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  1اسالمي ـ ماهيت فلسفة عربي
  

  محمد عبدالرحمن مرحبا
  

  پور ترجمة عبداهللا اميني
  
  

وجـود   تمـدن اسـالمي بـه     است كه در پرتو اسالم وهاي عقالني   فلسفة اسالمي، يكي از جنبش
ــت  ــده و از جه ــه فلســفه    آم ــف از جمل ــاي مختل ــاختن و    ه ــالمي، سازگارس ــد اس ورزي در عقاي

اي از  هاي وارداتي به دنياي اسالم، يا صرفاً بـراي تفسـير ديـدگاه فرقـه      كردن اسالم با فلسفه نزديك
  .الم ارتباط پيدا كرده استمسلمانان در زمينة الوهيت، هستي و حيات، با اس

هـاي   ، بـراي تبيـين و تفسـيرخود نـه فقـط از دانـش       كـه اسـالم   همة اينها شاهدي هستند بـر ايـن  
  .گيرد ديني و علوم نقلي، بلكه از علوم عقلي و تعقل نيز بهره مي درون

شناسي، پژوهشگران، در باب نام فلسفة اسالمي، امكـان وجـود آن    اما از بدو ظهور نهضت شرق
اند و نيـز در تمـامي    نظرهاي بسياري داشته اند، اختالف اسالمي بوده گذاران فلسفة كساني كه پايه و

كـه چقـدر در آن، اصـالت و نـوآوري      مباحث و موضوعات متعلق به ميراث عقالني اسالمي، و اين
  .هايي داشته و هنوز هم دارند نظر وجود دارد و حتي در مباحثي بيش از اين، اختالف

گرايانـه   هاي عقـل   اما تمامي جنبش  نظر دارند، اسالمي اختالف ژوهشگران دربارة فلسفةگرچه پ
. نيز محل نزاع و مناقشه بوده و هست) پرست اعم از اسالمي، مسيحي، يهودي و بت (در قرون وسطا 

نمونه، دربارة ارزش فلسفة مسيحي و ميزان اصالت و دوري و نزديكي آن از فلسـفة يونـاني و    يبرا
هنوز دربارة اصـالت قـديس تومـاس آكوينـاس و اسـتقاللش از      . نظري وجود ندارد سالمي، اتفاقا

  .بحث و مناظرة بسيار گرمي جريان دارد - طور خاص  به - رشد  و از ابن - طور عام  به - فيلسوفان اسالمي 
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 اسالمي وجـود دارد  اسالمي است؛ آيا فلسفة چه اكنون مورد اهتمام ماست، وضعيت فلسفة آن
هـاي آن    اسالمي وجـود دارد، خميرمايـه و ماهيـت ايـن فلسـفه چيسـت؟ ويژگـي        يا نه؟ اگر فلسفة

  اند؟ و چه ميزان توانسته است از قيدوبند فلسفة يوناني برَهد؟ كدام
يـك   صورتي كـه  ، كار مهم و دشواري است، اما در ها بدين پرسش ييگو گرفتن پاسخ بر عهده

توزانـه انجـام    دور از احساسـات كينـه   و بـه   پردازانـه  نفساني و خيالبررسي واقعي و دور از تمايالت 
طـور   گيرد، خالي از فايده نيست؛ زيرا دانش بايستي بر اغراض و اهداف نفساني چيره شـود، همـان  

بـر ايـن اسـاس، بـه بررسـي      . طرفي راهنماي ما براي رسـيدن بـه حقيقـت باشـد     كه شايسته است بي
توان بـه   كنيم و مواردي را كه مي مي جا كه اصالتي دارد آن را بيان نپردازيم و آ اسالمي مي فلسفة

بايد آن را نقد كـرد، بـه نقـد و ارزيـابي      كه هرجا مي نهيم، چنان افتخار كرد وا نمي» فلسفة اسالمي«
  .خواهيم پرداخت

ــارة فلســفة    ــژوهش درب ــازين پ ــژوهش هســتة آغ ــن پ ــدواريم كــه اي ــه روش  امي اســالمي را، ب
با نـوعي شـهود و دريافـت از     (و نه از بيرون  2از درون) ها داده(ه و نه سنجشي و با صيد گرايان اثبات

كنـيم، نـه    كه هسـت بررسـي مـي    چنان اسالمي را آن معنا كه فلسفة به اين: شكل دهد) درون فلسفه
ن ، و بـا ايشـا   شـويم  همـراه مـي  )  فيلسوفان مسـلمان  (اسالمي  كه بايد باشد، با اصحاب فلسفة چنان آن

؛ و به اعماق جانشان  كنيم تا شرايط و اوضاع و احوال ايشان و ضروريات آنها را بفهميم زندگي مي
نفوذ كرده، اهداف آنها را درك كنيم، و به مشاهدة ايشان از بيـرون و نظـارت دورادور بـه فاصـلة     

ز بـين نبـريم و از   ا ايـم،   هايي را كه از آنان فاصله گرفته ه تا سدهككنيم؛ چرا  صدها سال بسنده نمي
و تـا   ها و احساساتشان را حس نكنـيم،   مشغولي نزديك ايشان را نبينيم و با آنها زندگي نكنيم و دل

كنـار ننهـيم، و تـا دربـارة      ايـم، بـه   اسـاس رشـد كـرده     تمامي عادات فكـري خـويش را كـه بـر آن    
كه ما دوسـت داريـم،    چنان نه آن -اند وهستند،  گونه كه بوده اسالمي و فيلسوفان مسلمان آن فلسفة
  .پژوهش و بررسي نكنيم، نخواهيم توانست آنان را بفهميم و به درونشان نفوذ كنيم - باشند

  اسالمي داريم؟ آيا فلسفة

اسـالمي نـزاع    يك ديدگاه در اصـلِ وجـود فلسـفة   : اسالمي وجود دارد دو ديدگاه پيرامون فلسفة
ميــان ايــن دو نگــرش دور از هــم، . ئــل اســتاســالمي قا وجــود فلســفة دارد، و ديــدگاه ديگــر بــه

هـاي    اند، اما حتي همين ديـدگاه  اي برگرفته هاي بِينابِيني هست كه از هر دو رويكرد، گوشه  ديدگاه
  .اند بِينابِين نيز متفاوت
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شناسي در فرانسه و تمامي اروپـا در   رهبر نهضت شرق» ارنست رنان«از بزرگان رويكرد نخست 
  :گويد مي های سامA تاریخ زبانبيم كه در كتاب ارزشمند يا سدة نوزدهم را مي

كه به زبان عربـي نقـل شـده اسـت، خطـا و       بر فلسفة يونان» فلسفة عربي«اطالق تعبير
بر معاني آن، نادرست است؛ زيرا اصول و مقدمات ايـن  )  فلسفة عربي (داللت الفاظ 

توان گفت اين است  فلسفه در شبه جزيرة عرب پديد نيامده است، تمام آنچه كه مي
، شكوفايي فلسـفة يونـان در    وانگهي. كه فلسفة يونان به زبان عربي نوشته شده است

بوده اسـت كـه از جهـان      ، مراكش و سمرقند اسپانيا زبان عربي هم در مناطقي، نظير 
  3.اند از نژاد غيرسامي بوده اند و اهل فلسفة عربي هم بيشتر عرب دور بوده

، رشـد و مسـلs او در کتـاب ابنش هـم بـر ديـدگاه خـود، تأكيـد كـرده اسـت،        رنان در ديگر آثار
  : گويد مي

چنـداني در   تـأثير هاي ايـدئولوژيك دينـي     گويم كه بررسي طور قطع مي كماكان به
ها كردنـد، ايـن بـود كـه      نداشته است، و تنها كاري كه عرب» فلسفة عربي«پيدايش 

ن چـارچوبي كـه در قـرن هفـتم و هشـتم      هاي يوناني را در هما  تمام معارف و دانش
  4.پذيرفته شده بود، دريافت كردند) ميالدي (

ــان، داوري ــي   رن ــه م ــين توجي ــيدن و  : كندكــه هــاي خــود را چن ــراي فلســفي انديش ــژاد ســامي، ب ن
پروري صالحيت ندارد، تنها خلّاقيت خلق عرب اين است كه به رونـد گسـترش اديـان را     فيلسوف

  :دهيم كتاب پيشين گوش مي به سخن وي در. شدت بخشد
از . وجـوكنيم  هاي فلسفي را از نژاد سامي مطالبه و جسـت   شايسته نيست كه پژوهش

هاي سرنوشت و تقدير آن است كه ايـن نـژادي كـه توانسـت اديـاني را كـه          شگفتي
آنهـا را در بـاالترين    (نحو ممكن با مهر قدرت ممهور كند ابداع كرده بود، به بهترين

