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 چكيده
ع ( فلسفه تطبيقي در ايران به و 1375نوان يك رشته دانشـگاهي ابتـدا در مقطـع دكتـري (

( پس از آن در مقطع كارشناسـي ) ايجـاد شـد. از زمـان ايجـاد ايـن رشـته در 1389ارشـد

و اكنـون بـه امـر هاي مختلف كشور، عده زيادي در اين رشته دانش دانشگاه آموخته شـده

و پژوهش مشغولند. با  و مقـاالت كتـاب در خصـوص فلسـفه تطبيقـي كـه اينآموزش هـا

و بعضاً سمينارهايي هم برگزار شده است، ولي كمتر بـه فلسـفه  چندي به نگارش درآمده

ايـن رشـته كـه ايـن تطبيقي به عنوان يك رشته دانشگاهي پرداخته شده است. با توجه بـه 

مي دانشگاهي در دهه دوم عمر خود به حوش اينو برد، جا دارد كه به مسائلي كه حول سر

نسبتاً نوپاي دانشگاهي مطرح است، پرداخته شود. بـر ايـن اسـاس در مقالـه حاضـر رشته 

و خارجي، بـا بهـره سعي شده است عالوه بر هـاي گيـري از تجربـه رجوع به منابع داخلي

و هم كسي كه چنـد سـالي بـه كـار شخصي هم به عنوان يك دانش آموخته فلسفه تطبيقي

و پژوهش در اين خصوص مشغول بوده به تدريس مسائل مربوط به ايـن ترين مهماست،

رشته دانشگاهي پرداخته شـود. مـواردي كـه در ايـن نوشـتار در خصـوص رشـته فلسـفه 

و امكـان فلسـفه تطبيقـي، فايـده تطبيقي بدان ها پرداخته شده اسـت، عبـارت از: چيسـتي

ود هاي تطبيق، اساتيد فلسفه تطبيقي، مشـكالت روشـي، منـابع موجـ فلسفه تطبيقي، حوزه

و وضعيت دانش و مجله  آموختگان اين رشته. اعم از كتاب

ها كليدواژه
 فلسفه تطبيقي، رشته دانشگاهي، رشته فلسفه، مطالعات تطبيقي.
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 مقدمه

) و1)1375فلسفه تطبيقي در ايران به عنوان يك رشته دانشگاهي ابتدا در مقطع دكتـري

( پس از آن در مقطع كارشناسي د. از زمـان ايجـاد رشـته فلسـفه ) ايجـاد شـ 1389ارشد

و كتاب تطبيقي در دانشگاه به هاي ايران، مقاالت هاي چندي در خصوص فلسفه تطبيقي

و بعضاً سمينارهايي هم در اين خصوص برگزار شـده اسـت.  بـا2نگارش درآمده است

هـاي ايـران در دهـه دوم عمـر رشته فلسفه تطبيقي در دانشگاهكه اينرغم اين حال علي

ميبهخود  حـوش ايـن رشـته دانشـگاهي مطـرح اسـت،و برد، به مسائلي كـه حـول سر

تـوان بـه پرداخته نشده است. از ميان مسائل مهمي كه در اين خصوص مطرح است، مي

و امكان فلسفه تطبيقي، فايده فلسفه تطبيقـي بـراي سـنت  اين موارد اشاره كرد: چيستي

تط فلسفي ما، حوزه و نحـوه تـدريس هاي تطبيق در رشته فلسفه بيقي، وضـعيت اسـاتيد

و وضـعيت آن و منابع موجود اعم از كتاب، مجلـه ها، مشكالت روشي كارهاي تطبيقي

آموختگان اين رشته. بر ايـن اسـاس جـا دارد تـا بـا رويكـردي نقـدي بـه شغلي دانش

وضعيت رشته فلسفه تطبيقي پرداخته شود؛ مسئله مهمي كه موضـوع نوشـتار حاضـر را 

 است. شكل داده

و امكان فلسفه تطبيقي  چيستي

ميكه گـاه)Comparative philosophy(يقيفلسفه تطب يفرهنگـانيـ اوقـات فلسـفه

)cross-cultural Philosophy(مي از شود، حوزه ناميده اي اسـت كـه در آن فيلسـوفان

و گفت سنت ميو هاي فلسفي مختلف به بحث پردازند. فلسـفه گو درباره مسائل فلسفي

اي كـه در يـك سـنت فلسـفي خـاص صـورت تطبيقي بدين معنا از مطالعـات مقايسـه 

و پذيرد، متمايز است؛ براي مثال در سنت فلسفه اسالمي، مقايسـه ديـدگاه ابـن مي سـينا

شـود. مالصدرا در خصوص يك موضوع خاص مصـداق فلسـفه تطبيقـي قلمـداد نمـي 

و اف الطون در يك موضوع خاص همچنين در سنت فلسفي غرب مقايسه ديدگاه ارسطو

 
1.و بيستمين جلسه شوراي عالي برنامهمصو .)27/3/1375( ريزيب سيصد
يك توان به گردمي براي مثال.2 انـداز چشـم وضـعيت امـروز، كنگره ملي علوم انسـاني،«در»مطالعات تطبيقي«روزه همايي

