان مـؤثري                         بي
ي   سـرمايه . ها بديل ديگري جز اروپا ندارند       رسيد كه آن    نظر مي   به. توانستند انجام دهند    نمي

 و فاقـد تفـصيلي الزم در        مكمـون الي آثار گذشـتگان      ها، در البه    ذات غني آن    فرهنگيِ به 
  . ي مفهومي با دستاوردهاي تمدني غرب بود مواجهه

ي   ي فلسفي آن در ابعاد مختلـف، بـه همـه            در حالي كه انديشه اروپايي و اصالت سوژه       
ي    كليـه   و اي بـه همـراه داشـت        نقاط عالم سرازير شـده بـود و بـا خـود مقتـضيات تـازه               

گذاشـت؛    هـاي كهـن را كنـار مـي          اصلِ بقاياي توش و توان فرهنـگ      هاي بومي ح    مقاومت
ي فرهنگـي     دولتمردان، انديشمندان و روحانيون ايراني هر يك فراخور نسبتي كه با سـابقه            

اعزام دانشجو بـه اروپـا از سـوي    . ايران داشتند، واكنشي را در قبال اين موج تدارك ديدند   
خان   دارالفنون به دست با كفايت ميرزا تقي       ش، تأسيس 1188عباس ميرزا نائب السلطنه در      

هايي از قبيـل قـانون، اختـر، عـروه الـوثقي، صـور                ش، انتشار روزنامه  1228امير كبير در    
اسرافيل از سوي اهل انديشه و نقش قابـل توجـه روحـانيون در جريـان جنـبش تنبـاكو،                    

تجـدد  ش، از جمله اقداماتي بود كـه در واكـنش بـه             1285ش و نهضت مشروطيت     1268
                                                 

 .194شبگير، ص: ، تهرانمسالك المحسنين، )2536(عبدالرحيم طالبوف .1
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  . نشان داده شد
هـاي   ي ما با تجدد، حاكي از آن است كـه كوشـش   ساله ي مواجهه حدود دويست     تجربه

ها را بـرآورده       آن  ي  ها هيچ كدام، تمناي مكنون در انديشه        متجددان ايراني و يا مخالفان آن     
 هاي اروپايي آن يعني شـهروندي، آزادي و         متجددان هرگز به تجددي با مؤلفه     . نكرده است 

بخشِ ديني را به اجتماع ايرانـي         اند عناصر قوام    اند و مخالفان نيز نتوانسته      دمكراسي نرسيده 
برخي از انديشمندان تجدد در ايران،      . بازگردانند و عهد اسالم و يا عهد ايران را تجديد كنند          

ها و مبـادي      به صرافت دريافته بودند كه رجوع به دستاوردهاي مدرن بدون توجه به ريشه            
 اما در همان حال، وقوف داشتند كه سنت فرهنگـي ايرانـي كـه               ،آفرين باشد   تواند تجدد   ينم

توانست وجود مفاهيم و نهادهاي مدرن        گذار آن، اسالم بود، نمي      كننده و قانون    ي تدبير   مؤلفه
خصوص  ي قاجار، به   اي از مشاركت روحانيان دوره      بخش قابل مالحظه  . را به آساني بپذيرد   

خـواه بـه منظـور حمايـت از           هاي اصالحي و مشروطه     ي نجف، در جريان     روحانيت حوزه 
كـرد و     خواهان حمايت مي    عالمه نائيني از مشروطه   . رعيت، در برابر استبداد دولتمردان بود     

  . دانست وجه آن را دفع ستم از مردم در چنين حكومتي مي
بهتـر از  بـسيار  اده  نوري و ميرزا فتحعلي آخونـدز اهللا شيخ فضلرسد كه   نظر مي   چنين به 

 . مفهـوم مـشروطه را درك كـرده بودنـد          ي تـاريخي،    هـاي شـاخص ايـن دوره         چهره ديگر
آن را با قرآن و     د،  سينو ي را م   كلمه كي  كه او  ديگو ي مستشارالدوله م  در انتقاد به  آخوندزاده  

 شـده در آن،   و از جمله آزاديِ مطالبهتي اصول مشروطيد تا بگودده ي م قي شرع تطب  احكام
 مي مفاه ني ا كه ني ا ي برا  و در ادامه متذكر اين معني شده است كه او           است نيز آمده  اسالم   رد

ميان  يا  رابطهچي كه هي در حالهايي دست زده است كارني به چن،د ببريراني اي هرا به جامع
 مستشارالدوله روشـن    يبراها را     آنميان   تناقضات   كند  ف كوشش مي  آخوند. اين دو نيست  

 درسـت   ها با مفاهيم سنت كهن      و همترازي آن   لي و تقل   مدرن مي مفاه تضييع كه   بگويد و   كند
  1.ستين

 او برخالف   يراني ا برخي ديگر از انديشمندان روحاني و غير روحاني        در همين روزگار  
  مـثالً . ها بپوشـانند    بر آن شرع  كوشند تا كسوتي از       كاهند و مي    مي مشروطه   ميمفاهاز قامت   

                                                 
 . 9اختران، ص: ، تهراني ايراني مشروطه، )1383(انياهللا آجود ماشاء .1
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مجلس را بـه     در   ياسيمشاركت س دانند يا     مي از منكر    ي معروف و نه   همان امر به  را   يآزاد
  .دهند تقليل مي  در اسالمشورامفهوم 
به ايـن نكتـه   . تجدد و سنت تفاوت دارند ميمفاهي هم دريافته بود كه   اهللا نور   فضل خيش

باعـث خـوف اهـل تجـدد و          ياهللا نـور    فضل خيشنيز بايد توجه داشت كه مخالفت صريح        
شـد؛ از همـين روي بـه مـوازات          ي مراجع روحـاني مـي       ها از گسترش معارضه    نگراني آن 

ها براي فروكاهي مفاهيم مـدرن        اهللا نوري، ميزان كوشش آن      هاي شيخ فضل    افزايش مخالفت 
اي   بخش قابل مالحظه  . يافت  ها با برخي از مفاهيم سنت نيز فزوني مي          تراز دانستن آن    و هم 