فلسـفه  . هيچ اثر فلسفي كه متعلق به خودش باشـد نيافريـد   ، )ابداع نمايدحد ممكن، 
ها، چيزي جز اقتباسي خارجي نبود، كه زحمت و مشقت زيادي نداشـت   براي سامي

  5.و تقليدي از فلسفة يوناني بود

دانـد، و   چنين عنصر طبيعت نژاد سامي را دخيل مـي  رنان در داوري خود دربارة فلسفة اسالمي، اين
  :افزايد دهد؛ و در جايي ديگر مي بندي قرار مي گذاري و درجه را اساس و پاية ارزش آن
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هاي روح سامي از جهت ديني، در گرايش فطري به يكتاپرستي و از جهـت     ويژگي
زبان و صنعت و هنر و تمدن، در گرايش بـه بسـاطت و فراخـي ظهـور و بـروز پيـدا       

   .كند مي

، كـه   روي شـمار بسـياري از انديشـمندان    طور كامـل بـه   راه را به وسيله رنان با داوري خويش، بدين
بينـيم   رو، مي از اين. اند، گشود گرفتن از او، ميان نژاد و شيوة تفكر ربط داده همانند وي و با سرمشق

كند كـه عـرب    تأكيد مي عرب، بررسA م�اتب فلسفA نزددر كتاب  6كه مستشرق آلماني اشمايلدرز
سـوي كمـال    هـاي ديگـر را بـه      م و فنون را، هميشه بر دوش كشـيده و امـت  توانست مشعل علو نمي

  :هميشگي رهنمون شود
براي نژاد سـامي مقـدر   )  آفريني فلسفه (طور كلي ادارة اين نقش  رسد كه به نظر مي به

» فلسفة آلمـاني «و » فلسفة يوناني«طور كه عبارت  توانيم آن هرگز نمي... 7نشده است
طور كـه از   معناي دقيق كلمه، و آن را هم به» فلسفة عربي«كنيم، تعبير  را بيان مي... و

كه خود مـن   (كنيم  و هرگاه اين واژه را ذكر مي. ، بر زبان آوريم فهميم اين تعبير مي
گونـه   مقصودي جز فلسـفة يونـاني، البتـه آن   ) كار خواهم برد براي اختصار، آن را به

اي متعلق به خـود و   كه اعراب فلسفه ا اينام. كه عرب فهميده است، نخواهيم داشت
،  منـد داشـته باشـد    و منسجم، توأم بـا پژوهشـي روش   8مبتني بر اصول و قواعد بومي

  9.چيزي است كه هرگز اتفاق نيافتاده است

كه ليـون   بلكه چنان. مند و پژوهش منطقي را ندارد توانايي تفكر روش» گرايي عربي خرد«بنابراين، 
  : گويد مي -اگردان رنان يكي از ش -ژوتيه 

كننده؛ خردگرايـي   كننده است و نه هماهنگ گرايي عربي، خردگرايي تفكيك خرد 
كند، امـا گسـترة ابـداع وآفـرينش آن،      انگيز را شكار مي عربي مطالب نغز و شگفت

  10».هاي گذراست، برعكس خرَد آريايي   هاي كوتاه و ساده و دريافت   انديشه

در يـك ارائـة پيچيـده و     میراث فرهنگـA یونـان در تمـدن اسـالمAدر كتاب  دكتر عبدالرحمن بدوي
، گرچـه بـا انـدكي اخـتالف در      هاي تمـدن يونـان و عـرب     علمي دربارة ويژگي بررسي مبهم و غير
  : كند كه سو با رنان تأكيد مي جزئيات، اما هم

ناني، معنا كه روح يو گرا بودن آن است، بدين ويژگي نخست روح يوناني در شخص
نمايد، و خود را در عرض ديگـر   هستي خود را مستقل از ديگر اشخاص ادراك مي
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كـه روح اسـالمي خـود را در كـل      ، در حالي بيند مي -هرچند ذوات االهي  -ذوات 
دهندة كـل هسـتند،    تشكيل يهاي گوناگون نيستندكه اجزا  داند، و اين ذات فاني مي

وات تنها نشاني از كل و آفريدة وي هستند، ها برتري دارد و ذ بلكه كل بر همة ذات
بنـابراين روح اسـالمي   . و تحت ارادة كل هستند، هرطور كه بخواهد و انجـام دهـد  

،  جا نياوردن شخص و نشناختن آن كند، و به شدت انكار مي گرايي خود را به شخص
  11.نيست كامالً با ايجاد افكار فلسفي سازگار

اسالمي را  دة ديدگاه آن دسته از محققين است كه وجود فلسفةآنچه كه تاكنون نوشته شد، برگزي
  .هاي متفاوتي دارند  طور طبيعي در كم و كيف انكار و علل آن ديدگاه تابند، گرچه به بر نمي

  وجود فلسفة اسالمي

پذيرنـد، يكـي از اركـان     اسـالمي را مـي   اما از بزرگان دستة ديگر، يعني آن دسته كه وجود فلسفة
وي در . »ارنست رنـان «يابيم؛ و او باز كسي نيست جز  مي  در فرانسه، در سدة گذشته راشناسي  شرق

وجـود و در همـان كتـاب    - )رشـد و مسـلs او ابن (همان كتابي كه پيش از اين به آن اشاره كرديم 
  :  گويد مي -با عناصر متعلق به خود را انكار كرده بود  اسالمA فلسفۀ

طور كامل با آن چيزي  ، و به كه پر بود از عناصر عربي - اي ، براي ايجاد فلسفه عرب
 عنوان يك ابـزار  از تفسير آراي ارسطو به -شد، مخالف بود  كه در يونان خوانده مي

  ... .استفاده نمود

  : دهد كه وي در همين كتاب و در همين صفحه ادامه مي
است جنبش فلسفة رخدادي اتفاقي در انديشة عرب نبوده و شايسته   فلسفه چيزي جز

  .حقيقي در اسالم را در مذاهب متكلمان بررسي كرد و يافت

بلكـه در ميـان   . باشـد  مي)  نافي و مثبت (بعد از اين، حول محور اين دو گروه   ها ها و ديدگاه داوري
ـ  پرستانه وي را نپذيرفته يابيم كه نگرش نژاد هاي معاصر رنان هم كساني را مي  فرانسوي ه اند و او را ب

كه كمي  -كه عبارت اشمايلدرز را  گوستاف دوگا پس از اين: كنند اسالمي متهم مي ستم بر فلسفة
كاهـد و   كه از شأن و جايگاه نژاد سامي مي آورد عبارت رنان را نيز مي - تر آن را ذكر كرديم پيش

  :گويد ها مي گونه داوري گيرد، آورده و دربارة اين بر آن خرده مي
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و خاسـتگاه آن جـز   . ، صـرفاً اظهـارنظري افراطـي اسـت     هـا  داوريطور كلـي ايـن    به
غير  -هاي فلسفي عرب   ، ناآگاهي ما از نگاشته بدفهمي فلسفة اسالمي و افزون بر آن

بـراي اثبـات   ... چيـزي ديگـري نيسـت    -هاي ارسطو دارند   هايي كه برنوشته از شرح
ـ    آيـا كسـي گمـان مـي    : آورم مطلب فقط يك دليل مي رَدي ماننـد خـرد   بـرد كـه خ

، اثـر ارزشـمندي نيافريـده باشـد و فقـط مقلـد يونـان باشـد؟ ايـن           سينا، در فلسفه ابن
هـاي ارسـطو و تمـامي      ، شـرح برنگاشـته   اول:  فيلسوف بزرگ، دوگونـه كتـاب دارد  

هـايي كـه ابتكـار خـود      ، دوم، كتـاب  معارفي كه در چارچوب فلسفة ارسـطو اسـت  
آيا مكاتب . هاي وي  و ديگر كتاب االشاراتو  مشرقیةالح�مة ال سينا است؛ مانند ابن

  بار نشاند؟ مانندي نبودند كه نژاد عرب به ، نتيجه و برآيند بي معتزله و اشعري

  :افزايد دوگا در ادامه مي
تـر   هاي اين فلسفه، درسـت   در ترسيم ويژگي 12رسد، روش دانشمند مانك نظر مي به

  .باشد

  :دكن را بيان مي» مانك«سپس گفتة 
فلسفة عربي صرفاً به مكتب مشاء محـدود نيسـت، بلكـه    :  توان گفت طور كلي مي به 

. تقريباً تمامي مراحلي را كه فلسفه در جهان مسيحيت سپري كرده، درنورديده است
را كـه فقـط بـه روايـات عمـل      ) اخباريـان (كيشـان  ما در فلسفة عربي ديدگاه راسـت 

يـابيم، بلكـه در فلسـفة عربـي      را مـي و ديـدگاه تشـكيكي و نظريـة فـيض      ،كنند مي
  13.توان يافت هايي شبيه ديدگاه اسپينوزا و نظرية وحدت وجود جديد را مي مكتب