و منـابع علـوم انسـاني،. اشاره كرد»فردا و اين كنگره به كوشش شوراي بررسي متون وابسـته بـه پژوهشـگاه علـوم انسـاني
شدسيما برگزاو المللي صدا هاي بين مركز همايش در تهران،1385 اسفندماه24تا22مطالعات فرهنگي در روزهاي  .ر
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گرايي با ديـدگاه جـان الك از مكتـبو حتي مثالً مقايسه ديدگاه دكارت از مكتب عقل

شود. بنابراين فلسـفه تطبيقـي در جـايي مطـرح گرايي، فلسفه تطبيقي قلمداد نمي تجربه

هاي فلسفي شـرق همچـون سـنت شود كه دو سنت فلسفي كامالً مختلف مثل سنت مي

 سنت فلسفي غرب مقايسه شود. فلسفي هند با 

هـاي اي مربوط به قرن بيستم است؛ هرچند كه ريشـه فلسفه تطبيقي درغرب پديده

و گردد كه در آن شرقمي آن به قرن هجدهم بر شناسي به داليل متعدد از جمله اسـتعمار

و بهره و ملل ديگـر آغـاز شـد. مطالعـات تطبيقـي در قـرن هجـدهم برداري از كشورها

ا و زبان بتدا در دو رشته ديننوزدهم و بعـدها بـه حـوزه شناسي هـاي شناسي پديد آمـد

ديگر كشيده شد. ظاهراً اولين كسي كه اصطالح فلسفه تطبيقي را به كار برده است، پـل 

 1931فرانسوي در كتابي بـه همـين نـام در سـال)(P. Masson Ourselماسون اورسل 

(هنـد) است. وي با مركزيت قائل شدن براي انديشه غربي، اقدام به مطالعه فلسفه شرق

و فهم تاريخي فلسفه است.   كرد. از نظر او بنيان فلسفه تطبيقي، تاريخ

ــين كنفراســي هــم كــه در خصــوص فلســفه تطبيقــي برگــزار شــد،  سلســلهاول

و غرب كنفرانس بـود (East-West Philosophers' Conferences) هاي فيلسوفان شرق

در 1939كه در تابستان  و گزارش آن بعـدها با حمايت مالي دانشگاه هاوايي برگزار شد

اي كه توسط چارلز الكساندر توسط انتشارات دانشگاه پرينستون در مجموعه 1944سال 

در ويراستاري شد، به چاپ رسـيد. از آن زمـان بـه بعـد كتـاب  و مقـاالت مختلفـي هـا

و در آن مسا ئل مختلفي همچون امكان خصوص فلسفه تطبيقي به نگارش درآمده است

و نتـايج فلسـفه تطبيقـي، مشـكالت پـيش روي  يا عدم امكـان فلسـفه تطبيقـي، فوايـد

و امثال آن مورد بحث قرار گرفته است.   فيلسوفان تطبيقي

خالف غرب، در شرق مطالعـات تطبيقـي در حـوزه فلسـفه از قـدمتي طـوالني بر

از هند به سوي چين را مثال زد كه توان گسترش بوديسم برخوردار است؛ براي مثال مي

و آيين و طي آن ميان بوديسم از يك سو و دائو از سوي ديگر، ديالوگ هاي كنفوسيوس

 گو برقرار شد.و گفت

و ويتنام، ميـان همچنين با ورود بوديسم به كشورهاي كره، ژاپن، سري النكا، تايلند

و بوديسم گفت سنت دوو هاي بومي اين مناطق ه ايجاد شد. شـايد بـه دليـل سوي گوهاي

و انس طوالني شرقيان با گفت و ديالوگو همين آشنايي فرهنگي باشـد كـه هاي ميان گو
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در بسياري از كارهاي تطبيقي صورت گرفته در خصوص فلسفه و غربـي، هـاي شـرقي

از دهه سوي متفكران شرقي صـورت پذيرفتـه اسـت؛ بـراي مثـال هاي اوليه قرن بيستم

، سـروپالي راداكريشـنان)(Sri Aurobindo,1872-1950ي اوروبينـدو تـوان بـه سـر مي

)Servepalli Radha krishnan,1888-1957 (و پي.تي.راجوP.T.Raju)(كه اشاره كرد

در از متفكران بزرگ هندي بوده كه در زمينه فلسفه تطبيقي كارهاي مهمي انجام داده اند.

