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انتقال علوم یوناین به عالم اسالم مقاله

133سال بیست و سوم،مشاره اول، فـروردین و اردبهیشت 1391

دورانبنیامّیه
پایه ه���ای دول���ت ام���وی بر برتری ع���رب بر عج���م و یک تبعی���ض نژادی 
افراطی نهاده شده بود،1 و به دلیل این تعصب بیشتر توجه آن به احیای 
گسترش مع���ارف آن و  میراث ه���ای جاهلی���ت عرب ب���ود، و به اس���ام و 
دانش ه���ای این جهانی نمی اندیشید؛ در واقع ه���ر دولت و قدرتی برای 
اینکه پایدار بماند، ب���رای توجیه قدرت خویش به یک فلسفه نیاز دارد. 
امویان به اسام اعتقاد چندانی نداشتند، و آن  را توجیه کننده حکومت 
بّیت  خویش نمی دیدند؛ بنابراین این فلسفه توجیهی را در قومیت و عر
یج می کردند.   ب���ی جستجو نموده، آن  را پایه ق���رار داده، ترو و تعّص���ب عر
بنابرای���ن توجه به اسامیت و اسامیات، ی���ا حتی علم و دانش دنیاوی 
کتاب های علم���ی در این دوران بسیار اندک و نا چیز  ین  و ترجم���ه و تدو
ی حدیث شد  یز توجه���ی به جمع آور بن عبد العز ب���ود. تنها در عصر عمر
کت���اب »ُکّناش« که مجموعه و  گفته اند  و ب���ا م���رگ او خاتمه یافت؛ و نیز 
بی ترجمه شده  ُجنگ���ی پزشکی بود، در عص���ر مروان بن حکم به زبان عر
یه، چون به خافت نرسیده  ید ن���وادۀ معاو اس���ت،2 و یا اینکه خالد بن  یز
ی خاطر به علوم روی آورد، و ترجمۀ کتاب هایی در طب 

ّ
بود، برای تسا

کیمیا و نجوم به او منسوب است.3 و 

گفته اند )ر.ک: احمد امین؛ ضحی االسالم؛ چ 10، بیروت،  1. در این مورد محققان به صراحت سخن 
یخ االسالم السیاسی؛ ج 1، مصر، 1964، ص 342.  ]بی تا[، ص 23 به بعد. حسن ابراهیم حسن؛ تار
یده؛ مصر، 1958، ص  یب محمد عبدالهادی ابو ر بیه وسقوطها؛ تعر یولی���وس فلهوزن؛ الدوله العر

بیه؛ بیروت، 2008. یخیه للقومیه العر ر التار ی؛ الجذو ر یز الدو 67. عبدالعز
یخ  2. ابن ُجلُج���ل؛ طبق���ات االطب���اء والحکم���اء؛ تحقیق ف���ؤاد سی���د؛ 1955، ص 6 و  ابن العب���ری؛ تار
مختص���ر ال���دول؛ مص���ر، 1958، ص 112 و ابن ابی اصیبعه؛ عیون االبناء فی طبق���ات األطباء؛ شرح و 

تحقیق الدکتور نزار رضا، بیروت، 1965، ص 232.
یف بطبقات االمم؛  3. الندی���م؛ الفهرست؛ تحقیق رضا تجدد؛ 1391، ص 419. ابن صائد اندلسی؛ التعر
گوتاس؛ تفکر  کرده اند )ر.ک: دیمیتری  گزارش تردید  چ 1، 1376، ص 213. محققان متأخر در این دو 

یونانی، فرهنگ عربی؛ ترجمۀ سعید حنائی کاشانی، نشر دانشگاهی، 1381، ص 33(.

 انتقال علوم یوناین
 به عالم اسالم

چکی��ده: چنان که به نظر یم رس��د منطق و فلس��فه در 
ی��ک جری��ان  طبییع ب��ه عالم اس��الم پای نهاده و سیاس��ت 
خلف��ا با اهدایف پلید در آن دخالت نداش��ته اس��ت؛ که اگر 
چن��ن بود با تضعیف یا ع��دم محایت آن��ان از جریان رو به 
رش��د دان��ش، یم بایس��ت خلل��ی در جریان دان��ش اجیاد یم 
گشت؛ ویل این اتفاق  رخ نمنوده است. نویسنده در نوشتار 
حارض س��یع نموده این مس��أله را مس��تدل نماید. به این 
ترتیب، وضعیت ورود علوم پزش��ی، جنوم، تنجمی، منطق و 
فلسفه به عالم اسالم در قرن های اولیه و نزی تأسیس بیت 
الحمک��ه یا خردخان��ه را  در دوران هری��ک از خلفا از قبیل 
عباس��یان، مورد مداقه قرار داده و استدالل یم نماید گرچه 
خب��ی از علوم، آن هم علویم که در راس��تای خور و خواب و 
هشوت و ریاس��ت خلفای عبایس بود به دس��تور آنان به زبان 
اس��الم ترمجه شد؛ اما تارخی، هیچ گونه دس��توری از آنان در 
مورد ترمجه فلس��فه ثبت نکرده است. به طوری که خبی از 
منطق و فلسفه بر اس��اس عالمقندی شخیص یک دانمشند 
به زبان عریب منتقل ش��ده اس��ت؛ و این نظر علیه فلس��فه 
که فلس��فه به دس��تور خلفای جور برای مقابله با معارف 
خاندان نبوت )ص( ترمجه شده است، هیچ سند تاریخی ندارد 
و حریف یب پایه اس��ت. نویس��نده در ادامه با معریف مبسوط 
دانمشندان و فالس��فه برجسته از قبیل کندی، ابن سینا و 
ش��یخ اش��راق و نقش آنان در انتقال دانش یونان به نس��ل 
های بعد، ایرانیان و اسالم، استدالل نموده که کوشش برای 
فهم فلس��فی دین در عالم اس��الم، در خنس��تن روزهای معر 
فلس��فه یعین عرص کندی آغاز ش��د. نویس��نده در انهتا، به 
مس��ئله تطبیق و تقریب فلسفه و دین در فلسفه صدرایی 
یا حمکت متعالیه پرداخته و قبل از آن، ش��رح حال خمترص 
این فیلس��وف و فلس��فه او یع��ین حمکت متعالی��ه را مورد 

برریس قرار داده است.

کلی��دواژه: فلس��فه ص��درایی، حمکت متعالی��ه، مالصدرا، 
انتقال علوم یونان، فلسفه اسالیم، شیخ اشراق، انتقال علوم 

به عالم اسالم.

مق��ال��ه

حممدعلی جاودان
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چیزی از علی بن ابی طالب؟ع؟ نقل نکند.7 بنابراین در عصر منصور و به 
که  تا امروز  کتاب فقهی، یعنی »موطأ مالک« نوشته شد  فرمان او اولین 
مرجعی���ت آن باقی  مانده اس���ت. در همین عصر، نخستین کتاب سیره 
کتاب نیز تا امروز  که این  ی���خ، یعنی سیره ابن اسحاق تألیف  شد8   و تار
به عنوان یک مأخذ اصل���ی و اولیه در دست است. همچنین اولین بار 
کتابت درآمد،9 و این همۀ سرمایۀ حدیث و تفسیری  حدیث و تفسیر به 

که اسام رسمی از آن بهره می برد.  است 

گرفته  یان خافت رسمی در برابر امامان موضع  گر معتقد باشیم جر پس ا
یج علومی در مقابل زالل علوم اهل بیت پیامبر )صلی اهلل علیه  و ب���ه ترو
وآله( در جامعه اسامی دست زده است، به ناچار این علوم می بایست 
که مکتب خافت  یخ،  تفسیر و حدیث���ی  باشد،  در حوزه ه���ای فقه،  تار
در آن دوران،  ب���ه رواج آن می کوشیده اس���ت،  نه منطق و فلسفه و سایر 

یاضیات. علوم؛ از جمله پزشکی و نجوم و ر

ی���ان طبیعی به عالم  ک���ه منطق و فلسفه در یک جر پ���س به نظر می رسد 
اس���ام پ���ای نه���اده و سیاس���ت خلفا ب���ا  اهداف���ی پلی���د در آن دخالت 
که این مسئله را در صفحات آینده  نداشته است، و ما سع���ی می کنیم 

کنیم. باز و مستدل 

علوماوائل
که به علوم  توجه به دانش های بیگانه - اعم از پارسی، هندی و یونانی 
اوائ���ل موسوم هستن���د - در ابتدای عصر عباسی ظه���ور یافت.  این گونه 
علوم، انواع فراوانی داشتند؛ اما آنچه در آن روزگار مورد توجه قرار گرفت، 
بردی و عملی  کار عل���م پزشکی و نج���وم و تنجیم بودکه همگی علوم���ی 
که  کرده ان���د: »نخستین علومی  یح  بودن���د. مورخان علوم همگ���ی تصر
کردند، علوم عملی و بالخاّصه طب  کن���ان باد اسامی به آنها توجه  سا

کیمیا و نجوم بود«.10  و 

بدیه���ی اس���ت توجه مردم به این گونه علوم در هم���ۀ  جوامع،  بیش  از هر 
چیز، ناشی از احتیاجات و نیازهای روزمره زندگی  ایشان است. 

پزشکی
یک���رد عباسیان به دانش ه���ای بشری، در عص���ر منصور )136  اولی���ن رو
ی معده و  -158 ق( اتف���اق افت���اد. خلیف���ه در س���ال 148ه����. به بیم���ار

ی؛ الجرح و التعدیل؛ حیدرآباد، افست بیروت،1271، صص 12 و 30.  7. ابوحاتم الراز
 8. ابن قتیبه؛ المعارف؛ تحقیق ثروت عکاشه، مصر، 1969، ص 492. المسعودی؛ مروج الذهب؛ چ 

4، بیروت: اسعد داغر، 1385، ص 223.
ل الدین  یخ االسالم؛ مؤسسة الرساله؛ ج 9، ط االولی، 1408، ص 12. جال  9. شمس الدین الذهبی؛ تار

کراچی، ]بی تا[، ص 261. یخ الخلفاء؛  السیوطی؛  تار
یخ نجوم اسالمی؛ ترجمه احمد آرام؛ تهران، 1349، ص 180. ماجد فخری؛  سیر فلسفه در  ینو؛ تار

ّ
10. نل

کالم اسالمی؛ ترجمه  گروه مترجمان؛ چ 1، 1372، ص 25. مونتگمری وات؛ فلسفه و  جهان اسالم؛ 
ابوالفض���ل عزت���ی؛ 1370، ص 62. احم���د امین؛ ضحی االس���الم؛ ج 1، ص 271 -272. سیدحسن 
ی���خ علوم در اسالم؛ دفتر دوم، سوم وچهارم، مجل���ۀ مقاالت و بررسی ها،1349، صص  تق���ی زاده؛ تار

196 و 205.

دورانعباسیان
در عصر عباسی، جریان تغییر یافت و شکل دیگری به خود گرفت.4 عوامل 
گون���ی در ای���ن تغییر دخیل بودن���د، و یکی از عوام���ل اصلی این تغییر،  گونا

نهضتی بود که به دست ائمه اطهار؟مهع؟ ایجاد شده بود.

یختگی اوضاع  در فاصل���ۀ عص���ر اموی و عباسی و در سال های ب���ه هم ر
سیاس���ی بنی امی���ه، امام باق���ر و ام���ام صادق-علیهما الصل���وة و السام 
-در عی���ن تحم���ل فش���ار و محدودیت، فرص���ت یافته بودند ب���ه احیای 
دی���ن پرداخت���ه، ب���ه اشاع���ۀ علوم اسام���ی بکوشن���د و ب���رای رسیدن به 
گرد بپردازن���د و در زمینه های علوم  بیت و تعلی���م شا ای���ن اه���داف، به تر
مختلف اسامی، مردانی بزرگ همچ���ون ِهشام بن حکم، أبان بن تغلب 
رارةبن اعی���ن، محمدبن مسلم، أبان بن عثمان االحمر و مانند ایشان را  و ُز

پرورش بدهند.

منص���ور عباسی در سال 136ق به قدرت رسید. او برای ادامه حکومت 
که  کسان���ی بودند  خوی���ش دو مانع ب���زرگ در پیش داش���ت: اولین مانع 
قدرت عباسیان را مشروع نمی دانستند. او برای حل این مشکل دست 
که احتمال���ی از خطر داشت، به  کس  ب���ه تصفیه های خونین���ی زد، و هر 
ی  مام���وران غ���اظ وشداد،وزندان و شکنج���ه و جاد سپرده  خونخ���وار

شد، و در این میان بنی هاشم سهم بیشتری داشتند.5 

دومین مانع، معارف اصیل و دست نخورده ای بود که برای اولین بار بعد 
از دوران پیامب���ر)ص( به دست مردم می رسی���د، و نزدیک بود رفته رفته 
که خاندان پیامبر)ص( آن  هم���ۀ عالم اسام را در بر بگیرد. این معارف 
را تعلیم می داده اند، می توانست اسام مکتب خافت را -که به عنوان 
کمه عمل می ک���رد، و ادامۀ اس���ام عصر خلفای  ی ق���درت حا ایدئول���وژ

اولیه بود -از اعتبار  بیندازد. 

که دولت���ش به استق���رار اولیه  منص���ور در س���ال 143 ق، یعن���ی دوران���ی 
ی  یان عام، دستور رسی���ده بود،  طرح���ی تازه نهاد و برای ایجاد ی���ک جر
کوفه و بص���ره و... فرستاد  ب���ه همه شهرهای ب���زرگ مثل مکه و مدین���ه و 
ین و انتشار  کتاب���ت و تدو و دانشمن���دان آن روزگ���ار را برای اولی���ن بار به 
یخ،  تفسی���ر و حدیث آن مأمور ساخت.6 البته  فق���ه مکتب خافت و تار
کار نی���ز دخالت  کیفیت  او ب���ه همی���ن مق���دار بسن���ده نک���رده؛ بلک���ه در 
جدی داش���ت. از جمله به مالک بن انس، امام مذه���ب مالکی، فرمان 
کتاب���ی در فق���ه بنویس���د و در آن هرچ���ه را حق می داند، بی���اورد؛ اما  داد 

یب محمد مهران؛2005، ص 140. یخ علم المنطق؛ تعر 4. ر.ک: نیقوال رشر؛ تار
ی���خ؛ ج8، ص 104 -105، ج 7، ص 542 و 546؛ الکام���ل؛ ج5، ص 524 -527؛  5. طب���ری؛ التار
مرتضی العاملی؛ الحیاه السیاسیه لإلمام الرضا )علیه السالم(، قم، 1403 ق، صص 66 -69 و 87 
-89. محمدحسین الصغیر؛ االمام جعفر الصادق زعیم مدرسه اهل البیت؛ بیروت: مؤسسة البالغ، 

1425 ق، ص 102 به بعد.
یه، حتی نق���ل شفاهی اینگونه معارف  ران معاو که بعد از پیامبر تا پای���ان دو 6. ای���ن در حال���ی است 
کتابت  ین و  یز -نوشت���ن و تدو ب���ن عبدالعز ران خالفت عمر ز - به ج���ز دو ممن���وع ب���ود، و ت���ا آن رو

اجازه نداشت.
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گف���ت: سامت من به دس���ت اوست، و ق���وام و صاح امت  در ج���واب 
اس���ام به دست من است. پس صاح امت اس���ام به سامت اوست. 
گفته ان���د معتصم طبیب نصرانی  کت شدند15 و  اعتراض کنندگ���ان سا
یض  که او در آخر عمر مر خویش َسلَمویه  بن  بنان را پدر می خواند و آن گاه 
یست  گر کنار بست���ر او  و بست���ری ش���د، ب���ه دیدار و عی���ادت او رف���ت و در 
ک���ه از دنیا رف���ت، در روز مرگ���ش از حزن و ان���دوه از خوردن غذا  و زمان���ی 
کرد جن���ازه ی او را به قصر خافت بیاورند و  کرد. بعدهم امر  ی  خ���وددار
ی با شمع و ُبُخور بر او نماز خواند!16 آن گاه خلیفۀ مسلمین به رسم نصار

گ���زارش  عل���م  م���ورخ  ابن ُجلُج���ل 
کرده است: همی���ن یوحنابن  ماسویه 
طبیب مشه���ور از سوی هارون، نوادۀ 
کتب پزشکی  مهدی، مأم���ور ترجمه 
یوم(  یه )آمور شد که بعد از فتح َعمور
و َاْنِقَره )انکیرا( و آسیای صغیر توسط 
مسلمین در آنجاها پیدا شده بود.17 
ام���ا در ای���ن نق���ل ی���ک خل���ط زمانی 

جّدی اتفاق افتاده اس���ت.18 یوحنا در زمان هارون متولد شده و تازه در 
زم���ان مأمون ب���ه بغداد آمده و تا بع���د از عصر متوکل در درب���ار خلفا باقی 
یه و آنق���ره در زم���ان معتصم،  مان���ده اس���ت؛ حال آنک���ه شهره���ای عمور
یعن���ی فرزن���د سوم هارون، فتح شدند و در زم���ان هارون فقط یک حمله 
گر سفارشی  که نتیجه ای نداشته اس���ت؛ بنابراین ا به انق���ره انجام شده 
یه، یعنی عصر معتصم  برای ترجمه باشد، باید به زمان بعد از فتح عمور
گزارش نکرده است.  یخی از چنین چیزی  بوط باشد؛ اما هیچ سند تار مر

یک است. در هر صورت، مطلب همچنان مبهم و تار

نجومیااخترشناسی
س���ال 154ق نمایندگان���ی از سن���د به نزد منص���ور آمدن���د و در میان آنها 
کتابی در  یاضیات مه���ارت داشت و  که در نجوم و ر مردی هن���دی بود 
علم فلک به ن���ام »سیدهانت���ا« )Siddhanta( تألیف یک منجم هندی 
که فع���ًا نمی دانیم،  گوپتا ب���ه همراه داش���ت. به دلیل���ی  ب���ه ن���ام براهما
ک���رد؛ بنابراین  کتاب همراه���ش توجه منص���ور را جلب  ای���ن شخ���ص و 
ی از  بور ب���ه دستور منص���ور و به دس���ت محمدبن ابراهیم ف���زار کت���اب مز
بی ترجمه شد و »سند هن���د« )Sind hind( نام  ی���ت به عر زب���ان سانسکر
که بعدها رشد و توسعۀ  گرفت،19 و مبنایی شد برای علم نجوم اسامی 

یخ  علم المنطق؛ ص 95. 15. ابن ابی اصیبعه؛ عیون االبناء فی طبقات األطباء؛ ص 192. نیقوال رشر؛ تار
یخ الزمان؛ ص140. 16. ابن ابی اصیبعه؛ عیون االبناء فی طبقات األطباء؛ ص234. ابن العبری؛ تار

17. ابن ُجلُجل؛ طبقات االطباء والحکماء؛ ص65.
بی؛ ص 172. گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر  .18

بی؛ ص 43. ماجد  گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر یخ نجوم اسالم���ی؛ ص 188 -189.  ین���و؛ تار
ّ
19. نل

فخری؛  سیر فلسفه در جهان اسالم؛ ص 24.
O’Leary De lacy; Arabic thought and its place in history; London, 1923, P. 109.