  خاستگاه كژفهمي دربارة فلسفة اسالمي

هـاي خـويش را بـر      خاستگاه بدبيني نسبت به فلسفة اسالمي، اين است كه رنان و امثال او، ديـدگاه 
، بلكه غالباً بـر اسـاس    اند ، ياري نجسته اصول و منابع انديشة اسالمي پژوهشي كامل بنيان ننهاده و از

ــب موجــود در نســخه  ــارنظر كــرده   تفسيرشــان از مطال ــين، اظه ــد، در هــاي خطــي الت كــه  حــالي ان
  .هاي متقن اسالمي، هنوز آغاز نشده بود  پژوهش

 هاي هجدهم و نوزدهم،آن هنگام كه بـه بررسـي زنـدگي     چون برخي مورخان سده
                ، بر زبان مسلمانان تسلط نداشتند و به عقالني و دوران خردگرايي مسلمانان پرداختند
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ناچـار   هـاي بـه    ؛ ايـن وضـع بـه داوري    اندازة كافي، منابع عربي در اختيـار آنهـا نبـود   
  14.شتابزده و ناتمام، فرجاميد

مانند آتش ميان هيزم و فراگيري شب  به )در باب انكار فلسفه(ها  اما تقدير چنان بود كه اين ديدگاه
پس از غروب خورشيد، رواج يابد، و مراكز علمي و غيرعلمـي بـا اغـراض و نيـات گونـاگون ايـن       

  .ها را قاپيدند ديدگاه
،  اسالمي شوند البته، علت ديگري كه اين گروه از پژوهشگران را واداشته تا منكر وجود فلسفة

اسالمي ارائه نموده است، در بررسي مباحث  اي كه فلسفة فلسفيهاي   اين است كه اصول و ديدگاه
پـيش از پيـدايش نهضـت ترجمـه،     . با فلسفة يوناني و روش يونانيان ارتباط تنگـاتنگي دارد   فلسفي

وقتي علوم و فلسفة يونان و هند و ايران، و نيز فلسفة آنها به . عرب از فلسفه اطالع و آگاهي نداشت
پذيرفتنـد و   تـأثير آن  جمه شد و فرهيختگان عـرب بـر آن آگـاهي يافتنـد، از    تر) عربي (زبان قرآن 

در عـين   -بنـابراين، افكـار توليـدي عـرب     . هاي آن رشـد دادنـد    افكار خويش را با معاني و آموزه
نـد كـه اعـراب    اجا كه بسياري بر ايـن باور  ماندگار شد، تا آن -گري از منابع فكري ايشان  حكايت

هاي ارسطو را برگزيدند   رو، فيلسوفان عرب بيشتر ديدگاه ان فلسفه بودند؛ از اينفقط راويان و حافظ
دو پيروي كردند، بلكـه   و آراي افالطون و افلوطين را بسيار پسنديدند و در جوانب متعددي از آن 

،  بنابراين افالطـون . اسالمي بدون فلسفة يوناني امكان ندارد اسالمي و حتي تصور فلسفة فهم فلسفة
  .اند ارسطو و رواقيون و افلوطين، آموزگاران حقيقي فيلسوفان مسلمان

تـر فيلسـوفان اسـالمي، عـرب اصـيل       ، آن است كه بيش يكي ديگر از علل انكار فلسفة اسالمي
  .هاي گوناگون بودند كه اسالم ايشان را گرد هم جمع كرده بود اي از مليت نبودند، بلكه آميخته

نظر ما يورش عليه فلسفه  به. اي ديرينه دارد ليغاتي عليه عرب سابقهحقيقت اين است كه حملة تب
ــر  ، چيــزي نيســت جــز اســتمرار گــرايش نــژاد و انديشــة اســالمي پرســتانه كــه نقــش عــرب را در ب

تمدن عربي و اسـالمي فقـط   :  گويد انكار كرده و مي  كشيدن رسالت انساني و گسترش تمدن دوش
، راه را بـراي   خواهنـد اعتمـاد بـه نفـس را از عـرب ربـوده       يبدين طريق م.  ساختة دست عجم است

آنچه اين هـدف شـوم   . ، هموار كنند يورش استعماري كه از ديرباز در مناطق عربي فعال بوده است
كند، خودبرتربيني و برترانگاري اروپـايي اسـت كـه از خردسـالي در فضـاي خـانواده        را تغذيه مي

كنـد كـه جهـان     او با تفرعن و تكبـر بـاور مـي   . گيرد ل ميآموزد و تصورش از عالم و آدم شك مي
منحصر در اروپا است و تاريخ اروپا تنها تاريخ جهان است، و تاريخ و تمدن از آتن آغاز شـده، از  
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، سـپس دوبـاره در    شـود  ناپديد مـي ) مدني (، در عرصة هستي ، ناگهان به مدت هزارسال روم گذشته
چيـز بـا اهميتـي     اما پيش از آتن، هـيچ .  شود آشكار مي) رنسانس (ايتاليا و پاريس در جنبش نوزايي 

كه پس از آتن هـم چيـزي وجـود     ، چنان ياد آورد نيست كه شايستگي داشته باشد تا فرد اروپايي به
  .، چيزي جز خأل نيست ندارد و اساساً ميان ارسطو و دكارت

ــه فلســفة  ــوان پيشــرفت  مــياســالمي كاســته شــده اســت و  خوشــبختانه از شــدت هجمــه علي ت
هاي عربي و اسالمي و نيز مراجعه بـه منـابع دسـت اول انديشـة اسـالمي و پـژوهش دربـارة          پژوهش

ورزي و  كه روحية تعصب همچنان.  ، برطبق اصول و منابع اسالمي را علت آن دانست انديشة اسالمي
شـده و روحيـة   رنـگ   ، كـم  گيري بر ضد عربيت و اسالميت در بسياري از پژوهشگران غربـي  جبهه
و از علـم جـز ايـن    . داري، بـر ايشـان حـاكم گشـته اسـت      گرايي و دوري از جانب طرفي و واقع بي
كـم مـا بـه علـم      ها پايان دهد، يا دست توزي توان انتظار داشت كه جان را صيقل دهد و به كينه نمي
  .ايم چنين اميد بسته اين

گوناگوني ماننـد منـابع يونـاني و هنـدي و     هاي   ، مبادي و خاستگاه كه حيات عقلي مسلمانان اين
مسلمانان، خيلي زود، از طريق مترجمين سـرياني، بـه فلسـفة يونـاني     .  فارسي دارد، قابل انكار نيست

  .هاي موشكافانه آن را پيراستند  بردند و به آن توجه نشان داده و با بررسي پي
ها و پس از فتح  ان مسلمانان و هندوآنان، فلسفة هندي را در بغداد، از طريق ارتباط اقتصادي مي

] خالفت[هاي هندي كه در ايام   ، از راه كتاب فلسفة هندي همچنين. ، آموختند اميه دست بني سند به
دسـت محمـود    هـاي هنـد، بـه     منصورعباسي براي مسلمانان ترجمه شده بود، و هنگام فـتح سـرزمين  

اين فتح سـبب انتشـار   . دست مسلمانان رسيده است ه، ب )المله الدوله و امين ملقب به يمين (سبكتكين 
  .هاي گوناگون هندي در مناطق اسالمي و رواج اسالم در سرزمين هند شد  ديدگاه

  !اي اي برادر تو همه انديشه

، و  هاي گوشتي بدن انسان  ؛ به آفاق فكري اوست، نه به بافت آدميت به خرَد است، نه به جسم و تن
 افالطون كيست؟ آيا وي همـان گوشـت و  .  ه است نه اندك آبي از سنخ بدنانسان پرتوي از انديش

سـازي   نظر هست كه از كجاي آتن بود؟ يـا وي انديشـه   استخواني است كه هنوز دربارة او اختالف
  بزرگ بود با افكاري بلند؟ 

 ، اما افالطونِ انديشه و فكـر هنـوز ميـان ماسـت، وگرنـه      افالطونِ گوشت و استخوان مرده است
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گوشـت و  » برترانـد راسـلِ  «كـه   وي بـر خـود را تفسـيركنيم؟ چنـان     تأثيرتوانيم استمرار  چگونه مي
، هنـوز   فكـر و انديشـه  » برترانـد راسـلِ  «، امـا از  ، مدت كمي است كه از ميان ما رفته است استخوان

  .پردازيم ، با او به بحث و جدل مي پرسيم و در بسياري از قضاياي دشوار مي
هـاي انيشـتن چيسـت؟ افكـار وي      انديشـه . هـاي وي اسـت    ؟ انيشتن همان انديشهانيشتن كيست

هاي سترگ و برجسـته در عصـر او و نيـز انديشـة انيشـتن        كانوني است براي تضارب تمامي انديشه
دار گذشـته را از بـين بـرده و بـه توليـد       هـاي اسـتوار و ريشـه     هاست كه انديشه مركز انقالب انديشه