ا داريم كه با نوشتن پژوهشي در بـاب امـرر) Nishida Kitaro(ژاپن هم نيشيدا كيتارو 

و ديـن 1911در سال)(An Inquiry into the Good خير بـه ارزيـابي نقادانـه فلسـفه

 غربي از منظر بوديسم ماهايانه پرداخته است كه امروزه در كارهاي اعضاي مكتب كيوتو

)Kyoto School(يجي نيشـيتانيهمچون ك Keiji Nishitani)(اب  Masao(و ماسـائو

Abe(.تبلور دارد 

و مسـائل در عالم اسالم هم متفكران مسـلمان مطالعـات تطبيقـي در حـوزه ديـن

و فلسفي داشته و«هاي ملل نحل متكلمان مسلمان مثـل اند. در واقع كتاب كالمي الملـل

گونه مطالعـات) از مصاديق بارز اين479ـ 548( محمدبن عبدالكريم شهرستاني» النحل

مياست. شهر و هفت اقليم را نيز ستاني در اين كتاب جهان را به هفت اقليم تقسيم كند

و شمال تقسيم مي را كند. شهرستاني ملت به جهات چهارگانه شرق، غرب، جنوب هايي

مي كه در اين جهات چهارگانه زندگي مي كنـد: عـرب، كنند، به چهار ملت بزرگ تقسيم

و هند. اين كتاب به چندين زب  ان مختلف ترجمه شده است.عجم، روم

يكي از مباحث مهمي كه همواره در خصوص فلسفه تطبيقي مطـرح بـوده اسـت،

امكان يا عدم امكان فلسفه تطبيقي است. به طور كلي در اين خصوص دو ديدگاه عمده 

و غربـي، اي با توجه به اختالف زياد ميـان فلسـفه وجود داشته است. عده هـاي شـرقي

د ميهرگونه تطبيقي را دانند. ايشان براي اثبات ديـدگاه خـودر اين خصوص غيرممكن

فلسـفه تطبيقـي ممكـن نيسـت؛ زيـراكه اينجويند، از جمله به ادلة مختلفي تمسك مي

و هاي فلسفي حتي در خصوص ماهيت فلسفه ميان سنت اي مثـل سـنت فلسـفي شـرق

سـفه تلقـي كـه در شـرق فل چـهآن سنت فلسفي غرب توافق وجود ندارد. بـراي مثـال 

مي مي هـاي شـرقي خصوصـاً شود. از نظر اين گروه، فلسفه شود، در غرب الهيات ناميده

فلسفه هندي، چيزي شبيه مكاتب فلسفي اسكوالستيك در غرب هسـتند كـه مرجعيـت 



 �239: مجموعه مقاالت)1( بررسي وضعيت فلسفه در ايران معاصر

و تجارب عرفاني را پذيرفته اند، در حـالي كـه اعتبـار ايـن امـور از سـوي كتاب مقدس

و شبهه  است. فيلسوفان غربي مورد شك

را اي بيان كرده در پاسخ به اين اشكال عده » معرفـت بـه واقـع«اند كه اگر فلسـفه

توان گفت كه برداشت مشتركي از فلسـفه ميـان سـنت تعريف كنيم، در اين صورت مي

و غربي وجود دارد. با اين حال، عده اي بر اين باورند كه اين توافـق يـك توافـق شرقي

از واقعيتو معرفتبررسي معناي ظاهري است؛ چراكه همين كه  شروع شود اين توفق

و واقعيـت،و معرفـت هاي مختلف از ماهيـت بين خواهد رفت؛ چون برداشت الگوهـا

و غرب پديد آورده است كه كار تطبيـق نظام و مختلفي را در شرق هاي فلسفي متفاوت

مي را غير هـاي بـه اخـتالف سازد. به هر روي، مخالفان فلسفه تطبيقـي بـا اسـتناد ممكن

و غرب وجود دارد، معتقدنـد مطالعـات تطبيقـي عميقي كه ميان سنت هاي فلسفي شرق

 ممكن است. غير

از سوي ديگر كساني هستند كه بر اين باورند امكان مطالعـات تطبيقـي در حـوزه

و سنت فلسفي غرب مسائل مشتركي  فلسفه وجود دارد؛ چراكه ميان سنت فلسفي شرق

م و نظاير آن وجود دارد كـه همچون ماهيت عرفت، واقعيت، عليت، مكان، زمان، اختيار

هـاي فلسـفي هاي مختلفي كه از هر يك از ايـن مسـائل در سـنت نظر از برداشت صرف

و غرب وجود دارد، اين مسائل از آن حيث كه مسـائلي فلسـفي هسـتند، مشـترك  شرق

از كه مسلم استچهآن هاي مختلف فلسفي هستند. اما ميان سنت اين است كه بسـياري

و غربي به كار تطبيق مبادرت ورزيده و اين خود بهترين دليل اسـت فيلسوفان شرقي اند

امكان چنين مباحثي وجود دارد؛ خصوصاً اگر مراد از تطبيـق را يكـي دانسـتنكه اينبر 

و صرف بيان شباهت آن دو طرف و ها ندانيم، بلكـه بيـان اخـتالف هاي موجود ميان هـا

ها را نيز بخشي از كار تطبيق بدانيم. حال با مفروض گـرفتن چنـين امكـاني، بـهوتتفا

 رويم كه در خصوص وضعيت فلسفه تطبيقي در ايران مطرح است. سراغ مسائلي مي

 فايده تطبيق

پرسش مهمي كه همواره در خصوص فلسفه تطبيقي مطرح بوده است، اين است كـه بـا

چ اي كـه را بايد به فلسفه تطبيقي پرداخت. پاسخ سادهتوجه به سختي مطالعات تطبيقي،

(در اولين كنفرانس  و بعـدها توسـط ) در ايـن خصـوص 1939فلسفه تطبيقي داده شـد
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شد، اين بود كه فلسفه تطبيقي تكرار) (Archie J. Bahm بهم جِي. كساني همچون آرچي

مي به شناخت فرهنگ فر هاي مختلف از يكديگر منجر و اگر تجـانس هنگـي را بـه شود

ـ دنبال نداشته باشد، حد كه ويژگي بـارز آن همزيسـتي اقل به تحقّق يك دهكده جهاني

ِ ناشي از سوء مسالمت و تعارض مي فهم آميز است تا تقابل اگـر بهـم كند. از نظرـ كمك

فلسفه تطبيقي بتواند كمك كنـد تـا از نـابودي انسـان جلـوگيري شـود، مطمئنـاً ارزش 

 عظيمي دارد. 