گرفتار شد و طبیبان موج���ود از عاج او در ماندند و به ناچار  ع���دم اشتها 
او را ب���ه رئی���س و ب���زرگ پزشکان بیمارست���ان جندی شاپ���ور، جورجیس 
یاست  گذاشت���ن ر کردن���د. ُجورجیس ب���ا وا پس���ر ُبختیش���وع راهنمای���ی 
بیمارست���ان به پس���ر خود، به خدمت خلیفه درآم���د. بعد از درمان شدن 
خلیف���ه، به سمت طبیب اول درب���ار منصوب شد و تقّرب خاص یافت 
که  و ب���ا اصرار خلیفه تا اواخر عمر در بغداد بماند.11 این نخستین بار بود 
زش علم و  خلیف���ه با ی���ک دانشمند و طبی���ب بیگانه آشنا می ش���د، و ار
دان���ش را می فهمید؛ و چنان که خواهیم دی���د این آشنایی توانست یک 

یان بزرگ به وجود آورد. جر

در دوران خافت مهدی )158 -169 ق(، خلیفۀ سوم عباسی، پسرش 
که ُبخِتیُشوع  گرفت���ار شد. پسر جورجیس را -  ی سختی  ه���ادی به بیمار
ن���ام داشت و به جای پدر رئیس بیمارستان جندی شاپور شده بود - به 
کرد، و در این سال بنا  بغ���داد خواستند و تا سال 171ق در بغداد توقف 
ب���ه عللی ب���ه جندی شاپور بازگشت. اما چند س���ال بعد در زمان هارون 
ی او دوباره بختیشوع را به بغ���داد آوردند، و او به درمان  ب���ه علت بیم���ار
یاست اطبای  کار، ب���ه مقام ر خلیف���ه پرداخ���ت و پس از موفقیت در این 
درب���ار نائل آمد و تا سال 185ق - یعنی پایان عمر - در این سمت برقرار 
ب���ود.12 بع���د از بختیشوع پس���رش جبرئیل ب���ه دربار پیوس���ت و همچنان 

پزشک مخصوص هارون و بعد از وی امین و سپس مأمون بود.13

که طبی���ب و داروسازی  در اح���واالت یوحن���ا فرزند ماسوی���ه )م. 243ق( 
دانشمن���د و متبحر ب���ود، نوشته اند: هر گاه خلفای بنی عب���اس و اطرافیان 
ایشان بر سر سفره می نشستند، بر باالی سر آنان می ایستاد و شیشه هایی از 
یادت اشتها  شربت ها و معجون های طّبی و مرّباها برای تقویت هضم و ز
و ح���رارت طبیعی به آنان می خورانید تا بهتر بتوانند از سفره های رنگین و 
ک���ار در دربار یک رسم شده  گردند.14 این  گون آن بهره مند  گونا غذاه���ای 
کارها، به پزشکی دل بسته بودند و  گونه  بود، و دربار و خلیفه برای همین 
برای آن مایه می گذاشتند. در واقع بهترین پزشکان به بغداد آمده بودند 

تا خلیفه و وابستگان او بهتر بخورند، بهتر بخوابند، و بهتر... .

ل���ذا هنگامی ک���ه رشید برای حج ب���ه مکه رفته ب���ود، در مواقع دعا، برای 
طبی���ب خاص خودش جبرئیل بن بختیشوع نصرانی بسیار دعا می کرد؛ 
گرف���ت؛ اما  ک���ه بعدها م���ورد اعت���راض بزرگ���ان بنی هاش���م قرار  ت���ا آنجا 

11. ابن ابی اصیبع���ه؛ عی���ون االبن���اء فی طبق���ات األطب���اء؛ ص 183 -185. ابن القفط���ی؛ أخبار العلماء 
یخ مختصرالدول؛ بیروت: 1958،  بأخب���ار الحکماء؛ بیروت، ]بی ت���ا[، ص 109 -110.  ابن العبری؛ تار
ی���س فیی���ه؛ احوال  ی���خ الزم���ان؛ چ 2، بی���روت، 2005، ص 10. ج���ان مور ص 124. اب���ن العب���ری؛  تار

ینه؛ 1990، ص 53 -56. یب حسنی ز ی فی خالفة بنی العباس؛ تعر النصار
یخ علوم در  اسالم، ص226.  12. ابن ابی اصیبع���ه؛ عیون االبناء فی طبقات األطباء؛ ص186 -187. تار

مجله مقاالت  و  بررسی ها، دفتر پنجم  و  ششم، 1350.
13. ابن ابی اصیبعه؛ عیون االبناء فی طبقات األطباء؛ ص 187 -201. ابن فضل اهلل العمری؛ طبقات 

یس، 2007، ص 253. الحکماء واالطباء؛ پار
ی���خ طب در ایران؛ ج 3،  14. ابن ُجلُج���ل؛ طبقات االطب���اء والحکماء؛ ص65. محمود نجم آبادی؛ تار

دانشگاه تهران،  1366، ص 66.

توجه به اسالمیت و یا علم و 
دانش و ترمجه و تدوین کتاب های 
عملی در دولت اموی بسیار 
اندک و نا چزی بود. تهنا در عرص 
معربن عبد العزیز توجهی به 
مجع آوری حدیث شد و با مرگ او 
خامته یافت. 
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اخ���اف منص���ور نی���ز همی���ن راه و رس���م را داشتن���د. توفی���ل )ی���ا ثوفیل(  
ابن توم���ا ُره���اوی  در صدر منجم���ان دربار مهدی - جانشی���ن منصور -  
کارها با او مشورت می ک���رد و او با اینکه عالم  ج���ای داش���ت و خلیفه در 
گفته اند: وی  کهن  نجوم بود، بیشتر به تنجی���م می پرداخت، و مورخان 

پیش گویی های شگرفی داشته  است.26 

در عص���ر ه���ارون، ب���ا حمایت و تشویق خان���دان برمکی، عل���وم و دانش 
بردی مثل:  کار نض���ج تازه یافت. در این دوره ه���م مثل گذشته به علوم 
کتاب علم نجوم  ین  نجوم و طب و... می پرداختند نه چیز دیگر. مهم تر
ک���ه »الَمَجسط���ی« )Megali suntaxis( ن���ام دارد - و نوشت���ۀ بطلمی���وس 
دانشمن���د ب���زرگ یونان���ی اس���ت - در این عص���ر ترجمه ش���ده است. با 
ب���ور، دوران اقت���دار کتاب سن���د هند و نج���وم هندی  کت���اب مز ترجم���ه 
گردی���د. اولین  پای���ان یاف���ت و دان���ش اخترشناسی یونان���ی جانشین آن 
کتاب  کتاب را سه���ل  طبری دانسته اند؛27 اما مترج���م مشهور تر  مترج���م 
یانی  کت���اب را ب���ر اساس ترجم���ه ُسر حّجاج بن  یوسف بن مط���ر ب���ود. وی 
بی برگرداند.28 مورخان گفته اند: برای  سرجیوس رأس العینی به زبان عر

کشیده شده بود.29  ترجمه درست و تفسیر صحیح آن زحمت بسیار 

ین!  در ادوار بعد، خلیفه مأمون نیز �  با اینکه در مقام مقایسه، روشنفکرتر
خلیفگان عباسی بود �  در دربار خود اختر شناسان و منجمان متعددی 
در خدم���ت داش���ت،  ب���دون مشورت ب���ا آنها به هی���چ اق���دام نظامی یا 

سیاسی دست نمی زد.30

اینها همه عالم نجوم بودند،  عنوان منجم دربار داشتند. علم نجوم در 
م���ورد یک جنگ یا یک تصمیم سیاسی خلیفه، چه چیزی می توانست 
نشان   بدهد؟ در واقع همه این دانشمندان، نه از نظر اینکه عالم به نجوم 
که می توانستند  بودن���د، مورد مشورت قرار می گرفتند، بلکه تنها از آن رو 
ب���ر اساس احکام نجومی، طالع���ی ببینند یا آینده ای پیش گویی کنند، 

به رایزنی دربار خوانده شده بودند.

تنجیمیااختربینی
که یک عل���م واقعی و مبتنی ب���ر محاسبات دقیق  کن���ار عل���م نجوم  �  در 
برد عملی داشت �  تنجیم یا احکام نجومی یا اختر بینی  یاضی بود و کار ر
گ���ر بگوییم: »احکام نجوم را  نی���ز مورد توجه جّدی خلفای عباسی بود ا
بر علم هی���أت حقیقی، برتری می نهادند، سخ���ن به گزاف نگفته ایم«.31 
کارها و  خلف���ا از ای���ن عل���م ی���ا شبه عل���م، سعد و نح���س روزه���ا و طال���ع 

یخ الزمان؛ ص11. 26. ابن القفطی؛ أخبار العلماء بأخبار الحکماء؛ ص 77. ابن العبری؛ تار

ی افشار؛ ج 1، ص 555. یخ علم؛ ترجمه غالمحسین صدر 27. جرج سارتن؛ مقدمه بر تار
28. O’Leary De Lacy; How Greek Science Passed to the Arabs; Great Britain, 1979, 

p. 909.

29. الندیم؛ الفهرست؛ ص327.
یخ الدول؛  30. ماج���د فخ���ری؛ سیر فلسفه در جه���ان اسالم؛ ص25. نی���ز ر.ک: ابن العبری؛ مختص���ر تار

ص 136  � 138.
بی؛ ص47 � 48. یخ نجوم اسالمی؛ ص 180.گوتاس، تفکر یونانی، فرهنگ عر ینو؛ تار

ّ
31. نل

فراوان یافت. این دانش نیز یک دانش عملی بود و تأمین کنندۀ نیازهای 
زندگ���ی، و خلفای عباسی این علم و دانشمن���دان آن را هم در نیازهای 
کار می گرفتند. خلیفه دوم عباسی،منصور همیشه  عملی خودشان ب���ه 
منجم���ان متع���ددی در دربار خود داشته و »بدون مش���ورت با ایشان به 
یخ  ی یا شخصی نمی پرداخت«.20 از جمله توار هیچ عمل سیاسی، ادار
رسمی نقل می کنند: هنگامی که محم���د نفس الزکیه علیه منصور قیام 
کرد. حارث  گرف���ت، خبر به خلیفه رسی���د و او را نگران  کارش باال  ک���رد و 
گفت: چرا هراسان هستی؟ به خدای  منّج���م به  حضور آمد و به خلیفه 
گر او به قدرت برسد، دوران حکومتش بیش از نود روز نخواهد  سوگن���د ا
کرد و تا آنجا  بود.21 بعد از سرکوب محمد، برادرش ابراهیم در بصره قیام 
ک���ه منصور وسایل ف���رار را فراهم ساخ���ت. در اینجا نوبخت  پی���ش  رفت 
ی با توست  گف���ت: یا امیر المؤمنین پیروز منّج���م به حضور خلیفه آمد و 
کشته خواهد شد.  و ابراهیم ب���زودی 
کرد مرا نزد خود به حبس  بعد اضافه 
گفت���ه بودم  که  گر آن ط���ور  نگه���دار. ا
پی���ش نیام���د، خون م���ن بر ت���و مباح 
اس���ت. چن���دان ساعت���ی نگذشت���ه 
که خبر شکست ابراهیم رسید و  بود 
منصور جایزه ای بزرگ برای نوبخت 
که منصور  قرار داد.22 نیز در آن روزگار 
می خواست شهر بغ���داد را به عنوان 
کن���د، سنگ  پایتخ���ت خوی���ش بن���ا 
گذاشت  اولیه شهر را وقتی ب���ر زمین 
ک���رد. این منّجم به منص���ور خبر داده بود:  ک���ه ابو سهل  بن  نوبخت اشاره 

»شهر درازمدت خواهد ماند، و بسیار آبادان خواهد شد«.23

نوبخ���ت، منّج���م ایرانی، ب���ه عنوان اولی���ن اختر شناس رسم���ی، به دربار 
منص���ور رف���ت24 و در آنجا جایگاه یافت و ب���ه همنشینی دایمی با خلیفه 
و مق���ام مش���اورۀ او رسید. چندین سال بعد، با پی���ری و ناتوانی نوبخت، 
انجام این وظایف دیگر ممکن نبود و طبق درخواست منصور، فرزندش 
ابوسهل بن نوبخت، به خدمت منص���ور درآمد و جانشین پدر شد. حتی 
در آن سالی که منصور به حج  رفت و در پی آن سفر دنیا را وداع گفت، از 
پزشکان ابن اللجاج و از منّجمان ابوسهل بن نوبخت با او همره بودند.25 

ینو؛ 
ّ
20. عبداالمیر المؤمن؛ التراث الفلکی عند العرب و المسلمین؛ دانشگاه حلب،  1413، ص 65. نل

یخ نجوم اسالمی؛ ص182. تار
یخ االمم و الملوک؛ تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم؛ ج 7، مصر، 1966، ص 564. 21. طبری؛ تار

22. همان، ص648.
یخ االسالم  23. یاق���وت حم���وی؛ معجم البل���دان؛ ج1، بی���روت، 1388، ص 460. ابراهیم حس���ن؛ تار

السیاسی؛ ج 2، ص 352.
24. وک���ان اول خلیف���ه قرب المنجمین و عم���ل بأحکام النجوم )ر.ک: مسع���ودی؛ مروج الذهب؛ ج 

4، ص 223(.
25. ابن ابی اصیبع���ه؛ ص219؛ ابن القفط���ی؛ أخبار العلم���اء بأخب���ار الحکم���اء؛ ص 285. ابن العبری؛ 

یخ نجوم اسالمی؛ ص 182 -183. ینو؛ تار
ّ
یخ مختصر الدول؛ ص 125. نل تار

توجه به دانش های بیاگنه  - اعم 
از پاریس، هندی و یوناین که به 
علوم اوائل موسوم هستند �  
در ابتدای عرص عبایس ظهور 

یافت.  این گونه علوم، انواع 
فراواین داشتند؛ اما آچنه در آن 

روزگار مورد توجه قرار گرفت، 
علم پزشی و جنوم و تنجمی بودکه 

 همیگ علویم کاربردی
 و معلی بودند.
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بع���د از منصور  -  چندان قوت نداشت؛ در همین عصر، منابع معتبر  از 
کرده اند.  گزارش  کتاب های منطق���ی ارسطو  کتاب دیگر از  ترجم���ه یک 
این ترجمه ب���ه دستور مهدی خلیفه سوم عباسی )126 -169ق( انجام 
کت���اب، طوبیق���ا، یعنی دیالکتی���ک یا جدل ن���ام داشت  ش���ده است. 
گرفته، ب���ا نسخه یونانی  یانی انج���ام  و ترجم���ه بر اساس ی���ک نسخه سر
ی  کتاب، تیموتائ���وس اول  � اسق���ف َنسطور تطبی���ق شده بود. مترج���م 
کار ترجمه  کاتب نصرانی والی موص���ل �  به  کم���ک ابو نوح -  که با  - ب���ود 

پرداخت.38 این ترجمه، بعدها دو بار دیگر تکرار شد.

در ه���ر ص���ورت »طوبیقا« هنر مناظ���ره و بحث و ج���دل را آموزش می داد 
و ه���دف از ترجم���ه آن، به دس���ت آوردن ی���ک روش فّنی ب���رای بحث له 
و علی���ه یک نظ���ر و عقیده، به منظ���ور دفاع از اعتق���ادات رایج و عمومی 
ب���ود. عصر مهدی در مع���رض خطر جدی زنادقه ق���رار داشت. آنها همۀ 
بنیان ه���ای عقیدتی را نابود می کردند39 و خلیف���ه و متکلمان آن روزگار 
کمه می دانستند، نیاز  که وظیفۀ خود را دفاع از اصول فکری دستگاه حا
ب���ه دانست���ن راه و رسم مناظره داشتند؛ پس در واق���ع توجه به این بحث 
منطقی، از سوی دستگاه خافت، هدف عملی و سیاسی داشت، و در 

کند.40 ی  صدد بود قدرت واعتبارخلفا را نگهدار

کم کم ب���ه وسیله این یا آن  در ط���ول زمان ه���ای بعد، متون منطق یونانی 
که تا عصر حنین  بی انتق���ال می یافت. کتاب هایی  مترج���م، به زبان عر
و همکارانش ترجمه شده ان���د، عبارتند از: ایساغوجی یا مدخل منطق، 
مق���والت، عبارات، تحلی���ات اولی، تحلیات ثانی���ه، جدل، سفسطه، 

خطابه، شعر.41

ک���ه منطق ترجم���ه می ش���د. ترجمه های  عص���ر حنی���ن دورۀ دوم���ی بود 
ک���ه می توانست فهمیده نشود و  قدیم تر معم���واًل ترجمه لفظ به لفظ بود 
گونه ترجمه ها، در طول  گمراه کنن���ده باشد؛ لذا بیشتر یا تمام نس���خ این 

زمان از بین رفته، امروز حتی یک نسخۀ مخطوط از آنها وجود ندارد. 

کنار گذاشتند  از دورۀ حنین به بعد، بیشتر یا همۀ ترجمه های قدیمی را 
و ب���ا جستج���و و به دس���ت آوردن نس���خ معتب���ر از متون یونان���ی و بررسی 
یاد، ب���ه ترجمه های نهایی و معتب���ر رسیدند.  مقایس���ه ای آنها و دق���ت ز
کتاب های  ین رساله ها و  که در باال نام بردیم � و مهم تر کتا ب هایی   همه  
منطق ارسطویی بودند � دوباره به وسیله حنین و پسرش اسحاق یا یکی 

از اصحاب مکتب او ترجمۀ دوباره،  بررسی یا تصحیح شدند.

