درباره فلسفه و نسبت آن با علوم
آيت اهلل سيد محمد خامنهاي
رئيس بنياد حكمت اسالمي صدرا

اشاره :مطالعه پيرامون فلسفه از زواياي مختلف امكانپذير است .برخي از مهمترين
پرسشها به ماهيت فلسفه و موضوع و مسائل آن مربوط ميشود و برخي ديگر به
رابطه ميان علوم و فلسفه و شرايط رشد و تكامل آنها باز ميگردد .اين سؤاالت را با
رياست محترم بنياد حكمت اسالمي صدرا ،حضرت آيت اهلل سيد محمد خامنهاي در
ميان گذاشتهايم.

مشكوةالنورـ فلسفه يا حكمت چيست و شامل چه بخشهايي ميشود؟
استاد ـ تا آنجا كه تاريخ فلسفه نشان ميدهد فلسفه يا حكمت در قديم االيام تا
پيش از ارسطو به شكل حكمت اشراق بوده و حكماي ايراني و هندي و حتي
حكماي يوناني تا سقراط و افالطون ،همه به اين شكل حكمت يا فلسفه (كه در
يونان به آن سوفيا ميگفتند) اشتغال داشتند .ارسطو كه بر خالف گذشتگان به
روش رياضت و راه معرفتي و شهود و اشراق معتقد نبود پايه فلسفهاي را
گذاشت كه هنوز ادامه دارد و به نام فلسفه مشائي معروف شده است .وي عالوه
بر فلسفه و الهيات به علوم طبيعي هم ميپرداخت و كتب او شامل بخش فوسيس
(يا فيزيك) به معني طبيعيات نيز بود ،از اين رو شاگردان و پيروان ارسطو پس از
مرگ او كتابهايش را به دو دسته كلي طبيعيات و غيرطبيعيات (يا مابعدالطبيعه ،و
به يوناني :متافوسيسا) تقسيم كردند و از آن زمان نام متافيزيك بر روي فلسفه
باقي ماند.
فالسفه مسلمان حكمت و فلسفه را اعم از متافيزيك ميدانستند و از اين رو به
طبيعيات ،حكمت طبيعي و به رياضيات ،حكمت رياضي ميگفتند .آنان بخشي را كه
ارسطو متافيزيك يا فلسفه اولي ناميده بود و در آن علل و مبادي موجودات و
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جواهر را مورد بحث قرار داده بود حكمت الهي يا الهيات نام گذاشتند و ابنسينا
آن را به الهيات به معني االعم ـ شامل مسائل مربوط به موجودات ـ و الهيات
خاص يا اخص ،به معني الهيات درباره واجبالوجود ،تقسيم نمود.
به هر حال مسلمانان نيز متافيزيك ارسطو و دانش مربوط به آن را حكمت و
فلسفه به طور اطالق و گاهي فلسفه اولي نام گذاشتند و مقصود از اولي (يعني
نخستين) به نظر آنان ـ عالوه بر آنچه ارسطو ميگفت ـ تقدم رتبي الهيات بر ساير
شاخه هاي حكمت ـ و از جمله علوم طبيعي و رياضي ـ بود و ميتوان مقصود از
«اوليت» را شرافت موضوع آن (كه اصل و مطلق وجود و يا واجب الوجود بود)
دانست كه نسبت به ساير علوم مزيت و سرآمدي دارد.
البته بايد توجه داشت كه فالسفه گاهي حكمت را با فلسفه مترادف دانسته و به
يك معنا گرفتهاند ،ولي حكمت در عرف حكماي باستاني و قديم علم جامعي بود كه
عالوه بر فلسفه اولي شامل حكمت رياضي و حكمت طبيعي ،يعني علوم ديگر هم
ميشد و نگاه كلنگر و جامع به دانش بشري همين اقتضا را دارد و نبايد فلسفه را
از علوم ديگر دور نگهداشت و يكي از خطاهاي دوران تجدد اروپا همين تفكيك
علوم و جداسازي اشتباهآميز آنها از يكديگر بود.