ميج و مشترك كه هر نوع مطالعه تطبيقي آن داي از اين فايدة عام تواند به تحقّـق

مدد رساند، فلسفه تطبيقي براي فهم هرچه بهتر مسـائل فلسـفي در هـر سـنت فلسـفي 

از خــاص مفيــد اســت. در خصــوص ســنت فلســفه اســالمي همــان  طــور كــه برخــي

مي نظران بيان داشته صاحب ضد رهيافت تاريخي در بررسـي تواند معا اند، فلسفه تطبيقي

و نيز كالمي ما باشد. در بعضي مواقع حتي رهيافت تطبيقي مـي  توانـد بـا مسائل فلسفي

و كالمـي بـه كـار  و در مطالعات مسائل مختلـف فلسـفي رهيافت تاريخي تركيب يافته

آن گرفته شود؛ براي مثال مي  توان به مسئله اتميسم در كالم اسالمي اشاره كرد كه تطبيق

و در ضـمن، تواند به روشن شدن ريشه با اتميسم بوديسم مي هاي اين بحث كمك كرده

و بودائيان را آشكار سازد. ايـن امـر  و اختالفات ميان اتميسم متكلمان مسلمان تشابهات

به فهم بهتر اتميسم متكلمان مسلمان مدد خواهد رساند. در فلسـفه اسـالمي بسـياري از 

ميمسائل هستند كه از اين طر و روشني بيشتري بيابند. اين امر زمـاني يق توانند وضوح

هـاي فلسـفي تواند تحقق يابد كه زمينه براي تطبيق سنت فلسفه اسالمي با همه سنت مي

 فراهم باشد. 

 هاي تطبيق حوزه

و فلسـفه هـاي شـرقي مثـل هرچند در ابتدا فلسفه تطبيقي در ارتباط ميان فلسفه غـرب

و ژاپن  مطرح شد، با اين حال با مرور زمان حوزه فلسفه تطبيقي بسـط فلسفه هند، چين

و امروزه همة حـوزه  هـاي مختلـف فلسـفي شـامل هـاي فلسـفي را از سـنت پيدا كرده

شود. نكته مهم در اين خصوص آن است كه در فلسـفه تطبيقـي، لزومـي نـدارد كـه مي

قـي در ايـران حتماً يك طرف بحث، سنت فلسفي غرب باشد. از اين حيث، فلسفه تطبي

نبايد منحصر به تطبيق فلسفه اسالمي با فلسفه غرب باشد. با اين حال در طراحي رشـته 
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فلسفه تطبيقي در ايران در مقطع دكتري، تنها فلسفه غرب مورد لحاظ قرار گرفته اسـت

و يا ژاپني خبري نيست. اين امر ضـعفو از فلسفه هاي شرقي مثل فلسفه هندي، چيني

شود؛ چراكه ميزان اطالع دانشجويان فلسـفه در ايـران از فلسـفه غـرب، بزرگي تلقي مي

هاي شرقي نيست. شـايد يكـي از داليلـي كـه ها از فلسفه قابل قياس با ميزان آگاهي آن

باعث شده است كه فلسفه تطبيقي در ايران جدي گرفته نشود، همين امـر بـوده اسـت؛ 

مي دانش زيرا ك آموختگان اين رشته احساس آموختگـانه تفاوت چنداني بـا دانـش كنند

آموختگان رشته فلسـفه غـرب از يـك سـو بـا هاي ديگر ندارند؛ چراكه مثالً دانش رشته

و از ســوي ديگــر بــا فلســفه اســالمي. از ســوي ديگــر  فلســفه غــرب آشــنايي دارنــد

را دانش آموختگان فلسفه اسالمي هم به همين نحو، هم با فلسفه اسالمي آشـنايي كـافي

و هم با فلسفه غرب بيگانه نيستند. دارند 

در نامه دليل اين امر عناوين پايان و هـم هايي است كه هم در رشـته فلسـفه غـرب

و هاي مختلـف فلسـفه در دانشـگاه رشته فلسفه اسالمي در گروه هـاي كشـور طراحـي

در شود. البته در طراحي واحدهاي مقطع كارشناسـي تصويب مي ارشـد فلسـفه تطبيقـي

هـاي شـرقي طراحـي شـده تبريز واحدهايي براي آشنايي دانشجويان با فلسـفه دانشگاه 

است. نكته ديگري كه نيازمند تأمل جدي است، پرداختن به حكمـت ايـران باسـتان بـه 

عنوان حكمتي شرقي است كه در پيدايي حكمتي مثل حكمت سهروردي نقش مهمي را 

 لت واقع شده است. داشته است، ولي در طراحي رشته فلسفه تطبيقي مورد غف

شـده در مقطـع نكته مهم بعـدي مربـوط بـه هماهنـگ سـاختن واحـدهاي ارائـه

و مقطع دكتري است كه براي كارآمدي اين رشته ضرورتي حياتي دارد. كارشناسي ارشد

توانـد از يـك سـو از تكـرار مطالـب در ارائـه ايجاد همـاهنگي در ايـن خصـوص مـي 

و از سو ي ديگر كمك كند تـا دانشـجو بتوانـد طـي دو واحدهاي درسي جلوگيري كند

و دكتري، با حوزه مقطع كارشناسي هـاي فلسـفي مختلـف هـاي بيشـتري از سـنت ارشد

 آشنايي پيدا كند. 