 و  مي مـستق  ييهـا   مشروطه نوشته شده، پاسخ    مِيمفاه  خصوص  كه در  ي رسائل از مكتوبات و  
قانون در بند هشتم    جالب توجه است كه     . بوده است نوري  اهللا    فضل خيش  آراء به   ميرمستقيغ

 .»انـد   الحقـوق  ي متـساو  ي دولت نون در برابر قا   راني ا ياهال«آمده است كه    اساسي مشروطه   
در آن  ياهللا نـور   فـضل خياده كه شـ    م ني بر سر ا   ندگانينما: ديگو يم تي هدا ي  همخبرالسلطن

ي مـذكور، بـه        در جمله  .دندي پنج ماه در مجلس خواب     ي ال ميچهار ماه و ن     مناقشه كرده بود،  
 متـضمن معنـايي   ملّـت   آمده است و اين بدان جهت بود كهراني اياهال، »رانيملّت ا«جاي  
ـ       كار مي   متشرعان به  و   ع شر ي و به معنا   بود يشرع در برابـر قـانون     ه  رفت و مـسلمانان البت

پـس وجـه    . منـد نيـستند     از حقوقي متـساوي بهـره      اسالم،   عتي قانون شر  اي برآمده از ملت  
 به جاي ملت و قانون دولتي به جاي احكام شرع از چنين مالحظاتي     راني ا ياهالاستفاده از   
   1.برآمده است

ـ    خوبي دريافته بود كه تجدد و مفـاهيم آن خانـه            اهللا نوري به    شيخ فضل  ن سـنت را    ي ام
به تعبيـر  . ها و پيوندهاي اجتماعي خواهد شد    ويران خواهد كرد و موجب سستي همبستگي      

، تجدد احساس امنيت و قطعيت ناشي از عادات و سنن را از ميـان               )1938 (2آنتوني گيدنز 
گذارد كه بـه عنـوان يكـي از وجـوه فراگيـر عقـل نقـاد                   دارد و در جاي آن شك مي        برمي

كند و نوعي     گي روزمره و هم چنين به ژرفناي وجدان فلسفي نفوذ مي          امروزين به عمق زند   
  3.آورد وجود مي ساحت وجودي عام را براي دنياي اجتماعي به

                                                 
 .177 همان، ص.1

2. Anthony Giddens 
 .11ني، ص: ، تهرانشناسي جامعه، )1376( آنتوني گيدنز.3
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ر تـالش هويـت ايرانـي و تغييـرات          ي قاجار كه در روزگـا       گونه كه اشاره شد، دوره      آن
 و ارزشي الزم    توانست فضاي معرفتي     ديگر نمي   ادين در ساختار قدرت شكل گرفته بود،      بني

تفكر تجدد نيز در ايرانِ آن روزگار بستري مساعد بـراي رشـد             . را براي ايرانيان تأمين كند    
طلبيد كه بديلي براي هويت و امنيـت          يافت، نتيجه آن بود كه مقتضيات، حاكميتي را مي          نمي

يك و  بدين ترتيب، شرايط براي ظهور رهبران به اصطالح كاريزمات        . از دست رفته، ارائه كند    
هاي اقتدار طلب فراهم شد و با سرعتي غير قابل وصف، احزابي از قبيل تجدد كه                  شخصيت

هاي انضمامي نضج آن انديشيده بودنـد، از ميـان            حامي جمهوريت بودند؛ اما كمتر به زمينه      
علماي اسالم ابوالحسن موسوي اصفهاني، محمدحسين غروي نـاييني و عبـدالكريم            . رفتند

اي كه در پي تعرض دكتر حسين بهرامي از اعضاي حزب تجدد به مرحـوم                حائري در بيانيه  
چون در تشكيل جمهوريت بعضي     «مدرس و تظاهرات مخالفان، صادر كردند يادآور شدند         

اظهاراتي شده بود كه مرضي عموم نبود و با مقتضيات اين مملكت مناسبت نداشت لهـذا در       
شوكته براي موادعه به دارااليمان قـم    موقع تشرف حضرت اشرف آقاي رييس الوزرا دامت         

نقض اين عنوان و الغاي اظهارات مذكوره و اعالن را به تمام بالد خواستار شديم و اجابـت                 
  1.»ان شاء اهللا تعالي عموماً قدر اين نعمت بدانند و از اين عنايت تشكر نمايند. فرمودند

كل گرفته بود كـه تلقـيِ       از سوي ديگر، گرايشي در ميان متجددان بر مبناي اين باور ش           
گيري، به تدريج نياز دارد و عـالوه بـر آن،             تجدد به عنوان يك فرآيند كه لزوماً براي شكل        

ها نيازمند است، در شرايط فرهنگي و     هاي الزم براي بالندگي انديشه      به تأمين فضا و آزادي    
د شـدند كـه     از اين رو قائل بـه نـوعي از تجـد          . بندد  دشواري صورت مي    اجتماعي ايران به  
ش، در ايران و به دسـت       1304در  تجددي از اين سنخ     . گويند  مي» آمرانه«اصطالحاً به آن    

   2.خان مير پنج پديد آمدرضا
  

                                                 
 .601زوار، ص: ، تهرانشرح زندگاني من  ،)1343(عبداهللا مستوفي .1

 .49ققنوس، ص: ، تهرانضا شاهتجدد آمرانه، جامعه و دولت در عصر ر، )1385(تورج  اتابكي: نك .2
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   :موضوع دوم
تخت جديد ايران رونقـي     درپي درخواست فتحعلي شاه قاجار، كه مترصد بود فلسفه در پاي          

ي فلـسفه در اصـفهان،        اسـتاد برجـسته   علي نوري،   بگيرد، مالعبداهللا زنوزي به نيابت از مال      
ي سيزدهم، تهران محلي بـراي رشـد و نمـو            عازم تهران شد و به اين ترتيب، در طول سده         

ي   هاي مختلف آن يعني حكمت صدرايي، حكمت اشراقي، فلـسفه             ي اسالمي و شاخه     فلسفه
ان مشايي و عرفان شد و مأمن مناسبي براي پرورش اساتيد بزرگ معاصـر فلـسفه در ايـر                 

