
  
  
  
  

به سنت اسالمی در   نگری رویکرد تاریخیو نقد بررسی 
  آرای محمد عابد الجابری و محمد ارکون

  2حسن معلمي ،1اكبرزاده حامد علي

  چكيده
رويكرد تاريخي به سنت اسالمي و انديشه ديني، يكي از رويكردهاي جديد در جهان اسالم است كه 

هاي فكري در جهان اسالم مورد توجه قـرار   هاي اخير از سوي برخي انديشمندان و جريان طي دهه
ه محمد عابد الجابري و محمد اركون، اين رويكرد ويژ ميان، جريان اعتزال نو و به گرفته است. دراين

انـد. هـدف آنهـا از ايـن رويكـرد       طورجدي به كاربسته و ميراث فكري اسـالمي را نقـد كـرده    را به
هـاي   مندانه، ارائه قرائتي جديد از اسالم و انديشه اسالمي است؛ قرائتي كه بسـياري از آمـوزه   تاريخ

كند. اين رويكرد در پي آن  داند و منحصر به عصر نزول مي ميمند  فقهي و اعتقادي اسالمي را تاريخ
ها مقابلـه كنـد؛ چراكـه در ايـن      ها و مكان هاي اسالمي به همه زمان است كه با تسري دادن آموزه

انجامد كه عامل اصـلي   هايي ايدئولوژيك از اسالم مي ديدگاه اين سريان يافتن، درنهايت به برداشت
شود. اين دو در رويكرد تاريخي خود، از نگرش تاريخي كالسيك  ده ميماندگي مسلمانان شمر عقب

گرايي)  نگري نوين (نوتاريخ نگري يا همان تاريخي عبور كرده و از رويكردهاي جديد در حوزه تاريخي
توان به روش مكتب آنال در فرانسه اشاره كرد. البته، هـم جـابري و    اند كه از آن جمله مي بهره برده

ويژه فرانسوي هستند و  مدرن غربي و به اين رويكرد تاريخي متأثر از انديشمندان پست هم اركون در
اند الگوي آنان را عيناً در فضاي فكري اسالمي پياده سازند. اين در حالي اسـت كـه برخـي     كوشيده

تـوان بـراي هـردو     هاي بنياديني با يكديگر دارند و نمي معتقدند حوزه معرفتي اسالم و غرب، تفاوت
نگـري نـوين از سـوي     كارگيري رويكرد تـاريخي  آنها نسخه واحدي ارائه كرد. در اين مقاله نحوه به

هاي مخالف ايـن رويكـرد    جابري و اركون درباره انديشه اسالمي تبيين و بررسي، و سپس با جريان
  .مقايسه شده است تا خواننده فراتر از نتايج اين مقاله بتواند خود به قضاوت بنشيند

 
  .اركونمحمد جابري، محمدعابد نگري، سنت اسالمي، عقل عربي، عقل اسالمي،  تاريخي: واژگان كليدي
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره سوم، پاييز 
 

 03/03/96 تاريخ دريافت مقاله:
 25/09/96 تاريخ تأييد مقاله:

  يدر آرا يبه سنت اسالم ينگريخيتاررويكرد  يبررسو نقد  ). «1396اكبرزاده، حامد؛ معلمي، حسن (علينحوه استناد: 
 .34-9ص)، 3( 4، حكمت اسالمي». و محمد اركون يمحمد عابد الجابر



  
  
  
  
  

  از نگاه فلسفه اسالمیساز نابینای داوکینز  ساعت
   1سيد فخرالدين طباطبايي

  چكيده
جوالنگـاه  » تكامل هينظر«، هنوز هم منشأ انواعسال از انتشار كتاب  150با گذشت نزديك به 

هاي گوناگوني شكل يافته كـه فهـم    ورزي متفكران علم و دين است. اين نظريه از مؤلفه انديشه
 ،هـا  اسـت. از جملـه ايـن مؤلفـه     هاي بيهوده انجاميـده   جدالنادرست آن در بسياري از موارد به 