اما مکتب حنین خود دورۀ دومی داشت، و در آن، او یا پسرش اسحاق 
و ی���ا همکاران���ش به ش���رح و تفسیر و ی���ا تلخیص و تشجی���ر متون منطقی 

ی فی خالفة بنی العباس؛ ص 75 � 76. 38. فییه؛ احوال النصار
یخ الخلفاء؛ ص273. 39. السیوطی؛ تار

40. مسعودی؛ مروج الذهب؛ ج 4، ص 224.
یخ علم المنطق؛ ص147. 41. رشر؛ تار

پیش گوی���ی ح���وادث را انتظ���ار داشتن���د. در واقع تشّنج���ات سیاسی و 
کرده ب���ود، برای آنها  که بع���د از سقوط اموی���ان بروز  ی���ادی  بحران ه���ای ز
نوعی ب���اور و اعتقاد به سرنوشت و تقدیر پدید آورده بود و ایشان معتقد 
ی ه���ا و ...  ش���ده بودن���د در اف���ول و طل���وع دولت ه���ا و شکس���ت  و پیروز
کارگزارند و ستارگ���ان در آن تأثیر دارند یا حداقل می توانند آن  تقدی���رات 
را نش���ان دهند، و دانشمندان احکام نجوم  توانایی دارند این راز و رمز را 
بگشاین���د و سع���د و نحس روزگار را نشان بدهن���د. »به همین سبب بود 
کتاب های احکام  ک���ه آنها آن همه در فراهم آوردن و سپس ترجمه کردن 
ک���ه از یونانی به  کتابی  نج���وم قدما اب���راز عاقه می کردن���د«. حتی اولین 
که با نام »عرض  کتابی در احکام نجوم بود  بی ترجمه شده است،32  عر
مفت���اح النجوم« ترجمه شد و منسوب ب���ه هرمس حکیم است. موضوع 
کت���اب طالع بینی و شناخت سعد ونح���س و راه و رسم پیش گویی  ای���ن 
کتاب ب���ه دست آم���ده است،  ک���ه از ای���ن  ح���وادث اس���ت. نسخ���ه ای 
نشان می دهد در س���ال 125ق ترجمه شده است.33 همچنین در عصر 
که آن هم  کتاب بطلمیوس به نام »چهار مقاله«  خاف���ت منصور، اولین 
که ی���ک عالم بزرگ  یق  در احک���ام نج���وم بود، به وسیل���ۀ  ابویحیی البطر

بی ترجمه شد.34 مسیحی است، از یونانی به عر

منطق
کتاب ه���ای ارسطوی���ی ب���ه عص���ر منص���ور باز  گ���زارش از ترجم���ه  اولی���ن 
کهن می گویند: عبداهلل بن مقّفع )مقتول 141/140ق(  می گردد. مورخان 
ی���اس، یعن���ی  کتاب ه���ای قاطیغور ادی���ب و نویسن���ده مشه���ور ایران���ی 
ی ارمینیاس، یعن���ی عبارات، و انالوطیق���ا، یعنی تحلیل  مق���والت، و بار
کت���اب ایساغوج���ی، یعن���ی مدخ���ل منط���ق   قی���اس را از ارسط���و و نی���ز 
گزارش امروز  بی برگردانده اس���ت.35 این  طی را به زب���ان عر

َ
ی���س َمل فرفور

دیگرم���ورد قب���ول نیس���ت، و محّقق���ان جدید ب���ه دالیل مختل���ف در آن 
ی به دست شخصی به نام  کرده اند،36 و احتمال اینکه چنین کار تردید 
محمد بن عبداهلل بن مقّف���ع  انجام شده باشد، وج���ود دارد، اما اینکه آیا 
ای���ن محمد، فرزند عبداهلل بن مقفع مشه���ور است یا خیر، درست روشن 
نیست. در هر ص���ورت، زمان این ترجمه و تأثیر آن  را درست نمی دانیم؛ 

ولی طبق برخی قرائن باید در عصر هارون یا مأمون بوده باشد.37

یان علم و دانش در عصر مهدی و هادی عباسی  -دو خلیفه  با اینکه جر

کیمیا. کتاب های  32. صرف نظر از 
یخ نجوم اسالمی؛ ص180 - 181. ینو؛ تار

ّ
33. نل

یخ  34. الندی���م؛ الفهرست؛ ص 332. ابن القفطی؛ أخبار العلماء بأخبار الحکماء؛ ص 162. نلینو؛ تار
نجوم اسالمی؛ ص 185.

35. ابن القفطی؛ أخبار العلماء بأخبار الحکماء؛ص 149-148.
کروس؛ التراجم االرسططالی���ة المنسوبة الی ابن مقفع؛ ص102 به نق���ل از: التراث الیونانی فی  36. پ���ول 
یلی؛ ابن مقّفع؛ دانشنامه  گابر ی؛ بی���روت، 1980. ف  الحض���ارة االسالمیه؛  ترجمه عبد الرحمن بدو
ای���ران و اس���الم، ج6، ته���ران، ص 865. تق���ی زاده؛ مجل���ه مق���االت و بررسی ها؛ دفتر س���وم و چهارم؛ 

ص197.
37. تقی زاده، همان.
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ثالثًا اع���راب اصطاحات فن���ی، مطابق اصطاح���ات یونانی نداشتند. 
بی  گاه���ی آن اصطاحات را به همان صورت یونان���ی، ولی با حروف عر
کار نداشتند، و ای���ن خود یک مشکل برای  می نوشتن���د، و راه���ی جز این 
فه���م ایج���اد می کرد، و توضیح و ش���رح الزم می شد؛  به ع���اوه وقتی یک 
بی برگردانده  اصط���اح فنی از زب���ان یونانی به سریانی و از سریانی ب���ه عر
ش���ده ب���ود، تغییر شکل بیشت���ری می یافت و خود مشک���ل دومی در فهم 
ایجاد می کرد.52 در این جا الزم می دانم نظریۀ یک محقق جدید را بیاورم 

که بطور جدی در ترجمه های آن دوران تردید می کند. او می نویسد:

یانیان هرگ���ز ترجمه های  ک���ه سر »م���ن ج���رأت این ادع���ا را ندارم 
که ب���ا سبکی صحی���ح نوشته ش���ده باشد  یح  قاب���ل فه���م و صر
که بدست م���ا رسیده دارای  نکرده اند. ام���ا غالب ترجمه هایی 
سبکی مبهم و نا مفهوم و ترکیب و ساختمانی نادرست هستند 
ی از لغات را در معانی و مفاهیمی غی���ر از آنچه در زبان  و بسی���ار
معمول بوده است بکار برده اند. این امور غالبًا معلول میل بسیار 
ی متن اصلی.  یانی است به امانت ترجمه به نگهدار مترجم سر
یانی هرگ���اه به عبارتی مشکل برخ���ورد می کردند،  مترجمی���ن سر
یانی هر لغت یونانی اکتفاء می  کردند  غالبًا به معنا و مفه���وم سر
و ب���ه هی���چ وج���ه به خ���ود زحم���ت ترکی���ب جمله ای قاب���ل فهم 
نمی دادن���د. به این ترتیب درآثار ترجم���ه آنان به جمالت مغلوط 
یم. خالصه من  حتی اصطالحات زائد و بدون مفهوم بر می خور
معتقدم هرگاه مترجم معن���ای یک لغت یونانی را در نمی یافت 
یانی  تردی���د نمی ک���رد در اینک���ه آن لغت یونان���ی را با الفب���ای سر
گذارد ت���ا شخصا معنای اثر  بنویس���د و خوانن���ده را به حال خود 
یابد«.53 که بوجود آورده بود بحدس در نامفهوم و غیر معقولی را 

ی���ان روان ترجمه،  ب���ه ای���ن ترتیب، ت���ا پایان خافت ه���ارون، از ی���ک جر
کتاب ها و مقاالت  گذشته، غالب ترجمه ها برگردان  نشانی نبود. از این 
کمتر خب���ری است؛ بنابراین آنچه  گذشتگان است، و از فلسفه  علم���ی 
ی در  کار ک���ه »تا پایان خافت ه���ارون ... هیچ  گفته اند  مورخ���ان علوم 

مورد فلسفه ارسطو صورت نگرفت«،54 حرف صحیحی است.

بیتالحکمهیاخردخانه
ی خود را برای دو فرزندش  هارون در سال 193ق از دنیا رفت و امپراتور
امین و مأمون باقی گذاشت. دو پادشاه در یک اقلیم نگنجید، و بین دو 
یان مأمون در سال196ق بغداد  برادر درگی���ری و جنگ پیش آمد. لشکر
کشت���ه شد. با مرگ امین، تمام  کردند و امین به دست آنها  را محاص���ره 

ی به حکومت مأمون تن در داد. امپراتور

کتاب 74، ص43. 67، ص40 و 
52.  O’Leary; How Gree; P. 111.

53 ادوارد براون؛ طب اسالمی؛ ترجمه  مسعود رجب نیا، ص 43 – 44، تهران: 1337.
54. Ibid; P. 112.

که در این  یانی  گذشتگان پرداخته ان���د، و برخی از این شروح از زبان سر
بی منتقل می شد.42  زمینه پیش قدم بود، به زبان عر

ی بیش از ترجمه، تلخیص و شرح  کار اصح���اب مدرسۀ حنین چندان 
نکردن���د، و اینک���ه از هم���ه بخش ه���ای فلسف���ه، زودتر و بیشت���ر به منطق 
پرداخت���ه شده ب���ود، دو دلیل اساس���ی داشت: اول اینک���ه در راه و رسم 
یانی و اسکندرانی، منطق یکی از  م طب، در مدرسه های سر

ّ
تعلیم و تعل

گذشته  علوم مقدماتی ب���رای پزشکی محسوب می شد43 و چنان که در 
دیدی���م، در شمار اولی���ن دانش های رواج یافته در عال���م اسام، پزشکی 
ب���ود؛ بنابراین نیاز به منطق خیل���ی زود احساس شد. دوم اینکه با سند 
هن���د و نجوم هن���دی یا المجسط���ی و نج���وم یونانی، یک عل���م دقیق و 
یاضیات به عالم اس���ام پای گذارده بود. ای���ن علم در ابتدا  مبتن���ی ب���ر ر
مشک���ِل فه���م داشت. چون ب���ه چاره جوی���ی برخاستن���د، الزم دیده شد 
 )Euclid’s Elements( »یاض���ی از جمله »اصول اقلی���دس کتاب ه���ای ر
یاضیات نیز  فهمی���ده شود ت���ا مقدمه ای باشد برای فهم نج���وم.44 فهم ر
یرا در فرهنگ یونان���ی، منطق یکی از علوم  ب���ه منطق احتی���اج داشت؛ ز

یاضیات قرار داده شده بود.45 مقدماتی برای فهم ر

که شده ب���ود تا پیش از  کوشش ها  کار ترجمه ب���ا همۀ  ام���ا در عی���ن حال 
آغ���از قرن سوم، یعن���ی دوران مأمون و ظهور حنین و همکارانش، چندان 
پیشرفت���ی نک���رده ب���ود46 و برای ای���ن ع���دم پیشرفت، دالی���ل متعددی 
کارآمد ان���دک بودند.47 چنان ک���ه برای ترجمه  گفته ان���د: اواًل: مترجم���ان 
یادی برای  گرفته شدند و زحمت ز ک���ار  المجسطی مترجمان متعدد به 
کتاب با زحمت  که  گاه  درست���ی ترجمه به عمل آورده ش���د،48 و تازه آن 
گشت �  چنان که اشارت رف���ت �  به تحصیات مقدماتی و  ی���اد ترجمه  ز

شرح وتوضیح نیاز داشت.49

ثانیًا چون عصر هنوز عصر نسخه های خطی بود، دستیابی به نسخه های 
کتاب ه���ای علمی و فلسفی یون���ان، بسیار  صحی���ح و دست نخ���ورده از 
که از روم خریده یا خواسته شده بود، همۀ  دشوار بود،50 و چند نسخه ای 
گاه برای  مشکل را حل نمی کرد؛ چنان که مثًا حنین بن اسحاق مترجم، 
کتاب ه���ای جالینوس رنج ها می کشید و  ب���ه دست آوردن یک نسخه از 

مدت های مدید، شهر های مختلف را جستجو می کرد.51

42. همان، ص151.
43. همان، صص 96 و 140.

44.  O’Leary De Lacy; How Greek Science Passed to the Arabs; Great Britain, 1979, 

PP. 76 – 109.

یخ علم المنطق؛ ص130 � 131. 45. رشر؛ تار
O'Leaiy; How Greek; P. 250  :46. فخری ماجد؛ سیر فلسفه در جهان اسالم؛ ص 23. نیز

47. همان، ص23.
48. الندیم؛ الفهرست؛ ص327.

49. O’Leary; OP. CIT, P. 109.

 50. ماجد فخری؛ سیر فلسفه در جهان اسالم؛ ص23.

کتاب  کتاب 28، ص25 و  کتاب 20، ص19 � 21 و   51. ر.ک: رسال���ه حنین بن اسح���اق، و برای نمونه: 



11

انتقال علوم یوناین به عالم اسالم مقاله

133سال بیست و سوم،مشاره اول، فـروردین و اردبهیشت 1391

ب���وط بود«؛57 لذا چیزی در زمینۀ منطق و فلسفه از این مرکز به دست  نامر
گذارد و در تقویت آنچه  نیامد؛ اما این مرکز راه و رسمی فرهنگی به جای 
گفته اند:  در مجام���ع علمی بغداد اتفاق می افتاد، مؤثر بود. مورخان علم 
بی  »آنچ���ه بیت الحکم���ه برای نهض���ت ترجمه کتاب های یونان���ی به عر
که در آن بتوان به طور موفقیت آمیز  انج���ام داد، آماده کردن فضایی است 

کرد«.58 این نهضت را طلب 

عم���ر توقف مأمون در بغ���داد چندان دراز نبود و در س���ال 218ق به پایان 
رسی���د واو درهفده���م رج���ب به دار جزا رف���ت.59 معتصم -ب���رادرش - به 
جای او نشست. معتصم دو سه سال بعد مجبور شد پایتخت خود را به 

کند )221ق(. سامراء شهری تازه ساز و پادگانی بود. شهر سامراء منتقل 

عصرمعتصم
که معتصم به وجود آورده بود، منحصر به تغییر پایتخت  تغییر و تحولی 
کرد و به جای سرب���ازان ایرانی  نب���ود. او در ابت���دا سازمان ارت���ش را عوض 

که ت���ا آن روزگار، پای���ه دولت عباسی 
را تشکی���ل می دادن���د، ب���ه استخدام 
سرب���ازان ترک دست زد. همین تغییر 
کرد شهر  در سازمان ارتش او را مجبور 
کند و به شهر تازه  بنیاد  بغداد را ترک 
سام���راء برود. ای���ن دو تغیی���ر در طول 
کاست  زمان از ق���درت مقام خافت 
ی���ر نف���وذ ارتش ب���رد. دخالت  و آن را ز
ارتشیان و س���ران برآمده از آنها در امور 
کفای���ت خلفا برای  و ع���دم توانایی و 

مقابل���ه با این دخالت ها، باعث می شد آنها نتوانند به کارهای فرهنگی 
گذشت���ه بپردازند، و »چون خلفای قبلی عباس���ی از نهضت ترجمه برای 
کنن���د«.60 بنابرای���ن حمایت دول���ت خلفا از  مقاص���د ... خ���ود استف���اده 

کاهش یافت و سرانجام از میان رفت. جریان های علمی 

ی -رئیس بیمارستان جندی شاپور  -به  اما از آن روز که جورجیس نسطور
یان آرام، اما رو  عنوان طبیب به دربار منصور پای نهاد )148 ق(، یک جر
به رشد علمی، در شهر بغداد شروع شده بود،61 و رفته رفته خاندان های 
ی و خاندان  دانشمن���د دیگری مثل خان���دان ماسویه و خاندان طیف���ور
سرافی���ون به این شه���ر آمدند، و در نتیجه، یک محیط علمی  نه چندان 
یانی  بزرگ، ولی موثر، پدید آمد. اینها معمواًل مسیحی بودند و به زبان سر

بی؛ ص73. 57. گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر
58. همان؛ ص85.

59. مسعودی؛ مروج الذهب؛ ج 3، ص 458، چاپ اسعد داغر.
بی؛ ص153. گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر  .60

61. »و ه���و اول خلیف���ه ترجمت ل���ه الکتب من اللغ���ات العجمیه« )مسعودی؛ م���روج الذهب؛ ج 4، 
بی« )ابن ابی اصیبعه؛  کثیرًه من کتب الیونانیین ال���ی العر کتبًا  ص 223(. »و ق���د نق���ل للمنصور 

ص183(.

ام���ا او ت���ا سال 204ق ب���ه بغداد نیامد. بع���د از آمدن مأمون ب���ه آن شهر  � 
یخی �  خبر از یک مرک���ز فرهنگی به نام بیت الحکمه  گزارش ه���ای تار در 
گذشته در اعتبار بیت الحکمه55  وج���ود دارد. نویسندگان در سال های 
گفته اند: »با تأسیس این مرکز در سال 215ق/830م  کرده اند و  مبالغ���ه 
ک���ار ترجمه و تألیف و پژوهش نظم و ترتیب یافت و این مؤسسه رسمی، 
گردی���د« و  مرک���ز تجم���ع دانشمن���دان و اه���ل فض���ل و ادب و مترجم���ان 
کتابخانه داشت و هم مرک���ز ترجمه و هم  گفته ان���د: »بیت الحکم���ه ه���م 
گروهی  جای پژوهش های علمی ب���ود. در آنجا برخی به نسخه نویسی و 
کتابخانه  کسانی به تحقیق مشغول بودند. برای تجهیز  کار ترجم���ه و  به 
گسیل شدن���د تا به جستجو و  بیت الحکم���ه فرستادگان���ی به روم شرقی 
گروهی از  کتاب هایی در زمینه علوم و فلسف���ه بپردازند. بعد هم  ی���د  خر
کتاب ها روی آوردند  دانشمن���دان و مترجم���ان طراز اول به ترجمۀ ای���ن 
یق را  ک���ه از جمله آنها یحیی بن ماسوی���ه، حجاج بن مطر و یحیی بن البطر

می توان نام برد«.