 نگاشـته   اسـفار  جملـه  از و مالصدرا آثار بر متعددي تفاسير زنوزي مالعبداهللا 1.فراهم شد 
ثـار  اي از آ    يكي از وجوه شاخص و ممتاز فلـسفه در مكتـب تهـران، نگـارش پـاره                . است

هـاي   اهللا زنوزي در اين زمينه پيـشگام اسـت و رسـاله    عبدمال. حكمي به زبان فارسي است   
 اسـت و    )ع (علـي حـضرت    به منسوب حقيقت حديث شرحكه   هليج انوارفارسي او يعني    

   2. دارند مهميبسيار  نقش ،دوره اين در اخص معني به الهياتدر موضوع  الهيه لمعات
ي ديگر مكتب فلسفي تهران از مكتب اصـفهان در ايـن اسـت كـه در                   كننده  وجه متمايز 

يي حكمـاي ايرانـي بـا       هـاي آشـنا     روزگار مكتب فلسفي تهران، براي نخستين بـار زمينـه         
ـ «. ي غربي به فارسـي ترجمـه شـد          هايي از فلسفه      هاي غربي فراهم شد و رساله       فلسفه  ناي

ـ  محل برخـورد عقا نيتر  مهمني غرب و همچن  دي عقا هيمكتب به عنوان مركز ارا      و ي سـنت دي
   3.»دي بعد گرديها مدرن در سال

  
  حكمي تهران  سازان مكتب فلسفي زمينه

هايي اشاره شود كه گرچـه در شـمار            مكتب فلسفي تهران، بايد به چهره      ي  در بررسي سابقه  
 حـاج . آينـد     شـمار مـي     مؤسسان آن نيستند؛ اما از تأثيرگذاران بالمنازع بر اين مكتـب بـه            

                                                 
  : تفصيل تاريخي مكتب تهران و بخشي از آن در اين نوشته در.1

Nasr, S.H., (2001), From The School of Isfahan to School of Tehran, in: Transcendent 
Philosophy, An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, Volume 2 . 
Number 4. 

انجمن اسالمي حكمـت و فلـسفه       : ، تهران حكماء و عرفاء متأخرين صدر المتألهين     ،  )1359( سها صدوقي  .2
 .155ايران، ص

3. Nasr, ibid, 17. 
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 معـروف روزگـار    فيلسوف توان او را نخستين     كه مي  )ق1289-1212 (سبزواري ديها  مال
، حـشر و    تهـران  مكتبرجال فلسفي    با ريسبزواحاجي  . دانست در اين زمره است     قاجار

 ناصرالدين تقاضاي به الحكم اسراري خود را موسوم به        نشر داشت و يكي از آثار برجسته      
نيـز در كنـار حـاجي       ) ق1270 (الريجـاني  سيدرضـي  آقـا  1.نوشت فارسي به قاجار شاه

ت او  شـهر . يافتن مكتب فلسفي و حكمي تهران نقش زيادي داشته است           سبزواري، در قوت  
 يكي از اي قمشه محمدرضا آقا. در تعليم عرفان نظري و احاطه بر آثار ابن عربي بوده است     

 آبـادي  شاه محمدعلي ميرزا و رشتي   شميها  ميرزاهاي ممتاز مكتب تهران در كنار         شخصيت
  . ي شاگردان وي است در جرگه

  

  اساتيد شاخص مكتب تهران 
 اي، قمشه محمدرضا آقا،  زنوزي معروف به  مدرسي حكيم علي آقاچون     بزرگي هم  حكماي
هـستند   »تهران مكتب«بزرگ   استاد چهار ،سبزواري حسن ميرزا و جلوه عبدالحسين ميرزا

ديگرانـي كـه ذكرشـان گذشـت،         و زنوزي مالعبداهللاهاي علمايي مانند       مبناي فعاليت  بركه  
سـهمي   تهران به صفهانا مكتب انتقال در  هاي مكتب فلسفي تهران را استوار ساختند و             پايه

  . گرفتند كارساز برعهده
توان نخستين اثـري دانـست كـه در آن سـنت              علي زنوزي را مي   مال الحكم بدايعكتاب  

كتاب، سر آن دارد كه بـه        اين دري  حكيم زنوز . كنند  تالقي مي  غربي فلسفه و   اسالمي  فلسف
ي آن    كننـده   ، طرح قاجاري شاهزاده ،ميرزا الملك بديعي اروپايي كه      هفلسف برخي از مسائل  

كـه يكـي از       شايد با اين مالحظـه بتـوان گفـت كـه كتـاب، ضـمن ايـن                . گويد پاسخاست  
 تطبيقيهاي    است، يكي از نخستين نوشته     فارسيزبان   به صدرايي فلسفهترين منابع     برجسته

  . ي ما استفلسف سنتهر چند كم رمق در 
چون   در مكتب حكمايي هم    )ق1241 (دوم عربي ابناي موسوم به      قمشه محمدرضا آقا

 آقـا  . تعلـيم يافـت    الريجـاني  رضـي  سـيد و   نـوري  حسين ميرزا ،الهيجي محمدجعفر مال
 شـهرهاي  بـه ي تعـاليم و آثـار او          است كه دامنه   تهران عرفاني مكتب گذار  پايه ،محمدرضا

                                                 
 .19، صحكماء و عرفاء متأخرين صدر المتألهين:  نك.1
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 فصوصچون  و آثاري هم عرفان تدريساين عالم بزرگ در . كشيده شد قم از جمله اطراف
 مهـدي  ميـرزا  هاي شاخصي مانند    چهره. بديل بود    بي مكيه فتوحات و   تمهيدالقواعد،  حكمال

  . اند از جمله شاگردان اين حكيم متأله بوده آشتياني
. است )ق1238 (جلوه ابوالحسن ميرزا ،تهرانفلسفي   مكتب بنيانگذارشخصيت   سومين

 اصـفهان  مكتـب ه ريشه در    اي ك   الزم به توضيح است كه حكماي مكتب تهران، بنا به سابقه          
دادند و جالب     يي و حكمت سينايي عالقه نشان مي      صدرات  حكم فلسفي دارد به دو گرايش   

