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  گزارش پيش همايش گروه فلسفه و كالم ، اديان و عرفان
3/12/85  

  
  
  
  
  
  

هـاي فلـسفه، كـالم و عرفـان روز پنجـشنبه       همايش و كارگاه تخصصي مطالعات تطبيقي در حـوزه    
در آغـاز همـايش و پـيش از    .  در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شـد   3/12/85

ه     آمد تر كلباسي دبير همايش، ضمن خوششروع نشست اول، جناب آقاي دك   ه حاضـرين، ـب گويي ـب
ا  . پرداختند» فلسفه تطبيقي«تعريف مختصري از     سپس جناب آقاي دكتر ايلخاني سخنراني خود را ـب

  .ارائه كردند» شناسي در فلسفه تطبيقي روش«عنوان 
رهنگ و شـناخت  فلسفه تطبيقي شناخت يك تفكر در يك ف«: ايشان در تعريف فلسفه تطبيقي گفتند  

هاي ديگر و يا مطالعه يك جريان در دو فرهنگ مختلف اعـم از شـناخت نقـاط     آن تفكر در فرهنگ 
» فلسفه تطبيقي«هاي مختلف در فلسفه از طريق جريان  اشتراك و اختالف آن است و مقايسه ساختار 

تواند   بلكه ميكه در فلسفه تطبيقي شايد فقط مقايسه موضوعات با يكديگر نسبت  . پذير است   امكان
ها در مجموعة فرهنگي هم باشد كه امكان فهم آن تفكر را در  ها، دريافت و بسط آن ارتباط بين فلسفه

ان كـه در عـين تفـاوت    . كند  فرهنگ جديدي فراهم مي    هـا،   مثالً بررسي نظريه مشĤيي در فلسفه يوـن
رتباط تاريخي مشترك دارند هايي كه منشأ مشترك يا ا هايي هم دارند يا مطابقت ميان فلسفه     شباهت
  .پذيري توماس آكوئيناس از ابن سينا مثل تأثير

  .را بيان كردند» فلسفه تطبيقي«تر شدن   آكادميك–دكتر ايلخاني در خاتمه پيشنهاد پژوهشي 
هاي فلسفه، كالم و عرفان  گاه تخصصي مطالعات تطبيقي در حوزه در دومين سخنراني همايش و كار

  . در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد3/12/85 كه در روز پنجشنبه
هـا و   رهيافـت : فلـسفه تطبيقـي  «رضا بهشتي در ارائه سخنراني خود با عنوان  جناب آقاي دكتر محمد  

هدف فلسفه تطبيقي را تالش براي درك انديشه فلسفي، نظام فلسفي يـا ارزيـابي آن نظـام     » ها  روش
  .دهد، دانستند را مبناي كار خود قرار مي آن  فلسفي، كه پژوهشگر
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  را اصطالح جديدي قلمداد كردند كه» فلسفه تطبيقي«و اصطالح 

  استقبالي: و در ادامه افزودند.  ميالدي پديد آمد19 از اواخر سدة 
  اروپايي صورت  هاي فرهنگي غير  كه از اين جريان در حوزه

  هاي فرهنگي ه انديشهشود و عرض هايي انجام مي گيرد با انگيزه  مي
  هاي ديگر و نوعي تقابل در فلسفه فراگير مغرب  از ناحيه فرهنگ

دانند  زمين و در مواردي مقابله با نوع نگرش تاريخي همانند كساني كه مثل هگل فلسفه را مسيري مي 
ن هـم در ايـ  . دهـد  را تنها به فلسفه مغرب زمين مـي  شود و ارزش زمين منتهي مي كه به فلسفة مغرب   
  .فرايند بوجود آمد

پديد ... هاي ديگري از جمله علوم تجربي، ادبيات و  و مسئلة مطالعات تطبيقي قبل از فلسفه در رشته
  . ابتدا در حوزة علوم تجربي صورت گرفت و سپس در علوم انسانييعني. آمده بود

هـاي   هـا و طبقـه   سـته شـناس، گياهـان را در ر   ايشان در خاتمه مثالي ارائه كردند كه همانطور كه گياه  
رود و   ها و انواع نظام بيني گر فلسفه هم بايد بدنبال جهان كند، تحليل مختلف تقسيم مي   هاي فلسفي ـب