  .ديشه پرداختاي نو از ان گونه
او نسـلي كامـل از   . هـا بلكـه رويـارويي انديشـه بـا همـديگر اسـت        انيشتن محل تالقـي انديشـه  

اي كامـل از   كـه مجموعـه   ، مگـر آن  توان دربارة انيشتن پژوهش كـرد  رو، نمي از اين.  هاست انديشه
  .ها را بررسي كنيم افكار و انديشه

عنـا كـه سـخن از جنـبش فربـه و بسـيار بـزرگ        ، به ايـن م  گفتن از انيشتن سر درازي دارد سخن
با اين وجود .  انيشتن، همة اينها و بلكه بيشتر از اينهاست...هاي علمي و فلسفي و سياسي است  انديشه

  توان گفت انيشتن فقط بدن است؟ آيا باز مي
او نسـل و  .  اسـت  9هـاي محمـد    كيست؟ محمد همان انقالب و انديشه 9محمد] حضرت[

درس آموختنـد و از مدرسـه و    9ن و پيشگامان و انديشوراني است كه نـزد محمـد  امتي از رهبرا
، مـديون و   اسـالمي  - خواهم بگويم تمامي انديشـة عربـي   حتي مي. التحصيل شدند مكتب وي فارغ

اسـالمي وجـود    -اگر ايـن جنـبش نبـود، انديشـة عربـي      . است 9محمد] حضرت[دار جنبش  وام
  !رفت هان، راه ديگري ميو ج العرب جزيرةنداشت و تاريخ 

كند، اسالم نيز در جان و دل عرب  شكافد و آن را زير و رو مي طور كه خيش زمين را مي همان
، صرفاً انجام برخي  گردن نهادن عرب به اسالم. تحولي ايجاد كرد و اوضاع منطقه را زير و رو كرد

، و يـا كنـار نهـادن برخـي      حرمـات بندي به برخي واجبات و پرهيز از بعضي م ، يا پاي شعائر و آداب
هاي پيشين زندگي و تغيير ژرف   ، بلكه دگرگوني فراگير در ارزش نيست] جاهليت[رسوم و عادات 

  .است  ها و اصول و اهداف و ارزش اشياء در آموزه
و بـه   ، رخدادي جهـاني و سـترگ بـود كـه دسـتاوردهاي بسـيار بزرگـي داشـت         پيدايش اسالم

گيري آغازين اسالم بود، محدود نگشـت، بلكـه از ايـن     طقي كه شاهد شكلمرزهاي جغرافيايي منا
اي بـه منطقـه ديگـر و از     فكري، روحي، اجتماعي و سياسي اسالم از منطقـه  تأثير.  مرزها فراتر رفت
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رفت، تا بدان اندازه كـه نقـش خـود را     اي ديگر و از زماني به عصري ديگر فراتر مي افقي به گستره
، بـراي حركـت    هاي بنيادي  ؛ و به يكي از پديده ، بايسته كرد بشري و تمدن جهانيدر تكامل جامعة 

  !، تبديل شد تاريخ و تكامل زندگي و جامعه و آدمي و كرة خاكي

  اسالم در عرب تأثير

ترين دستاورد دوران تحول، زايش  مهم.  دوران تحول و دگرگوني، در حقيقت دوران توانايي است
همين پديده، تفاوت عـرب پـيش از اسـالم بـا     .  است -درست يا نادرست  - و فوران توان و قدرت

كـه عـرب جـاهلي زنـدگي را بـه بطالـت         در حـالي .  كنـد  عرب پس از اسالم را براي ما روشن مـي 
، كـه گـاه    ، به عضوي فعال و كوشا در كارگاهي بزرگ تبديل گشـت  گذراند، عرب پس از اسالم

، يـا كـارگزار    پـژوه  ، يـا دانـش   ديث بود يا امام جماعت مسـجد مفسر قرآن بود، گاه گردآورندة ح
  . …ديوان، يا سربازي در ارتش و يا

انگيـزي   جا تن هستند، مهم آن چيـز حيـرت   ها هميشه و همه من كاري به تن و جسم ندارم، تن
،  يگرد ها با يك ها و برخورد انديشه ها و ارتباط انديشه است كه با تن عجين شده است، يعني انديشه

  .سازند ها را مي هايي كه اقوام و امت همان انديشه
توانستيم جنبش خرَدگرايانه سترگي را  گرفت، چگونه مي كار نمي اگر عرب فكر و انديشه را به

اگر زايش و گسترش افكار ! زمان با پيدايش اسالم رخ داد؟ ، هم تفسير كنيم كه ناگهان و غيرمنتظره
ها را پيش از نيمة سدة نخسـت هجـري    ها و مذاهب و مكتب يدايش فرقهتوانستيم پ نبود، چگونه مي

،  اســالمي -  ، انديشــة عربــي هــاي ژرف آن  تفســير نمــاييم؟ همــين افكــار و گســترش و دگرگــوني 
، ابتكـاراتي وجـود دارد    در انديشة اسالمي.  وجود آورد به   ، علوم اسالمي و جهاني را اسالمي فلسفة

، نـوآوري بايـد بـه روش و معيـار      نظـر وي  ، توان ديدن آنها را ندارند؛ زيرا به كه رنان و معاصران او
  ! آيد شمار نمي يوناني باشد وگرنه نوآوري به

گونـه كـه يونـان     همـان . بايد دانست كه انسان عربي، بدون پيشينه و در نتيجه بدون تاريخ نبـود 
هـيچ  . ستگاه و مبـدأ هـر تـاريخي اسـت    خا» انقالب و جنبش«و  ،  ، عرب نيز تاريخ دارد تاريخ دارد

مثـل   (انـد   گاه آرام و تدريجي: اند ها چند گونه انقالب. تاريخي بدون جنبش و انقالب وجود ندارد
  ).مثل انقالب فرانسه (هايي خونين  و گاه انقالب) مثل عرب (باره  گاه رعدآسا و به يك) يونان

ارمغـان آورد و جهـاني را آفريـد كـه از افكـار      همراه خود، جرياني پر از انديشه را بـه   اسالم به
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زد و پيامد آن خيزش مكاتبي كامل از رهبران و پيشروان و انديشوران برجسـته و   تندرآسا موج مي
، ايـن   ها سايه افكنـده بـود   بر استعداد  هاي پياپي  در نسل  ماندگي كه گرد عقب بعد از آن.  بزرگ بود

  .  باره همه نمايان و آشكار شدند كرد و به يك اسالم بود كه اين استعدادها را كشف
و از هنگامي كـه  .  هاي بزرگ برايندها و دستاوردهايي چنين دارند  ها و دگرگوني انقالب! آري

، فلسـفة فارسـي را    اعـراب  - در دوران بنـي اميـه   -آميختگي و ارتباط عرب با فارس، شدت يافت 
هاي فارسي به زبـان   نوبخت، برخي از كتاب مقفع و بني عباس به كوشش ابن در دوران بني.  شناختند

عرب با تمامي اينان و ديگران بـراي آفـرينش زنـدگي عقالنـي خـويش      ! آري. عربي ترجمه شدند
هـاي    هاي فكري اسالمي، با دسـتاورد   ، تنها از راه ارتباط اسالم و گرايش و فلسفة اسالمي. آشنا شد

  . ، به منصة ظهور رسيد ورزي فلسفيِ آنها هاي خرد  وشو ر -ويژه يوناني  به -فكري بيگانه 
بينـد، نگـاهي علمـي و     ات خـارجي مـي  تأثيرچنين نوع نگاهي كه فكر اسالمي را تنها محصول 

اند؛ زيرا اين ديـدگاه بـه    را رها كرده روزآمد نيست، و ديرزماني است صاحبان اين شيوة نگرش آن
ي معين و براي مـدتي مشـخص بـه عـرب رسـيد، يـا چـرا        ات در زمانتأثيرگويد كه چرا اين  ما نمي

بسـيار بـر مسـلمانان     تـأثير ،  حـال  ات، وجـود داشـت، بـا ايـن    تـأثير كه موانعي در برابر آن  رغم آن به
  !گذاشت

يـاد   ، بـه  اگر تغييرات ژرفي را كه براي شبه جزيرة عربي در اوائل سدة هفتم ميالدي پـيش آمـد  
چيز بـراي   جنبش بزرگ خويش را آغاز كرد، همه 9حمدم] حضرت[آوريم، يعني همان هنگام 

جاست كه خواهيم ديـد نظـم و سـازة زنـدگي عربـي چگونـه تغييـر و تبـدل          اين. شود ما روشن مي
شود و پيدايش جامعة جديـدي را در پـي دارد كـه نيازهـاي نـو و آمـال و        و رو مي يابد و پشت  مي