 .الرئيس ابوعلي سـينا بـود   كيشان شيخ  توجه است كه ميرزا ابوالحسن جلوه در سلك ارادت        
، در شمار شـاگردان مكتـب او        سبزواري ي  منظومهارح  ش ؛زنجاني حاجي مالمحمد آخوند
  .است

. استوار اسـت   سبزواري حسن ميرزاحكمي تهران، بر دوش       ستون چهارم مكتب فلسفي   
 اين روزگـار    رياضيات .كرد سفر تهران به بود كه    سبزواري ديها  مال حاج انشاگردوي از   
 جالب توجـه اسـت كـه      . زد   در آن حرف اول را مي      سبزواري حسن ميرزااي بود كه      حوزه

اين . نت افالطونيِ پيوند رياضيات و مابعدالطبيعه بودند      ي س   چون وي احياكننده    بزرگاني هم 
 ،قزوينـي  رفيعـي  ابوالحـسن  سـيد ، عـصار  محمـدكاظم  سـيد سنت، در آثار حكمايي مانند  

 هـستند، تـداوم     تهـران  مكتـب  نمايندگانكه در شمار بزرگان تراز اول       شعراني   عبدالحسين
  .يافته است
و عالمـه    عـصار  محمدكاظم سيد،  وينيقز رفيعي عبدالحسين سيد آشتياني، مهدي ميرزا

يافتگان بسيار ايـن      در ميان تربيت   يي، معروف به عالمه طباطبا    ؛يي طباطبا ني محمدحس ديس
هـا انديـشمندان ممتـازي ماننـد          ي فلسفي، شاگرداني برجسته هستند كه در دامن آن          حوزه

 و  ريفالطـو  جـواد  حـائري،  مهدي مطهري، مرتضي جعفري، محمدتقي شعراني، ابوالحسن
اينان در شمار نخستين متفكرانـي هـستند كـه در           . اند   پرورده شده  آشتياني الدين جالل سيد

ي مدرن بـود،      ورد بحران در فلسفه   آ  ها كه به يك معني از جمله ره        ي فلسفه  ي مقارنه   عرصه
تـوان بـه      طور مشخص مي    در اين خصوص، به   . هاي پرثمر آغازين را صورت دادند         فعاليت
) 1903-1978 (1و هـانري كـربن  ) ره( طباطبايي  وگو ميان عالمه    و گفت  هاي بحث   نشست

                                                 
1. Henry Corbin  
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ي صـدرايي و آن ديگـري، از منظـر            ي صـدر عالمانـه      اشاره كرد، كه يكـي از منظـر سـعه         
  . هاي ديگر به اين محفل راه يافته بود جوي حكمت ناب در فرهنگ و جست
  

  تدوام مكتب فلسفي و حكمي قاجار در روزگار متأخر
ي   ي سنتي در ايران و بياني از كمال آن است كه تعامل و مواجهه               ان، تداوم فلسفه  مكتب تهر 

ي   رويـارويي فلـسفه   . آيد  مي  حساب  ي غربي، فصل بسيار مهمي در تاريخ آن به          آن با فلسفه  
ي شـاخص مكتـب    طور خاص در آثار و تأمالت دو چهره  متفكران غربي بهء اسالمي و آرا 

 مـشاهده   يزدي حايري مهدي ميرزا و   طباطبايي محمدحسين دسي عالمهمتأخر تهران يعني    
 و   اسـالمي  فلـسفه  از رويـارويي     بياني ، عالمه رئاليسمروش   و فلسفه اصول كتاب. شود  مي

 و عالمـه طباطبـايي    ات ميان مباحث. رود  مي شمار بهاز نوع ماركسيستي آن      غربيي    فلسفه
 نخـستين يكـي از     ،يـزدي  حـايري  هديم ميرزا. اي از اين نوع است      نيز پديده  كربنهانري  

 درجـه غـرب پرداخـت و تـا         تحليلي ي  هفلسف فراگيري به آمريكادر كه بود ايراني لمايع
 1973ي تأسيس آن به        ايران كه سابقه   ي  فلسفه و حكمت انجمن.  آن پيش رفت   در دكتري
ـ     و  سزايي داشت و محملي براي گفـت        گردد نيز در اين تعامل، نقش به        بازمي سفي گوهـاي فل

 ريئحـا  مهـدي  ميـرزا و  آشـتياني    الدين جالل  سيد ،مطهريچون مرتضي     ميان اساتيدي هم  
  .بود )1914-1993 (ايزوتسوتوشيهيكو  و كربن با انديشمنداني از قبيل هانري يزدي

 و طباطبـايي  عالمهچون    اي هم   هاي برجسته و فرهيخته     امروزه نيز مكتب تهران در مثال     
نيـز آقايـان    ...  و   آملـي  جوادياهللا    آيت آملي، زاده حسناهللا   خاص وي يعني آيت    شاگردان

 غالمرضا اعواني، رضـا      محسن جهانگيري، سيد حسين نصر و غالمحسين ابراهيمي ديناني،        
الرحمان از پاكستان متكفل حفـظ سـنت حكمـت و       داوري و بزرگواران ديگري مانند فضل     

. هاي جديـد اسـت      القي با آرا و انديشه    هايي كارآمد در ت     ي ديدگاه   ي اسالمي و ارائه     فلسفه
جا منجر شده است كه به تدريج اين آگاهي در غـرب پديـد                ها بدان    اين كوشش   ي  مجموعه

 اسالمي با ابن رشد خاتمه نيافته اسـت، بلكـه بـا حكمـت اشـراق،                  ي  آمده است كه فلسفه   
  . ي صدرايي به حيات غني خود ادامه داده است ي مشائي و فلسفه احياي فلسفه

 اسـتادهاي  و ديگر    جلوه ابوالحسن ميرزا ي  برجسته از شاگردان    ،اي ميرزاحسن بادكوبه 
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 كردند كه   استوار مبتني است،  صدرايي   ي  ه فلسفي نجف را كه بر فلسف      ي  ه حوز ،مكتب تهران 
شـهيد   آنـان    شـاخص هـاي    كه يكي از نمونه   ديار شد،   باعث ظهور فالسفه صدرايي در آن       