اما محّققان جدید با دقت بیشتر در مآخذ اولیه، در این مقدار گستردگی 
کار بیت الحکمه تردید کرده، معتقدند: این مرکز در ابتدا - یعنی در زمان 
منصور - یک کتابخانه رسمی دولتی بود که مجموعه ای از مترجمان در آن 
مشغول به کار بودند.  این مجموعه به همین شکل از نظام اداری ساسانی 
اقتب���اس شده و به صورت بخشی از ادارات دولت عباسی درآمده بود، و 
به همان ترتیب که در دولت ساسانی عمل می کرد، در دوران عباسی نیز 
ک���ار خود ادامه می داد. در عصر ساسانی، بیت الحکمه یا »خرد خانه«  به 
کتابخان���ه سلطنتی محس���وب می شد، ی���ک بایگانی ملی ب���ود و در  ک���ه 
یخ،  جن���گ و داستان هایی از فرهن���گ ایرانیان  آن روای���ات منظ���وم از تار
استنس���اخ و نگه���داری می ش���د. از روز تأسی���س بیت الحکم���ه در عصر 
کار دیگری در مورد  کار آن تنها ترجمه از زبان فارسی بود، و هیچ  منص���ور، 
گروهی از دانشمندان  گزارش نش���ده است، و اولین بار در عصر مأمون  آن 
یاضی دان و منّجم  زم���ی،56 ر یاضی دان���ان  - از جمله خوار و منّجم���ان و ر
مشه���ور - در بیت الحکم���ه حض���ور یافتند و حتی بعضی از آنه���ا در آن به 
ک���ار تمام  وقت مشغول بوده اند. این اولی���ن گزارش از حضور دانشمندانی 
غی���ر از مترجم���ان فارسی در بیت  الحکمه است. البت���ه درست در همین 
که تنها با زبان پهلوی آشنا  کتابخانه سهل بن هارون است  ح���ال، رئیس 
ب���وده و از یونانی چی���زی نمی دانسته است. نتیجه اینکه: »بیت الحکمه 
بی نب���وده« و »نهضت ترجمۀ  یقین���ًا مرکزی برای ترجمه آث���ار یونانی به عر
کامًا  بی به هر یک از فعالیت های بیت الحکمه  کتاب های یونانی به عر

کام���ران فانی؛  یت؛  کو  55. از جمل���ه ر.ک: جونات���ان لیون���ز؛ بی���ت الحکم���ة؛ ترجمۀ مازن جندل���ی؛ چ 

یخ علوم  »بیت الحکم���ه و دار الترجم���ه«؛ مجل���ه نشر دان���ش؛ ش 18، سال 1360. ذبیح اهلل صف���ا؛ تار
بارۀ  یخی بسیار اندک���ی در ک���ه ما اط���الع تار عقل���ی؛ ج 1، ص 48 - 50. ام���ا »واقعی���ت ای���ن است 
که بیت الحکمه چیزی -بزرگ و  کی از آن خواهد بود  یم، و این امر فی نفسه حا بیت الحکم���ه دار

بی؛ ص 77(. گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر یا مهم نبود.« )ر.ک: 
56 ب���رای اط���الع از ش���رح اح���وال موج���ز، ام���ا معتب���ر ای���ن دانشمن���د ب���زرگ، ر.ک: ابوالقاس���م قربانی؛ 

رۀ اسالمی؛ ص 238 -239. یاضی دانان دو ر

در کنار علم جنوم  � که یک علم 
واقیع و مبتین بر حماسبات دقیق 
ریایض بود و کاربرد معلی داشت �  
تنجمی یا احاکم جنویم یا اخرت بیین 
نزی مورد توجه جدی خلفای 
عبایس بود، و اگر بگویمی: »احاکم 
جنوم را بر علم هیأت حقیقی، 
 برتری یم نهادند، سخن
 به گزاف نگفته امی«.
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یاِن  رو به رشد،  انتظ���ار می رفت با تضعیف یا ع���دم حمایت آنها این جر
که به پ���اره ای از آنها اشاره شد،  ب���ه َمح���اق برود؛ اما به دالی���ل متعددی 
یان دانش همچنان بر پای خویش ایستاد. این حادثه اتفاق نیفتاد و جر

که چراغ دانش را در  ین این عوامل و دالیل، دانشمندانی بودند  از مهم تر
کار و شغلی  گاه بق���ای حیاتشان و یا  دس���ت داشتند و قدرت و ثروت و 
که داشتند؛68 لذا چاره ای  گرو دانشی بود  گرفته بودند، در  ک���ه به عهده 
کوش���ش می کردند علم تازه ای ب���ه دست آوردند  نب���ود و بایست���ی دائمًا 
کنند و ارتق���ا بخشند؛ همین باعث  گذشته خ���ود را تصحیح  ی���ا دانش 
گر  کت���اب و مقالۀ جدیدی برآیند و مثًا ا می ش���د از هر سو در جستجوی 
تألیف���ات بق���راط و جالین���وس و بطلمی���وس مانند ایش���ان را در دسترس 
دارند، در صدد یافتن پزشک و منّجم و شخصیت بزرگ دیگری باشند 
کتاب ه���ای قدیمی به دس���ت آمده، به  گ���ر نسخه های ت���ازه ای از  و ی���ا ا
یان در تمام  گذشته بکوشند. این جر ترجمۀ دوباره و یا تصحیح ترجمۀ 
دوران منص���ور و مه���دی، تا ه���ارون و از او تا مأمون و معتص���م و از آنها تا 

متوکل و بعد و بدور از حوادث سیاسی زمانه ادامه داشت.

 رفته رفته در جریان این دانشجویی ها، جستجوها و تجدید نظرها، دورۀ 
کتاب ه���ای تازه ای به  دوم تکام���ل دانش پدید آم���د، و چنان که دیدیم، 
کتب درجه اول قدیم، تألیف  عنوان شرح و تفسیر و یا تلخیص و تشجیر 

یا ترجمه می شد و این خود، قدم اول در حرکت جریان نوپای علم بود. 

در اواس���ط دوران ترجم���ه، اولی���ن جوانه ه���ای ای���ن دوره دی���ده ش���د و 
نمونه ه���ای اولی���ه آن، ب���ه ب���ازار عل���م و دانش، عرض���ه شده ب���ود. عصر، 
عص���ر ترجم���ه بود؛ اما در عین ح���ال اولین تألیفات از ن���وع شرح و تفسیر 
و ی���ا تلخی���ص نی���ز پدی���د آمدند تا ب���ه عص���ر و دوران دوم، یعن���ی دوران 
تألی���ف برسی���م. در دوران دوم، عص���ر ترجمه سرآمده اس���ت و جز اندک 
نمونه هایی از آن نمی بینیم و عمده دانشمندان به تألیف، شرح و تفسیر 

و ... روی آورده اند.69

ک���ه در آن، استقال رویی���د. در این مرحله  مرحل���ۀ سوم، مرحل���ه ای بود 
که در واقع  کتاب های���ی توسط خود دانشمندان عال���م اسام نوشته شد 
گون ی���ا منطق و فلسف���ه بود که  گونا تألیف���ات مستقل���ی در زمین���ۀ عل���وم 
البته پایه های اولیه همه آنه���ا در دانش های یونانی، هندی و ایرانی قرار 
داش���ت70 و این مهم ترین مرحله از مراحل تکامل علمی در جهان اسام 
که از حدود قرن سوم شروع شده، تا قرن هفتم ادامه داشته است. است 

که ب���ه تألی���ف مستقل دس���ت زده اند،  کسانی  اولی���ن نمون���ۀ برجست���ه 
فیلس���وف و عالم بزرگ ق���رن سوم، ابو یوس���ف یعقوب بن اسحاق  کندی 

یه؛ ص 254 و شرح احوال حنین؛ ص 269. نیز  68. ر.ک: ابن ابی اصیبعه؛ شرح احوال یوحنا بن ماسو
بی؛ ص186. گوتاس؛  تفکر یونانی، فرهنگ عر کنید با:  مقایسه 

69. ر.ک: ابن ابی اصیبعه؛ شرح احوال حنین؛ ص271 -274 و شرح احوال اسحاق؛ ص275.
70. O’Leary; How Greek Science; P. 111.

که با  یکدیگر ازدواج می کردند، توانسته بودند  سخن می گفتند و از آنجا 
ی علمی خودش را -  که می کوشید سرور یک خانوادۀ بزرگ پدید آورند 
یاد ب���ه بار آورده بود - از دست ندهد؛ لذا به  ک���ه برای آنها ثروت و نفوذ ز
کتاب های جدید بودند و  به ترجمه و تلخیص  دنبال دانش های تازه و 
کتاب های علمی می پرداختند. در ضمن دانش  و  گاه تألیف  و ش���رح و 
تجربه های خویش را به فرزندان و نسل های بعدی می آموختند و آنها را 
که یا طبابت در دربار بود یا در درگاه  کار وا می داشتند،  به جای خود به 
که در طول  ی���ان  نیز با وج���ود فراز و فرود های���ی  یر. این جر ی���ک امی���ر و وز
که داشت،  ی  گرفتار آن شد، به سبب عوامل ماندگار دهه های طوالنی 

باقی  ماند و تا عصر استقال به پیش  رفت.62

یان علمی و محیط مناسب برای  کردیم، ادامۀ جر عاوه بر آنچه اش���اره 
ی و پیشرفت دانش، دالیل دیگری نیز داشت؛ از جمله:  ماندگار

ک���ر، یعن���ی محمد، احم���د و حس���ن63 از یک  1. س���ه فرزن���د موسی بن  شا
ک���ه ث���روت هنگفت���ی از پدر ب���ه ارث  خان���وادۀ ع���رب و مسلم���ان بودن���د 
یاضیات، نجوم و علم  کدام ب���ه نوعی با علوم زمانه از جمل���ه ر ب���رده، هر 
الِحَی���ل )=مکانیک( آشنایی یافته بودند. اعض���ای این خاندان عاوه 
یدند، در ط���ول سالیان دراز با  ز ب���ر اینک���ه به علوم مختلف عش���ق می ور
گسترش دان���ش می کوشیدند و دانشمندانی  ثروت هنگفت خود برای 
کارهای حنین  گرفته، بان���ی ترجمه های متعددی از  ی���ر بال  و پر خود  را ز
گروه���ی از مترجمان  گفته اند برای  و همکاران���ش ش���ده بودند؛64 حت���ی  
امث���ال ُحنین و ُحبیش پس���ر خواهر حنین و ثابت ابن َق���ّره تا پانصد دینار 
حق���وق ماهیانه قرار داده بودن���د.65 دوران عمر این برادران تا بعد از مرگ 

متوکل )م. 247ق( نیز ادامه یافت.

ک���ه حایز مق���ام وزارت ش���ده بودن���د، از جمله  2. خاندان ه���ای ایران���ِی 
یر مأم���ون - در این  برمکی���ان66 و دست پرورده ش���ان فضل بن سهل - وز
نهضت ب���ه طور جدی تأثیرگذار بودند، و امی���ران ایرانی دولت عباسی، 
یان یک���ی دیگر از عوامل ج���دی دوام این سیر و  از جمل���ه خان���دان طاهر

تکامل به حساب می آمدند.67

عصراستقاللدانش
خلف���ا به هر دلیل، حرک���ت اولیه نهضت ترجمه را پدی���د آورده بودند، و 

بی؛ صص145 -164 و 16. گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر  .62
اب���ن القفط���ی؛  63. در م���ورد ای���ن خان���دان ر.ک: الندی���م؛ الفهرس���ت؛ ص���ص304، 330 -331 و 

أخبار العلماء بأخبار الحکماء؛ ص208.
یاضی دان بود  کر -که ر کتا ب ها برای محمد بن موسی بن شا 64. در رسالۀ حنین آمده است: بیشتر 
-و ی���ا طبیبان بزرگ زم���ان ترجمه شده اند )نیز ر.ک: فخری؛ سی���ر فلسفه در جهان اسالم؛ صص26 

و 29.
بی؛ ص187. گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر  65. الندیم؛ الفهرست؛ ص 304. 

یان ترجمه المجسطی دیدیم )الندیم؛ الفهرست؛ ص327(. 66. چنانچه در جر
67. »طاه���ر از بانیان و حامیان مهم نهضت ترجمه بود، و سفارشات متعددی هم برای ترجمه داد« 

بی؛ صص153 و 181(. )گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر
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ی���ر در فهم مشکل ایجاد  گز ترجم���ه تحت اللفظی انج���ام شده بود75 و نا
کند و در ادامه آن را در شمار  کوشید آن را قابل فهم  کندی  می ک���رد؛ لذا 
که ب���ه خلیفه زاده احم���د، فرزن���د معتصم هدیه  رساله ه���ا و نامه های���ی 

می کرد، قرار دهد.

کار دومی که به همت کندی انجام شد، ترجمۀ »ما بعد الطبیعه« ارسطو 
کتاب، اساسی ترین نوشتۀ روزگار یونانیان، در زمینه مسائل  است. این 
کندی و ب���ه دست اوستاتیوس  کتاب، ب���ه سفارش  کل���ی فلسفه است. 
که همچن���ان ناشناخته مان���ده است -  )اسط���اث( مترج���م مسیحی - 

کرده است. کندی آن را تصحیح و تنقیح  ترجمه شده و بعد خود 

که »تأثیر آن در اندیشۀ فلسفی اسامی  کتابی  کتاب،  اما از میان این دو 
کت���اب مابعدالطبیع���ه  ارسطو ...  از هم���ه قاطع تر بود، ب���ر خاف انتظار، 
کتاب »اثولوجیای« منسوب به ارسط���و بود. در آن روزگاران  نب���ود، بلکه 

»ای���ن اثر را... خاص���ۀ فلسفۀ یونانی 
دانسته اند«.76 

کن���دی، در آغاز دوران   به ه���ر روی، 
مختل���ف  جه���ات  از  استق���ال، 

اهمیت دارد؛ از جمله اینکه:
که ارسطو را به  کسی ب���ود  1. او اولین 
عنوان ی���ک فیلس���وف شناخت و به 
که  کرد؛ در حالی  عالم اسام معرفی 
گذشتگان تنها او را یک معلم منطق 
می دانستن���د. او ارسط���و را به خوب���ی 
کتاب ه���ای وی -از  می شناخ���ت و 

کت���اب الح���روف -  را با ترجمۀ  ی���ن آنه���ا مابعدالطبیعه یا  جمل���ه مهم تر
کتب ارسطو را شماره  اسطاث در دس���ت داشت؛ به همین دلیل وقتی 
که به نادرس���ت به ارسطو منسوب ش���ده بود، نامی  می ک���رد، از اثولوجی���ا 
نیاورد. همچنین ما نظرهای اساسی ارسطو در طبیعت و مابعدالطبیعه 
کندی می بینیم. اما نه به  کتاب فلسفه اولی  را به خوب���ی و به وضوح در 
گویی همه آنها را اوال به خوبی فهم  که ترجمه مطلق باشد؛ بلکه  شکلی 
که باید از آن بکاهد، کاسته  یر کرده است؛ آنجا  سپس با قلم خویش تقر
کتاب - بر خاف  کن���دی در این  که باید بیفزاید، افزوده است.  و آنج���ا 
ارسطو - هدف نهایی فلسفه اولی را اثبات وجود خدا و معرفت صفات 
حق و نسبت او با عالم دانسته، در صدد اثبات و تبیین آنهاست و این 
ی���ر بنایی و اساسی در میان این  مسئل���ه بسیار مهم است و یک افتراق ز
کندی پیرو ارسطوست،  دو فلسف���ه به وجود می آورد؛ بنابراین با اینک���ه 
ام���ا مستقل می اندیشد، و ای���ن خصیصه ای است که کمابیش در تمام 

کالسیک اسالم؛ ترجمه علیرضا پالسّید؛ تهران: 1385، ص 39. زنتال؛ میراث  75. ر.ک: فرانتز رو
76. فخری؛ سیر فلسفه در جهان اسالم؛ ص36.

بی  خویش، ملقب  که ب���ه سبب اصل عر )حوال���ی 184� 252 ق(71 بوده 
ب���ه »فیلسوف  العرب« شده است. خاندان وی در بصره توطن داشتند؛ 
کوف���ه آمدند و در آنجا صاحب ق���درت و حکومت شدند، و او در  ام���ا به 

همان شهر متولد شده بود.

یم، و در  از گذشت���ۀ علم���ی کندی و معلمان و است���ادان وی خبری ندار
ک���رده است.72 در  ک���ه در بغداد تحصیل  م���ورد او همین ق���در نوشته اند 
کتاب و رساله در زمینه های منطق، فلسفه اولی، حساب،  حدود 243 
ک���ام، علم النفس،  هندس���ه، نجوم، موسیق���ی، پزشکی، احکام نجوم، 

کیمیا و... به او نسبت داده شده است.73 سیاست، 

که در  ک���ار برد، همان راه و رسم���ی بود  که به  که او رف���ت و روشی  راه���ی 
کار  کمابیش - به جز موارد اندک - به  یخ فلسفه در اسام  تمام طول تار
رفت���ه است. به طور معمول، فیلسوف���ان عالم اسام منطق می دانستند، 
یاضی���ات خوانده بودند، فلسف���ه دان بودند، از نجوم خب���ر داشتند، با  ر
ط���ب و داروشناسی آشنا بودن���د، و از همه مهم تر اینکه ب���ه دین اعتقاد 

یدند، و با علوم دینی آشنایی داشتند. ز می ور

که بسیار  گرفت  کار مهم فلسفی انجام  کمک او دو  کندی و به  در دوره 
ی���ر پوشش خویش  تعیین کنن���ده ب���ود و هم���ۀ دوران فلسف���ه اسامی را ز
کار، ترجم���ه »ُاثولوجیای« منسوب ب���ه ارسطو است. این  گرف���ت. اولین 
کت���اب در اصل نوشتۀ إفلوطین -فیلس���وف عارف مشرب اسکندرانی- 
ک���ه یکی از بزرگ���ان سلسلۀ فیلسوف���ان نوافاطون���ی می باشد؛ اما  است 
کتاب و نه همۀ نوشته افلوطین،  بی ترجمه شد، نه همۀ  آنچه به زبان عر
ک���ه با ش���رح مخلوط شده ب���ود. ام���ا در هر صورت  ی���ده ای بود  گز بلک���ه 
که می توانست با نظر  دیدگاه هایی از فلسفۀ نوافاطونی به شمار می آمد 
بی  مشائی خالص ارسطویی، مناف���ات داشته باشد؛ ولی در ترجمه عر
ب���ه ارسط���و منسوب شده بود، و این  اشتباه بزرگی بود که در تمام دوران 

یخ فلسفه در اسام تأثیرگذار بوده است. تار

یانی، قب���ًا با ارسط���و آشنا شده  ی���ق زب���ان فارس���ی و سر مسلمان���ان از طر
بودن���د و سال های دراز تنها او را منط���ق دان می دانستند و آثار دیگر او  را 

رفته رفته شناختند. 