شناساني است كه بـا تكيـه بـر انتخـاب      ريچارد داوكينز از جمله زيست. است »يعيطب انتخاب«
مشهوري با  دانسته و كتاب» نايناب ساز ساعت«را  مؤلفهكوشد خدا را انكار كند. او اين  طبيعي مي

ساز نابينا، هيچ منافـاتي بـا خـداباوري     انست كه پذيرش ساعتاست. اما بايد د همين نام نگاشته 
ساز نابينـا در طبيعـت بـاور     ندارد؛ زيرا بسياري از فيلسوفان اسالمي نيز همانند داوكينز به ساعت

داننـد. از سـوي ديگـر،     يـن نظرگـاه را در مقابـل خـداباوري خـود نمـي      احال  اند و درعين داشته
جاي انتخاب طبيعي، صور فلسفي يا همان فواعل طبيعي  مان بهساز نابيناي فيلسوفان مسل ساعت

  .پردازد هاي طبيعي مي واره است كه در طول فاعليت خدا به تغيير و تكامل اندام
  

ساز نابينا،  ينز، انتخاب طبيعي، ساعتداوك يچاردرچارلز داروين، تكامل،  يهنظر واژگان كليدي:
  .الحاديي، غايت، غا  علتصورت فلسفي، 
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 04/12/95 تاريخ دريافت مقاله:
 12/09/96 تاريخ تأييد مقاله:

 .59-35)، ص3( 4، كمت اسالميح». ياز نگاه فلسفه اسالم نزيداوك ينايساز نابساعت). «1396طباطبايي، سيد فخرالدين( نحوه استناد:



 

  
  
  
  
  

اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و 
  رشد درباره نسبت فلسفه و دین ابن

  2جواد شمسي ،1جهانگير مسعودي

  چكيده
ترين ادوار تاريخِ تفكر بشر ريشه دارد و فيلسوف مسلمان  پرسش از نسبت فلسفه و دين، در كهن

رو درصدد بازخواني،  است. جستارِ پيش   صنفانش دستخوش اين پرسش بوده نيز چونان ديگر هم
مده است. وجـه ايـن   رشد برآ ساز مسلمان، فارابي و ابن تطبيق و سنجش آراي دو فيلسوف دوران 

تطبيق افزون بر نوآوري و اصالت آراي طرفين، حضور ايشان در دو بزنگاه خاصِ تاريخي اسـت:  
جـان آن. هـر دو    نيمـه  احياي پيكـر تنومنـد امـا     اسالمي و زمانه  هنگامه طلوع و تأسيس فلسفه

ند؛ بـا ايـن   گوي ند كه فلسفه و دين موافق يكديگرند؛ چراكه از يك حقيقت سخن ميمتفكر برآن
گويد و به مدد علم تأويـل در   صراحت از اختالف ظاهري اين دو سخن مي رشد بهتفاوت كه ابن

اخـتالف    رسد در نظرگاه فارابي، اساساً مسئله نظر مي گذارد؛ اما به مسير رفع اين اختالف گام مي
مجـالي بـراي    يكديگر ندارند تـا  شود؛ چراكه مخاطب فلسفه و دين، وجه اشتراكي با مطرح نمي

كوشد با رجوع به آثار اصيل و تـراز اول هريـك از ايـن دو     بروز اختالف پديد آيد. اين مقاله مي
بنـدي كنـد و از پـي آن در مسـير مقايسـه و       هاي آنان را احصا و طبقـه  ترين ايده فيلسوف، مهم

  .تطبيق آنها گام بردارد
  

  .رشد، دين، فلسفه، تأويل فارابي، ابن :واژگان كليدي
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره سوم، پاييز 
 

 03/04/96 تاريخ دريافت مقاله:
 12/09/96 تاريخ تأييد مقاله:

