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 معنا، امكان و ضرورت فلسفه تطبيقي
 اخوان مهدي

 
 . معناي فلسفه تطبيقي1

تطبيقي روشن شود و سپس  ةرسد قبل از هر چيز بايد مفهوم و معنا و مراد از فلسفاز لحاظ منطقي به نظر مي

آيا بگوييم به چه معنايي اين مفهوم مصداق دارد )ممكن است( و در قدم بعدي اين پرسش را پاسخ دهيم كه 

 ضرورت هم دارد يا خير؟پرداختن به چنين مفهومي 

ها براي ايضاح مفهومي يك تركيب وصفي ابتدا بايد اجزاء آن كالبد شكافي مفهومي شوند و مراد از هر يك از آن

 مشخص شود.

ي كاربرد ةفلسفه است. براستي مراد از فلسفه چيست؟ اگر بخواهيم با بكار بستن نظري ةجا كلمموصوف در اين

رسد فلسفه شود تعيين كنيم، به نظر ميفلسفه ناميده و بكار رفته مي عام فلسفي، معناي ويتگنشتاين آنچه در عرف

بتوان به  يا به روشهاي كمي و رياضي كه با روش تحقيق آزمايشگاهي و تجربيبا مسائلي سرو كار دارد كه اميد آن

 شود مانند:ترين مقوالت بشري را شامل ميبحث فيلسوف بنياديها وجود ندارد. مسائل مورد ها پاسخ داد در آنآن

ارتباط آن با جسم ما چگونه است؟  ةآيا ما در افعالمان مختاريم يا مجبور؟ آيا غير از جسم، ذهن هم داريم؟ و نحو

يد زندگي توانيم بدانيم؟ با چه اصولي باو چه ميشناسيم واقعي باشد؟ چگونه دانيم و مياز كجا معلوم آنچه مي

حكومت  ةبه چه معناست؟ هدف و معناي زندگي چيست؟ عدالت چيست؟ بهترين شيو« بايد»يا « خوب»كنيم؟ 

 ؟ چرا؟ چرا بايد به زندگي ادامه دهيم؟ آيا جهان پس از مرگ وجود دارد و و چرا چيست

اد. اما هر پاسخي كه به چنين ها پاسخ دتوان به آنآميز بوده و به آساني نميمسائلي از اين دست دشوار و مناقشه

 آورد.اي براي عمل ما فراهم ميهايي داده شود منظري براي نگاه ما به خودمان و جهان و زمينهپرسش

رو كه انسان است حتي به طور ناخواسته چنين نگاهي را برگزيده است اما فيلسوف كسي است كه هر انساني از آن

ها و بينيتوان همه جهانرو ميباشد. از اينها از نظر خود مين پرسشترين پاسخ به ايدر پي معقولآگاهانه 

هاي به اصطالح پايه هستند به طور بالقوه هاي مختلف در سراسر جهان را كه داراي فرضيات و گزارهنگريجهان

گاه نخست ترين مسائل بشري باشد و در نترين و بنياديرسد پاسخ به كلييعني آنچه به نظر مي دانستفلسفه 

 توان فلسفه دانست.بندي شود را داراست ميكه به قالب منطقي صورتو امكان اين به نظر رسيدهمعقول و موجه 

ها و اند در سطح گزارهگرفتههاي ديني شرق و غرب جهان كه در طي هزاران سال مورد قبول عقال قرار نظام

ها را به توان آن)اگرچه نه همه آن سواالت( هستند و ميهاي بنيادين اي پاسخ به همان پرسشمدعيات اصلي گونه

خوب آن در مورد مدعيات اديان ابراهيمي است كه در جريان تأمالت  ةصورت نظامي فلسفي نيز ارايه كرد و نمون

اند شكل و قالبي فلسفي به خود بگيرند )يعني سعي متفكرين فلسفي يك دين آن بوده كه يك نظام فلسفي توانسته

 هاي اصلي دين خود را نيز تأييد كنند.(جا كه ممكن است گزارهي طراحي كنند كه تا آنفلسف
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ترين بنيادي» مفهوم توان نزاع را به دانيم، ميترين مسائل آدمي ميرا پاسخ به بنياديالبته واضح است وقتي فلسفه 