 اساتيد فلسفه تطبيقي

و معونـه زيـادي مـي طلبـد. از ايـن حيـث اصوالً مطالعات تطبيقي كار پرزحمتي بـوده

اي كـهو آساني نيست. در غرب اساتيد فلسفه تدريس در حوزه فلسفه تطبيقي كار ساده
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مي به تطبيق فلسفه غرب با فلسفه هاي الزم را در خـود بـراي پردازند، قابليت هاي شرق

كنند. ايـن امـر در ايـران در خصـوص مدرسـان فلسـفه تدريس در اين حوزه ايجاد مي

 هايي است. تطبيقي داراي كاستي

ميمتأسفانه در تدريس واحدهاي تطبيقي كم دو تر توان افرادي را يافت كه بـر هـر

استاد مربوطه بـهكه اينحوزه مورد مطالعه، اشراف الزم را داشته باشند. در واقع بسته به 

ميو كدام حوزه اشراف بيشتري داشته باشد، بحث به همان سمت در سو كشيده و شـود

يـق فلسـفه گيرد. اين مشكل در خصـوص تطب نتيجه، به طور جدي تطبيقي صورت نمي

هاي شرقي نمود بيشتري دارد. از اين حيث الزم است كه در خصـوص اسالمي با فلسفه

هاي شـرقي بـا پرورش استاداني كه بتوانند به امر تطبيق خصوصاً در حوزه تطبيق فلسفه

 فلسفه اسالمي بپردازند، اقدامي اساسي صورت بپذيرد. 

 مشكالت روشي

به فلسفه تطبيقي در ايران وجـود دارد، مربـوط يكي از مشكالت مهمي كه در پرداختن

در به مباحـث روش  شـناختي در مطالعـات تطبيقـي در حـوزه فلسـفه اسـت. متأسـفانه

شناسـي شده بـراي رشـتة فلسـفه تطبيقـي در مقطـع دكتـري، بـه روش واحدهاي تنظيم

و فلسفه تطبيقي به طور خـاص، واحـدي اختصـاص داده  مطالعات تطبيقي به طور عام

ارشد اين رشته كه در دانشگاه تبريز طراحي شده است، است. در مقطع كارشناسي نشده

آمده است كـه از نظـر نـوع درس اختيـاري تطبيقيشناسي دو واحد تحت عنوان روش

 اعالم شده است كه جا دارد اين امر مورد تأمل جدي قرار گيرد. 

و از جمله فلسـفه تطب يقـي در خصـوص در غرب از زمان طرح مطالعات تطبيقي

و مهارت روش هـاي هاي الزم براي انجام چنين مطالعاتي، بحث شناسي مطالعات تطبيقي

و همچنان ادامه دارد. هرچند در ايران نيز برخي از صاحب نظران فراواني صورت گرفته

اند، ولي متأسفانه مباحث صورت گرفته در اين خصوص كافي نبـوده به اين امر پرداخته

و ايجاد مهارت كشيده نشده است. امروزه از مشكالت روشي فراوانـيو به سطح عمل 

مي بحث مي  پردازند. شود كه بر سر راه كساني است كه به فلسفه تطبيقي

يكي از مشكالتي كه در بحث از فلسفه تطبيقي وجود دارد، امكان دچار شدن بـه

و از اسـت. شووينيسـم را در مطالعـات (Chauvinism) شووينيسميا عصبيت تطبيقـي
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 تـوان بـه دو قسـم تقسـيم كـرد؛ يكـي شووينيسـم توصـيفي جمله فلسفه تطبيقي، مـي

(Descriptive) ــاري ــم هنج ــري شووينيس ــم.(Normative)و ديگ ــراد از شووينيس م

توصيفي آن است كه يك سنت فلسفي را بر اساس يك سـنت فلسـفي ديگـر توصـيف 

و پا و فرضمان اين باشد كه مباني، مسائل ها در هر دو سنت يكي هستند؛ برايسخكنيم

سادگي يك فيلسوف قائل بـه مثال، كساني كه كنفوسيوس را بر اساس مدل ارسطويي به

اند. از اين حيث است كـه برخـي كنند، دچار اين نوع از شووينيسم شده اخالق تلقي مي

 كـه هسـته مركـزي انديشـه كنفوسـيوس را شـكل»Zhonhyong«اند، نظريه بيان داشته

ارسـطو (The Doctrine of the Mean) توان دقيقاً با نظريـه حـد وسـط دهد را نمي مي

 يكي گرفت. 