 رشد و ابن يفاراب يآرا يقيتطب ي: بررسعتياتصال حكمت و شر. «)1396شمسي، جواد ( مسعودي، جهانگير؛ نحوه استناد:
 .86-61ص )،3( 4، حكمت اسالمي».  نيدرباره نسبت فلسفه و د



 

  
  
  
  
  

  زانیالم برهان تمانع درقواعد فلسفی و 
  2آزاده ابراهيمي فخاري ،1رضا نقيهمحمد

  چكيده
 مـورد  همـواره  كـه  اسـت  علـومي  جمله كند، از فلسفه به عنوان علمي كه از مطلق وجود بحث مي

 فاقـد  را علـم  ايـن  در شـده  اثبـات  عقلـيِ  قواعد اي عده است. بوده موافقان تأييد يا مخالفان هجمه
 بخشيدن عمق را در آن اي عده مقابل، در پندارند و مي كاربرد بدون ديني متون تفسير و در حجيت

 فلسفه كاربرد زانيالم ريتفس نگارش با عالمه طباطبايي. دانند و روايات دخيل مي آيات از ما فهم به
هاي اين  ترين كاربرد ساخت. يكي از مهم روشن مجيد قرآن آيات از ما فهم به بخشيدن عمق در را

پردازد و برهان  شود كه به اثبات توحيد با استفاده از براهين مختلف مي قواعد، در آياتي مشخص مي
تمانع، از جمله براهيني است كه هم در آيات قرآن و هم در فلسفه مطرح شده است. اين برهان بـا  

 ـكند. در اين نوشـتار بـا روش تحليلـي      ف را نفي ميهاي مختل تكيه بر عدم فساد عالم، وجود آلهه
توصيفي برآنيم كه با بررسي اين قواعد در محدوده آيات مربوط به توحيـد و يگـانگي خداونـد، بـه     

بپـردازيم. عالمـه در    زانيـ المكاربرد فلسفه و قواعد آن در آيات مربوط به برهان تمـانع از ديـدگاه   
. منحصر در فرد بودن نوع مجردات؛ 1است:  سفي استفاده كرده تفسير آيات مربوط از چهار قاعده فل

. لـزوم  4. وحدت عددي نبودن وحدانيت در واجب الوجـود؛  3. استحاله تخلف معلول از علت تامه؛ 2
  .سنخيت بين علت و معلول

  
    .، قواعد فلسفيزانيالم ريتفسفلسفه، تفسير، توحيد، برهان تمانع،  :واژگان كليدي
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 naghieh_110@yahoo.com  
    msarjooghian@gmail.com   به سطح چهار تفسير تطبيقي. طل2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره سوم، پاييز 
 

 04/04/96 تاريخ دريافت مقاله:
 27/09/96 تاريخ تأييد مقاله:

 .102-87ص)، 3( 4، حكمت اسالمي ».زانيو برهان تمانع در الم يقواعد فلسف. «)1396نقيه، محمدرضا؛ ابراهيمي فخاري، آزاده (نحوه استناد: 



 

  
  
  
  

  عالمه طباطبایی »برهان صدیقین«سنجش 
  و پاسخ در آینه نقد 

  1ييسيدحجت طباطبا

  چكيده
 با برهان صديقين به اوج خود رسـيده  ،اسالمي هدر فلسف تعالي سير تكاملي براهين اثبات واجب

شناسانه نيـاز   هستي ييانبيش از هر چيز به مب ،اي فلسفي با مفهوم واجب تعالي . در مواجههاست
لحـاظ كنـد. در   » وجود« و اصل مستقيم بنيادطور بهكه حق تعالي را از همان آغاز بحث و  است
» واقعيـت «مسـتقيماً از   او. دست يافته استاين معنا به  عالمه طباطباييبرهان  ،اسالمي هفلسف
در اينجـا   فان صـدرايي فيلسواما ابداع وي كه او را از ديگر ؛ رسد و به وجوب آن ميكند  مي آغاز

متـافيزيكي  صرفاً  اي هلئسازد كه به مس اي مطرح مي گونه ن است كه وجود را بهآ ،كند متمايز مي
 هگـزار ، عالمـه آغـاز كـار   تبديل نشود و مشروط به اثبات اصالت وجود و وحدت وجـود نباشـد.   