و مكتـب تهـران      مالصـدرا    ي  ه فلسف ، عربي هاي  سرزميندر ساير    اما ، است صدرمحمدباقر  
 استيالي ناسـيوناليزم عربـي    شايد يكي از دالئل اين عدم توجه،        . چندان محل توجه نيست   

 پـس  در دوران    هفلسفو براي   سازد   ميمحدود  » فلسفه عربي « كه فلسفه اسالمي را به       است
 مالصـدرا و حـاجي      ،ميردامادداني مانند   زيرا تعلق انديشمن  . اهميتي قائل نيست  از ابن رشد    

 به ايران چندان محرز است كه مجالي بـراي انتـساب            مالهادي سبزواري و آقا علي مدرس     
  .آن به اعراب نيست

 ي  هدور دري اسالمي در مصر كـه          در تدريس فلسفه   الدين اسدآبادي  جمال سيدمساعي  
 فلـسفه را در مـصر بـر جـاي           د، آثاري اندك از تعلق به     مماليك و عثماني متروك شده بو     

 شخصي خود را به     ي  ه كتابخان ، از تهران گريخت   ناچارهنگامي كه   جمال  سيد .گذاشته است 
 توسـط   ها بعـد  ،اش اقامت داشت اهدا كرد كـه ايـن كتابخانـه           الضرب كه در خانه    حاج امين 

 در حواشـي برخـي از ايـن    . مجلس شوراي ملي تقديم شدي ه مهدوي به كتابخان ي  هخانواد
 درج كـرده    تفاصيل و نكـاتي   به دست خودش    توان ديد كه سيد جمال        ها، حكمي مي    تابك

   1.است
بـه ايـن نكتـه اشـاره         ، دانشگاه جـرج واشـنگتن     ياستاد علوم اسالم   ؛حسين نصر سيد  

 صدرايي در آمريكا گسترش يافته      عالقه به فلسفه اسالمي و    هاي اخير،      دهه طياند كه       كرده
 او مانند ژيلبـر دوران   فيلسوف شخص كربن و برخي از شاگردان     سبب به   ،در فرانسه . است

 ابعاد مختلف فلسفه اسالمي وارد جريان تفكر فلسفي فرانسه ،و كريستين ژابمه و آنتوان فور
حداقل نه در حدي كه  ـ  در ممالك انگليسي و آلماني زبانكه اين اتفاق شده است در حالي

توجـه بـه فلـسفه صـدرايي در     اند  ايشان افزوده .ترخ نداده اس ـ  در فرانسه ديده مي شود
 و اين از جمله بـه سـبب          بيشتر از ممالك عربي به استثناي عراق است        ،جنوب شرقي آسيا  
 در محافل تـدريس فلـسفه        دوره دكتري از مالزي و اندونزي      اندانشجويحضور شماري از    

                                                 
 مـشهور    الدين   سيدجمال   درباره   نشده   چاپ   اسناد و مدارك    مجموعه،  )1342(اصغر مهدوي و ايرج افشار     .1
 .65، ص  تهران دانشگاه: ، تهران  افغاني به
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 افكـار   ي  هبه اشـاع   هاي خود   سرزمينپس از مراجعت به     صدرايي در آمريكا بوده است كه       
دسـت شـماري از طـالب          در اندونزي، كـه بـه      مركز مطهري همچنين  . اند  هصدرايي پرداخت 

ي قم تأسـيس شـده اسـت در گـسترش             ي علميه   اندونزيايي عالقمند به علوم معقول حوزه     
 .ي صدرايي در آن ديار نقش داشته است فلسفه

اي آن در ايـران، در      تـر فرهنـگ غربـي و دسـتاورده          چالش مواجهه و حضور مستقيم    
مـشت آهنـين    «بر وفق تحليل آبراهاميان از سياسـت        . تري يافت   ي بيستم شدت بيش     سده

ـ     شايسته آن است كه ايـن دولـت بـر مبنـاي مؤلفـه             » رضا شاه  هـايي از قبيـل       تهـاي دول
ي   مشخـصه . در اروپا، ارزيابي و تحليل شـود      » ها  هابسبورگ«و  » ها  نبوربو«،  »تودورها«

 تأمين شرايطي بـود كـه در          هستند؛  هاي مطلقه   هايي، كه موسوم به دولت      تاصلي چنين دول  
شـد كـه      حكومت از وجود حاكم جدا و به عنوان نهادي مستقل مطرح مي           «تدريج    ها به     آن

 درگيري بـا دسـتاوردهايي      1.»شد  روا بود و پس از وي هم ماندگار مي          فراتر از خود فرمان   
ت با شاه و شمار اندكي از درباريان صورت يافته بود           ي نخس   ي نوزدهم در وهله     كه در سده  
مداران و حافظان ميراث فرهنگي كهـن را          اي عام يافته بود و بيش از پيش سنت          اينك جنبه 
  . ساخت  نگران مي

ي غربـي، يكـي از        ي مكتـب فلـسفي تهـران بـا فلـسفه            ي چگونگي مواجهه    در مسئله 
بـه عنـوان    ] و استاد مطهري  [ طباطبايي    مهي عال   ي مواجهه   هاي اصيل و سرمشق نحوه      نمونه

. ي شاخص از مكتب تهران، با مكاتب غربي و از جمله نوع ماترياليستي آن اسـت        دو چهره 
 جـا   ـ در ايـن توان با مراجعه به سنت فلسفي خـود    دهد كه چگونه مي اين ماجرا نشان مي

حقيقـت و تفكـر   ي  سخني با تفكري ديگر را گـشود و بـا مطالبـه    سنت صدرايي ـ باب هم 
اي، تفكر اروپـايي را از   چنين مواجهه . وجوي راه را از خود تفكر مسئلت كرد         اصيل، جست 
نگـرد و بـالطبع مترصـد آن اسـت كـه جايگـاه و مراتـب آن را در سـرزمين          افق تفكر مي 

هاي تفكرنـد كـه آن      هاي فلسفي، بارقه    ها و نظام    از اين حيث فلسفه   . اشان نشان دهد    انديشه
اگر بر  . ي خود برآمده از تمناي وجودي آدمي براي درك حقيقت و وجود است              وبههم به ن  