از سوي ديگر شووينيسم هنجاري را داريم؛ اصـطالحي كـه مارتـا نوسـباوم آن را

جعل كرد. شووينيسم هنجاري گرايشي است كه در بسياري از فيلسوفان وجود دارد كه 

آ و سنتنبه واسطه آن معتقدند سنت هاي ديگر به ميزان اختالفي ها بهترين سنت است

و اشتباه هسـتند. بسـياري از دپارتمـان  در كه با سنت ايشان دارند، بر خطا هـاي فلسـفه

و بـه سـنت غرب كه در واحدهاي درسي خود تنها به فلسـفه غـرب مـي  هـاي پردازنـد

نيسـتند، گرفتـار واقعـي فلسفهها فلسفي شرق توجهي ندارند، به اين بهانه كه اين سنت

اي شووينيسم هنجاري هستند؛ چراكه سخن گفتن از فلسفه واقعـي، چيـزي شـبيه گونه

 است كه معناي محصلي ندارد. موزيك واقعيسخن گفتن از 

و رساله نامه در پايان هاي كشور هاي دكتري با موضوعات تطبيقي كه در دانشگاه ها

شووينيسم هستيم. گاهي اوقات دانشجو به دليل شوند، بعضاً شاهد هر دو گونه دفاع مي

و نـزد دو  و مفروضات يك مسـئله فلسـفي، در دو سـنت فلسـفي عدم اشراف بر مباني

مي فيلسوف مختلف دست به كار تطبيق مي و يكي را بر اساس ديگري توصيف كند زند

 شود. از سـوي ديگـر، بـا مفـروض گـرفتنو در نتيجه، به شووينيسم توصيفي دچار مي

و در نتيجـه، اسـير برتري سنت فلسفي خود، به نقـد سـنت فلسـفي مقابـل مـي پـردازد

شود؛ براي مثال با برتر دانستن آراي مالصـدرا اگـر وارد تطبيـق شووينيسم هنجاري مي

و بدن شود، به آساني حكم بـه ضـعف ديدگاه وي با ديدگاه ارسطو در باب رابطة نفس

 كند. ديدگاه ارسطو در اين زمينه مي
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و عوامـل مختلفـي اسـت كـه از جملـه آن هـا اين نحو از شووينيسم، معلول علـل

توان به عدم آگاهي از روش تطبيق در فلسفه تطبيقي اشاره كرد. يكي از داليل ديگـر مي

كنيم؛ شـرايطي كـه در آن دانشـجو آن شايد شرايطي باشد كه ما براي دانشجو ايجاد مي

م نمي وضع ديگران ندانـد. بـه هـر روي، ايـن اشـكال در تواند موضع خويش را برتر از

و رساله نامه بسياري از پايان مي ها شود. بر اين هاي دكتري با موضوعات تطبيقي مشاهده

و مهـارت اساس، ضروري است كه از حيث آمـوزش روش  هـاي الزم بـراي انجـام هـا

و از جملـه فلسـفه، اهتمـام ويـژه مطالعات تطبيقي در حوزه صـورتاي هـاي مختلـف

 بپذيرد. 

و به نحوي مرتبط با مشـكل مشكل ديگري كه سر راه كارهاي تطبيقي وجود دارد

اسـت. (normative skepticism) گرايـي هنجـاري قبلي است، گرفتار شـدن بـه شـك 

صرف نقل ديدگاه شك هاي مختلف فلسفي، هاي فيلسوفان از سنت گرايي هنجاري يعني

آنا هيچ حكم نقادانهكه اينبدون  گرايـي ها صـادر كنـيم. در واقـع شـكي در خصوص

هـاي اي در خصـوص ديـدگاه هنجاري يعني معلّق گذاشتن هر حكم يـا داوري نقادانـه 

مختلف در خصوص يك مسئله فلسفي. به يك معنا، طرف مخالف شووينيسم هنجاري، 

از اي بـر ايـن بـاور باشـند كـه بـراي رهـايي گرايي هنجاري است. البته شايد عده شك

و حكم نقادانه (شك شووينيسم هنجاري بايد هرگونه داوري گرايـي اي را معلّق گذاشت

و اساسي است.   هنجاري)؛ چراكه چنين روشي در فلسفه تطبيقي، اصلي ضروري

هـاي فلسـفي نقادانه سـنت بايد گفت كه فلسفه تطبيقي لزوماً به معناي پذيرش غير

مان چه باشـد، مسـئله ما در مطالعات تطبيقي روشكه اينديگر نيست. در واقع بسته به 

نظران بر اين باورند كه فلسفه تطبيقـي را از حيـث كند. برخي از صاحب تفاوت پيدا مي

و معرفـت روشي مي شـناختي تقسـيم كـرد. طبـق روش اول، مـا پايگـاه توان به منطقي

و مقايسه دخالت نمي دوم، مـا دهيم، در حالي كه طبـق روش معرفتي خود را در تطبيق

دهيم؛ يعني در بحث تطبيـق در مطالعات تطبيقي خود پايگاه معرفتي خود را دخالت مي

 مانيم. ساكت نمي
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هـا البته هر يك از اين دو روش تقسيمات ديگري دارند كه جـاي پـرداختن بـه آن