مشكوةالنورـ موضوع و مسائل فلسفه اولي چيست؟ علوم با فلسفه چه
نسبتي دارند؟ فلسفه براي علوم چه رهآوردهايي ميتواند داشته باشد؟

استاد ـ ميدانيم كه يكي از عمده تفاوتهاي علوم با يكديگر اختالف موضوع
آنهاست .موضوع متافيزيك به نظر ارسطو «موجود» بود كه وي از آن به «جوهر»
(اوسيا) تعبير ميكرد .حكماي مسلمان موضوع الهيات يا فلسفه اولي را «موجود
مطلق» و گاهي موجود بما هو موجود (يعني موجود مطلق و رها از قيود علوم
ديگر مانند طبيعيات و رياضيات و مانند آنها) تعريف كردند و صدرالمتألهين نيز
موضوع فلسفه را موجود مطلق ،همان موجود بماهوموجود ،ميداند .ميدانيم كه
هر علمي عالوه بر موضوع ،داراي مسائلي است ،هم چنان كه هر علم براي خود
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مبادي و مقدماتي دارد .مسائل فلسفه اولي نيز پيرامون «موجود بما هو موجود»
ميگردد و احكام آن را مييابد .يعني چيزهايي كه در اصطالح به آن «عوارض
ذاتي» آن موضوع ميگويند و گزارههايي را ميسازد كه موضوع را معرفي
ميكند؛ مثالً اين موجود واحد است يا كثير؟ علت است يا معلول؟ بالقوه است يا
بالفعل؟ قائم به خود است يا به غير؟ و مانند اينها.
بنابرين فلسفه اولي و حقيقي ،علمي است كه از هر موجود در هر لباس و قيدي
باشد ،بحث مي كند و با نظر اطالق و بدون قيد ،به قدر مشترك همه موضوعات
علوم يعني وجود مينگرد .پس هر دانشي از دانشها براي تعريف و اثبات
موضوع خود ناگزير نيازمند و وابسته به فلسفه است ،به همين سبب است كه
فلسفه و الهيات را مادر علوم و گاهي علوم ديگر را كنيز فلسفه ناميدهاند و به قول
مالصدرا موضوعهاي علوم ديگر همه مسائل فلسفه و به تعبيري اعراض ذاتيه آن
ميباشند و به عبارت ساده علوم از فلسفه زاييده ميشوند .به نظر من علوم ديگر
نه فقط در هدايت امر و آغاز تحصل موضوع خود به فلسفه نيازمندند كه حتي در
نهايت كار خود و براي حل نهايي مسائل اصلي خود نيز گاهي نيازمند فلسفه
ميباشند ،زيرا تنها نگاه فلسفي خارج از هر علم ميتواند پاسخ مسائل كلي آن را
تبيين و تفسير كند .همان طور كه مالحظه ميشود اين گونه گزارهها و احكام
وجودي ،مطلق است و به هيچ علم خاصي اختصاص ندارد و از آنجايي كه اين
احكام و قواعد كلي فلسفي در هر علمي مورد استفاده قرار ميگيرد ،ميتوان
فلسفه يا حكمت را مرجع و مادر همه علوم دانست.
مشكوةالنورـ گزارههاي علمي با گزارههاي فلسفي چه تفاوتي دارند؟
استاد ـ در يك تقسيم معروف ،معرفت و دانش انساني به مراحل و اقسامي
تقسيم شده است .نخستين مرحله نگاه جزيي بشر به اشيا و پديدههاست كه همان
علم جزيي و روزمره ما ميباشد و به محسوسات بشري محدود ميشود ،زيرا
معموالً به وسيله يكي از حواس پنجگانه حاصل ميگردد و لذا اين چنين علمي ،يك
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علم محسوس يا حسي است چون با محسوسات سر و كار دارد.