ميان سفسـطه   . اين گزاره مرزشود شمرده ميآغازين انديشيدن  هكه نقط است» واقعيت هست«
تـر از نـزاع    يعني پـيش  ،اي آغازين ، سخن را به مرحله»واقعيت« واژهبا آوردن  او .و فلسفه است

كه  واقعيتي پيشافيزيكي است، كشاند؛ چراكه اين واقعيت مشهور ميان اصالت وجود و ماهيت مي
از پذيرش آن است و  اي ناگزير هر انديشه و اند تعبير كرده» فراگيرنده«ها از آن به  در برخي زبان

در نتيجه، اصل واقعيت (واجـب  گويي است. و شرط هر گفت شرط رئاليست بودن فيلسوف و پيش
شود. بداهت و اولي بودن مقدمات برهان و نيز  گرفته ميبا نفس هستي و واقعيت معادل بالذات) 
گـويي   أ پاسـخ عنوان اولين مسئله فلسفي، منش تر بودن تقرير عالمه به مالك صديقين به نزديك

   .به برخي از نقدهاي حاضر در اين نوشتار شده است
  

واقعيـت،  ، ضـرورت ازلـي، اصـل    محمدحسـين طباطبـايي  برهان صـديقين،   واژگان كليدي:
  .ناپذيري عدم

                                                           
 kheradmand9219@gmail.com سطح چهار حوزه علميه قم طلبه .1

 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره سوم، پاييز 
 

 18/12/95 تاريخ دريافت مقاله:
 25/09/96 مقاله:تاريخ تأييد 

 .132-103)، ص3( 4 حكمت اسالمي،». در آينه نقد و پاسخ ييعالمه طباطبا »نيقيبرهان صد«سنجش ). «1396طباطبايي، سيدحجت ( نحوه استناد:



 

  
  
  
  

های پژوهشی در منطق کالسیک و ضرورت  پرسش
  بازنگری آنھا در علوم انسانی

  1احمدحسين شريفي

  چكيده
رو، از  ، نقشي كليدي در راهبري تحقيقات علمـي دارنـد و ازايـن   »مطالب«هاي پژوهشي يا  پرسش

اند. نوشتار حاضر درصدد پاسخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه: آيـا        ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده
سـاني هسـتند؟   گوي نيازهاي پژوهشي در علـوم ان  هاي پژوهشي در منطق كالسيك، پاسخ پرسش

هاي پژوهشي و تبيين جايگاه آنهـا در   نويسنده ابتدا با استفاده از روش توصيفي، به توصيف پرسش
منطق كالسيك پرداخته است و در ادامه، ديدگاه پيشينيان را با روش تحليلي و انتقادي نقـد كـرده   

هـاي   يـد از پرسـش  است. او سپس با توجه به كاركردهاي مورد انتظار از علـوم انسـاني، مـدلي جد   
 درانـد از: (الـف)    پژوهشي ارائه داده است. شش دستاورد علمي پژوهش حاضـر بـه ترتيـب عبـارت    

و  هاي اصلي و فرعـي  دانان سنتي در نوع پرسش ) اختالف منطق1نشان دادن (: توصيفي بخش
) عــدم اخــتالف 4هــاي فرعــي و ( ) در مرجــع پرســش3هــاي پژوهشــي و ( ) در تعــداد پرســش2(

) اثبات 5: (انتقادي بخش درهاي پژوهشي؛ (ب)  هاي مختلف فلسفي در نوع نگاه به پرسش مشرب
) ارائة مـدلي جديـد بـراي    6: (تحليلي بخش درناكارآمدي نگاه سنتي در حوزه علوم انساني، و (ج) 