ها و الگوهاي جديـدي را   كه ارزش ني دارد، چنانها و تكاليف نوي چنين مسئوليت ، هم اهداف تازه
  . شود تا به آفاق جديدي رو آورد ، و همين وضع سبب مي شود دارا مي

  تفسير حال يا گذشته

گيـري از گذشـته منحصـر     ، تفسـير زمـان كنـوني را در بهـره     رنان و همفكران وي در مكتب سـنتي 
، امـا اينـان بـين اوقـاتي كـه چنـين        شته هسـتيم گرچه براي تفسير زمان حاضر، نيازمند گذ.  دانند  مي

 من.  كنند  ، خلط مي گو نيست كردن به آن روا و پاسخ ، با اوقاتي كه ابداً بسنده جا و رواست تفسيري به
كردن به گذشته در اوقات  ، اما بسنده هرگز منكر اهميت گذشته در تفسير زمان حال و حاضر نيستم
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  .  ، پذيرفتني نيست ها و تحوالت بزرگ تاريخي است دگرگونيغير عادي، يعني زماني كه شاهد 
، همـان   ديگر، فرضية رنان و ديگر معقتدان به مكتب سنتي آن است كه عرب مسلمان عبارت به

،  پـيش آمـد   العـرب  جزيـرة گويا اسـالم رخـدادي گـذرا بـود كـه بـراي       .  عرب پيش از اسالم است
، عـرب پـيش از اسـالم     ما بايـد دانسـت كـه عـرب مسـلمان     ا.  ي داشته باشدتأثيركه بر اعراب  آن بي

كنـد و آن وقتـي     درسـتي تفسـير مـي    ، زمان حاضر را به صورت گذشته بنابراين، تنها در يك.  نيست
ماننـد   ، يك انتقال نوعي و سترگ باشد،  اما اگر تغيير و دگرديسي.  باشد» كمي «است كه دگرگوني

طق اطراف آن پيش آورد، تفسير زمان حال با گذشـته ناتمـام   آنچه اسالم در شبه جزيرة عرب و منا
حاصل جمع يك با يـك تنهـا در احـوال عـادي بـا دو برابـر       «.  است، و به خير رهنمون نخواهد شد

چيـز   ، و حتـي گـاه بـا هـيچ     هاست ، گاه مساوي ميليون ؛ اما در شرايط غيرعادي جمع دو عدد»است
ها با هم، خواهي ديد كه  با افزودن و پيوند انديشه.  ]التر و برتر است، با اي و از هر نتيجه  [برابر نيست 

اي بـا   ، يـا گـاه انديشـه    شـود   اي بر فكري ديگر چيره مـي  گاه انديشه.  نتيجه و برآيند چه خواهد شد
  !شود  انديشه زاييده مي  پيوندد و از آنها هزار ايده و  فكري مي

  هـاي فكـري   ، و جنـبش  گذار اسـت تأثيرهاي  انديشه گيري  ، زمان شتاب دوران تحوالت بزرگ
دوران .  گري، پيشرفت و نوآوري بـدون افكـار و انديشـه ممكـن نيسـت      اصالح.  سازند  تاريخ را مي

تحـول،  .  ، نيـرو و تـواني وجـود نـدارد     تحول، يعني دوران توانايي، و پـيش از تحـول و دگرگـوني   
چنين مفهـوم  .  ت پنهان و ايستا را برخواهد انگيختكند و سپس آن قدر  نيروهاي خفته را بيدار مي

، همـين   از ديدگاه من.  ناميده شده، تفسير كند» معجزة يوناني«تواند آنچه را   ها مي پويايي از انديشه
اي را كه در پي انقـالب فرانسـه رخ    ناميده شده و معجزه» معجزة عربي«تواند آنچه را كه  فرايند مي

  . داد، تفسير نمايد
  ، افـراد  نظـر مـن   بـه .  ابراين، بدون انقالب دگرگوني نيست و بدون انديشه، انقالبي نخواهد بودبن

، كه با  اي از توان و قدرت را درون خود دارند ها انباشته انديشه ، و  سازندگان و آفرينندگان افكاراند
ايـن افكـار چگونـه    .  يابنـد   كنند و گسترش مـي   ، رشد مي وگو تضارب آرا و پيوند و مناقشه و گفت

وجـود   كننـد و بـه    گذارند و كنش متقابل دارند؟ چگونـه بـروز مـي     مي تأثيركنند؟ چگونه   عمل مي
ــوانين كــاركرد آنهــا كــدام اســت؟ اينهــا پرســش   مــي  - روان«هــايي اســت كــه موضــوع  آينــد؟ ق

زودي يـك اسـم    ، و اين تعبير، نامي موقتي است كه اميـدوارم بتـوانم بـه    است»  شناختي پويا جامعه
  .  عربي و اصيل روي آن بگذارم
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عرب پيش از اسـالم و عـرب    -اگر تعبير درست باشد  -:  ، دو نوع عرب داريم بنابر آنچه گفتيم
در اواخر سدة ششم و اوائل قرن هفتم .  آنهاست» ي فكري توانايي و غنا« ، در ؛ تفاوت آن دو مسلمان
را ) پـس از اسـالم   (اگـر ظـاهر قـوم عـرب    .  را فـرا گرفـت   بجزيرة العـر ،  ، طوفاني از افكار ميالدي
در نظـر  .  ، كساني ديگر خواهي يافت اند كه بودند، اما اگر در پي حقيقت آنان برآيي ، همان بنگري

؛ اما از جهـت اهـداف و حقـوق و     ، عرب مسلمان همان عرب پيش از اسالم است نخست و ظاهري
،  مـالك .! انـد  ، دو جهـان متفـاوت   هستي و انسان و سرنوشت، و نيز نگرش به  وردهاستاواجبات و د

  .  گيرد  ها را فرا مي ي است كه تن ، بلكه مفاهيم و افكار جسم و تن نيست
اي داشـت كـه قابـل     ، آثار گسترده وجود آورد تحول سترگي كه اسالم در جان و دل اعراب به

حد و مرز آدمي  هاي ذاتي و توان خرد بي دمن ، ايمان به توان ترين آن آثار شايد مهم.  شمارش نيست
 کـریم قرآن.  انديشه و كردار و اهداف،آزاد باشند  و نيز به اعراب فهماند كه ضروري است در. است

، عزم عرب را جزم كرده و اينان را از راه فرومايگـاني كـه در گمراهـي و تقليـد      آمد تا در اين راه
، از  داد  شـان رخ مـي   كساني كه در رخدادهايي كه پيرامـون ؛ همان  كوركورانه غرق بودند، باز دارد

انـا وجـدنا    ... (: ، آن بـود كـه   توانستند بگويند  آنچه مي  تمامي.  ترسيدند  گيري مي اظهارنظر و موضع
؛ پدران خود را بر آييني يافتيم و البته ما هم در پي آنهـا بـر   )اثارهم مهتدون يامة وانا عل ياباءنا عل

  15.مهدايت هستي
مانـدگي عـرب را از دوران    عقـب قـرآن رو،  از اين.  بود 9، دشمن بزرگ محمد تقليد كوركورانه
او لـو كـان    (: گويد  كند و به آنان مي  ، نكوهش مي گرداني آنان را از حكم عقل خردگرايي و روي

بـاز از   (افتنـد  فهميدند و هدايت ني ؛ آيا اگر پدران آنها چيزي نمي)آبائهم اليعقلون شيئاً واليهتدون
  16؟)آنها پيروي خواهند كرد

ان ( : ، قرآن چنين بردگـان مقلـدي را ماننـد چهارپايـان بدانـد      آور نيست كه صورت شگفت در اين
بدترين جنبندگان نزد خداونـد افـراد كـر و اللـي       ؛)عقلونين اليم الذكشرالدواب عنداهللا الصم الب

  17.كنند انديشه نمي هستند كه 

  ورزي  دين عصر خردگرايي و

، عصر خردگرايـي هـم آغـاز     ها به همان اندازه كه عصر معنويت و ايمان شروع شده بود براي عرب
بند دين بود و در آن وقت هنوز زود بود تا عقل از دين جـدا گـردد و در منطـق     عقل پاي.  شده بود
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چنين فهميده  زمان اين نكم بسياري از مسلمانان در آ ، دست گوني نبود ن ناهم ، ميان عقل و ايما قـرآن
  .  بودند كه ميان عقل و ايمان تعارضي نيست

، يـا فلسـفه و    يـا عقـل و نقـل     (ن عقل و سمع  رابطة ميا   ، مسئلة حال از دوران آغازين اسالم با اين
، مكاتـب، مـذاهب و    جهـت  گيـري ميـان طـرفين بـاال گرفـت و بـه همـين        مطرح شد و در)  شريعت
هـا و   ، علـوم و آداب و نگـرش   كـه پيرامـون ايـن درگيـري     د آمدنـد؛ چنـان  پديـ  يهاي بسيار فلسفه
جا فراگير  ، دغدغة خردگرايي همه پس از اين.  وجود آمدند شماري به ها و منازعات بي گيري موضع