مرحله بعد و باالتر از آن مرحله ،كليسازي اين معلومات حسي به وسيله
تجريد و تعميم است (كه در روانشناسي تعريف شده) ،يعني بشر با نوعي
استقراي قابل قبول ،به قواعد و قوانيني كلي در جهان ميرسد و با تعقل در كارگاه

ذهن خود ،معقوالتي را به صورت گزارههايي ميسازد كه آن را معقول اول
مينامند و ميدانيم كه علم به معناي مصطلح بايد به صورت كلي باشد .مرادف
فرنگي اين مرحله از علم همان ساينس است.
عالِم علوم طبيعي (فيزيك و شيمي و مانند آنها) دادههاي حسي را در كارگاه
ذهن و روح خود پخته و نتيجهاي ميگيرد و به صورت فرضيه و نظريه و قانون
ارائه ميكند كه اينها نيز همه به عالَم حس بر ميگردد يعني قابل تجربه حسي
است.
محدوده معرفتي گروهي كه خود را مثبتگرا يا پوزيتيويست ميدانند همين
محدوده است .آنها قابليت تحقق اشيا را «معنيداري» مينامند و چيزي به نظر آنها
«معنيدار» است كه قابليت تجربه را داشته باشد .بنابرين حوزه تفكر و تالش
معرفتي آنها فقط همين عالم محسوسات و مادي است و از اين رو به طور منطقي
حق ندارند به مسائل ديگري كه در اين حوزه نيست بپردازند ،همان گونه كه اگر
كسي كور رنگ است يا ضعف بينايي دارد ،حق ندارد چيزها يا رنگهايي را كه
ديگران مي بينند انكار كند ،ولي اين دسته منكر مثبت و تحققي بودن حقايق
غيرمادي و غيرمحسوس هستند مثالً نياي بزرگ آنها يعني هيوم انگليسي معتقد
بود كه فلسفه نوعي سفسطه و خيالبافي است.
مرحله باالتر از مرحله علم حسي آن است كه انسان بتواند معقوالت اول و
قواعد رايج علوم را در كارگاه ذهن خود به زير ذرهبين تحليل ببرد و از آن كلياتي
درجه دوم به دست بياورد و گزارههايي را ارائه كند كه قابل ادراك با حس نيست
و معقول محض است؛ مثالً وقتي فيلسوف از نحوه وجود يا عليت و معلوليت يا
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جزئيت و كليت پديدهاي بحث ميكند ذهن او بطور مطلق با عالَم حس و حواس
پنجگانه تماس ندارد و طرف او همان معقوالت اوليه است از اين رو است كه نام
آن را معقول ثاني (كه به دو دسته فلسفي و منطقي تقسيم ميشود) گذاشتهاند.
حال اگر بخواهيم گزارههاي علمي را با گزارههاي فلسفي مقايسه كنيم ،بايد
بگوييم گزاره فلسفي از مسائلي بحث ميكند كه اوالًـ الزم نيست جزء محسوسات
باشد و لذا ميتواند از خداوند تعالي و فرشته و عقول بحث كند؛ ثانياًـ الزم نيست
كه حتي موضوع آن وجود خارجي داشته باشد ،همان طور كه گاهي از احكام عدم
و معدومات بحث ميكند؛ ثالثاًـ مُشير به حقايق و روابطي است كه فقط عقل
مي تواند آنها را درك كند و ابزار حسي را در آنجا راه نيست ،و لذا آن گزارهها
احكامي عقلي است و قضاياي فلسفي نميتواند قضاياي شخصيه و جزئيه و
خارجيه باشد .در صورتي كه گزارههاي علمي (علم به اصطالح فرنگي) مبتني بر
حس و تجربه است و بايد از موجودات مادي موجود در همين عالم بحث كند و لذا
به قضاياي خارجيه بر ميگردد ،چون تجربه در آن دخالت دارد ،اگر چه به
صورت قضيه حقيقيه باشد .تفاوت ديگر فلسفه و علوم تجربي يا رياضي در روش
(يا به اصطالح متدولوژي) حل مسائل آن و تحقيق در آن ميباشد ،زيرا ميدانيم
كه علوم طبيعي را فقط از راه تجربه و استقرا ميتوان بررسي كرد ولي فلسفه جز
از راه استدالل عقلي و راههاي منطقي بحث نميكند.