  .بند كند ها را تقسيم و طبقه آن
هاي فلـسفه،   در آخرين سخنراني نشست اول همايش و كارگاه تخصصي مطالعات تطبيقي در حوزه  

 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد، 3/12/85كالم و عرفان كه روز پنجشنبه 
اب فلـسفة مقايـسه   «جناب آقاي دكتر محمود خاتمي مقالة خود را با عنوان   » اي مالحظاتي چند در ـب

ايشان در ابتدا خاطر نشان كردند كه رشتة جديدي كه در غرب تاسـيس شـده و هنـوز      . ارائه كردند 
خواهـد كليتـي در     ، كه مطالعاتي اسـت كـه مـي   World Philosophy با عنوان –آكادميك نشده 

 خواه در افريقا يا اروپا يا آسيا ايجاد كند، نبايد با فلسفه تطبيقي كه امروز بحث  هاي مختلف دنيا فلسفه
  .نظر ماست خلط شود مورد

Comparative Philosophyه فلـسفه تطبيقـي     اي معنا مـي    بهتر بود فلسفه مقايسه چـون  . شـد ـن
Compare يعني مقايسه كردن و مقايسه كردن عام از تطبيق كردن است و لذا بايد اجازه بسط اين  

  .ايم بدهيم واژه را كه به تطبيق ترجمه كرده
ه       دكتر خاتمي در ادامة سخنراني خود به اين مسئله اشاره كردند كه فلسفة تطبيقي يك نگاه اسـت ـن

توانيم فلسفه تطبيقي   تفكر تاريخي نداشته باشيم، نميمثالً تا. يك روش و مباني خاص خود را دارد     
  .شود داشته باشيم و اين جاست كه اهميت تاريخ در بحث فلسفه تطبيقي روشن مي
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ها رهايي يابد كه تفكـر تـاريخي     از گسست– به تعبير نتيجه –تواند  چون تنها هنگامي فيلسوف مي 
 مطرح Methodologyي است كه تحت عنوان و اما بحث نگاه منوط به يك پيكرة كل. داشته باشد

 كه بايد در فلـسفه تطبيقـي لحـاظ    – يك نگاه است، تفكر مدرنيته است   Methodology. شود  مي
 نبايد انتظار وحدت و اين هماني – به گفته دكتر خاتمي –شود و كالم آخر اينكه از فلسفة تطبيقي    

  .داشته باشيم
هـاي فلـسفه،    رگاه تخصصي مطالعات تطبيقي در حوزهدر اولين سخنراني نشست دوم همايش و كا   

   در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد،3/12/85كالم و عرفان كه روز پنجشنبه 
ه شـيوه تطبيقـي   «جناب آقاي دكتر سليمان حشمت سخنراني خود را با عنوان       ه  » تقرير فلسفه ـب اراـئ

  :ايشان فرمودند. كردند
رچند در كشور ما بصورت مقايسه ميان مĤتر فكري و فلسفي اسالمي با سنت فلسفي فلسفه تطبيقي ه

 يافته، اما در (Polemic)اي  مغرب زمين در دوره جديد و معاصر و بعضاً قرون وسطي وضع مناظره
ل   . بيرون از ايران به صور ديگر طرح گرديده است   ابتدا در دهة بيست قرن بيستم با اسـتفاده از تماـث

(Analogy)   در ايـن حـال قيـد    . مطرح گرديـد ) به يك معنا( به گونه قسمتي از اقسام علوم طبيعت
هاي فلسفي گوناگون بلكه  ها و باور ها در فرهنگ تطبيقي در تركيب فلسفه تطبيقي نه نظريه اين هماني

  .ها بود بيانگر موازنه و تساوي در نسبت
جهت سلب با فلسفه تاريخ و انديشه تاريخ  چه از حيث ايجاب و چه از صورت ديگر فلسفه تطبيقي

) اي به معناي مقايسه(مرتبط است در ايران به جهت فقدان نظرگاه تاريخي فقط بصورت تقرير تطبيقي 
  .از فلسفه درآمده است

حشمت فلسفه تطبيقي را  و در خاتمه دكتر سليمان
  .اي دانستند تقرير فلسفه به شكل تطبيقي يا مقايسه