بر در هر صورت طبق روش دوم، صرف تمايز نمي3نيست. مـا كـه اينتواند دليلي باشد

وو حكمي نسبت به طـرف مقابـل نداشـته باشـيم. البتـه يـافتن مـالك هيچ داوري هـا

و عقالني براي ارزيابي نقادانه، كه وابسته به يك سنت خاص نباشـد، كـار  ضوابطي عام

و ساده و اين در واقع يكي از وظايف فيلسوفان تطبيقي است. در برخـي آسان اي نيست

گرايـي هنجـاري وجـود، مشكل شـك گرفته در حوزة فلسفه تطبيقي از كارهاي صورت

و دارد. در واقع عده اي براي دچار نشدن به شووينيسم هنجاري، از آن سوي بـام افتـاده

مي دچار شك آن گرايي هنجاري ها در حد يك توصيف صرف شوند. به همين دليل، كار

و ارزش چنداني نمي باقي مي  يابد. ماند

 كمبود منابع

دركه اينبا ايران به عنوان يك رشته دانشگاهي در دهـه دوم عمـر خـود فلسفه تطبيقي

مي به برد، با اين حال منابع موجود در اين زمينه بسيار كم است. اولين بحـث جـدي سر

در سـال هـانري كـربن در باب فلسفه تطبيقي در ايران در قالب يك سـخنراني توسـط 

و فلسـفه تطبيقـي فلسفه اير«مطرح شد. اين سخنراني در كتابي تحت عنوان 1353 » اني

و در سال 1977در سال توسط دكتر جواد طباطبايي بـه 1369به زبان فرانسه چاپ شد

آن«فارسي ترجمه شد. كتاب بعدي،  و تطبيق نـام دارد كـه از آنِ» فلسفه اسالمي: روش

و در سال ابراهيم مدكور  به چاپ رسيد. 1360است كه توسط عبدالحميد آيتي ترجمه

مي كتاب ديگري  دكتـر داوري توان بـدان اشـاره كـرد، كتـاب كه در اين خصوص

به چاپ رسيده است. كتاب ديگـر 1383است كه در سال» فلسفه تطبيقي«تحت عنوان

و تطبيق فلسفي«  1385است كه در سال دكتر سليمانينام دارد كه از آنِ» فلسفه تطبيقي

االت نشسـت تخصصـي مجموعـه مقـ«تـوان بـه كتـاب منتشر شده است. همچنين مـي

به چاپ رسيده اسـت. در ايـن دكتر كلباسياشاره كرد كه به كوشش» مطالعات تطبيقي

توان يافت. مقاالت چنـدي هـم مجموعه، مقاالت خوبي در خصوص فلسفه تطبيقي مي

 
صـي مطالعـات مجموعـه مقـاالت نشسـت تخص،»مالحظاتي چند در باب فلسـفه تطبيقـي»،)1382( محمود خاتمي:ر.ك.3

. تطبيقي
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مي در مجله آن هاي مختلف پيدا و برخي نيـز ضـعيف هسـتند. شود كه برخي از ها قوي

گف روي هم رفته مي و كـمت كه تعداد كتابتوان و مقاالت در اين خصـوص نـاچيز ها

 است. 

مي اما در خصوص مجله پردازند بايـد گفـت: در سـطح هايي كه به فلسفه تطبيقي

كه المللي، تعداد مجله بين اختصاص به فلسفه تطبيقي داشته باشند، اندك است. در هايي

 Dao«و نيز مجله » Philosophy East and West«اين خصوص ما به طور خاص مجله 

:A Journal in Comparative Philosophy«و نيـز مجلـه  Comparative«را داريـم

Philosophy «اي كـه آغاز به كار كرده است. در سـطح داخلـي مجلـه 2010 كه از سال

تواننـد اختصاص به فلسفه تطبيقي داشته باشد، وجود نـدارد. البتـه در ايـران افـراد مـي 