هاي فلسفي يا ديني سنخ مسائلي كه همنتقل كرد، يعني هميشه فيلسوفان يا متفكران يا مؤسسان نحل« مسائل بشري

دانستند. براي مثال بودا آنچه را فيلسوفان هم عصر خود ها را داشته باشد متفاوت از ديگران ميآن ةبشر بايد دغدغ

دانستند و آنچه فايده و غيرضروري و غيرقابل پاسخ ميهايي بيپرسيدند پرسشدر نگاه به جهان و هستي مي

دانست و تمام همّ و سعي خود را معطوف به پاسخ مي« چه بايد بكنم؟»دانست سوال از شر ميترين سوال ببنيادي

 به اين سوال كرده بود.

به مسائل گويي پاسخامكان فلسفي خود قرار داده بودند سلب و نفي  ةگرا در طرح و برنامآنچه فيلسوفان تجربه

سنتي  ةشد به معنا و مراد از مقوالتي كه در مابعدالطبيعميها بيشتر مربوط هاي آنسنتي بود. پرسش ةمابعدالطبيع

 .و به نوعي تحليل مفهومي آن مقوالت گرفتمورد پاسخ قرار مي

آراء فلسفي بايد در نظر داشت اين است كه  ةاي كه در تطبيق و مقايسمؤلفه ترينمهماخير،  ةبا توجه به اين نكت

 دهم(.ن مطلب را بعد از توضيح مفهوم تطبيق توضيح ميابتدا وحدت پرسش دو فيلسوف مشخص شود. )اي

به معناي  comaringفعل  ةباشد كه از ريشمي comparativeمعادل فارسي « تطبيقي ةفلسف»تطبيقي در تركيب 

 باشد. مقايسه و سنجيدن دو يا چند چيز مي

وشن كنيم كه به چه معنايي تطبيقي را مشخص كنيم در همين بخش بايد ر ةاگر بخواهيم پرسش از امكان فلسف

 تطبيقي ممكن است. آيا صرف مشابهت آراء و نظرات دو فيلسوف براي مقايسه و تطبيق كافي است. ةفلسف

 

 تطبيقي ة. امكان فلسف2
ها را مقايسه كرد. آيا توان آندر باب عليت مي يك اشعري مسلمان نظير غزاليآيا به صرف مشابهت آراء هيوم و 

معقوالت ثانيه و چگونگي  ،توان كانت و صدرا را در مواردي چون اقسام و مراحل ادراك، فعال بودن ذهنمي

هاي عزيمت و ظاهر كلماتشان و بدون در نظر گرفتن نقطهامكان مطابقت ذهن و عين به صرف استناد به 

 اند، مقايسه كرد.هن خود مطرح كرده و آبشخورهايي كه داشتهها در ذهايي كه آنپرسش

سوال است. بدين  ةپاسخ و هم در ناحي ةهم در ناحي« سعادت چيست؟»آيا تفاوت انديشمندان در پاسخ به سوال 

گوستين در اند. مثالً تا قبل از آهاي متفاوت رسيدهپرسيدند كه به اين پاسخها امور متفاوتي را ميمعنا كه در واقع آن

هاي فيلسوفان قبل و بعد او دنيوي نبوده است تا بتوان پاسخ -سنت فلسفي غرب تصوري از تمايز سعادت اخروي

 را با هم مقايسه كرد.

 كه:تطبيقي بايد مدّنظر داشت آنست ةآنچه در فلسف

هايي كه دو فيلسوف از شپرس ،هااوالً در پي وحدت سوال دو فيلسوف باشيم. يعني ابتدا بدون در نظر گرفتن پاسخ

  . و مشخص كرد آيا سؤال آنها واحد بوده است يا نه اند را يافتاند و با آن به فعاليت فلسفي پرداختهخود پرسيده

مفهومي در ارتباط است. آيا فيلسوفي كه سوال مشابه  ةثانياً بايد در نظر داشت كه اين پرسش واحد با چه شبك

 هاي آن دو اهميت دارد.عقايد آن فيلسوف ملتزم است. اين امر در مقايسه پاسخر ديگپرسد به فيلسوف ديگر مي
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عالم خيال خود همچون كند فيلسوفان را در تطبيقي به اين معنا ممكن است كه شخصي كه تطبيق مي ةفلسف