   .پژوهشي و ترتيب آنهاهاي  پرسش
  

هـاي   هـاي اصـلي، پرسـش    هاي پژوهشي، منطق كالسيك، پرسـش  پرسش واژگان كليدي:
  .كاركردهاي علوم انسانيفرعي، علوم انساني، 

                                                           
 1ه آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسهيئت علمي گروه فلسفه دانشيار و عضو  .1

  sharifi1738@yahoo.com 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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  نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی مبنای بر اخالق توجیه
  1تقي محدر

  چكيده
رغم نقدهاي وارد بر اين  شده است. به» باور صادق موجه تعريف«طبق تعريف سنتي، معرفت به 

تعريف، توافق نسبي درباره آن وجود دارد. توجيه كه يكي از اركـان ايـن تعريـف اسـت، گـاهي      
معنـاي معيـار صـدق و اثبـات      عنوان يك كـل اسـت و گـاهي بـه     معناي توجيه كل اخالق به به

كوشـيم معيـار توجيـه     قي است. در اين مقاله، معناي دومِ توجيه مراد است و مـي هاي اخال گزاره
تبيين كنيم. بر اسـاس ديـدگاه    عالمه طباطباييهاي اخالقي را بر اساس نظرية اعتباريات  گزاره

عالمـه  هـاي اخالقـي هسـتند.     سازي گـزاره  گرا قادر به موجه نگارنده، تنها مكاتب اخالقي واقع
كند كه اين اعتبـار   حال تأكيد مي داند، درعين هاي اخالقي را اعتباري مي هرچند گزاره طباطبايي

كنـد كـه برخـي از     و همچنـين تصـريح مـي    و قرارداد بر حقيقتي استوار است و آثار واقعي دارد،
گراسـت و بـه همـين دليـل،      اعتبارات، ثابت و نامتغيرند. بنابراين، ديدگاه ايشان در اخالق، واقـع 

  .پذير هستند هاي اخالقي بر اساس نظريه اعتباريات عالمه توجيه هگزار
  

  .، ادراكات اعتباريطباطبايي محمدحسينتوجيه، معرفت اخالقي،  واژگان كليدي:
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  کینونت عقلی نفس از منظرسازگاری نظریه 
  مالصدرا با آیات و روایات 

  1معصومه اسماعيلي

  چكيده
در ميان فالسفه، گاه نظريه حدوث نفس مبنا قرار گرفته و گاه از قدم نفـس دفـاع شـده اسـت.     

كينونت عقلي نفس در مرحله پيش از تعلق به بدن معتقد است كه ايـن  ميان، مالصدرا به  دراين
گردد. اين نظريه مساوي با اعتقـاد بـه قـدم نفـس افالطـوني       مرحله به مرتبه علم خداوند بازمي

توان به جايگاه مثالي نفس دست يافت  نيست. البته با بررسي ديدگاه مالصدرا در قوس نزول مي
ات و روايات ناظر بر تقدم نفس بر بدن باشد. قـرآن كـريم در برخـي    كننده آي تواند توجيه كه مي

آيات بر وجود قبلي نفس اشاره كرده و فالسفه مسلمان ناچارند براي سازگاري نظريه خويش در 
رسـد مالصـدرا ايـن راه را     خصوص جايگاه وجودي نفس با آيات قرآن راهي بيابند. به نظر مـي 

براي نفس پيش از تعلق به بدن، جايگاهي عقلي و مثالي قايل  يافته و از آن دفاع كرده است. او
ميان، آيات و روايات دال بر ميثاق الهي، خزاين الهي و نيز آياتي كه بر هبوط داللت  است. دراين
توانند بر كينونت عقلي يا مثالي نفس حمل شوند؛ چراكه هبوط، بر كينونتي در مقـامي   دارند، مي

از آن منزل تنزل يافته است. مالصدرا تمام روايات دال بر وجود نفس  باال داللت داشته كه نفس
  .كند را پيش از بدن با همين نظريه تبيين مي
    

  .كينونت عقلي، ميثاق، خزاين الهي، نفس، مالصدرا: واژگان كليدي
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