كا به هـاي خـالف مجلـه هـاي مختلـف بدهنـد؛ بـر رهاي تطبيقي خود را به مجلهراحتي

اختصـاص بـه فلسـفه كـه اينپردازند، مگر هاي تطبيقي نمي المللي كه به چاپ مقاله بين

هايي باشـند كـه بـه تطبيـق يـك سـنت فلسـفي خـاص بـا تطبيقي داشته باشند يا مجله

يـا » Journal of Chinese Philosophy«مثـل هاي ديگر اختصاص يافتـه باشـند؛ سنت

»Journal of Indian Philosophy «اي المللـي، مجلـه در سطح بينو نظاير آن. متأسفانه

هاي فلسفي اختصاص يافتـه باشـد، كه اختصاص به تطبيق فلسفه اسالمي با ديگر سنت

اي در سـطح نداريم. از اين حيث ضـروري اسـت كـه نسـبت بـه ايجـاد چنـين مجلـه 

اق بين  دام شود. المللي

 آموختگان دانش

آموختگان فلسفه داراي مدرك دكتري فلسفه تطبيقـي از دانش امروزه تعداد قابل توجهي

هـاي اند تا گروه هاي فلسفه اسالمي مشغول به كار شده هستند. اين گروه بيشتر در گروه

آموختگـان، فلسفه غرب. اين امر باعث شده است كه دامنة فعاليت ايـن گـروه از دانـش 

آموختگـان هاي فلسفه اسالمي شـود. مشـكل ديگـري كـه دانـش بيشتر محدود به گروه

فلسفه تطبيقـي در مقطـعكه اينفلسفه تطبيقي با آن مواجه هستند، اين است كه به دليل 

هـاي مختلـف هاي فلسفه در دانشـگاه تحصيالت تكميلي مطرح است، بسياري از گروه

د هـاير نتيجه در بحـث جـذب اسـاتيد، گـروه كشور فاقد رشته فلسفه تطبيقي هستند؛

مي فلسفه معموالً يا اعالم نياز به دانش و يا اعالم نيـاز بـه آموختگان فلسفه اسالمي كنند
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آموختگان رشته فلسفه تطبيقي بعضاً فرصت آموختگان فلسفه غرب. بنابراين دانش دانش

مي جذب در گروه اول محسـوب دهند؛ چراكـه نـه جـزو دسـته هاي فلسفه را از دست

و نه جزو دسته دوم. مي  شوند

آموختگان به دليل عنوان مدركشان در بسياري از مـوارد مجبـور اين دسته از دانش

هايي را داشته باشند كه رشته فلسـفه تطبيقـي شوند صرفاً درخواست جذب در گروه مي

هيئـت هاي مختلف در سـامانه جـذب را دارند. نگاهي به جدول اعالم نيازهاي دانشگاه

مـدت در جـذب توانـد در دراز علمي وزارت علوم، مؤيد اين مطلب است. اين امر مـي 

و فلسفه غرب آموختگان فلسفه تطبيقي به نسبت با دانش دانش آموختگان فلسفه اسالمي

 ايجاد مشكل كند. 

و نتيجه جمع  گيري بندي

ميچهآن از مجموع گ كه گفته شد ذشـت شـانزده توان چنين نتيجه گرفت كه با وجـود

و ايجاد آن در دانشگاه هاي كشور، برداشت درست سال از تصويب رشته فلسفه تطبيقي

دركه اينو صائبي از فلسفه تطبيقي وجود ندارد. با  چند دهـه از طـرح فلسـفه تطبيقـي

و كتاب غرب مي و مقاالت فراوانـي بـا رويكـرد تطبيقـي در حـوزه فلسـفه بـه گذرد ها

و نيـز امكـان يـا نگارش درآمده است، در ايران همچنان بحث از ماهيت فلسفه تطبيقي

و اين در حالي است كه فلسفه تطبيقـي امـروزه بـه عنـوان يـك عدم امكان آن مي شود

 رشته دانشگاهي در سطح كشور مطرح است. 

شناسي در حـوزه فلسـفه تطبيقـي، كارهـاي نكته ديگر اين است كه از حيث روش

ت؛ به نحوي كه تنها در سطح چند مقالـه بـه ايـن مهـم جدي زيادي صورت نگرفته اس

پرداخته شده است. از اين حيث، كارهاي صورت گرفته در حوزه فلسفه تطبيقـي داراي 

 ضعف روشي هستند. 

هـاي فلسفه تطبيقي جداي از كمـك بـه شـناخت مـا از فرهنـگكه اينمطلب بعد

. از حيث حـوزه تطبيـق، مـا شود ديگر، به فهم بهتر ما از سنت فلسفي خودمان منجر مي

و غـرب كـرده و از حـوزه خود را منحصر در مطالعات تطبيقي ميان فلسفه اسالمي ايـم

و سنت غربـي هاي شرقي غفلت كرده فلسفه و گويي به نحو ضمني استيالي فرهنگ ايم
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تـوانيم بـه ايم. در اين خصوص اگر ما بتوانيم حوزه تطبيق را بسط دهيم، مـي را پذيرفته

و غربي مدد برسانيم. ايجاد و توازن ميان سنت شرقي  تعادل

در خصوص اساتيد نيز هنـوز كمبودهـاي فراوانـي داريـم. ايـن امـر در خصـوص

و فلسفه شـرق نمـود بيشـتري دارد. در خصـوص  مطالعات تطبيقي ميان فلسفه اسالمي

 منابع فلسفه تطبيقي هم كار منسجمي وجود ندارد، به نحوي كه حتي در خصوص چنـد 

واحد فلسفه تطبيقي در مقطع كارشناسي هم منبع قابل ذكـري وجـود نـدارد. وضـعيت

آموختگـان آموختگان فلسفه تطبيقي هم مطلوب نيست. در واقع اين گروه از دانش دانش

و جايگـاه واقعـي خـود را بـه هاي فلسفه، جدي گرفته نشده هنوز از سوي دپارتمان اند

 اند. دست نياورده

و مش كالت، همگي مؤيد اين مطلب اسـت كـه رشـته فلسـفه تطبيقـي اين مسائل

و تأمل جدي است.  هاي تحقّق چنين امـري، آيد كه يكي از راهمينظربهنيازمند بازبيني

نظران در اين رشته بتواننـد بـه ايجاد انجمن فلسفه تطبيقي است تا از اين طريق صاحب

و مشكالتي بپردازند كه پيش روي اين فلسفه  است. مسائل
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