مشكوةالنورـ آيا ممكن است موضوعي خاص به عنوان مسأله ،هم در
مابعدالطبيعه مورد بررسي قرار گيرد و هم در علوم؟
استاد ـ موضوعاتي چون حقيقت ماده و جسم يا جواهر و اعراض يا روان و
نفس انساني و قواي ذهني و ادراك و حقيقت احساس و ادراك و برخي مسائل
مانند اينها را در بيش از يك حوزه ميتوان بحث كرد؛ مثالً جسم هم در فيزيك و
هم در مكانيك و هم در شيمي مورد بحث واقع ميشود ولي بحث از جسم در اين
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علوم به لحاظ آثار و قوانين مختلف حاكم بر آنهاست .همين مسأله (يعني جسم)
در فلسفـه به عنوان موجـودي از موجـودات ولي بـه صورت مطلق ـ يعني منهـاي
توجه به آثار و احوال خاص آن ـ بحث ميشود.
به تعبيري ديگر ،ممكن است يك موضوع از چند «حيث» مورد بحث واقع شود
كه هر يك به علمي مستقل و جداي از علوم ديگر مرتبط و وابسته است .مثال ديگر
نفس يا روان انسان است ،كه در روانشناسي و روانپزشكي و روانكاوي و
مانند اينها بحث ميشود .در فلسفه نيز مبحث نفس يكي از مباحث مهم است ولي
نه از آن جهت كه در ديگر علوم بررسي ميشود.
همان گونه كه گفتيم فلسفه يا علم اولي در بحث از اين مسائل نوبت اول را دارد
و پس از تحليل آن از لحاظ اصل وجود و نحوه آفرينش و ماهيت و احكام ماهيت
اشيا ،تازه نوبت به كشف آثار و كاركرد و قواعد آن موضوعات در ساير علوم
ميرسد .مثالً اگر يك روانشناس در اصل وجود نفس يا روح ترديد داشته باشد،
بحث او از كاركرد روان يا ساختار يا رفتار آن كاري بيهوده و سر بيصاحب
تراشيدن است.
مشكوةالنورـ در مغرب زمين انديشمنداني وجود دارند كه هر نوع تفكر
مابعدالطبيعي را غيرمعتبر و حتي بيمعنا ميدانند .تحليل حضرتعالي درباره
ظهور و ريشههاي چنين مكاتب فلسفي در غرب چيست؟
استاد ـ در سده نوزدهم مسيحي در اروپا كه تجربهگرايي يا آمپريسم رواج
داشت و افكار هيوم و كانت بر تفكر اروپايي حكومت ميكرد ،نظريهاي معرفي شد
كه بعدها تا حدودي به صورت مكتبي فلسفي رواج پيدا كرد و به نام اثباتگرايي
(پوزيتيويسم) ناميده شد .بر اساس اين نظريه شناخت جهان و اصوالً معرفت فقط
از راه مشاهده و حس به دست ميآيد و هر معرفت و شناختي كه مستند به حس
نباشد ـ و مثالً چشم انسان آن را نبيند ـ حقيقت ندارد و بياعتبار است.
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بر اساس اين نظريه ،فلسفه و مسائل ماوراء طبيعي (يا مابعدالطبيعه) ،علم و
شناخت و معرفت نيستند و در حكم اوهام و تخيالت پوچ ميباشند .اين گرايش
مادي در حسگرايي حتي از آمپريسم هم فراتر رفت.