، اما بسياري ديگر به رويارويي با حكم عقل برخاستند و  شد، بسياري بر حكم عقل تعصب ورزيدند
  ! تاز قرار دادند و اختساحت عقل را مورد ت

؛ در  هاي دنيوي پديد آمدند و نزاع ميان ديـن و دنيـا آ غـاز گرديـد     ، علوم ديني و دانش گاه آن
عقـل و  ) رابطـة  (فراز و فـرود .  كه هر يك از اين دو روش، راهكار و ابزار كار خود را داشتند حالي

- روان«  -بزرگـي نكـرده باشـم     اگـر ادعـاي   -اعتقـاد مـن     دين هـم احكـام و قـوانيني دارد كـه بـه     
  .  بر بسياري از آنها احاطه دارد»  شناختي پويا جامعه

،  توان و نيروي بسياري در اختيار عرب بود كه همچون هر نيرو و اسـتعدادي  كني، ا روي به هر
 ، تمام اين نيـروي برخاسـته از   ها چون با مسئلة ديني مواجه شده بودند ، اما عرب قابل دگرگوني بود

طور كه نيروي برخاسـته   همان.  براي حل اين مسئله بسيج كردند ،كم بيشتر آن را ، يا دست تحول را
تالس ملطـي   اي از نوع ديگر مواجه شد، يعني مسئلة متافيزيك كه با   از تحول بزرگ يونان با مسئله

  .ندگاه يونانيان تمام توان خود را براي حل اين مسئله بسيج نمود آن برانگيخته شد،
و بوي متافيزيكي  به خرد يوناني رنگ » نخستين   مسئله«،  مندي يونان قدر كه در دوران توان همان

گـردد و در يونـان راه ورود را در     دنبال راه ورودي براي خود مـي  مندي پيوسته به چرا كه توان داد؛ 
بنابراين، متافيزيـك الزمـة    . بوي ديني بخشيد و ، به خرد عربي رنگ ديني نيز   متافيزيك يافت؛ مسئلة
  ؛ بلكه مسئله در هر دو عبـارت  كه دين از ضروريات خلقت عربي نيست ، چنان خلقت يوناني نيست

گردد كه در يونان   دنبال راهي براي ايجاد پايگاه و موقعيت براي خود مي است از توان انبوهي كه به
، و نزد مسلمانان تصادفاً در فرايند ايمـان   و بوي فلسفي تالس يافت  طور تصادفي خود را در رنگ به

،  هاي يوناني برخاست و از ايمان خـوارج  ، تمامي فلسفه از تأمالت تالس.  ، موقعيت پيدا كرد و عقل
  .  همة مذاهب اسالمي بروز و ظهور پيدا كرد

لة مسـئ «گـردد كـه نـام قـانون       ، آنچه گفته شد به چيزي بر مـي  ديگر، در بررسي نهايي عبارت به
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كه جامعه با آن »  مسئلة نخستين«اين .  بر آن نهاده شده است»  شناختي پويا جامعه - روان«يا »  نخستين
متقابـل، گسـترش    تـأثير ، همـواره   شـود   ، و موجب بيـداري و خودآگـاهي جامعـه مـي     مواجه است

تحـوالتي  بناي تمـامي   انديشة جامعه خواهد داشت، و سنگ  سازي در روزافزون و بازتاب سرنوشت
، ايـن مطالـب در    البتـه .  خواهد بود كه از اين به بعد هستي و موجوديت جامعه را تكان خواهـد داد 

تـوان از قـانون     اما به هرروي، آنچه مي.  تر است ، بلكه بسيار پيچيده ميدان عمل بدين سادگي نيست
زء ذاتـيِ سـاختار خـرد    ؛ متافيزيـك جـ   ، يعني ، همان است كه گفتيم دست آورد به»  مسئلة نخستين«

  .  ، جزء ذاتيِ ساختار خرَد عربي نيست كه دين ، چنان يوناني نيست
پس نه يونان براي متافيزيك آفريد شده است و نه عرب براي دين خلق شده است، بلكه چنـين  

شرايط و اوضاع و احوال بيروني  تأثير معنا كه تحت ؛ بدين روندي تنها بر حسب تصادف و اتفاق بود
.  ، اين روند اتفاق افتاد گونه ارتباط با اراده و خواست يوناني و يا عربي صرفاً تصادفي و بدون هيچ و

، تثبيت شد و ابعادي تـازه گرفـت كـه يـاراي      ، آن روند اتفاقي وراثت اجتماعي تأثيرگاه تحت  آن
بين وراثت زيستي داد تا   انديشان فرصت مي چنين روندي به كژ.  ماندگاري در طول تاريخ را داشت

كـه بـراي فـرد از     -و وراثـت اجتمـاعي    - ؛ زيرا براساس خلقت فرد اسـت  ناپذير است كه تخلف -
  .  خلط كنند -بخش وراثت اجتماعي ممكن است  دهد و اصالح آثار زيان  بيرون رخ مي

ن ، چنـين نبـود كـه ايـ     ، علمـي و فلسـفي بيافرينـد    اي عقلي توانست مؤلفه اگر عربِ جاهلي نمي
اي كـه بـه پايـان رسـيده      ؛ يعني گذشـته  ناتواني براي هميشه دربارة عرب مسلمان جريان داشته باشد

شـماري در خـود    هـاي بـي   ، هميشه براي تفسير زمان حاضر كه هنوز ادامـه دارد و دگرگـوني   است
بـه كمـك   ، تفسير زمان حاضـر   تر باشند تر و ژرف ها متنوع اندازه دگرگوني هر .  ، بسنده نيست دارد

، هرگـز روا   اما اگر دگرگوني به حد نهايي خـود برسـد و معجـزه رخ دهـد    .  تر است گذشته سخت
كه در گذشـتة   نيست در گذشته كندوكاو كرده و آن را به ياد آورد و براي نفي هر نسيم جديدي 

  !، گذشته را دخالت داد ، ريشه ندارد با فشار و زور دور يا نزديك
هاي كرة  امت  ، بلكه براي عرب و عجم و تمامي  خوان با عرب نيست و هم اين قانون تنها منطبق

دهنده و جنبشي  آن رويداد تكان: كه  و بارزترين مدلول اين قانون اين است.  كند ، صدق مي خاكي
، موجب گسست عرب جاهلي و عـرب   وجود آورد در شبه جزيرة عربي به9محمد] حضرت  [كه 

گونه نگاه به اوضاع عـرب قبـل از    ، ناگهاني و بدون هيچ دهنده داد تكاناين روي.  اسالمي شده است
گرا اين مراحل بايد طـي   كه از ديدگاه مورخين سنت -توجه به پيمودن مراحل تكامل  ، و بي اسالم
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پيامـد ناگهـاني   .  روي داده اسـت  -دانند  شكن مي گذار و سنت شوند و مخالفين ايدة خود را بدعت
هاي ثابت است كه  ها و مؤلفه ، ساختاري مشخص و داراي ويژگي دهنده نبش تكاناين رويداد و ج

، چه رسد  رشد و نمو نمايد  -كه نيازي به پيوند خارجي داشته باشد  آن بي - صورت ذاتي  تواند به  مي
  !، پيوند بخورد هاي بيروني و اجنبي كه با آموزه

، هـم بـذر تحـوالت آينـده را و هـم بـذر        اش نظر ازگذشـتة دور و نزديـك   ، صرف اين ساختار
  .  يافته و دورة ديگري آغاز شده بود هرحال يك دورة پايان  ، به همراه داشت فروپاشي خود را به

كه از اين جنبش برخاسته بود، تفسير و تحليـل   هاي آينده را  ها و دگرگوني رفت توان پيش نمي
كه در مرز انفجار و   هاي دروني و نهفته را  مندي وان، و نيز ت هاي پويا مندي ، مگر وقتي كه توان كرد

، به تبع ساختاري كه نگهبانان دروني و خودجوشي ذاتي و روابط درهم تنيدة ايـن   بروز قرار داشت
  .  ، تحليل و بررسي كنيم اند ، براي اين جنبش ترسيم كرده رويداد

، عالئـم   ها ، شاخص سان نهضت بودندر ، ميان رهبراني كه آغازگر و پيام دهنده اين رويداد تكان
،  اين نمادهـا و عالئـم  .  شناختند  ويژه و نمادها و مفاهيمي داشت كه فقط صاحبان نهضت آنها را مي

امــا .  ، وجــودي بـراي آنهــا متصـور نبــود   زيسـتي  -اي بودنـد كــه در عـالم مــادي    عناصـر غيرمــادي 
، و نيـز   هـا و نمودهـاي انديشـة عربـي     ر پديـده در تفسي» قانون تكامل«و »  عليت«نگاران مدافع  تاريخ