اني نشست دوم همايش و كارگاه در سومين سخنر
هاي فلـسفه،   تخصصي مطالعات تطبيقي در حوزه  
 در 3/12/85عرفان و كالم كـه در روز پنجـشنبه     

ساني و مطالعــات فرهنگــي    پژوهـشگاه علــوم اـن
برگزار شد، جناب آقاي دكتر مهدي دهباشـي در     

» امكـان فلـسفه تطبيقـي   «سخنراني خود با عنوان      
هاي مطالعه و يكي  تهفلسفه تطبيقي را يكي از رش 

هاي تركيبي يا فلسفه كاربردي دانستند و  از فلسفه
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هـا    ها و شباهت هدف آن را بررسي نقادانه تفاوت 
قلمداد كردند كه از تركيب اين نظريات، نظريات 

و بعنـوان مثـال مالصـدرا و    . آيد  نوين بوجود مي  
ا   هگل را ذكر كردند كه هر دو فلسفه  هايشان را ـب

يه مـسائل مطـرح شـده گذشـته بنـا      توجه و بر پا 
در . اند كه اين امر نوعي فلسفه تطبيقي است  كرده

گـاهي در فلـسفه    : ادامه سخنراني، ايشان افزودند   
تطبيقي در غرب افكار انديشمندان را در دو تمدن 

دهند و گا هي  شرق و غرب مورد مطالعه قرار مي
ه بررسـي يـك موضـوع        با نگـاهي محـدود     تـر ـب

فلـسفي و   لسفه تطبيقي را نوعي پتاپردازند و ف   مي
خواندند، كه نه تنها در مورد مسائل     فرافلسفي مي 

هـا بحـث    ها و شباهت گوناگون بر مقياس تفاوت  
  .كند بلكه ناقد خود هم هم هست مي

ايشان كار فلسفه تطبيقي را بسيار پيچيده دانسته و ورود به حيطة آن را مستلزم اشراف بر تاريخ بشر  
  .دانستند

ها و  در پايان با بررسي بحث عدم در سه حوزة غرب، تمدن هندي و تمدن چيني به بيان شباهت و  
  .تمايزات موجود پرداختند

هاي فلسفه، كالم و عرفان  در پايان نشست دوم همايش و كارگاه تخصصي مطالعات تطبيقي در حوزه
 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعا فرهنگي برگـزار شـد، اسـتاد محتـرم     3/12/85كه روز پنجشنبه  

  جناب آقاي دكتر ابراهيمي ديناني سخنراني كوتاهي ايراد فرمودند،
 مطالب مطرح شده توسط اساتيد در جلسه امروز، فلسفه را كار عقـل و  ايشان پس از سودمند بودن   

عقل را ميزان همه چيز دانسته و نيز افزودند كه عقل تنها موجودي است در عالم هستي كـه خـود را     
يعني تعريف عقل جز با عقل ميسر نيست و حال كه عقل . شود كند و نيز با خودش تعريف مي نقد مي

ها از  در ادامه از تقابلي كه همة تطبيق. د كرديم پس كارش تطبيق و انتخاب استرا ناقد خودش قلمدا
تر است، تقابل ميان من و  خيزد سخن گفتند كه اين تقابل كه از تقابل عدم و وجود هم مهم  آن برمي 

  :دكتر ديناني سخنان خود را با بيت شعري از حافظ به اتمام رساندند. جز من است
  كنان باده مستانه زدند صوفيان رقص    ن و او صلح افتادشكر ايزد كه ميان م
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هاي فلسفه، كالم و عرفان كه  گاه تخصصي مطالعات تطبيقي در حوزه در نشست سوم همايش و كار
 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد، جنـاب آقـاي   3/12/85در روز پنجشنبه  
  .ارائه كردند» سهروردي از نگاه كوربن«نوان عرب سخنراني خود را با ع دكتر حسن سيد

هاي اگزيستانس  ايشان جوهرة اصلي كار كوربن را هم زباني ميان فلسفه و حكمت اسالمي و فلسفه  
دانسته و متذكر شدند كه كوربن تصوري كه از سهروردي داشته اين است كه سهروردي قصد برقرار 