بعدها اين نظريه در اوايل سده بيستم مسيحي ( )0291بازسازي شد و گروهي
در وين (اتريش) ـ كه به نام حلقه وين معروف شدند ـ بر اساس همان عقيده و با
صبغه فلسفي ،نظريهاي را مطرح كردند كه بنابرآن گزارهاي كه نگاه جهانشناسانه
دارد و مدعي شناخت حقايق است بايد «اثباتپذير» باشد و در اين صورت معنادار
است.
گفتيم كه مقصود آنها از معنا داشتن همان اثباتپذيري به وسيله تجربه بود،
بنابرين اين به ظاهر فيلسوفان ،با نظريه خود زيرآب فلسفه و عمليات تجريدي
ذهن را زدند و فلسفه به معناي ماوراي طبيعت و دين و خدا و مانند اينها را انكار
كردند .به نظر آنها چون اشيا مادي گرداگرد آنها قابل اثبات تجربي هستند ،پس
واقعيت دارند و تنها گزارههايي كه درباره آنها باشد ،معنيدار هستند.
همچنين بر اساس اين عقيده چيزي به نام ارزشهاي اخالقي قابل قبول نيست
چون راهي منطقي براي اثبات آن (و حتي انكار آن) وجود ندارد .تكيه بر حس و
تجربه و مطلق انگاشتن آنكه به آمپريسم ،و پوزيتيويسم انجاميد بعدها كم و بيش
از طرف افرادي فيلسوف يا غيرفيلسوف به سبب خطاپذير بودن آن مردود
شناخته شد.
بحث از چرايي ظهور اين تفكر و امثال آن در اروپا ،به روانشناسي انسان
غربي بر ميگردد .از ديرباز يكي از ويژگيهاي ملل غربي ،حس باوري و
ظاهربيني آنهاست .بجز دوره اي در قرون وسطاي اروپا كه تحت تأثير فلسفه
اسالمي بود و فالسفهاي مانند آلبرت و توماس ،متون ابنسينايي را تدريس و
تحقيق ميكردند ،و خود از مقامات مذهبي مسيحيت بودند و فلسفه سنتي را براي
بقاي خود و كليسا و مذهب و عقايد ديني خود الزم ميدانستند ،غرب تقريباً در
تمام يا اغلب مقاطع زماني پس از رنسانس هر جا كه به فلسفه پرداخته به معرفت
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حسي بسنده كرده و از آن فراتر نرفته است ،و از جمله جهان مادي را به جهاني
جامع ماده و معنا ترجيح داده و به جاي محورسازي انسان كبيرِ بازمانده
در فلسفـه و عرفان باستانـي ،انسان جسماني مادي را محور امر و خلق قرار داده
است.
با يك نگاه عميق جامعهشناسانه و از ديد روانشناسي اجتماعي به اروپاي پس
از مسيحيت تا به امروز ـ كه صداي كوس تمدن ادعايي آنها گوش جهان را كر
كرده ـ هنوز رسوبات فرهنگ ايالتي و روانشناسي اقوام وحشي مهاجم (فرانكي
و گتي و ژرمن و ساكسون و امثال آنها كه از فرهنگ و تمدن بهرهاي نداشتند) در
ملل اروپايي ديده ميشود و اين فرهنگ در بروز تعصبات نژادي و قومي و
خرافهگرايي و اسطورهسرايي و در شكل و لباس و خوراك و عالقه به سگ و
اسلحه و از طرفي بيباكي ،ماجراجويي ،و نگاه مالكمآبانه به زن و خصلت
تهاجمي و جنگ افروزي و در نهايت منطق كودكانه حسگرايي و باور به صرف
تجربه در آنان ديده ميشود و ظهور انديشههايي غير از اين جزء نوادر است.