                                                 
 و  128نـي، ص  :  محمـدابراهيم فتـاحي، تهـران       ، ترجمـه  تاريخ ايـران مـدرن    ،  )1389(يراوند آبراهاميان  .1
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هـا بـا      وجوي نـسبت آن     هاي اروپايي به منظور جست      مبناي روش عالمه، مواجهه با فلسفه     
هـا در اثـر عاليـق و مـصالح كالمـي              حقيقت باشد؛ عالوه بر اين كه مانع نفي و حـذف آن           

اي بـراي گـذار از آن بـه            تا حقيقت نهفته در آن دستمايه      آورد  اي فراهم مي     زمينه  گردد،  مي
اصالً فلسفه به سبب داشتن تحري حقيقت است كـه          . جانب مراتب ديگري از حقيقت گردد     

  .تواند راهي را به جانب نجات بگشايد مي
هاي مختلف، انحا بسيار متنـوعي        در اين تلقي، تفكر و دستاوردهاي آن كه در سرزمين         

. ي وجـود اسـت       آبشخور و خاستگاه برآمـده اسـت كـه آن سرچـشمه            يافته است از يك   
ايـن  . انـد   وجوي يافتن حقيقت    هايي است كه در جست      اي كه معطي تفكر به انسان       سرچشمه

دارد كه در ايران، بـه      ) 1889-1976(انديشه، ريشه در افكار متفكر آلماني مارتين هيدگر         
هـا و     ي و مناسبات ميان فرهنـگ     دست رضا داوري، در موضوع فرهنگ و تحوالت فرهنگ        

متناظر با اين تلقي و اين بار از منظر وجـود كـه    .ها، بسط درخور توجهي يافته است  فلسفه
تـوان بـه تأسـي از رضـا داوري، از             متعلق اختصاصي تفكر در معناي خاص آن است، مي        

ي فهـم  اي مبتني بر توجه و تذكر به مواريث تاريخي و فرهنگي و كوشش برا       امكان مواجهه 
يافتن انديشه و تفكر فلسفي اروپـايي خـود را در             هايي سخن گفت، كه به سبب قوت          امكان

گـردد    از اين منظر و با اين نگاه است كه مجالي فراهم مي           . اشكال مختلفي ظاهر كرده است    
هـاي    ها و نقصان    كم به زبان آيد، نارسايي      ي اسالمي كم    هاي فلسفه   ها و نانوشته    ناخوانده«تا  
ساحتي مدرن آشكار گردد و طرحي در عالم افكنده شود كه در آن پيونـد ميـان                  تكن  جها

كه به اعمـاق و اطـراف جهـان          زمين و آسمان دوباره برقرار شود و ساكنانش عالوه بر اين          
   1.»نگرند نظري هم به باال داشته باشند و سيرشان صرفاً در سطح افق نباشد خود مي

هاي طوالني پرداختن به دقايق شـناختي و          برآيند سده فلسفي تهران، اين      مكتب حكمي 
بهاي حافظ هويت ايراني و اسالمي است، كه در روزگار بحـرانِ              رموز معرفتي، ميراث گران   

بخش پروراندن فضاهايي باشـكوه از حكمـت و معرفـت باشـد، تـا در                  تواند الهام   معني مي 
هـايي بـاز از چيـستي     اند، افق  مي معنوي الز هايي از زندگي كه فاقد سعه     مواجهه با صورت  

                                                 
سـازمان انتـشارات پژوهـشگاه فرهنـگ و         :  تهـران  ،ي اسـالمي    ما و تاريخ فلـسفه    ،  )1389(رضا داوري  .1
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  .حيات و معناي آن بگشايد
اما اينك كه روزگار مدرن بيش از هر زمـان ديگـري، دسـت در دامـن طبيعـت زده و                     

هـاي مختلـف زنـدگي        مهاباي خود را در عرصـه       درپي دستاوردهايي تازه از تصرف بي       پي
ين ما از چنـد و چـون        ي علمي سرزم    داران سنت و سابقه     دارد، الزم است ميراث     عرضه مي 

در ايـن ميـان، نقـد       . و نسبت آن با مبـادي نظـري علـم غربـي بپرسـند             » ها  موفقيت«اين  
اي سلبي دارند و      گسيخته كه عمدتاً جنبه     هاي مهار   زدگي  هايي از اهل نظر به اين شتاب          گروه

 1تجـدد  بياني از ناخشنودي معرفتي و حكمي است و بيش از هر جا در آراء متفكـران پـسا       
دست داده است تا با تبيين  تبلور يافته است، مجالي مساعد براي اهل نظر و حكمت ديني به      

 امـروز، راهـي بـراي حـضور در         شناختي انسانِ سيالِ    هاي هستي   نسبت سنت خود با مؤلفه    
هاي سر به مهـر در بطـن سـنت            باور عميق به نهفته   . هاي تأمالت وجودي بگشايند     گاميدان

ي ناشي از فقدان حضورِ وجود و معنا، خود را بـا               شرايط مخاطره  فرهنگ فلسفي ما كه در    
كنند، دستاويزي مطمئن براي عبور از اين رويـارويي   ي اهل دانش اظهار مي تمناي صميمانه 

در ايـن مجـال   . هـا اسـت   تاريخي و مساعدتي كارساز براي مساهمت در گذار اين بحـران     
ي غربـي اشـاره       تأخر حكماي تهران با فلسفه    ي نسل م    هايي چند از مواجهه    نمونهكوتاه، به   
  .مي كنيم

ي كارآمدي از     ي بيستم، فاصله گرفته و به نمونه        هاي آغازين سده   قدري از شرايط سال   
در بررسـي   . شـود  هاي سي آن سده اشاره مـي       ي دو سنت فكري و فلسفي در سال         مواجهه

، در  )1844-1990 (2مباني نظري اين موضوع، به تأمالت متفكر آلماني فريـدريش نيچـه           
ي نگاه فلـسفي مـارتين        ي تاريخ اشاره خواهد شد، كه دستمايه       تبيين رويكردهاي سه گانه   
انـدر فوايـد و مـضار تـاريخ بـراي           بر طبق نظر نيچه در كتاب       . هيدگر به تاريخ شده است    