داشته در صورتيكه سهروردي قصد بيان منابع سـنت  كردن جمع و اتحاد ميان اسالم، يونان و ايران    
  .اش از آن برآمده، داشته است فكري خود كه انديشة اشراقي

كوربن با مطالعات خودش سهروردي را در حد يك عارف دانسته و اشراق را نيز به عرفان و تصوف 
روردي انجام داده اما هايي كه درباره انديشه سه ها و پژوهش كوربن با وجود تمام بررسي. تقليل داده

ا سـنت   در هيچ يك از نوشته    هـاي منطقـي پـيش از او     هايش به آثار منطقي سهروردي و تطبيق آن ـب
  .اي ندارد اشاره

 هانري كوربن به بررسي و پژوهش دربارة سهروردي بطور  عرب دوباره به تمايل در خاتمه دكتر سيد
 نهايي كه اساس كار كوربن در واقع  با يك جمله و سخنراني خود را عارفانه و صوفيانه تأكيد كردند  

هاي فلسفي دست يافت، به پايان  توان به تحقق چنين ماهيتي در پژوهش آموزد كه چگونه مي به ما مي
  .رساندند

هاي فلـسفه، كـالم و    گاه تخصصي مطالعات تطبيقي در حوزه در ادامة نشست سوم از همايش و كار  
 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي برگـزار شـد،     3/12/85عرفان كه در روز پنجشنبه   

مباني و شرايط امكان تطبيق ميان فلـسفه  «: زاده مقاله خود را با عنوان جناب آقاي دكتر علي كرباسي  
  .ارائه دادند» با حكمت اسالميمدرسي مسيحي 

ي موجود در ايـن زمينـه   ايشان ابتدا و براي ورود به بحث به تعريف فلسفه تطبيقي و بيان ديدگاهها   
  :پرداختند و سه ديدگاه را برشمردند

اينكه فلسفه تطبيقي را به معناي قياس مسائل با يكديگر تلقي كنيم كه اينگونه فلسفه :  ديدگاه اول-1
  .تطبيقي عمري به درازاي عمر فلسفه دارد

سفه ارتباط تنگاتنگي با  فل– هانري كوربن است   كه همانند ديدگاه–در اين ديدگاه :  ديدگاه دوم-2
ه  . توان ذكر كرد تطبيق در مبادي اسـت  شناسي و هرمنوتيك دارد و آنچه در اين ديدگاه مي   پديدار ـن

  .قياس در وجوه اختالف و اشتراك
چون در اين . پذير نيست در اين ديدگاه بر اساس مباني خاصي فلسفه تطبيقي امكان:  ديدگاه سوم-3

  .در ارتباط تنگاتنگي با تاريخ لحاظ شودديدگاه فلسفه تطبيقي بايد 
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ديدگاه موجود در فلسفه تطبيقي افزودند كه با توجه به ديدگاه دوم،  زاده پس از بيان سه دكتر كرباسي 
توان به تطبيق ميان اشتراك و اختالفات در مبادي و مقاصد سنت فلسفي يونان با حكمت اسالمي  مي

سينا تطبيق نمود و بر اساس همين  و ارسطو با فارابي و ابنهاي افالطون  دست يازيد و ميان انديشه     
توان به تطبيق ميان دو سنت فلسفي مسيحي و اسالمي پرداخت و اينكـه   مبنا و ديدگاه است كه مي   

اني و         فيلسوفان اسالمي و مسيحي، تالش بسياري در راه پركردن ميان دو ميراث بزرگ فلـسفه يوـن
 از خود نشان دادند –تراك فلسفه مسيحي و فلسفه اسالمي است  كه نقطه اش–سنت ديني ابراهيمي  

  .كه البته توقيف يكساني نداشتند
  
  
  
  
  
  
  

هاي فلسفه، كالم و عرفان كـه روز   در خاتمه همايش و كارگاه تخصصي مطالعات تطبيقي در حوزه   
  . در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، برگزار شد3/12/85پنجشنبه 

ه  » معنا، امكان و ضرورت تطبيق فلـسفي «اللهي مقالة خود را با عنوان  رضا آيت كتر حميد آقاي د  اراـئ
پذير نبود هيچ تالشي براي رسيدن به  ايشان با تأكيد بر معنا، توضيح دادند كه اگر فهم امكان     . كردند
ي شرايط هم رغم موانعي كه در فلسفه تطبيقي وجود دارد اما بسيار غرب امكان نداشت و عليفلسفه 