مكاتبي فلسفي هم چون آمپريسم و پوزيتيويسم ،پراگماتيسم ،اوتيليتاريسم ،و
اگزيستانسياليسم يا ايدهآليسم و اومانيسم ماديمآبانه ،و مكاتب ديگري كه بعدها
يا در البالي آنها به وجود آمد و حتي ظاهري خرافي و صورت فريبنده
معنويگرايانه دارند ،اغلب بر اساس همان روانشناسي نيمه جاهليت ـ نيمه تمدن
اروپايي است كه از نظر بسياري پنهان مانده است.
مشكوةالنورـ فلسفه چگونه ميتواند از نظريات علمي و رهآوردهاي علم
بهره بگيرد؟ آيا امكان دارد پيشرفت علوم ،برخي از يافتههاي فلسفي را نقض
يا ابطال كند؟ چگونه؟ آيا ورود تخصصي فيلسوف به حيطهاي علمي (مثالً
فيزيك يا رياضي) ميتواند براي فيلسوف و نظام فلسفي او فوايدي داشته
باشد؟
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استاد ـ در تاريخ فلسفه ميبينيم كه گاهي اساس حل مسأله را بر نظريه يا
اصلي از علوم ديگر قرار دادهاند .عيب اين كار آن است كه با تبديل آن نظريه به
نظريه مخالف و كشف خطا و بطالن نظريه قديم ،مسأله فلسفي نيز متزلزل شده
است ،مانند نظريه عقول دهگانه فلسفه مشايي كه بر اساس افالك و هيأت
بطلميوسي بنا شده بود .از اين رو اساساً مسائل فلسفي را نبايستي بر مباني علوم
طبيعي و نظاير آن قرار داد كه پايگاه استواري ندارند ،ولي در عين حال پيشرفت
علوم و رهآوردهاي آن ميتواند به رشد فلسفه كمك كند .مثالً با شناخت بهتر ماده
و جسم در فيزيك نوين ميتوان دقيقتر به مسأله جسم يا ماده فيزيكي نگريست،
يا مثالً با ابداع نظريه نسبيت عام بهتر ميتوان مسأله زمان و مكان را حل كرد و
يا با دقت بيشتر در حقيقت و ماهيت انرژي ،ميتوان به حقيقت مجردات و مفارقات
پرداخت و پديدههاي اين جهاني را بهتر و كاملتر تفسير كرد.
با اين نگاه به علوم از يكطرف و به فلسفه از طرف ديگر ميتوان گفت كه
پيشرفتهاي علوم كم و بيش ميتواند موجب نقض و ابرام مسائل فلسفي باشد؛
زيرا فيلسوف ،نيازمند و متكي به جسم مادي اين جهاني خود است و ناگزير دانش
و معرفت او از طريق دادههاي حسي و از راه حواس پنجگانه او حاصل ميشود.
از اين رو فيلسوف خواه و ناخواه تحت تأثير مسائل علوم طبيعي و تجربي
است .فيلسوف ميتواند مانند حكماي قديم به علوم طبيعي و علوم ديگر بپردازد
ولي مهم آن است كه دچار خلط فلسفه و علوم تجربي با يكديگر نشود و روش هر
يك را در جاي خود به كار ببرد ،اگر چه نتايج آن مشترك باشد.
يكي از امتيازات فالسفه اشراق و عرفان بر فالسفه مشايي همواره اين بوده
است كه روش دستيابي به معرفت و حل مسائل ماوراي طبيعي (و حتي طبيعي) را
منحصر به حس نميدانستند و لذا از طريق ديگري به نام شهود و اشراق و كشف
و بصيرت (در مقابل بَصَر) استفـاده ميكردند كه تا حد بسياري از خطا بـه دور و
تغيير نظريات علوم تجربي در آن خللي وارد نميكرد.