 تـاريخ   4بـودي،  تـاريخ يـاد   : شناسي را از هم متمـايز كـرد        توان سه نوع تاريخ     مي 3زندگي،
هـا را بـه    گانـه، آن   هيـدگر در توضـيح تفـاوت ايـن سـه        6. و تاريخ نقادانـه    5شناسانه قعتي

                                                 
1. Postmodernismus 
2. Friedrich Nietzsche 
3. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben 
4. monumentalisch 
5. antiquarisch 
6. kritisch 
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ي زماني حال، گذشته و      گرداند كه بنيادي براي سه پنجره      خصوصيت گشودگي آدمي بازمي   
  1.آينده است

اگر معيارهاي هيدگر در خصوص رويكرد انتقادي به تاريخ، مـد نظـر قـرار گيـرد، در                  
ي بنيادين برجـسته      ي نوزدهم با تجدد، الزم است دو مؤلفه         رانيان سده ي اي   ي مواجهه   مسئله
از يك سو، شناخت تجدد از حيث مواجهـه بـا فرهنـگ ايرانـي و از سـوي ديگـر،                     : شود
هـايي از ايـن نـوع در هـر يـك را شـقوق                هايي كه در تاريخ ايران، بـراي مواجهـه         امكان

در تلقي هيدگر از تاريخ، براي . استهاي فكري اسالمي ـ ايراني موجود  ي مشرب چندگانه
تعيين جايگاه خود در مواجهه با دستاوردهاي تجدد، همواره رجوعي به گذشته الزم اسـت       

تـوان   هايي كه ارمغان تاريخ گذشته ايران اسـت، مـي        دانسته و در اين مراجعه بر مبناي پيش      
ـ    هاي گذشته را برگزيد و آن را بر ساير امكـان           امكاني از امكان   بـا چنـين    . رجيح داد هـا ت

اي در رويارويي تاريخي به ويژه هنگامي كه اين رويارويي در دو ژرفاي متفـاوت                مالحظه
مـان بـه دسـت       ي تاريخي    كه گذشته  يهاي  عالوه بر تبيين و انتخاب امكان      ،گيرد صورت مي 

هـاي   بخش به طرف مواجهـه نيـز روشـنگري         هاي قوام  ي مؤلفه   دهد، الزم است در باره     مي
ي  هـايي كـه در زمينـه     ي فعاليـت    شايد با همين توجه است كه عمـده       .  صورت گيرد  عميقي
نظـران    هاي اخير، از سـوي صـاحب       ي فلسفه طي دهه     هاي تطبيقي در عرصه    شناسي هستي

بحث «ها صورت گرفته است به تعبير هانري كربن، با توجه به             مكتب تهران يا شاگردان آن    
   2.» است روي دادهشدن است كه در دويست سال اخير غربي

شود، كه در شمار متفكران مكتب تهـران قـرار            هايي اشاره مي   در اين جا صرفاً به چهره     
سـيد محمدحـسين عالمـه      : آينـد  گيرند و در عين حال استاد و شاگرد به حـساب مـي             مي

ي فعـال    هاي بسيار مهم در مواجهـه       يكي از نشانه  . ن ابراهيمي ديناني  يطباطبايي و غالمحس  
اصول فلسفه  ي اروپايي در اثر سترگ        تهران، عالمه طباطبايي با فلسفه     يشمند مكتب اين اند 

كنـيم   ابداعات خاصي كه در اين نوشته مالحظه مـي       . دهد   خود را نشان مي    و روش رئاليسم  
حاكي از اين است كه ايشان با تكيه بر سنت فلسفي صدرايي، نگاهشان متوجه بنيادهايي از    

اي ممتـاز از     ها تنها در صـورت احـراز مرتبـه          قي كارساز با آن   ي غربي است كه تال     فلسفه
اند كه كارزار فلسفي در اين حـوزه،          ايشان به خوبي وقوف داشته    . دانش فلسفي ميسر است   

                                                 
1. Inwood, Michael, (O.D.), Heidegger, Freiburg, Herder Verlag, S.123. 

 .31سخن، ص:  تهراني تطبيقي چيست؟ فلسفه، )1391(به نقل از رضا داوري .2
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اي عميق   ي نخست مستلزم آشنايي با اين مبادي است كه در صورت تولد، مواجهه             در وهله 
هاي علوم انساني، مانند علوم اجتمـاعي و         هتوان انتظار داشت كه آثار آن در ديگر حوز         مي

هاي فرهنگـي    ي وافر ايشان براي كسب اطالع از ديگر حوزه         عالقه. سياسي نيز ظاهر گردد   
 هانري كربن در مسائلي از اين نـوع         ءي پديدارشناسي فلسفي و آرا     و به طور خاص حوزه    

وجود در فرهنگ غربـي     هاي فكري و فلسفي م     نيز حاكي از اين است كه نامبرده به توانايي        
 آشـنا  بيشتر غربي فلسفه با او راه از كه يافت اي  گنجينه كربن در عالمه«. توجه داشته است  

 نـشود  انجام ها  وشنود  گفت اگر كه داشت نظر ايشان. گيرد صورت وشنود  گفت نوعي و شود
 فلـسفه  كـه  هـايي   چـالش  و اعتراضات به عقالني و صحيح پاسخي نتواند اسالمي فلسفه و

 دين از جوانان و شد خواهد تضعيف اسالمي انديشه و اسالم خود بدهد؛ كند،  مي ارائه غربي
   1.»شوند مي روبرگردان
هاي متأخرتر مكتب تهران     ي تعامل نسل    اين مقاله اين نيست كه به تفصيل در باره         هدف
ر اين  دادن اين نكته است كه چگونه د       تر نشان   ي اروپايي سخن بگويد، غرض بيش      با فلسفه 

تري را جلب كرده است      هاي فلسفي آن توجه بيش     روزگار، اهميت مواجهه با غرب در اليه      
» تمدن بورژوازي غرب  «تري از دستاوردهاي     ي عميق  و به قول عبدالهادي حائري، با رويه      

   2.مواجه شده است
، بـه  گيرنـد  ي فلسفي تهران قرار مي     ي انديشمندان حوزه    ابراهيمي ديناني نيز كه در زمره     