اثولوجی���ا را در س���ال 220ق عبد المسی���ح  ابن ناعم���ۀ ِحمص���ی، مترجم 
ب���ی درآورد،74 و ب���ا اینک���ه در آن روزگ���ار ترجمه به  مسیح���ی به زب���ان عر
گویی  پختگ���ی رسیده ب���ود، ترجمۀ ابن ناعم���ه نیاز به اص���اح داشت. 

71. ر.ک: جعفر آل یاسین؛ فیلسوفان رائدان الکندی و الفارابی؛ بغداد: دار االندلس، 1980، ص 14.
72. ابن ُجلُجل؛ طبقات االطباء والحکماء؛ ص 73. ابن ابی اصیبعه، ص 286.
73. الندیم؛ الفهرست؛315 -320. نیز ر.ک: ابن ابی اصیبعه؛ ص289 -293.

بی نقل کرد، و   74. در ابتدای کتاب آمده است: »این کتاب را عبدالمسیح بن ناعمه حمصی به عر
کرد« )ر.ک: اثولوجیا،  کندی برای احمدبن معتصم باهلل اصالح  یوسف یعقوب بن اسحاق  آن را ابو

ی؛ قاهره، 1950، ص 3(. افلوطین عند العرب؛ تحقیق عبدالرحمن بدو

تا پایان خالفت هارون، از یک 
جریان روان ترمجه، نشاین نبود. 
از این گذشته، غالب ترمجه ها 
برگردان کتاب ها و مقاالت عملی 
گذشتاگن است، و از فلسفه 
مکرت خربی است؛ بنابراین آچنه 
مورخان علوم گفته اند که »تا 
پایان خالفت هارون... هیچ کاری 
در مورد فلسفه ارسطو صورت 
نگرفت«، حرف صحییح است.
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که برای تقریب و تطبیق فلسفه با دین،  3.او اولین فیلسوف بزرگی است 
کس  کندی هیچ  کوشیده است.85 چنانچه در میان موافقان و مخالفان 
درب���ارۀ نق���ش اساس���ی او در این زمین���ه، تردید نکرده اس���ت. نوشته های 
کن���دی نش���ان می ده���د وی یک���ی از مدافعان انطب���اق سل���وک عقلی با 
کن���دی در تفسی���ر و توجیه سجدۀ  ک���ه  نص���وص دینی اس���ت. رساله ای 
موجودات عالم، در برابر خداوند دارد، نمونه ای بسیار خوب از این تقریب 
کریم اس���ت. او در این رساله  و تطبی���ق و یا تفسی���ر فلسفی نظرهای ق���رآن 
می کوش���د سجده جرم اقصای عالم در براب���ر حق را، بر اساس مقدمات و 
مبان���ی فلسفی توضیح بده���د و آن را توجیه کند. در واقع او نظرهای قرآن 
کام���ًا قبول دارد؛ در عی���ن حال معتقد است: فلسف���ه مقدمات الزم و  را 
توانایی فهم آن نظرها را دارد. بنابراین بر اساس همان مبانی و مقدمات، 
کوشید بیان و زبان قرآن را بفهمد و آن را بیان و تفسیر کند. البته ما معتقد 
کرده اند،  کوشش هایی  که این چنی���ن  نیستی���م فاسفه در همۀ آن جاها 
موف���ق بوده ان���د و ب���ه راه ص���واب رفته اند؛ ام���ا آن چه روش���ن است اینکه 
آن ه���ا این فهم را می خواستند و برای به دست آوردن آن کوشیدند. حتی 
که همین  کشیدند  افرادی چون ص���درای شیرازی زحمت طاقت فرس���ا 
ک���ار را بکنن���د. و این، راه���ی است که کندی گش���ود و در آینده - در میان 

فیلسوفان بزرگ - رهروان فراوانی در پی خویش به جای گذارد.

کدام چن���دان به فلسفه  کندی ن���ام برده اند، هیچ  که برای  گردان���ی  شا
کندی  گ���رد  ی���ن شا و انتق���ال آن ب���ه نس���ل بع���د نپرداخته ان���د. مشهورتر
ابوالعب���اس احمدبن طبی���ب سرخس���ی اس���ت )218 -283ق(.86 او با 
کامل داشت���ه، فیلسوف شم���رده می شده است.  عل���وم اوائل آشنای���ی 
ابن ندی���م صاحب فهرس���ت، برای سرخسی در عل���وم و فنون مختلف از 
یاضیات، ط���ب، موسیقی، نجوم، ح���دود سی جلد، و  جمل���ه منطق، ر
که بخشی از  کتاب و رسال���ه نام برده اند  صاح���ب عیون االبناء 54 جلد 
ی  کشور و نیز راه و رسم خدمتگزار کتاب ها در سیاست و ادارۀ امور  این 
که آنها  گردانی  به پادشاهان و منادمت ب���ا ایشان است.87 سرخسی شا
کارهای علمی و فلسفی اش منحصر  گویی  را بشناسیم، نداشته است؛ 
ک���ه آن هم بیشت���ر منطقی اس���ت. سرخسی از  ب���ه هم���ان نوشته هاست 
گفتۀ مورخان علوم، علم  روش و منش���ی فیلسوفانه برخوردار نبوده و ب���ه 
او ب���ر عقلش برتری داشته اس���ت.88 وی در دوره والیت عهدی معتضد 
یاس���ت حسبه بغداد  ب���ه معلمی او منصوب ش���د و بعد از خافت، به ر
ی 89 بود. سپس به  ی از نوع شهربان���ی و شهردار کار که  ی���ت یافت  مأمور
کار بود و  منادم���ت خلیفه رفت و چند سال در ای���ن منصب مشغول به 
ینی  که صاحب عیون االبناء او را با عناو شاید به همین مناسبت است 

بیة، 1973، ص 222 یخ الفکر الفلسفی فی االسالم؛ دار النهضة العر یان؛ تار 85. محمدعلی ابور
یس���د: »مم���ن ینتمی الی الکندی و ق���رأ علیه و منه اخ���ذ« )الندیم؛ الفهرست؛  86. ابن الندی���م می نو

ص 320(.
87. الندیم؛ الفهرست؛ ص 320 -321. ابن ابی اصیبعه؛ ص 294 -295.

88. الندیم، الفهرست؛ همان. ابن ابی اصیبعه؛ ص294.
یخ التمدن؛ حسین مونس؛ ج 1، بی تا، ص 251. یدان؛ تار 89. جرجی ز

کندی با انتشار افکار ارسطویی،  ی است.77  ی و سار فلسفۀ اسام جار
که از ترجمه های نارسای  یشان���ی  کوشی���د آنها را به جای اندیشه های پر
یان���ی میان مردم نشر شده بود، بنشاند. به همین سبب می توان او را  ُسر
مؤس���س مکتب ارسطویی در جهان اسام دانست،78و این، اولین قدم 
که می کوشید از مرحله ترجمه و شرح بگذرد و از  دوران استقال فکر بود 

گذشتگان فراتر رود.  حفظ و تکرار حرف های 

که راه  در میان نوشته های کندی، رساله ای است که وی در آن کوشیده 
تصحیح ک���ردن و پیشرفت بخشیدن به کاره���ای دانایان و مؤلفان یونانی 
را نش���ان بدهد.79 کندی در این مرحله تا آنجا پیش رفت که کسانی او را 
معل���م دوم گفتند؛ 80 یعن���ی مهم ترین شخصیت علمی بعد از ارسطو که 
معل���م اول نام داش���ت. توضیح اینکه معلم به کس���ی می گفتند که همه 
علوم گذشتگان را می داند و بر آنها چیزهایی افزوده است. از این گذشته، 
الت خود  کندی می کوشید در استدال
یاض���ی نزدیک  به دقت ه���ای علوم ر
بره���ان  داش���ت  اعتق���اد  وی  ش���ود. 
ترین درجۀ  یاض���ی و هندس���ی از باال ر

دقت برخوردار است.81 

و  فیلس���وف  ک���ه  ط���ور  هم���ان  2.او 
دانشمن���دی ب���زرگ ب���ود، مسلمان���ی 
کتاب های  درست اعتقاد ب���ود. وی 
دی���ن  از  حمای���ت  در  متع���ددی 
اس���ام و رد مذاه���ب انحرافی نوشته 
ک���ه میان اصول  ک���ه در هر مسئله  است.82کن���دی از فیلسوفان���ی است 
مسل���م اسامی و پ���اره ای از نظرهای فلسفی تعارض���ی می یافت، جانب 
اس���ام را می گرفت؛ چنانچه از نظرهای او راجع به حدوث زمانی عالم و 
حشر اجساد و اثبات امکان معجزه و صحت وحی نبوی، این حقیقت 

به خوبی روشن می شود.83 

کندی رسالت حقیقی فلسفه معارضه با وحی آسمانی یا ادعای  ب���رای 
گستاخان���ه برتری ی���ا حتی برابری با آن نبود. او معتق���د بود فلسفه باید از 
ین راه وصول به حقیقت است، دست بردارد و چاره  تر که واال این ادعا 

ای ندارد جز اینکه به مرتبتی پایینتر تن در دهد.84

یده بر رسائل الکندی الفلسفیه؛ /80 )16( -)17(، چاپ قاهره: 1950. 77. مقدمۀ دکتر عبدالهادی ابور
78. O’Leary; How Greek Science Passed to the Arabs; P. 122.

بی؛ 164و167. گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر  .79
80. مصطفی عبدالرزاق؛ فیلسوف العرب و المعلم الثانی؛ چاپ قاهره،1945.

بی؛ ص167. گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر  .81
رده است  کندی آو گونه نوشته های  82. ابن ندیم در فصل »کتبه فی الجدلیات« چند نمونه از این 

)ر.ک: الندیم؛ الفهرست؛ ص 318(.
83. مرتضی مطهری؛ خدمات متقابل اسالم و ایران؛ چ 8، 1357، فخری؛ سیر فلسفه در جهان اسالم؛ ص 86.

84. فخری؛ سیر فلسفه در جهان اسالم؛ 108.

اولن نمونۀ برجسته کساین که 
در عرص استقالل دانش به تألیف 
مستقل دست زده اند، فیلسوف و 

عالم بزرگ قرن سوم، ابو یوسف 
یعقوب بن اسحاق  کندی )حوایل 

184� 252 ق( بوده که به سبب 
اصل عریب  خویش، ملقب به 

»فیلسوف  العرب« شده است.
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یخی ندارند.99  خبری در هیچ مأخذ تار

کمال  کندی فیلسوف و دانشمن���دی بزرگ و به  ب���ه هر صورت ب���ا اینکه 
که  ب���ود، و فلسفه و علم را او به میان مسلمان���ان آورد، اما سنت فلسفی 
قرن ه���ای بع���د در این سرزمی���ن باقی مان���د، از او نبود؛ بلک���ه از فارابی و 
گرفتار شد  کندی به یک دوره فترت  گویی فلسفه بعد از  ابن سینا بود و 
و به بنیانگزارانی تازه نیاز داشت؛ لذا در آثار فیلسوفان بزرگ بعد، مانند 
کندی ن���ام و نشانی وجود  فاراب���ی، ابن سین���ا و ابن رشد و اخ���وان صفا از 
بوط به موسیقی است، از  که مر ندارد. تنها فارابی در رسالۀ  اإلیقاع خود 

گرفته است.100 کرده، بر او خرده  او یادی 

کندی یا ترجمه ه���ای اصاح شده به دست او، قابل فهم  آیا نوشته های 
نبودند؟ و این کتاب ها به شرح و توضیح کسانی مثل فارابی نیاز داشت 
گرچه قابلیت درک و  کتاب ها ا ت���ا اینکه قابل فهم و عرضه شوند؟ یا این 
که نمی دانیم، از دسترس خارج شده بودند؟ فهم داشتند، اما به دالیلی 

پاره ای از محققان به نظر اول متمایل اند و می گویند: »ابهام و ایهامی که 
کندی به چشم می خورد« و »شاید ناشی از فقدان  ی آثار  در زبان نوشتار
بی بوده باشد، موجب شد دسترسی به  اصطاحات فلسفی به زبان عر

ی همراه شود و متروک بمانند«.101 آثار وی با دشوار

کندی را روشن و اصطاحات ابداع شدۀ  کسان دیگری نوشته های  اما 
یر دلیل دیگری  گز کافی دانسته اند. پس نا خ���ود او را برای تفهیم و تفّهم 
کار بوده تا فلسفه و دانش کندی متروک بماند و در میان دانشمندان  در 
و فیلسوفان طبقه بع���د چندان مطرح نباشد. نگارنده احتمال می دهد 
که به نش���ر و تعلی���م فلسف���ۀ او بپردازد  گ���ردی  ک���ه کندی شا ای���ن نکت���ه 
کافی برای عدم انتقال فلسفه و دانش او  نداشته اس���ت، می تواند دلیل 

به نسل های بعد باشد. 

ابن سینا )370 -429 ق( فیلسوف بزرگ اسام و ایران، در سرگذشتی که 
کتاب مابعدالطبیعۀ ارسطو  کرده است، می گوید: من  گردش اما  به شا
که تم���ام آن را در حفظ  کرده ب���ودم تا آنجا  را یافت���ه، آن را باره���ا مطالع���ه 
داشتم؛ اما هر چ���ه می خواندم و تکرار می کردم، چیزی نمی فهمیدم؛ به 

کتاب دست برداشتم. که از خودم ناامید شده، از آن  حدی 

آی���ا آنچ���ه بوعل���ی در دس���ت داش���ت و ب���ر اس���اس آن در فه���م نظره���ای 
کن���دی بود، یا چیز دیگر؟  ارسط���و می کوشید، همان ترجمۀ تنقیح شدۀ 
کن���دی به عصر  که  کدام باش���د، به معنای ای���ن است  نمی دانی���م! ه���ر 
که فلسف���ۀ او در  بوعل���ی منتق���ل نش���ده است؛ و ای���ن به ای���ن معناست 

99. الندیم؛ الفهرست؛ ص320، ابن ابی اصیبعه؛ ج 2، ص 181.
100. ر.ک: دانش پژوه: المنطقیات للفارابی، مقدمه، چ قم: 1410.

یخ فلسفه اسالمی؛ ج 1، ص 280. شرح احوال کندی؛ ترجمه روح اهلل عالمی؛ چ  101. لیم���ن، الی���ور؛ تار
یده بر رسائل کندی )چ قاهره 1950 و 1953(  تهران: 1383 و نیز ر.ک: مقدمۀ دکتر عبدالهادی ابور

که به همین رأی معتقدند. یلسون  و نظرات لوئی ماسینیون و اتین ژ

کرده  یف و خلی���ع،90  یعنی »هوشمن���د«، اما »ه���رزه« توصیف  چ���ون ظر
که اینه���ا صفاتی بودند در خور یک ندی���م. سرخسی سرانجام در  اس���ت 
گرفت و به دستور قاسم  پی رفت وآمد در دربار، مورد غضب خلیفه قرار 

یر معتضد - به قتل رسید.91 ابن عبیداهلل - وز

یاقوت حموی )م.626 ق( احمدبن سهل بلخی )م. 322 ق( را در شمار 
کن���دی دانسته، می گوی���د: »و حّصل من  گ���ردان و برآمدگ���ان محضر  شا
گردی  عنده علوما َجّمًة«.92 اما ندیم و دیگران، هیچ اشاره ای به این شا
گفته ان���د: بلخی در تمام علوم اوائ���ل و اواخر صاحب  ندارن���د. مورخان 
فض���ل بود و با اینکه در تألیفات خویش ب���ه روش فاسفه عمل می کرد، 
گر وفات او سال   ب���ه اه���ل ادب شبیه تر و نزدیک تر بود.93 در هر ص���ورت ا
که طبق تحقی���ق حدود 252 ق است،  کندی  322 ق باش���د، با وفات 
هفت���اد سال فاصله خواهد داشت؛ اما عمر او را بیش از 87 یا 88 سال 
کندی نبای���د بیشتر از هفده -هجده  نگفته ان���د؛94 لذا در هنگام وفات 
کندی می تواند مورد  گردی او در محضر  ین شا س���ال داشته باشد.بنا بر

گیرد. تردید قرار 

گاه  گ���اه او را جاحظ خراس���ان و  کرده اند.  بلخ���ی را ب���ا جاحظ مقایس���ه 
برت���ر از جاح���ظ دانسته اند.95 علت چیست؟ دلی���ل این شباهت، البته 
ک���ام و ادب بزرگ  یرا جاحظ در  کام اس���ت؛ ز فلسف���ه نب���وده و ادب یا 
و برجست���ه است. بلخ���ی هم در هر دو فن بزرگ ب���ود و قابل مقایسه با هر 
کتاب های  ب���زرگ دیگر. در هر صورت، او متکل���م بود و متکلمی بزرگ و 
کتاب های متعددی  فراوان���ی در این زمینه داشت و ادیبی ب���زرگ بود و 
که برای  گردی  در ای���ن زمینه داشت. البته اه���ل فلسفه هم بود. تنها شا
بیشتر طبیب است  که به نظر ی است  یای راز گفته اند، محمدابن زکر او 

کمتر فیلسوف.96 و 

کن���دی ن���ام ب���رده ش���ده، ابومشع���ر  گ���ردی  ک���ه ب���ه شا کس���ی   سومی���ن 
کن���دی  گ���رد  گ���ر او شا بن محم���د بلخ���ی )ت. 172 ق( اس���ت. ا جعفر
باش���د،97 بی���ش از هر چیز متخصص نج���وم و از آن بیشتر در تنجیم بود و 

کتاب های وی در این دو علم است.98 ین  ین و بیشتر مهم تر

گردی  محمدبن اسحاق ندی���م و ابن ابی اصیبعه، چند تن دیگر را به شا
که هیچ نشان و اثر و  کسانی  کن���دی نام برده اند؛ نام هایی ناشناخت���ه از 

90. ابن ابی اصیبعه؛ ص293.
91. المسعودی؛ مروج الذهب؛ ج 4، ص170و یاقوت حموی؛ معجم األدباء؛ ج 3، ص 99، بیروت: 1400.

 92. حموی؛ معجم األدباء؛ ج 3، ص 73.
93. الندیم؛ الفهرست؛ ص 153؛ حموی؛ معجم األدباء؛ ج 3، ص 65.

94. حموی؛ معجم األدباء؛ ص 65.
95. حموی؛ معجم األدباء؛ ج 3، ص 78 -79.