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مشكوةالنورـ آيا ظهور نحلههاي مختلف فلسفي را در مغرب زمين ،ميتوان
نشانه رشد فلسفه در آن ديار دانست؟ براي پيشرفت واقعي فلسفه در سطح
جهاني چه راهكارهايي وجود دارد؟
استاد ـ دانش بشري رو به تكامل است و توقف نـدارد ،زيرا خود بشر و دنياي
او و فكر و تجربه او دائم در حال حركت و رشد و تكامل است و فرقي نميكند كه
اين دانش ،فلسفه باشد يا علوم ديگر ،تجربي باشد يا تعقلي و فلسفي .همان طور
كه گفتيم فرق آن دو در روش حل مسأله است و مسأله فلسفي (اگر از راه شهود
و اشراق قابل حل نباشد كه بسيار نادر است) بطور عادي بايد از راه تعقل و تفكر
و استدالل و براهين منطقي مورد بحث قرار گيرد .رشد فلسفه نيز با تكامل
روشهاي عقالني است ،همان گونه كه رشد علم با تكامل روشهاي تجربي و
گاهي روشهاي رياضي است.
فلسفه با روايت از اين حكيم و آن فيلسوف رشد نميكند ،همان گونه كه علم نيز
با تدريس و نقل و روايت از گذشتگان راه كمال را طي نخواهد كرد .در جامعه
علمي فلسفي ايراني بايستي مدام مطالب فالسفه تحليل و زير و رو شود تا تكامل
پيدا كند .در غرب نيز رشد فلسفه را با تكثير مكتب و فتوا و ابراز عقيده اشتباه
گرفتهاند و هر از چند گاه مكتبي جديد معرفي ميشود و چند صباحي خودنمايي
ميكند و مثل شهاب آسماني به سرعت رو به زوال مينهد .غرب بايد براي تكامل
فلسفه خود به ريشهها برگردد و تجربه هزاران ساله حكما را مايه دست قرار
ميدهد و بويژه به مطالب فلسفه اسالمي خوب توجه كند تا نقايص مكاتب خود را
اصالح نمايد.
امروزه فلسفه غربي با گذشت چهار قرن تكروي و فرار از گذشته هنوز
نتوانسته يك مكتب و دستگاه فكري كامل و سازگار تحويل دهد .هر مكتب فلسفي،
اگر چه به يك يا چند مطلب درست رسيده ،ولي از چندين اصل اساسي مكتب خود
به دور مانده است؛ از اين رو نارساييهاي آن زود ظاهر ميشود و از درون
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خود ،فيلسوف يا مكتبي مخالف خود را به وجود ميآورد ،بدون آنكه با اين نقد و
ايراد فالسفه الحق ،فلسفه سابق كاملتر شود و به مسائل فلسفي بهتر پاسخ گويد.
فلسفههاي غربي با بياعتنايي به فلسفه اسالمي و قرون وسطايي و يا حتي
بي خبري از آن خسارت بسياري را تحمل كرده و استعدادهاي بارز برخي از
فالسفه آنها به بيراهه افتاده و تباه شده است.
البته اخيراً معدودي از اساتيد با تجربه غربي بر اساس اظهارات خود ،نياز
شديد خود را به بازگشت به اصول قدما و از جمله فلسفه اسالمي احساس و ابراز
كردهاند .اين احساس ،به اضافه تالشهاي پاسداران فلسفه اسالمي و بويژه حكمت
متعاليه براي معرفي ميراثهاي گرانبهاي خود به غرب و ايجاد گفتگوهايي از راه
مقاالت فلسفي تطبيقي و همايشهاي بينالمللي ،ميتواند در آينده به پيشرفت
واقعي فلسفه در جهان كمك كند .كاري كه بنياد حكمت اسالمي صدرا به آن معتقد
و دلبسته است و بر اساس چنين باوري اقدامات گستردهاي انجام داده و براي
آينده نيز با مشيت الهي و ياري او برنامههايي مدون و روشن دارد.
مشكوة النور :با تشكر از فرصتي كه در اختيار نشريه قرار داديد.
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