ي تطبيقـي از      از منظر فلـسفه    جهان حدوث و زمان معمايويژه در آثار متأخر خود، مانند       
زمـين   يك سو، به سنت فلسفي اسالمي ـ ايراني و از سوي ديگر، به سـنت فلـسفي مغـرب    

ي زبـان در   اي در اين باره، نگاه خاص ايشان را به مقوله صرفاً براي ذكر نمونه  . توجه دارند 
نويـسنده در ايـن     . آوريم  مد نظر مي    فلسفه و ساحت سخن    ، برآمده از كتاب   تأمالت فلسفي 

ي  كتاب، در رجوع به سنت فلسفي سرزمين خود همواره رويكردهاي مـشابه را در فلـسفه               
و هيدگر، مـد نظـر      ) 1889-1951(ي زبان ويتگنشتاين      غربي روزگار ما و از جمله فلسفه      

                                                 
نامه خبـري، تحليلـي، آموزشـي،         ، برگرفته از مهرنامه، ماه    ... تجدد زهر است و      ،)1390( سيدحسين نصر  .1

: ، موضـوع  1781: اسه مقاله ، شن 1390، ارديبهشت   11المللي در زمينه علوم انساني، علوم اجتماعي، ش         بين
 بولتن

، گران ايران با دو رويه تمدن بـورژوازي غـرب           نخستين روياروييهاي انديشه  ،  )1375( عبدالهادي حائري  .2
 .9اميركبير، ص: تهران
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 متفكران غربي را از حيث قرب و بعد به ءارد، آرااي از مو وي در اين موضوع در پاره   . دارد
سو با تحليلي     توان ديد كه چگونه هم     از اين رو، مي   . كند تلقيِ سنتيِ مختارِ خود ارزيابي مي     

فرهنگي  اي ميان رسد كه وجهه  به نتايجي مي   1دهد به دست مي  » سخن«كه هيدگر از جايگاه     
زبان چيزي است كـه     «اندازد    ني ما چشم مي   هايي فراتر از حدود سرزمي     يابد و به عرصه    مي

يابد فرهنگ مشترك ميـان آدميـان و         شناسي انسان در آن بازتاب مي      ها و هستي   بيني جهان
انسان نه تنها وضعيت موجود و      . گردد اقوام و ملل گوناگون نيز در زبان ظاهر و آشكار مي          

تي آينده و امكانـاتي را  سازد بلكه ح ي خود را در زبان منعكس مي      زندگي زيسته و گذشته   
آورد و بيـان     پويـد نيـز بـه زبـان مـي         ها را مي   ها كشيده شده است و راه آن       كه به سوي آن   

چه هنـوز نيـست نيـز        انسان تنها آن چيزي نيست كه اكنون و بالفعل هست بلكه آن           . كند مي
   2.»هست

گر در خـصوص    اي با تلقي هيـد     توان دريافت كه اين سخنان، تا چه اندازه        به خوبي مي  
 و چگونه راهي به     3سازگار و هم جهت است    ) دازاين(هاي آدمي    خويشي ها يا برون   اكستازه

هـاي موجـود در      مسائلي از اين نوع از يك سو، ناظر بـه امكـان           . گشايد ي آينده مي   ها افق
 فرهنگ غربي اسـت كـه در آثـار          4بودهاي سنت فرهنگي ما و از سوي ديگر ناظر به توان         

ي زمـان در   از آن جملـه تبيـين ايـشان از مقولـه    .  نيز به كرات ديده شده است  ديگر ايشان 
ي ابوالبركات بغدادي و كوشش براي يـافتن وجـوه مـشابه آن بـا تلقـي هيـدگر از                      انديشه

ي   هاي متعدد ديگري كه مجالي براي طرح همـه          اين دو نمونه و نمونه     5.موضوع زمان است  
ي   انديشمندان متأخر مكتب تهران در رجوع به فلسفهدهند كه چگونه ها نيست؛ نشان مي آن

  . اند هاي ديگر فراهم كرده  اي را براي پرداختن به فلسفه مالحظه هاي قابل غربي، امكان

                                                 
 .133، ص34، بند درآمدي به وجود و زمان .1

 .380هرمس، ص: ، تهرانفلسفه و ساحت سخن، )1392( غالمحسين ديناني.2

 .251، ص67 بند  به وجود و زمان،درآمدي .3
4. Seinkönnen 

ي ايران،    انجمن حكمت و فلسفه   : ، تهران معماي زبان و حدوث زمان    ،  )1393(غالمحسين ابراهيمي ديناني   .5
 .232ص
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  نتيجه
هـاي شاخـصي    انديشي ايراني و چهره تفكر در مكتب فلسفي متأخر تهران كه ريشه در آزاد   

بـايي دارد، بـسترهاي مناسـبي را بـراي           طباط  اي و عالمـه     چون آقا محمدرضـا قمـشه       هم
در طلبي  تمناي حقيقت. ي فلسفي ميان فكر ايراني و فكر اروپايي فراهم آورده است  مواجهه
ي مبتني بر اصالت سوژه و اصالت فاعلِ نظر  اسالمي از يك سو و مطالبهي ايراني ـ   انديشه

صي را رقم زده است كـه       و عمل در فكر غربي، در اين نقطه از جغرافياي اسالم شرايط خا            
بخـشي  . فرهنگي دانـست    هاي ميان   ساز طرحي نو در چگونگي مواجهه       توان آن را زمينه     مي

ي فكري و معنوي متفكران اين دوره به خوبي دريافته است كـه               هر چند كوچك از سرمايه    
تـوان بـا تحـري و         زمين ريشه در حقيقتي دارد كه مي        ي مغرب   دستاوردهاي ابداعي انديشه  

ي هزاردستان حسنش را به سـبب       وجوي حقيقي راهي به جانب آن گشود و به شيوه           جست
نسبتي كه با وجود دارد، بـزرگ شـمرد و در عـين حـال فـارغ از نتـايج و دسـتاوردهاي                       

هايي حاصل خـاك قدرتمنـد آن بـوده           جذابش، بوستاني را به تماشا نشست كه چنين ميوه        
ي سرزمين ما موجـب تقويـت روح حيـرت          همان خاك باروري كه در تاريخ فرهنگ      . است

  .فلسفي شد و راهي را به آسمان وجود و معنا گشود
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