یز: 1345. مقایسه  96. ر.ک: نص���ر، سیدحسین؛ سه حکیم مسلمان؛ ترجمۀ احمد آرام؛ ص24، چ تبر
ی؛ مهدی محقق؛ ص296 به بعد؛ چ سوم، 1368. شود با فیلسوف ر

ی���خ الفلسفه فی االسالم؛ ترجمه الدکتور محمد هادی  97. الندی���م؛ الفهرست؛ ص 320 و دی بور؛ تار
یده؛ ص190، چاپ مصر، 1981. ابور

بی؛ ص153. گوتاس؛ تفکر یونانی، فرهنگ عر 98. الندیم؛ الفهرست؛ ص 335 -336 و 
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کثر اینکه ممکن بوده  بی منتقل ش���ده است. حدا دانشمن���د به زبان عر
که عایق فلسفی داشت���ه، اهدا شده باشد،  کت���اب به یک خلیف���ه زاده 
گفته شد،  ن���ه چیزی بیشتر از آن. مورخان فلسفه چیزی نزدیک به آنچه 
ی تام و تمام به آرمان  کن���دی در وفادار گر حمیت بی نظیر  می گوین���د: »ا
گفتی���م، به اضافۀ حمایت از  کار نبود، همۀ آنچه  ای���ن دانش پویا ... در 
کندی با آنها معاشرت فعاالنه داشت،  که  فلسفه و علم س���ه خلیفه ای 
ی برای خود در  ب���رای تأمین موفقیت فلسفه، در ایجاد جای پای استوار

کفایت نمی کرد«.104  جهان اسام 

پس نظر کسانی که در این اواخر علیه فلسفه سخن می گویند -که فلسفه 
به دستور خلفای جور برای مقابله با معارف خاندان نبوت)ص( ترجمه 

کامًا بی پایه است. یخی ندارد و حرفی  شده است -هیچ سند تار

سیرتطبیقوتقریب
کوشش ب���رای فهم فلسفی دی���ن در عال���م اسام، در  چنان ک���ه دیدی���م، 
کندی آغاز ش���د. از اولین  نخستی���ن روزهای عم���ر فلسفه، یعنی عص���ر 
ی���ن اف���راد این سلسل���ه طوالن���ی، به ای���ن مسئله  بزرگ���ان فلسف���ه ت���ا آخر

اندیشیده اند و در این راه قدم زده اند.

ک���ه  اسام -و ق���رآن -ب���رای هدایت  البت���ه بای���د به صراح���ت بگویی���م 
کم بر افکار  آمده ان���د و تنها عهده دار بیان نظامات و چارچوب های حا
کتاب فلسفی نیستند؛  و اخاق و رفتار انس���ان هستند؛ بنابراین دین  
که بی���ن دین و فلسف���ه مشترک  ی از مسائلی  گرچ���ه حکما ب���ه بسی���ار ا
وح، تعلق  اس���ت، پرداخته ان���د؛  از جمله بحث خ���دا و عدل، تج���رد ر
وح، خیر و شر، اختیار، قضا و قدر، نبوت  وح ب���ه بدن، بقاء و ابدی���ت ر ر

و والی���ت و رستاخی���ز و مانن���د اینه���ا.105

وجود این مسائ���ل مشترک از سویی  و قابل اثبات و عقانی بودن نظرها 
و اعتق���ادات اساسی اسام، از سوی دیگر، خود تشویقی بود برای تعقل 
که  کسانی  که سرانجام توانست به فلسفه بینجامد.  و تفکر و اندیشه ای 
برای جهان اسامی فلسفه ای نمی شناسند، در این جا اشتباه می کنند 
که توج���ه ندارند ب���ه اینکه فیلسوف اسام���ی، ب���رای مسلمان بودن الزم 
کامًا  نب���وده است به���ای سنگین نفی عق���ل را بپ���ردازد. او می توانست 
کامًا به دین خویش وفادار باشد.  حال  فیلس���وف بماند و در عین حال 
آنک���ه این مشکل به طور جدی در عالم مسیحیت رخ داده است. برای 
یر اول باید ایمان آورد106 و سپس تعقل و تفکر  گز تدین به مسیحی���ت، نا
کامًا می توان بر پایۀ تفکر و تعقل به  گرفت؛ اما در جهان اسام  کار  را ب���ه 

ید و بدان پایبند شد. گرو دین 

104. فخری؛ سیر فلسفه در جهان اسالم؛ ص108.
ی���خ فلسفه در اس���الم؛ ترجمه  ی���ف؛ »تعالی���م فلسفی ق���رآن«؛ در کتاب تار 105. ر.ک: محم���د می���ان شر

بهاءالدین خرمشاهی، ج 1، ص 195 -210، 1362.
106. ر.ک: رابط���ه عق���ل و ایم���ان چگونه است )پترسون، مایک���ل؛ عقل و اعتقاد دین���ی؛ ترجمه نراقی و 

سلطانی؛ ص70، 1377(.

عصر فارابی و بوعلی، یعنی قرن چهارم و پنجم مهجور و ناشناخته بوده 
یم. او می گوید: است. به شرح احوال بوعلی می نگر

 » ... ای���ن چنی���ن ب���ود راه و رسم من ت���ا اینکه تمام عل���وم در من 
که امکان انسانی بود، بر آنها واقف  استحکام یافت، و تا حدی 
یاض���ی را به خوبی  ش���دم، و ت���ا اینجا عل���م منطق و طبیع���ی و ر
ردم و  ی آو آموخت���ه ب���ودم. از آن هنگ���ام به س���وی علم اله���ی رو
گرفتم؛ ام���ا آنچه در آن بود،  کت���اب مابعدالطبیع���ه را به مطالعه 
یسندۀ کتاب )ارسطو( را در نمی یافتم.  نمی فهمیدم و مقصود نو
کردم و تکرار مطالعه تا چهل بار نیز رسید؛ به  مطالع���ه آن را تکرار 
کرده بودم، اما مع الوصف همچنان  کتاب را حفظ  که  ی  ط���ور

کتاب را نمی فهمیدم. تا اینکه از خودم ناامید شدم«. این 

»پیش خودم گفتم: این کتابی است که راهی برای فهم آن وجود ندارد. 
کتاب فروشان رفته بودم و  ی از روزها هنگام عصر به بازار وراقان و  تا روز
یاد می کرد. او آن  که برای فروش آن فر کتاب دیدم  در دست داللی یک 
یرا معتقد بودم در این  کردم؛ ز کرد و من به سختی او را رد  را بر من عرضه 
کتاب را از من بخر!  ف���روش سودی وجود ن���دارد؛ اما او به من گفت: این 
زان اس���ت و من آن را ب���ه سه درهم به ت���و خواهم فروخت و  قیم���ت آن ار
کتاب از ابونصر  یدم.  کتاب به این پول محتاج است. آن را خر صاحب 
ک���ه در شرح نظرات ارسطو در  فاراب���ی بود بنام» اغراض مابعدالطبیعه « 
کت���اب مابعدالطبیعه نوشته شده بود. به خان���ه بازگشتم و به سرعت به 
کتاب در این مطالعه برای  مطالعه آن پرداخت���م و بدین ترتیب مقاصد 
کتاب را به تمامی در حفظ داشتم. شادمان شدم و  یرا  من روشن شد؛ ز

ی خداوند متعال صدقه دادم«.102 فردای آن روز برای شکرگزار

داست���ان فلسفه یونانی در اینجا پای���ان نیافت، بلکه چنان که در زندگی 
کتاب های ارسطو  ابن سینا می خوانیم، یک بار دیگر او، به شرح نظرها و 
که بیس���ت جلد بوده و در  کتاب »االن�ص����اف« نام دارد  پرداخ���ت. این 
ک���رده است و در این شرح بین  کتاب های ارسطو را شرح  آن، وی تم���ام 
ی می کند. از ای���ن مجموعه شرح  بی ارسط���و داور شارح���ان شرق���ی و غر
کتاب در  گفته شده اص���ل  کت���اب النفس ارسط���و هنوز موجود اس���ت و 

حملۀ مسعود غزنوی غارت و سپس نابوده شده است.103

از آنچ���ه تا بدی���ن جا آوردی���م و داستانی به اختص���ار از سرگذشت علم و 
فلسف���ه در قرن های اولیۀ آن در عالم اسام بود، به خوبی روشن می شود 
که در راست���ای خور و خواب  گرچه بخش���ی از علوم، آن ه���م علومی  ک���ه 
یاس���ت خلفای عباس���ی بود، به دستور آنها ب���ه زبان اسام  و شه���وت و ر
ی از آنها در مورد ترجمه فلسفه  گونه دستور یخ، هیچ  ترجمه شد، اما تار
ثب���ت نکرده و هر بخشی از منطق و فلسفه بر اساس عاقۀ شخصی یک 

102. ابن ابی اصیبعه؛ ص438.
103. ابن ابی اصیبعه؛ ص 457.
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عصر میرمحمدباقر حسینی مشهور به میرداماد و شیخ بهاءالدین عاملی 
)رض���وان اهلل علیهم���ا ( هم به اصفهان می آیند؛ یعن���ی با تغییر پایتخت، 
کشور ه���م جابه جا می ش���ود. صدرا در  یس و ت���درس  مرک���ز تحقی���ق و تدر
ای���ن سال ها در محض���ر میرداماد و شیخ بهاء در علوم عقلی و نقلی تلمذ 
می ک���رده است. او در قزوین ب���ه محضر این دو استاد بزرگ رسیده، همراه 

آنها به اصفهان می رود و در آنجا هم آموختن ر ا ادامه می دهد.

ک���ه ایش���ان در اصفه���ان از محضر ای���ن بزرگ���ان بهره مند شده،  دوران���ی 
ین هم چند س���ال به همی���ن منوال در  گ���ر در قزو هش���ت سال اس���ت و ا
ک���رده باش���د، مجموعۀ سال ه���ای تحصیل  گ���ردی شی���خ و میر طی  شا
ص���درا در نزد ای���ن دو بزرگ، به بیش از ده س���ال بالغ خواهد شد. صدرا 
از ای���ن دوران دراز تحصیل علم و حکمت در اسفار سخن می گوید:  »ثم 
یعان فی  انی ق���د صرفت قوتی فی سالف الزمان من���ذ اول الحداثة و الر

الفلسف���ة االلهی���ة بمقدار م���ا اوتیت 
م���ن المق���دور و بلغ الی���ه قسطی من 
دوران  ای���ن  در  الموف���ور«.110  السع���ی 
ک���ه ص���درا  حوادث���ی پی���ش می آی���د 
خ���ود آن را » مع���اداة الزم���ان و ع���دم 
مساع���دة ال���دوران «111 می خواند. آیا 
ای���ن دوران در هم���ان سال هاس���ت 
ب���ه  چ���ون  و  ب���وده  اصفه���ان  در  ک���ه 
یس و افاده پرداخته، دشمنی یا  تدر
مخالفت هایی را بر انگیخته است؟ 

کمال  گردی نزد میرداماد و شیخ بهایی و به  و ی���ا اینکه بعد از دوران شا
گرفتار  رسی���دن در دان���ش و حکمت به شی���راز رفته و در آنجا ب���ه سختی 
آم���ده است؟ هر دو احتمال وجود دارد. زندگی بر او سخت می شود؛ به 
گلو و خار در چشم« تعبیر می کند، و یا در  ی که از آن به »استخوان در  طور
ینا، ما  کئیبا حز کان فی الدنیا مدة مدیدة  جای دیگ���ر می گوید: »حتی 
کان له عند الناس رتبة ادنی من آحاد طلبة العلم و ال عند علمائهم ... 
قدر اقل من تامیذهم«112  و به این دلیل و نیز شاید به دلیل فرار از چنگ 
کرده، به قم می رود. البته در شهر  صاحب���ان قدرت، از اصفهان هجرت 
که در چن���د فرسخی آن شهر  که���ک  ق���م ه���م نمی مان���د و از آن جا به ده 
گرفته رفته، در یک عزلت  و تنهایی درازمدت غرق می شود. صدرا  قرار 
یت فی بعض نواحی  خود از این دوران خبر می دهد و می گوید: »... انزو

الدیار و استترت بالخمول و االنکسار، منقطع االمال، منکسر البال«.113

  ای���ن دوران تنه���ا دوران انزوا و پناه به تنهایی نیست، بلکه عاوه بر این 

110. مالصدرا؛ األسفار العقلیه األربعه؛ ج 1، ص 4.
111. همان، ج 1، ص 6.

112. مالصدرا؛ المبدأ و المعاد؛ ص382.
113. اسفار؛ ج 1، ص 6.

کندی  ین فیلسوف���ان اسام، نظیر  به همی���ن دلیل حتی اولین و بزرگ تر
و ابن سین���ا107 به تفسیر ق���رآن روی آورده اند. این مسئله در اعصار متأخر 
جدی تر هم شده است و نظرهای فیلسوفان به ظواهر نصوص نزدیک تر 
می ش���ود. ما معتقدیم  برخی از ای���ن بزرگان -که ماصدار نمونۀ برجستۀ 
آنهاس���ت -هرچ���ه عمر آن���ان می گذشته و ف���رو رفتگی وعم���ق ایشان در 
حکمت فزونی می یافته، ای���ن نزدیکی بیشتر می شده است و فیلسوف 

کثیرا می کوشیده تطبیق فلسفۀ او بر دین بیشتر شود.تم  والحمدهلل 

گرچه می توان این ادعا را دربارۀ اغلب فیلسوفان اسام تعمیم  بنابراین ا
داد، ول���ی حداقل آنچه بررس���ی و تحلیل آثار نش���ان می دهد این است 
ک���ه فیلسوف بزرگ ماصدرا هم���ۀ عمر در یک سیر و سلوک فکری به سر 
ک���اوش داشته و راه می جست���ه و در نتیجه هر  می ب���رده و در عق���ل نظری 
روز فلسف���ه اش ب���ه دین، یعنی آنچ���ه از ظواهر آی���ات و روایات به دست 
می آی���د، نزدیک تر می شده است و تطبیق ای���ن دو به صورت دقیق تری 

اتفاق می افتاده است. 

یم،  یب بپرداز قب���ل از اینکه در فلسفه صدرای���ی به مسئله تطبی���ق و تقر
کنیم. الزم است اندکی شرح حال این فیلسوف بزرگ را وارسی 

صدرالدینشیرازی
ی108  ماصدرا محمدابن ابراهیم بن یحی���ی، مشهور به صدرالدین شیراز
ی���ن قله های  فیلس���وف ب���زرگ ق���رن یازدهم یک���ی از قله ها و ی���ا حتی برتر
یب فلسفه و دین است. ماص���درا در خانواده ای صاحب  تطبی���ق و تقر
ق���درت و مکنت در شی���راز متولد ش���د. تحقیقات نش���ان می دهد تولد 
گرچه مورخ���ان و ترجمه نویسان  ایش���ان در سال 979 ق ب���وده است؛109 ا

چیزی در این زمینه نگفته اند.

یر  پدر صدرا در دورۀ قبل از پادشاهی سلطان محمد خدابنده در شیراز وز
او بوده اس���ت. صدرا به احتمال بسی���ار، دوران تحصیات اولیه خویش 
م در 

ّ
را در شی���راز گذرانی���ده و در آن از عل���وم مختلفی که م���دار تعلیم و تعل

کز علمی بوده بهره مند شده است. کسانی نیز گفته اند او در خردسالی  مرا
که پایتخت و مرکز اصلی علم و دانش بود،  برای تحصیل عل���م به قزوین 
رفت���ه، دوران اولی���ۀ دانش اندوزی خود را در آنج���ا گذرانیده است. در هر 
ص���ورت اسن���اد و شواهد نش���ان می دهد ماص���درا در س���ال 1004 یا 1005 
ق در 25 ی���ا 26 سالگ���ی در قزوی���ن زندگ���ی می کرده اس���ت. در سال بعد 
پایتخ���ت از قزوین به اصفهان منتقل می شود. در این سال علمای بزرگ 

یس است و تعداد مهمی از آنها هنوز در  ی از نوشته های فارابی هنوز به ص���ورت دستنو 107. بسی���ار
یخ فلسفه در اسالم؛ ترجمۀ علی محمد  کتاب تار دسترس نیست )مدکور، ابراهیم: مقاله فارابی در 

کاردان، ص642( و به همین سبب در متن از فارابی نامی نبردیم.
یم، چاپ  108. در م���ورد احواالت مالصدرا ر.ک: مقدمه محس���ن بیدارفر بر جلد اول تفسیر القرآن الکر
ق���م در س���ال 1366 و یزدان  پناه، سی���د یداهلل؛ حکمت متعالی���ه )جزوه های درس���ی( و خامنه ای، 
سیدمحم���د؛ مالص���درا، زندگ���ی، شخصیت، مکت���ب؛ چ اول، ته���ران: 1379 و نص���ر، سیدحسین؛ 

یخ فلسفه در اسالم؛ ج 2، ص 475 -505، چاپ اول، 1365. ی؛ تار صدرالدین شیراز
یم؛ ص 11 � 12. 109. مقدمه محسن بیدار فر بر جلد اول تفسیر القرآن الکر

از آچنه تا بدین جا آوردمی به خویب 
روشن یم شود که گرچه خبی از 
علوم آن هم علویم که در راستای 
خور و خواب و هشوت و ریاست 
خلفای عبایس بود، به دستور آنها 
به زبان اسالم ترمجه شد، اما تارخی، 
هیچ گونه دستوری از آنها در 
 مورد ترمجه فلسفه
 ثبت نکرده است.
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یاضت و نیز در سال های تألیف و تصنیف، گاه و بی گاه  سال های انزوا و ر
ب���رای استمداد از مقام منیع والی���ت، به پای بوس حضرت معصومه سام 
اهلل علیه���ا به قم می آمده است و خ���ود معتقد بوده پاره ای از نظرهای مهم 

فلسفی خویش را از این استمداد به دست آورده است.118 

در س���ال 1039 / 1040 بنا به درخواس���ت امام قلی خان والی الیق شیراز، 
یس حکم���ت نماید.119  ب���ه آن شه���ر کوچ می کند ت���ا در مدرسه خان تدر
متأسفان���ه دوران آرامش صدرا در سای���ۀ حکومت امام قلی خان چندان 
ط���ول نکشید و خ���ان به دستور شاه صفی به قتل رسی���د.120 در این چند 
سال باقیمانده از عمر، صدرا دوباره در چنگال حاسدان و عیب جویان 
گفته اند  گرفت���ار است و او پناه به خدا را به ه���ر چیز ترجیح می دهد؛ لذا 
در تم���ام سال های باقیماندۀ عمر با پ���ای پیاده به حج مشرف می شده 
اس���ت و سرانج���ام در سن 66 / 71 سالگی و در سال 1045 / 1050 ق در 
میانۀ راه خانه خدا، در شهر بصره، به لقاء رحمت حق می رود و جسد او 
به نجف انتق���ال داده، در سایۀ عنایت امام امیرالمؤمنین علیه الصلوة 

والسام در ایوان حرم دفن می گردد.121 رحمه اهلل علیه رحمه واسعه.