 بعلت برخي مالحظات –شود امكان فلسفه تطبيقي نيست  از طرفي گفته مي . براي تطبيق مهيا است   
   –هرمنوتيكي 

يعنـي هـر   . پذير اسـت  هاي جدي روبروست اما امكان با دشواريبه عقيدة بنده، مسير تطبيق فلسفي   
دكتر . ظات بايد در نظر گرفته شودتوان انجام داد، براي انجام هر تطبيق يك سري مالح تطبيقي را نمي

  .ها هاي معنايي است نه يكي كردن آن اللهي در ادامه افزودند كه تطبيق نزديك كردن افق آيت
ها و  خواهد كار فلسفه تطبيقي انجام دهد بايد اشراف كلي به بستر فرهنگي و رويكرد و كسي كه مي

  .ائل فيلسوف يا نظام فلسفي را بشناسدهان و مس هاي بحث يك مفهوم داشته باشد و دغدغه زمينه
  :ايشان در آخر بحث خود دالئل اهميت فلسفه تطبيقي را برشمردند



 ٧

شناسد حتماً بايد در كنار ديگري باشد تا به شناخت خود   نمي– تنها –گاه خودش را   انسان هيچ-1
  .شود ها است كه باز مي برسد و گسترة ديد انسان در تعامل فرهنگ

 كه مبنا و –ها   خصوصاً در گفتگو–كند  اني شدن ضرورت فلسفه تطبيقي را ايجاد مي شرايط جه-2
  .هاي انساني است پيش فرض تمامي تعامل

هـا ضـروري    رغم مالحظات جدي، تطبيق فلسفي ممكن و حتي براي تبادل انديشه   علي: نتيجه اينكه 
  .است

تخصـصي مطالعـات تطبيقـي در    دكتر رضا داوري يكي از سخنرانان نشست اول همايش و كارگاه    
ساني و مطالعـات   3/12/85هاي فلسفه، كالم و عرفان كه روز پنجشنبه      حوزه  در پژوهشگاه علوم اـن

  .ايراد كردند» فلسفه تطبيقي چيست؟«فرهنگي برگزار شد، بودند كه سخنراني خود را با موضوع 
  . به جواب رسيدپرسيدن براي. ايشان با طرح سئوال است نه جواب دادن به اين سئوال

رود يعني در پـس   در پاسخ به اين سئوال ذهن به هزاران راه مي. اين سئوال، سئوالي است براي فكر  
  .شود مسائل بسياري مطرح مي. پشت اين سئوال

و در ادامه به پيشينة تاريخي بحث فلسفه تطبيقي اشاره كردند و گفتند اگر مـراد از فلـسفه تطبيقـي،         
چنانكه در آثار فيلسوفان از زمان .  از هنگامي كه فلسفه بوده، اين تطبيق هم بودهها باشد، تطبيق فلسفه

اين يك سنت بوده كه فيلسوفان آراء اسالف خود را ذكر كنند . ارسطو تاكنون، تطبيق آراء وجود دارد
  .و به سنجش آن بپردازند

يق آراء به اين صورتي كه از قرن يعني تطب. اما فلسفه تطبيقي به آن معنا كه از زمان ارسطو بوده، نيست
  . بوجود آمد، وجود نداشته19
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨

دكتر داوري در ادامه علت بوجود آمدن سئوال فلسفه چيست؟ را پديد آمدن سستي در كـار فلـسفه        
شد و حال كه راه  گويد اگر فلسفه مسيري مشخص داشت ديگر اين سئوال مطرح نمي  داند و مي    مي

پردازم و اصوالً  سوف كه در آغاز هرگز از خود نپرسيده بود چرا من به فلسفه ميتيره و مبهم شده فيل
  .پرسد فلسفه چيست؟ را از خود مي

بيند، اينگونه است كـه ميـان    رود، آينده را مي و در نهايت ذكر كردند كه فلسفه وقتي راه خود را مي     
  .فلسفه و مدرنيته پيوندي جدا نشدني ديده مي شود

  