باشد( هاي مختلف هم ميهاي نزديك به هم دارند )احتمال تخصصاعضاي يك كميسيون پزشكي كه تخصص

اي( حاضرند كه تشخيص يا عالج او ها بر سر بيماري )مسئلهاند بدانيم. آنلي بر سر بيماري مشترك حاضر شدهو

دهد و ثانياً سعي در درمان ها از تخصص موردنظر خود اوالً بيماري را تشخيص ميكار آساني نيست. هر يك از آن

 آن دارد.

پاسخ و اشتراك در  ةر باشد و هم اشتراك. اختالف در ناحيپس تطبيق در صورتي معنا دارد كه هم اختالف مدنظ

 پرسش و هدف كه حل مسئله است.  ةناحي

توان موارد اي هست. كه ميطرف معرفت شناختيبي ةكند معتقد به منطقكسي كه دو رأي فلسفي را تطبيق مي

عقيدتي  هاي زباني دو نظامو بازي هاي زندگياختالف و نزاع را در آن منطقه رويت كرد. اما اگر معتقد باشد شيوه

توان از اند كه حتي مفاهيم بكار رفته در يك نظام فقط مشابهت لفظي با نظام ديگر دارد و نميآن قدر متفاوت

گرايي معرفت شناختي كرده است و تطبيق آراء منتفي ها را نگاه كرد خود را ملتزم به نسبيبيرون آن دو نظام آن

 است. 

 

 تطبيقي ةشرايط و موانع فلسف. ضرورت و 3
فلسفي در  ةشود. اگر پاسخ به هر مسألتطبيقي روشن شد، ضرورت آن نيز مشخص مي ةوقتي معنا و امكان فلسف

 د.اي واحد ضرورت مضاعف داره مسئلهها بطول تاريخ ضرورت داشته است، ضرورت تطبيق پاسخ

ترين قصد و همّ او جهت حل مسئله به عقالنيفلسفه كشف حقيقت است بايد  يطمتعااگر مقصود فيلسوف و 

داوري و تعصب اين كار آنست كه تمامي آراء و نظرات مختلف را منصفانه و بدون پيش ةوجه ممكن باشد و الزم

 ها را با هم قياس كند.گردهم آورد و آن

د و چه قديم چه هاي بشري چه جدياگر غرض حل مسئله يا الاقل وضوح مدعاست بايد تمامي افكار و انديشه

 شرقي و چه غربي را گردهم آورد تا گره از كار باز آيد.

برماست كه با كمك  اصل زندگي استنه در سطح مطلوبيت زندگي بلكه در سطح كه اگر بشر امروز مسائلي دارد 

 از ميراث انديشمندان قبلي در جهت حل و رفع مسائل و مشكالت نظري و عملي او بكوشيم.

 جه باشد تا غرض به خوبي محقق شود: يق و مقايسه آراء و نظرات چند امر بايد مورد تواما در راه تطب

 . دچار خودشيفتگي نشويم. يعني در فهم و ارايه و تبيين خود آراء موردنظر مبالغه نكنيم.1

كنيم داوري دچار نشويم. يعني بدون دليل قوي و محكم و شناخت كافي و وافي با رأي خاص مخالفت ن. به پيش2

 اي آن را عرضه نكنيم كه پيشاپيش نامقبول و نامعقول جلوه كند.و به گونه

 دليل نسبت به برخي آراء و نظرات نداشته باشيم.. تعصب نداشته باشيم. شور و شوق و حميت و غيرت بي3

و مخالف آن  اما در نهايت در ضرورت تطبيق بايد افزود كه اگر يك رأي و نظر را در پرتو آراء و نظرات مشابه

بريم. آراء مختلف را بايد همچون مخالفين ترين پاسخ پي ميبفهميم و عرضه كنيم به كنه تشخيص مسئله و معقول
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در محاورات افالطوني با يكديگر درگير كنيم تا از افق و زاويه ديد ديگران مدعا و داليل يك فيلسوف نقادي شود 

 ئله بپردازيم.و به اين ترتيب به طور ديالكتيكي به حل مس