عليـت و  «كـه   ، در حـالي  بيولوژي توجـه دارنـد   -، فقط به علل فيزيكي  دستاوردهاي تمدن اسالمي
جا هسـتند، امـا وقتـي دربـارة      ، گاه مفيد و به هايي هستند كه در اوضاع عادي زندگي مقوله»  تكامل

به عوامل و مقوالت بزرگ و عظيمـي ماننـد قيـام و     ، بايد كنيم  هاي سترگ كندوكاو مي دگرگوني
  .  سنگ با آنها و در عرض آنهاست نهضت توجه كنيم كه هم

  آثار و نخبگان عرب 

امر   ، در اين تبع آن انديشه ترديد كند و به اگركسي در ارزشمندي حقيقي نتايج و دستاوردهاي اين 
،  وجـود آورد  اسـت كـه تحـوالت آن را بـه     ، حقيقتـي ثابـت   اسالمي - انديشة عربي ند كه كد يترد
، ايـن   انـد  هـا نوشـته   اند با آثاري كه عرب ها نگاشته توان جز از راه مقايسه و مقارنة آنچه سرياني نمي

، امـا پـيش از    انـد  هـا آثـار يونـاني را دريافـت كـرده      تر از عـرب  ها پيش سرياني.  ترديد را از بين برد
خلـدون يـا    ، ابـن  ، فـارابي  ند حتي يك انديشمند همانند كنـدي آميختگي و اختالط با عرب نتوانست

هـا نيـز حكمـت     ؛ رومـي  مقايسه كـرد )  ها بيزانسي  (و نيز بايد آنان را با روم .  بيافرينند...  هيثم و يا ابن



 

 

م
ه
زد
سي
ل 
سا

/ 
ه 
ار
شم

رم
ها
چ
و 
م 
و
س

 ،
25
6

 

كه عرب گاه با تشويق و  ها و غارها مدفون كردند، تا اين ، اما آن را در دخمه يونان را به ارث بردند
، حكمت يونـان را از   آفرين كه در تاريخ كمياب است بخش و تمدن ، در عملي نجات با تهديدگاه 
  .  رون آورده و نشر و رواج داديهاي نمور و تاريك ب ها و دخمه حفره

طراز بـا فرهيختگـان    هايي هم دولت بيزانس در طول تاريخ خويش نتوانست بزرگان وشخصيت
،  ، فرزانگاني پرورش يافتند اگر هم از اينان و ديگران.  دهد جهان عرب تربيت كند و تحويل جامعه

زيستي و تساهل و تسـامح   وگو و هم گيري از فضاي گفت و نيز بهره  سبب ارتباط و پيوند با عرب به
مهم نيست كه عرب تا چـه  .  و همكاري بود كه در دنياي جديدشان براي آنها ميسر و فراهم گشت

؛  ، بلكـه مهـم دسـتاوردهايي اسـت كـه از ايشـان نگرفتـه اسـت         گرفته اسـت  اندازه از پيشينيان بهره
، وسعت خيال و ميل به معرفت است، و نيز توان اسـتدالل و   دوستي ، آگاهي مقصودم روحية جهش

كـه همگـي   …دسـتاوردن ربـط و پيونـد عوامـل و     استقرار و تحليل و تركيب و تعميم و تعليل و بـه 
  .  نياز نيست از آنها بي) و دنياي دانش (هاي دنيا  شاند كه دان هايي مواهب و دهش
نفـيس گـردش خـون     ؛ ابن ريزي كرد هيثم قوانين كاركرد قوة بينايي را پايه ها، ابن با اين ويژگي

عالوه  -  تيميه ابن  سينا و ابن  ؛ گيري محيط زمين پرداخت به اندازه  ؛ بيروني را كشف نمود) كوچك (
شـيمي را از  »  رازي«؛  علمـي را بنـا نهادنـد   )  متـدلوژي   (شناسي  هاي روش پايه - بر دانشمندان طبيعي

كوپرنيـك را ميسـر     هـاي فلكـي   شاطر مقدمات نظريـه  ابن  ؛ اي به شيوة علمي تبديل كرد گونة افسانه
ـ   ؛ شناسـي را  بيطـار گيـاه   ابن  ؛ دانش جراحي را  ؛ زهراوي علم جبر را بنيان نهاد  ؛ خوارزمي ساخت و اب

و اين رشته .  شناسي و فلسفة تاريخ را بنا نهادند جامعه  خلدون و ابن  عبداهللا محمد بتاني علم مثلثات را
اي از  آيـد كـه حقـايق و مناقـب تـازه       دست مي هاي جديدي به نوشته سر دراز دارد و هر روز دست
  .  نهد  نياكان عرب را در اختيار ما مي

  روحية نقادي عرب 

اين روحية نقادانه از همان اوايل تـاريخ  : گويد مي 18روزنتال  كه چنان.  ب قوي بودروحية نقادي عر
جا كه هيچ دانشمند يا فيلسوف يونان قديم از تيرهاي نقادانة عـرب در امـان    عرب آشكار شد تا آن

بـودن سـندي را كـه يهـود      كند كه چگونه جعلـي   روزنتال قصة خطيب بغدادي را تعريف مي.  نماند
؛  كشف و آشـكاركرد   اي دارند، ه امتيازات ويژهككردند   و طبق آن ادعا مي  دست داشتند  خيبر در
، بلكه همان كـاري را كـرد كـه عالمـان      اي نكرد ، كشف تازه افزايد كه خطيب بغدادي  مي  روزنتال
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اي ه علمـ كـ روزنتـال تأكيـد دارد   .  دهنـد   هنگام تحقيق متون و مقايسة تواريخ انجـام مـي   مسلمان به
، شك و  به نويسندگان پيشين مانند بقراط و جالينوسها  كتاب مسلمان در صحت انتساب بسياري از

، دروغ بـودن انتسـاب    كم ، همين بس كه دست براي سربلندي عالمان مسلمان.  داشتند  ترديد روا مي
اين انتسـاب، در  رغم شهرت بسيار زياد  را به بقراط و جالينوس، علي سر�االسرارو  اثولوجیادو كتاب 

سينا انتساب نخستين كتـاب را زيـر    خلدون ثابت شد؛ ابن سينا و ابن عالم اسالمي و التين، توسط ابن
  .  ، دومين كتاب را خلدون سؤال برد و ابن

نگـاري را   او شـيوة تـاريخ  .  شاهد بـود   خلدون ابن  توان در احوال و آثار  اين روحية نقد را نيز مي
طور كه منطق صوري و متافيزيك را نقد  ، همان نگاران انتقاد دارد هاي تاريخ غالطهكند و به م  نقد مي

  ؛ پذيرفتنـد  ، نظريات جالينوس و بطلميوس و ديگران را نمي در بسياري اوقات عالمان عرب.  كند  مي
هـا و وظيفـة كيسـة كوچـك ريـوي       آراي جـالينوس را دربـارة كـاركرد و تركيـب ريـه       نفيس ابن
سـبب آميـزش بـا     ها بـه  كند كه عمليات پااليش خون در ريه  گيري مي نقد كرده و نتيجه)  آبدانك (

  بـار و پـيش از   بـراي نخسـتين    نفـيس  ، ابـن  بنـابراين . دهد  كشيدن، رخ مي هنگام نفس هواي بيروني به
را كشف كرد؛ اما اين كشف به آن اسـپانيايي نسـبت   ) كوچك (، گردش خون سرگيتوس اسپانيايي

كه طبيب عبـداللطيف بغـدادي بـا جـرأت و جسـارت از نظريـة جـالينوس         چنان هم! شده استداده 
، از  نفيس و بغدادي در زمينة طـب  چنين ابن گيري فك پايين انتقاد كرد؛ هم دربارة چگونگي شكل
و از نظريات بطلميوس  - ويژه در مورد قوة بينايي به -هيثم  طور كه ابن ؛ همان جالينوس انتقاد نمودند

بتاني بـر    ريزي كرد و باز اقليدس انتقاد نموده و اصول علمي درستي را براي شرح فرايند ديدن، پايه
، انتقـاد كـرده و دليـل آورد كـه اوج      ديدگاه بطلميوس مبني بر ثبات و عدم تغيير اوج خورشـيدي 

ـ   ، و از اين دستاورد نتيجه مي ، تابع حركت اعتدالي خورشيد است خورشيدي ،  وازن زمـان گيردكه ت
  .  كند  صورت تدريجي و كند تغيير مي ، به ها طي گذشت قرن

  ، استقراء و مشاهده  تجربه

اسـتداللي   - بودند كه بر شـيوة عقلـي   يا متافيزيكي - هاي فلسفي ، پژوهش علوم طبيعي نزد يونانيان
، در علـوم   سـرآمد بـود  واال و   بنابراين، خرد يوناني كه در هندسه، منطق و متافيزيـك .  استوار بودند