فلسفهصدرایییاحکمتمتعالیه
ک���ه با یک ساختمان تازه ب���ه بازار علم و  حکم���ت متعالیه فلسفه ای بود 
دان���ش عرضه می شد. البته م���واد و مبانی آن در مجموعه تعالیمی که در 
حوزه های علمیه آن روزگاران عرضه می شد، وجود داشت: معارف دین 
کام بود، فلسفه مشاع و فلسفه اشراق بود، و عرفان و شهود عارفان.  بود، 
یربنا ق���رار داد و با عقل تعالی یافت���ه از دوران خلوت و  ص���درا ای���ن مواد را ز
یاض���ت، به یک بنای جدیدی دست یاف���ت. در این بنای جدید، این  ر
کدام صورت خاصه و روش مخصوص خویش را از دست داده  م���واد هر 
و در ی���ک مزج عقانی، به ی���ک فلسفه واحد با ص���ورت جدیدی تبدیل 
ک���ه هم جام���ع همه بود و ه���م مرحل���ۀ تکاملی آنه���ا به حساب  شده ان���د 
می آمد. صدرا این حقیقت را در جای جای کتاب خود، به صور مختلف 
اب���راز داشته است؛ از جمله در اسف���ار می گوید: »و نحن جمعنا بفضل اهلل 
کت���اب شواهد  بی���ن ال���ذوق و الوجدان و بی���ن البحث و البره���ان«.122 در 
بوبی���ه نظیر ای���ن سخن را می آورد: »قد اطلعت عل���ی مشاهد شریفة، و  الر

شواهد لطیفة قرآنیة، و قواعد محکمة ربانیة، و مسائل نقیة عرفانیة«.123

روش
کامًا محفوظ می مان���د؛ یعنی فیلسوف،  در این فلسف���ه، اساس عقلی 
منطق���ی فک���ر می کن���د و منطق���ی است���دالل می کن���د و منطق���ی نتیج���ه 
گر روش منطقی نداشته باشد، اصًا  یرا به خوبی می داند که ا می گیرد؛ ز

یم؛ ج 4، ص 59. 118. مالصدرا؛ تفسیر القرآن الکر
119. خامنه ای، سیدمحمد؛ مالصدرا، زندگی، شخصیت، مکتب؛ ص236.

یخ ادبیات ایران؛ ج5، ص 36. 120. صفا، ذبیح اهلل؛  تار
121. خامنه ای، سیدمحمد؛ مالصدرا، زندگی، شخصیت، مکتب؛ ص 412 -415.

122. اسفار؛ ج 8، ص 143.
بوبیه؛ ص4. 123. مالصدرا؛ الشواهد الر

یژه وقتی با یک  یاضت است - به و که خ���ود یک نوع ر تنهای���ی و عزلت 
زوها همراه باشد - صدرا  دل شکستگ���ی عمیق و از دست دادن همه آر
گران نی���ز پرداخته است و ای���ن همان چیزی  یاض���ت  ب���ه مجاهدت و ر
کوچک نشان  کوشیده تا ممک���ن است آن را  که آن حکیم بزرگ  اس���ت 
ی���ط فی جنب اهلل اسعی  بده���د و بگوی���د: »متوّفرا علی فرض اؤدیه و تفر
فی تافیه«. او نه درس می داده و نه تألیف و تصنیفی داشته، همۀ انواع 
کنار نهاده و تنها به عم���ل پرداخته است. وظایف  اف���ادات علم���ی را به 
گذشته ها را  کنار آن می کوشی���ده  واجب���ۀ خودش را عمل می ک���رده و در 
کند. او  که در آن دوران ب���ر او رفته است، تافی  کرده، غفلت ها  جب���ران 
که ب���ه استاد بزرگ و بزرگوار خویش، میرداماد )رض( نوشته،  در نامه ای 
ب���ه همۀ این حقایق اشاره دارد. در این نامه، هم از مقام »توّحد و تفّرد«، 
گفته و هم از »غنای از خلق« و بی نام  گوشه نشینی سخن  یعنی عزلت و 
که نامه نوشته می شده، »ده  ک���ه در آن روز  یاضات«  و نشان���ی و هم از »ر
گذشته بوده، خبر داده است.114 در اسفار اضافه می کند:  دوازده« سال 
و  ان���زوا  و  گوشه نشین���ی  دورۀ  ای���ن 
یاضت  که تنه���ا به ر بی ن���ام و نشانی 
-و  اس���ت  گذشت���ه  مجاه���دت  و 
پاره ای از محققان مدت آن را پانزده 
سال دانسته ان���د115 -به ثمر می رسد 
زه ب���ا  و نتیج���ه می ده���د و او در مب���ار
نفس و ادب کردن آن موفق می شود. 
که ب���اب ملکوت به  آن وق���ت است 
یش ب���از ش���ده، از انوار آن ب���ر او فرو  رو
می آید خبایا و پنهانی های عال���م صمدانیت برایش روشن می شود. در 
یق شهود  گذشته به برهان می دانسته، با اضافات از طر نتیجه هرچه در 
که تا آن روز  ی توفیق می یابد  مشاهده می کند، و در اضافه به فهم اسرار
کشف نشده بود،116 و به این ترتیب حکمت  برآمده از عقِل مؤیِد به  بر او 

کشف و ذوق، یعنی حکمت متعالیه متولد می شود.

کتاب های مهم  به نظ���ر می رسد ص���درا یادداشت های اولی���ه بعض���ی از 
بع���دی خوی���ش را در همی���ن سال ها نگاشته اس���ت؛ از جمل���ه: »المبدأ و 
یخ چهل سالگی ایشان را دارد؛117 یعنی در حدود سال 1019  المعاد« که تار
یاضت کشی  ق؛ اما بیشتر تألیفات و نوشته های اصلی او به بعد از دوران ر
ک���اری  و خلوت نشین���ی موک���ول می ش���ود. ای���ن دوران دورۀ س���وم عم���ر 
صدراست. در دورۀ اول درس خوانده، تحقیق و مطالعه کرده و تهیه علمی 
یاضت گذرانیده و پخته شده  دیده است. دورۀ دوم را به انزوا و سکوت و ر
یس می پردازد. البته در  است. دوره سوم به تألیف و تصنیف و افاده و تدر

کتاب، سال پنجم، 1341، شمارۀ 8 و 9، ص 763 -764. 114. مجلۀ راهنمای 
115. اسفار؛ مقدمه مظفر، ص8، چاپ شرکة دار المعارف االسالمیة، ]بی تا[.

116. اسفار؛ ج 1، ص 8.
117. المبدأ و المعاد؛ ص198.

کوشش برای فهم فلسفی دین در 
عالم اسالم، در خنستن روزهای 

معر فلسفه، یعین عرص کندی آغاز 
شد.  از اولن بزرگان فلسفه تا 

آخرین افراد این سلسله طوالین، 
به این مسئله اندیشیده اند و در 

این راه قدم زده اند.
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چیز از حیطۀ شمول آن بیرون نخواهد بود.128

سازمانفلسفی
فلسف���ۀ صدرای���ی یک سازم���ان فلسفی، ب���ر اساس وج���ود و اصالت آن 
اس���ت. این فلسفه یک دستگاه ت���ام و تمام به وجود آورده، همه چیز در 
گذشته همۀ م���واد و مبانی فلسفۀ  آن توجیه���ی وجودی می یابد. م���ا در 
که او در فلسفۀ خودش همۀ آن مبانی  گفتیم  صدرایی را نشان دادیم و 
کرده، ص���ورت تازه و واقعیت و  را ب���ه فلسفه ای یکپارچه و واحد تبدیل 
گذشته همۀ مسائل آنها را نیز طرح  ماهیت نوین بخشیده است. از این 
کرده، در فلسفۀ خود جایگاهی خاص می دهد؛ مثًا بحث  ین���ی  و بازآفر
از نف���س و بح���ث از حرک���ت، در فلسفۀ مّشاء در طبیعی���ات جای دارد و 
م���ورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ ام���ا در حکمت متعالیه، در مباحث 
گرفته اس���ت. حرکت نوعی وج���ود است؛ وج���ودی سیال و  وج���ود ق���رار 
نفس نوعی دیگر از وجود است، وجودی مجرد. ُمُثل در فلسفه افاطون 
جایگ���اه مهمی داشته است. مشایین بزرگ، همچون فارابی و ابن سینا 
کرده ان���د؛ اما شی���خ اش���راق آن را در فلسفه خ���ود پذیرفته،  ی���ل  آن را تأو
در م���ورد آن بح���ث و است���دالل آورده است. شیخ اش���راق ُمُثل را عقول 
کدام رب النوع یکی از انواع جسمانی موجود در  که ه���ر  عرضی می داند 
عالم سفلی هستند؛ اما صدرا می گوید: اینها هیچ کدام غرض افاطون 
ک���رام خویش به فهم آن  را نیافته ان���د، ولی خداون���د تعالی مرا با الهام و ا
گردانیده، مسئله نزد من در غایت وضوح و روشنی اشت و  مخص���وص 

ما برهان آن را در اسفار آورده ایم.129

فلسفۀتطبیقیدرطریقتکامل
که در فلسفۀ اسامی پیش آمد و به آن در گذشته نیز اشاره  اتفاق مهمی 
یب بی���ن نظرهای عقان���ی فلسفه و آرای  داشتی���م، مسئل���ۀ تطبیق و تقر
کندی دیده شده، پس از آن در  که اولین بار در فلسفۀ  وحیانی دین بود 

فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق ادامه یافت.

این امر در عصور متأخر، هر روز صورت جدی تر یافته، در میرداماد )رض( 
گرد  ی���ب و تطبیق از میردام���اد به شا ب���ه اوج رسی���ده است. عاقه به تقر
ارش���دش صدرا به ارث انتق���ال یافت، و ایشان بنی���ان فلسفۀ خویش را 
ب���ر اتحاد »دین« و »شهود« و »عق���ل« نهاد.130 نشانه های این سخن را ما 
کتاب مفاتیح الغیب  در مجلدات متع���دد تفسیر و در مقدمۀ آن، یعنی 

کتاب اسرار اآلیات به وضوح و به تکرار مشاهده می کنیم. یژه در  و به و

که ماصدرا چ���ون هر فیلسوف دیگر  عاوه ب���ر این، مسئلۀ مهم دیگری 
که او چون همه فیلسوف���ان بزرگ، در تمام  ب���ا آن درگیر بوده، این اس���ت 

128. حائری یزدی،مهدی؛ کاوش های عقل نظری؛ ص 13.
بوبیه: مجموعه رسایل؛ ص6 و اسفار؛ ج 1، ص 414. 129. مالصدرا؛ رساله شواهد الر

لهیه البیضاء ان تکون احکامها مصادمه للمعارف  یعه الحقه اال ید:  »حاشا الشر 130. در اسفار می گو
یه و تبا لفلسفه تک���ون قوانینها غیر مطابقه للکتاب و السنه« )ج 8، ص 30( نیز:  ر الیقینی���ه الضرو
»و نحن جمعنا فیه بفضل اهلل بین الذوق والوجدان و بین البحث و البرهان« )همان، ص 143(.

ی به عقل و سیر  نظرهایش فلسفی نخواهد بود؛ اما صدرا در عین وفادار
عقان���ی در فلسفۀ خوی���ش، عقل مشایی را عقلی خ���ام می داند و خود 
ی از عقل تعالی یافته و ب���ه ارتقا رسیده و پخته شده  معتقد ب���ه برخوردار
یاض���ت و خلوت و فکر و ذکر اس���ت. او معتقد است باید قوانین  در اث���ر ر
منط���ق، قوانی���ن استدالل و بره���ان و قوانین نظر را محت���رم شمرد، و خود 
کار بحثی و نظری و پای بسته  کام���ًا به این اعتقاد پایبند است؛ اما این 
ب���ه منطق به مدد عقل ارتقایافته انجام می گی���رد؛ بدین ترتیب صدرا با 
کوشش تازه نتایج تازه می گی���رد. حکمت صدرایی معتقد است:  ی���ک 
گفته ان���د و بر گفته خویش  ص���رف اینک���ه متکلمان و فیلسوفان گذشته 
کرده اند و در شهود  بره���ان آورده اند، صرف اینکه عارفان ادعای شهود 
کرده اند ی���ا حداقل گمان مشاهده دارند،  خوی���ش متن واقع را مشاهده 
کرد و آن را مبنا ق���رار داد؛ اما در  کاف���ی نیست؛ بلکه باید ب���ر شهود تکیه 
عی���ن حال باید ب���ر همۀ آنچه از شه���ود به دست آمده است���دالل شود  و 
گردد در واقع شهود راهگشاست و راه  یۀ مبتنی ب���ر آن شهود برهانی  نظر
که دیگر  تازه باز می کند؛ اما تمام راه را باید با پای عقل رفت. پای عقلی 

چوبین و بی تمکین نیست.

صدرا در اسفار می گوید: »و نحن قد جعلنا مکاشفاتهم الذوقیه مطابقة 
کتاب می گوید: »فانما  للقوانی���ن البرهانیة«،124 و در جای دیگ���ری از آن 
کم���ا أّن مجّرد  ک���اٍف فی السل���وک من غیر بره���اٍن  مج���ّرد الکش���ف غیر 

البحث من غیر مکاشفٍه نقصاٌن عظیٌم«.125

حکمتمتعالیه
ک���ه به دالی���ل پیش گفت���ه حکم���ت متعالی���ه نامیده  فلسف���ه صدرای���ی 
می ش���د، فلسف���ه ای وجودی بود؛ یعنی نه تنها نقط���ه شروع، بلکه ُاّس و 
اس���اس آن مسئله وجود بود.126 این فلسف���ه در ابتدا می کوشید اصالت 
کن���د. این اولین مسئل���ۀ فلسفۀ مهم  ی ب���ودن آن را برهان���ی  و غیراعتبار
صدراس���ت و ب���ا این بح���ث وارد فلسف���ۀ صدرایی می شوی���م و آن وقت 
که او تمام نظام »هستی شناسی« خ���ود را با وجود و اصالت  می دیدی���م 
که در فلسف���ۀ اشراق نقط���ه شروع و  آن شک���ل داده اس���ت؛ هم���ان ط���ور 
اس و اس���اس این فلسفه مسئلۀ »ن���ور« و در فلسفۀ سینایی مدار و محور 

»حقیقت« است. 

موض���وع فلسفۀ صدرایی موجود مطلق127 یا ب���ه تعبیر بهتر، مطلق وجود 
که دارد  که به هر فردی از افراد وجود، در همان جا و همان رتبه ای  است 
که از وجود دارا شده، شامل خواهد بود و مطلق وجود  و با همان بهره ای 
گرفت و هیچ  یر بال و پر خود خواهد  به این معنا تمام حقایق هستی را ز

124. اسفار؛ ج 6، ص 263.
125. اسفار؛ ج 7، ص 326.

ر  لهی���ه و القطب الذی یدو کان���ت مسئله الوج���ود اّس القواعد الحکمی���ه و مبنی المسائل اال  .126
کثیر مّما تفردنا باستنباطه و توحدنا باستخراجه  علیه رحی علم المعاد و حشر االرواح و االجساد و 

)مالصدرا؛ المشاعر؛ ص 4(.
127. اسفار؛ ج 1، ص24.
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که  کفر و بدی، و آن کس  کند... و این چنین است قیاس جانب 
اعتق���ادش فاسد باش���د، و در کفر و بدی اعتقاد، به بلوغ و کمال 
برس���د، شیطان بر او نازل می شود و... همان شیطان رفیق و قرین 
او در قبر و قیامت خوهد بود و به وسیلۀ او و با او در آخرت عذاب 
که برای نفس تمّثل  خواهد شد... و این هیئت راسخه در باطن 
یافته اس���ت، در عرف حکمت »ملکه« نامیده می شود، ... و این 
که ملکات راسخه نفسانی ص���ور جوهری و بلکه  را بای���د بدانی 
ک���ه در نف���س فّعال  ذوات مستق���ل و تجسم یافت���ه ای می شون���د 
گر  هستن���د: او را ب���ه نعمت می رسانند، و ی���ا او را آزار می دهند، و ا
یتی -که تا ابد باقی می ماند- برای این ملکات، ثب���ات و جوهر

نباش���د، ب���رای خل���ود و ابدی���ت اهل بهش���ت در ث���واب و پاداش 
خوب، و ب���رای اهل خلود و ابدیت اهل آتش در عقاب و عذاب 
سرمدی توجیه صحیحی نخوهد بود...؛ لیکن تنها دلیل خلود 

اهل بهشت در بهشت و اهل نار در نار، در نیات است.135

یه می نویسد: در رسالۀ حشر

مردم���ان در قی���اس ب���ه سلوک راه آخ���رت به سه صن���ف تقسیم 
ی���را آنها  می شون���د ... و اصح���اب شم���ال اهل تض���اد هستند؛ ز
که عالمی متضاد از نظر صورت  متعّبد به عالم اجساد هستند 
یر به طور ابد در جهنم خواهند بود، و در  گز و م���اده است. پس نا
گودال جهنم میان  یر و در  میان امور متضادی مثل سموم و زمهر
دو طرف تضاد در رفت و آمد هستند ... و هر کس در این جایگاه 

گاه با دیگری.136 گاهی با یک ضّد عذاب می بیند و  باشد، 

معادجسمانییامثالی
یۀ صدرائی در مورد معاد جسمانی است که به صورت  از این مهم تر، نظر
مسئله ای جنجال بر انگیز درآمده است و مخالفان فراوان داشته  است. 
بررس���ی آثار آخوند ماصدرا نشان می دهد شاید بتوان این مسئله را هم 
ی���ه ای داشته و بعد ها از  که صدرا در ابتدا نظر یک���ی از مواردی دانس���ت 
گذشته  کرده اس���ت؟ چنان ک���ه می دانی���م فیلسوفان ب���زرگ  آن ع���دول 
چ���ون نتوانست���ه بودند به استداللی در خور ب���رای معاد جسمانی دست 
کار مهم  یابن���د و آن را با تکیه بر قول صادق مص���ّدق پذیرفته بودند.137 
کتاب شواهد  کوشی���د آن را به استدالل آورد؛ مثًا در  که  ص���درا این بود 
کام أح���ٍد الی اآلن«.  ���م َاَر فی 

َ
می گوی���د: »اّم���ا بیانه بالدلی���ل العقلی فل

بع���د اضافه می کند: برهان عرش���ی آن را ما در گذشته آورده ایم.138 او در 
یب استدالل  یادی در مقّدم���ات و تقر کتاب اسفار خوی���ش صفحات ز
ک���ه به آن جس���م مثالی  ک���ار می ب���رد، و سرانج���ام به چی���زی می رسد  ب���ه 

135. مالصدرا؛ اسراراآلیات و انوار البینات؛ ص 197. 
بوبیه؛ ص 17 -19، از مجموعۀ رسائل؛ ص 253 -255. 136. رساله شواهد الر

لهّیات؛ ج 2، ص 423،  ابن سینا؛ النجاه؛ ص682. 137. ابن سینا؛ الشفاء، اال
بوبیه؛ ص270، مالصدرا؛ مفاتیح الغیب؛ ص605. 138. الشواهد الر

عم���ر، به سلوکی فک���ری و عقلی مشغول ب���وده131 و لحظه ای از فکرکردن 
و بازنگ���ری و دوباره اندیش���ی ف���ارغ نشده اس���ت. خ���ود او می گوید: »قد 
کث���ره المراجعه ال���ی عالم االم���ر و العک���وف علی باب  اطلع���ُت بسب���ب 
کّب علیه الجمه���ور ... علی  االفاض���ه و الرحم���ه و طول المهاج���ره عما أ
ما تیسر الح���د الوقوف علیه���ا«،132  و این راه 

ّ
یف���ٍه الهی���ٍه ... قل مسائ���ل شر

کثرت  کث���رت مراجعۀ به عالم ام���ر، یعنی  و رس���م، یعن���ی آنچه وی آن را 
تفک���ر و تعق���ل در مسائل فلسفی و معارف دین���ی می خواند، برای او، هم 

کشف های تازه و هم تجدید نظرهای مهمی به بار می آورده است. 

بررس���ی فلسفۀ ص���درا نشان می ده���د او مسائل چن���دی را در دوره های 
اولی���ۀ تفلسف خویش،  صحیح می دانسته و واقعًا آن را نظر دین و وحی 
می پنداشته است، اما بر آن نظرها پایدار نمانده، در نتیجۀ سلوک عقلی 
گذشته اش تنافی دارد و دقت امروز  کامًا با رأی  که  به نظرهایی رسیده 

که با ظواهر شرعی تطبیق بیشتر و بهتری دارد. ما در آن نشان می دهد 

عدمخلودعذاب
که  یۀ ع���دم خلود ع���ذاب است  نمون���ۀ واض���ح و روشن بحث م���ا، نظر
کتاب هایش، از جمله  ماصدرا آن را به طور جدی در موارد متعددی از 
ی���ن تألی���ف و تصنیف خوی���ش، »االسف���ار العقلیه  ی���ن و اصیل تر مهم تر

االربعه« آورده است.133

ب���ی  کلم���ات ابن عر نظی���ر ای���ن سخ���ن را به تفصی���ل تم���ام ب���ا تکی���ه ب���ر 
گرد او و قیص���ری شارح فصوص،  محی الدی���ن و صدرالدین قون���وی شا
بور را می پذیرد و  یۀ مز در تفسی���ر آیۀ هفتم سورۀ بق���ره آورده، سرانجام نظر

کلمات مخالفان را تمام نمی داند.134

کتاب  اما طول زمان تفکر و اندیشه و توغل صدرالمتألهین در حکمت و 
محکم حق، سرانجام او را به فهم بهتر نصوص نزدیک می کند و در اسرار 

اآلیات، استدالل و برهان او را در خلود مشاهده می کنیم.

کتاب می گوید: وی در مشهد چهارم از »طرف سوم« این 

ک���ار خوبی انجام دهد، خداوند  که هر کس  در خب���ر آمده است 
که ت���ا روز قیامت برای او استغفار  از آن، فرشت���ه ای خلق می کند 

که در ادامه عم���ر در فلسفه و منطق شرقیی���ن داشته را در  یی  131. ب���رای نمون���ه ابن سین���ا و جستجو
ید. ر نظر بیاو

بوبیه؛ ص 4، از مجموعه رسائل؛ ص 284. 132. رساله شواهد الر
ک���ان م���ن أهل النف���اق المردودین عن الفط���رة الخاصة، المطرودین ع���ن سماء الرحمة،  133. و إن 
کسب���ت یداه فبقدر خروجه  یة بما  یة الی الهاو فیک���ون عذاب���ه ألیمًا النحرافه عّما فطر علی���ه، و هو
ٌه 

ّ
الم دال لی���م؛ إال أّن الرحمه واسع���ه، واآل ی الجحیم یک���ون عذابه األ ع���ن الفطرة و نزول���ه فی مهاو

عل���ی وجود جوهر اصلی یضاد الهیئات الحیوانه الردیئه، التقاوم بین المتضادین لیس بدائم وال 
کما حّقق فی مقامه فال محاله یؤول إما إلی بطالن احدهما او إلی إخالص ولکن الجوهر  کثری،  با
النفسانی من اإلنسان الیقبل الفساد فإّما آن یزول أسبابها فیعود إلی الفطره و یدخل الجّنه، إن لم 
لم و   قتنقلب إل���ی فطره أخری و یخلص من األ

ّ
کالشرک و اال تک���ن الهیئ���ات من باب االعتقادات 

العذاب )اسفار؛ ج 9، ص 351(.
یم؛ تحقیق خواجوی؛ ج 1، ص 365 به بعد. 134. مالصدرا؛ تفسیر القرآن الکر
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خودم که این نظریه با آنچه شرع مقّدس بیان می کند، مطابق نیست«.145

استاد بزرگوار مرتضی مطهری)ره( بعد از بیان معاد صدرایی می نویسد: 
» البت���ه ای���ن مطلب هم مشک���ل را ح���ل نکرده است؛ یعنی م���ا این را با 
کنیم« و »... معاد ق���رآن را با این  مجم���وع آیات قرآن نمی توانی���م تطبیق 

کرد«.146 مطلب نمی شود توجیه 

یه نمی ت���وان توجیه و تفسیر  م���ا فک���ر می کنیم: با اینکه ق���رآن را با این نظر
راه تأم���ات فلسفی بوده و به  ک���رد، اما در هر صورت ق���دم بزرگی در دراز
ی���ۀ نهایی و مقب���ول نزدیک تر شده است و بای���د آن را قدر شناخت؛  نظر
کما اینکه ماصدرا خود نیز در آن نمانده است  اما نبای���د در آنجا ماند؛ 
که  ک���ه در مسئله خلود عذاب دیدیم، ص���درا در این منزل  و همان ط���ور 
در اوان پختگ���ی فلسفی خویش بدان رسیده بود، نمی ماند و همچنان 
ّی���ات فاسفه - مسائل مبدأ  ین نظر کاوش فک���ری و غور در فلسفی تر ب���ه 
کتاب های  و مع���اد - ادام���ه می دهد ت���ا اینکه سرانج���ام در نوشته ه���ا و 
ی���ن آرا و انظار خوی���ش را آورده است، مثل:  که در آنها آخر بع���د از اسف���ار 
یز الهی ناطق اند،  کتاب عز »المظاهر االلهّیة«، به آنچه نصوص و ظواهر 
می رسد.147 او در این کتاب می گوید: »اعلم اّن المحّققین من الفاسفة 
یعه ذهبوا الی ثب���وت المعاد، و وقع الخاف  و المحّققی���ن من أهل الشر
مین و عاّمة الفقهاء الی اّنه جسمانّیٌ 

ّ
کیفّیته، فذهب جمهور المتکل فی 

فقط، بناًءً علی اّن الروح جرٌم لطیٌف، ساّر فی البدن، و جمهور الفاسفة 
هین الی القول 

ّ
کثیر م���ن الحکماء المتأل إل���ی اّنه روحانّیٌ فقط، و ذهب 

بالمعادی���ن جمیعًا، و المعاد الجسمانّی هو اّن لهذا الشخص االنسانّی 
روح���ًا و جسدًا یعود فی اآلخ���رة بحیث لو یراه احٌد عن���د المحشر یقول: 
کان فی الدنیا و من انکر هذا فق���د انکر رکنًا عظیمًا من  ی 

ّ
ه���ذا فان الذ

کافرًا عقًا و شرع���ًا ... و فی بعض آیات القَرآن اّن الناس  االیم���ان فیکون 
کقوله تعالی: »کًل آتیِه یوم القیامة فردًا«،148  یحشرون علی صفه التجّرد 
کقول���ه تعالی: »یوم یسحبون فی النار  و ف���ی بعضها علی صفة التجّسم، 
 

ّ
 عل���ی اّن المعاد لابدان و بعضها یدل

ّ
عل���ی وجوههم«149 فبعضها یدل

عل���ی اّن���ه ل���ارواح، و الحّق اّن���ه لکلیهما و الُمع���اد فی ی���وم الَمعاد هذا 
الشخص بعینه نفسًا و بدنًا«.150

یع���ت، همه به  ک���ه محقق���ان از فاسفه و نیز محقق���ان از اهل شر »ب���دان 
گ���ر اختافی هس���ت، در کیفیت این معاد  وج���ود مع���اد اعتقاد دارند و ا
یرا روح  گفته اند؛ ز مان و فقها، معاد را جسمانی فقط 

ّ
است. عموم متکل

145. محمدتقی آملی؛ ُدرر الفوائد، تعلیقه علی شرح المنظومه؛ ج 2، ص 460.
146. مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج 4، ص 793.

که در المظاهر،  یسی صدرا را نمی دانیم، و از آنجا  کتاب نو 147. البت���ه متأسفانه به طور دقیق ترتیب 
کتاب می دانیم؛ بنابراین در مورد  اس���رار و شواهد نام اسف���ار برده شده است، تأّخر اینها را تنها از آن 

یخ این تغییر عقیدتی با جزم، نظر نمی دهیم. تار
هم آتیه...« است.

ّ
یفه به همین شکل آمده است؛ اما صحیح آن »کل یم: 95. در متن آیه شر 148. مر

149. قمر: 48.
لهّیه؛ ص 85 -87. 150. مالصدرا؛ المظاهر اال

یح می کند: »فاالبدان  کوتاه تصر یه با جمله ای  می گویند. او به ای���ن نظر
ی���ة عی���ن النف���وس بخ���اف ه���ذه األب���دان الدنیوّیة«.139ب���ه بیان  األخرو
یه منبعث ... از نف���س« بوده و »قیام  ی)ره(: »ب���دن اخرو حاج���ی سبزوار
ی«140 به آن دارد. این بدن مثل سایه ای برای روح و یا حتی عین  صدور
نف���وس و ارواح اس���ت؛ درحالی که بدن دنیوی به خ���اف آن بوده و روح 

کاغذ است. نسبت به آن، همچون نقشی بر صفحۀ 

بوبّی���ة« بع���د از ذکر مجموع���ه ای از آیات قرآن  کت���اب »الشواه���د الر او در 
 علی اّن المعاَد لابدان، و 

ّ
یم، می گوید: »بعض ه���ذة النصوص یدل کر

یة مسلوب   علی اّنه لارواح، و التحقی���ق اّن االبدان االخرو
ّ

بعضه���ا یدل
کظ���ّل الزم للروح او  کثیٌر م���ن لوازم ه���ذه االبدان فاّن ب���دن اآلخرة  عنه���ا 
کضوء واقع علی  کما اّن الروح فی ه���ذا البدن  کعک���س ُیری فی مرآٍت، 
کص���ور منقوشٍة فی قرط���اس«،141 و در جای دیگ���ری از همین  الج���دار او 
کت���اب، می گوید: »اّن البدن االخروی موجود فی القیامة بتبعّیة النفس 

ال أّنها مادة مستعّدة یفیض علیها صورتها«.142

ش���ارح ب���زرگ فلسف���ه صدرای���ی و است���اد فلسف���ه عص���ر م���ا، آی���ت اهلل 
ین���ی)ره( در ی���ک خاص���ه، به روشن���ی نظر  سید ابوالحس���ن رفیع���ی قزو
ک���رده اس���ت: »نفس بع���د از مفارق���ت از بدن  ماص���درا را چنی���ن بی���ان 
عنص���ری همیشه خی���ال بدن دنیوی خود را می نمای���د؛ چون قّوۀ خیال 
ک���ه خیال بدن خود را نمود،  در نف���س بعد از موت باقی است، و همین 
بدن���ی مطاب���ق با ب���دن دنیوی از نفس ص���ادر می شود، و نف���س با چنین 
که از قدرت خی���ال بر اختراع ب���دن، فراهم شده اس���ت، در معاد  بدن���ی 

محشور خواهد شد، و ثواب و عقاب او با این بدن خواهد بود«.143

کسانی از بزرگان  یه به طور جّدی مورد نق���د و انکار  م���ا می دانیم این نظر
ین���ی در ادامۀ  گرفت���ه است؛ از جمل���ه آی���ت اهلل رفیعی قزو اه���ل نظر ق���رار 
توضیح خویش می گوید: »در حقیقت در نزد این مرد بزرگ، بدن اخروی 
که باشد، و این بدن چه  ب���ه منزلۀ سایه و پرتوی است از نفس، تا نف���س 
کتب خود با اصول  که در  باشد، یا نورانی است یا ظلمانی، به تفصیلی 
ی���ر فرموده است. لیکن در ن���زد این ضعیف التزام  یب و تقر حکمی���ه تقر
که به طور قطع مخالف با  یرا  ب���ه این قول بسیار صعب و دشوار است؛ ز

یح اخبار معتبره است«.144 ی از آیات و مباین با صر ظواهر بسیار

م���درس بزرگ دیگر فلسفه، آیت اهلل محمدتق���ی آملی )ره( بعد از توضیح 
مفصل نظریۀ صدرایی در شرح خویش بر منظومه می گوید: »قسم به جان 

139. اسفار؛ ص 9.
ی، مالهادی؛ اسرارالحکم؛ ص426. 140. سبزوار

بوبّیه؛ ص280. 141. الشواهد الر
142. همان، ص370.

ینی؛ مجموعه رسایل و مقاالت فلسفی؛ ص 83. 143. سیدابوالحسن رفیعی قزو
144. همان، ص83.
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ی���ان دارد، می دانند. در برابر عموم فاسفه  که در بدن سر را ج���رم لطیفی 
ی از حکمای الهی قائل به هر  معاد را روحانی فقط می دانند، اما بسیار
که به عنوان مثال این  دو مع���اد هستند. معاد جسمانی معادی اس���ت 
شخص خاص انسان دارای روح و جسدی است که همان ها به آخرت 
کس���ی آن شخص را در محش���ر ببیند،  گر  که ا ی  ب���از می گردن���د، به ط���ور
که چنین  کس���ی  ک���ه در دنیا بود و  می گوی���د: این هم���ان شخص است 
ک���رده و عقًا و شرعًا  کن���د، رکنی عظیم از ایم���ان را انکار  چی���زی را انکار 
کاف���ر خواهد بود«. چن���د سطر بعد اضاف���ه می کند: »در پ���اره ای از آیات 
که مردم���ان با صفت تج���ّرد محشور می شون���د؛ مثل آیه ی  آم���ده است 
که  هم آتیِه َیوَم القیامة َفردًا« و در پاره ای از آیات آمده  است 

ّ
کل یف���ه »  شر

یف���ه ی ﴿َیوَمیسَحبون با صف���ت تجّسم به قیام���ت می آیند؛ مثل آیۀ شر
فیالّن���اِرعلیُوجوِههم﴾، و باالخره بعضی دیگر از آیات داللت می کنند 
بوط به ارواح  که مر ب���وط به ابدان و بعضی داللت می کنن���د  ک���ه معاد مر
که معاد ب���رای هر دو است، و آنچه در روز معاد  اس���ت، و حق این است 

باز می گردد، همین شخص است به عینه از حیث نفس و بدن«.

کتاب  ک���ه صدرالحکماء در  یه ای است  از ای���ن روشن تر و دقیق ت���ر، نظر
کرده است:  »المبدأ و المعاد« اظهار 

حق این است که آنچه در روز معاد بازگردانده می شود، همان به 
که مرده است، و همو به همان  عینه بدن انسان خاص���ی است 
که وقتی کسی او را  اج���زای خویش باز می گردد نه مثل او، آن طور 
که در دنیا  کس���ی است  می بین���د، می گوید: این شخص همان 
کرده  یعت را انکار  کند، شر که چنین چیزی را انکار  کسی  بود، و 
کن���د، از حیث عقل و شرع  یعت را انکار  که شر کس  اس���ت و هر 
کس اقرار به معاد دارد، ام���ا آن را در بدنی  کاف���ر خواهد بود، و ه���ر 
مث���ل بدن اّول و با اجزائی دیگر می داند، مع���اد را واقعًا و حقیقتًا 

گریبانگیر او خواهد شد. 151 کرده و انکار نصوص قرآنی  انکار 

ک���اوش و تطبیق و تحلی���ل شاید بتواند نمونه های بیشت���ری از این تغییر 
ی���خ فلسف���ه صدرای���ی ب���ا چنین  جایگ���اه فک���ری را نش���ان بده���د، و تار
ی���خ فلسف���ه خواه���د ش���د؛ چنان ک���ه دیدی���م پختگ���ی  کاوش های���ی تار
فیلس���وف بزرگ م���ا و توّغ���ل بیشت���ر او در حکمت، توجی���ه درستی برای 
اینگون���ه تغیی���رات اس���ت. اصواًل فیلس���وف حکیم نمی توان���د لحظه ای 
که همه عمر و  از فک���ر و اندیشه بیاسای���د و این تفکر و اندیش���ۀ درازدامن 
یر پ���ر می گیرد، ثمره و میوه می دهد، و هر روز پختگی  آسای���ش حکیم را ز
بیشت���ری به بار می آورد، و در غی���ر این صورت متعاطی فلسفه، فیلسوف 

حکیم نبوده و فقط فلسفه دان است.

ی م���ات بأجزائه بعینها 
ّ

151. »الح���ّق اّن الُمع���اد فی الَمعاد ه���و بعینه بدن االنس���ان المشخص الذ
ک���ان فی الدنیا، و من أنک���ر هذا فقد أنکر  ی 

ّ
���ُه، بحی���ث ل���و رآه احٌد یقول: اّن���ه بعینه فالن الذ

ُ
ال مثل

کافٌر عقاًل و شرعًا، و من أقّر بعود مثل البدن االّول بأجزاٍء آخر فقد أنکر  یعة  یعة، و من أنکر الشر الشر
المعاَد حقیقًة و لزمه إنکاُر شیٍئ من النصوص القرآنّیة«.