، توانست به نازايي  اي كه داشت اما عرب به بركت روحية نقادانه.  ، فرودست بود طبيعي و علم اعداد
  .  و ايستايي انديشة يوناني در زمينة علوم طبيعي پي برد
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،  اهـاي دنيـ   ب دو، آدمي را از تمـامي كتـا   ، بلكه اين اند ، معيار هر حقيقت تنها تجربه و مشاهده نه
شناسـي   روش  ، اكتشـاف   تـرين رخـداد تـاريخ علـم     ، بـزرگ  رو بدون ترديـد  از اين.  كنند  نياز مي بي
را شـناختند  )  ، تجربه و مشاهده استقراء  (ازاي  ، عناصر اساسي چنين شيوه اعراب.  دست عرب است به

ـ   بزرگترين هديه -و اصول پژوهش و روش علمي را كه  د بخشـيده  اي است كه عرب به فكـر جدي
، از ويليام اكـام گرفتـه تـا فرانسـيس      انديشة نو در واقع . هاي بعد به ارث گذاشتند براي نسل - است 

  .  اند كرده يروي، از روش علمي عرب پ بيكن، دكارت، گاليله، پاسكال و نيوتن
، تنهـا   هـاي گونـاگون   اما براي داوري دربارة مكتبي از مكاتب عقلي و يـا فرهنگـي از فرهنـگ   

ايـم و   اين مطلب را پيوسـته گفتـه  .  ، كافي نيست كردن عناصر وارداتي آن را ديدن و به همين بسنده
پوشـي   كـه گـاه از آن چشـم    هـاي ذاتـي    كنيم كه بررسي و پژوهش دربارة مؤلفـه   هميشه تكرار مي

يري، پـژوهش  گ ، اما به هر روي پي شود نيز الزم است  هاي ديگر اشتباه گرفته مي شود يا با مؤلفه  مي
  .  سازد  دارد و آن را نمايان مي  پرده از چهرة حقيقت بر مي  و بررسي

 تـأثير ، با آن آميختـه شـده و بـر آن     هاي گوناگون به فرهنگ اسالمي نفوذ كرده اگرچه جريان
بـه  . بارآمده به كمك اين تعامل و آميختگي و پيوند را نبايد فرامـوش كـرد   ، اما نتايج به اند گذاشته

، ثمرة ايـن تعامـل متقابـل در فرهنـگ اسـالمي، در پيشـرفت دانـش جبـر و          گرايان ن نبوغ اسالميم
شناسـي و نيـز در علـم كـالم      شناسـي، صـنعت، تـاريخ، جامعـه     طبيعيات و نيز در علوم فلكيات، نور

ن در تـوا   فلسـفة حقيقـي در اسـالم را مـي     :  گويـد   باره مـي  ؛ كه رنان در اين بروز كرده است)  عقايد  (
  . هاي متكلمان يافت مذاهب و نگرش

، به غور در دليـل   همه مباحث عقليِ صرف  ، علم اصول فقه است كه با آن از ديگر نتايج اين تعامل
  اصول فقه از فكر و.  پردازد  ، و نيز حسن و قبح افعال مي كه آيا عقل حاكم است يا شرع و علم و اين

  .  هاي پيچيدة آن گرفتار شود هاي متافيزيك و معما دام درازگوييكند، مبادا در   يشه پاسداري مي اند
هـاي ديگـري كـه     آري ثمرة ايـن تعامـل در تمـامي علـومي كـه برشـمرديم و حتـي در دانـش        

، آشـكار   معناي جديد كلمه فلسفي است ، اما روش بررسي و پژوهش آنها به موضوعي شرعي دارند
)  فلسـفة تحليلـي    (هـا   لسفه چيزي جز تأكيد بـر تحليـل واژه  ؛ زيرا رويكرد نوين و امروزين ف شود  مي
  . ستين

، مسـئلة جديـدي در حـوزة احكـام      گاه كه بر دانشمندان علم اصـول  ، آن نظر به آنچه گفته شد
بينـي و   نظـر عقلـي و باريـك    ، به دقـت  شود و براي اجتهاد و استنباط حكم شرعي  ، عرضه مي شرعي
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.  اي بـه روش تحليلـي دارنـد    ، عنايـت ويـژه   هـا نيـاز دارنـد    واژه تجزيه و تحليـل مفهـوم و مصـداق   
، بر علم اصـول،   اي مرتبط با اسالم است ، از آن حيث كه فلسفه ، عنوان فلسفة اسالمي جهت همين به

بنابراين، اگـر فقـط بـه آنچـه كـه فيلسـوفان رسـمي        .  تر است تا بر فلسفة سنتي مشاء و اشراق صادق
حتي برخي معتقدند .  انديشة فلسفي در اسالم ارائه دهيم توانيم ترسيمي از  ، نمي اند بسنده كنيم نوشته

اما  19.»، نيستند انديشة اسالمي  وجه نمايندة هيچ ، هرگز و به اي ، در هيچ زمينه گونه فيلسوفان اين«ه ك
ان يفيلسوفان مكنيم، بلكه معتقديم كه وقتي اين  آميز و خطايي، پيروي نمي ما از چنين ديدگاه مبالغه

كـه عالمـان علـم     اند؛ چنان  انديشة يوناني ارتباط برقرار نمودند، نمايندة تفكر اسالمي  فكر اسالمي و
، اصول  ، افزون بر فلسفه در نتيجه.  اي هستند انديشه  ، نمايندة چنين ، فقيهان و عالمان علم كالم اصول
  . اند  انديشة اسالمي هاي گوناگون از  تعبير  ، فقه و علم كالم نيز فقه

؛ برخـي نيـز از وي دور    انـد  به ارسطو نزديـك شـده    برخي فيلسو فان اسالمي با رويكرد اسالمي 
،  خـوان كننـد   هاي وي را با حقـايق اسـالم هـم    اند تا ديدگاه ، افال طون را برگزيده و كوشيده گشته

ـ ز مين، بعضي  اند برخي نيز مبادي فلسفي پيش از سقراط را انتخاب كرده ان ميـراث هنـد، فـارس و    ي
، از اسـالم دور   ؛ و حتـي برخـي از آنـان    انـد  پيونـد برقـرار كـرده      يونان، تحت سيطرة روح اسـالمي 

انديشة اسالمي .  كه در ذاتش تغييري دهد آن ، بي اين رويكردها ميدان داده   ؛ اسالم به تمامي اند گشته
گزيند كه از حيث اصالت   ، تفسيرهاي متعددي بر مي ، بلكه براي خود كند به يك تفسير بسنده نمي  

آيند و اسالم خاستگاه رشـد و    شمار مي هاي مسلمانان به و توانايي، تفاوت دارند، اما همگي، انديشه
  .ها بسيار از اسالم دور باشند انديشه  ، حتي اگر اين ماند  پويش و محور اين افكار باقي مي

  هاي انديشة فلسفي  نمود

رويكردهـا و   يهـاي گونـاگون دارد و دارا   ، شـاخه  ، تنوع بسـيار  انديشة فلسفي در اسالم  سان، بدين
، و راه و  ، و رويكردهـا متفـاوت   اما هـر انـدازه كـه موضـوعات گونـاگون     .  هاي متفاوت است گونه

  زيـك ، بعينه در دانـش اصـول فقـه، در متافي    انديشة اسالمي در علم كالم  ، باز ها متنوع باشند مسلك
هـاي   حضور دارد؛ بنـابراين، همـة گونـه   ...شناسي و محض، در فلكيات، طبيعيات، رياضيات، جامعه

امـا  .  شـوند   انديشة فلسفي در اسالم، از سرچشمة واحدي نشـأت گرفتـه و از يـك آب سـيراب مـي     
كنند كـه در ايـن وحـدت وجـود       هايي از جدايي و اختالف اشاره مي برخي از پژوهشگران به رگه

هـاي زيـاد    اي نيسـت كـه نشـانه    اندازه هاي پراكندگي و جدايي به پاسخ اين است كه اين رگه! رددا
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انديشة اسالمي جدايي و افتراقِ  اگر چه ظاهراً در .  الشعاع قرار داده و ناپديد نمايد وحدت را، تحت
،  شـوند  اهر ميتر شبيه اشيايي است كه بر روي آب دريا ظ حيات عقالني نمود دارد، اما بيش عناصرِ

و ايـن خـار و     ، و اين كف پـر سروصـدا   ن دريا برآمده ميا) امواج  (تواند بگويد كه اين  و كسي نمي
ي ايـن   ، اشيا شكند  اين غرش فريادگر و اين كشتي كه امواج دريا را مي خاشاك لرزان و متالطم و

  . نديآ شمار نمي ههاي ثابت يا متحرك دريا ب ، يا نشانه ي بزرگ و يگانه نيستند دريا

  هايي بر ارسطو ايراد
؛ وي در فصـلي   گيـريم  شناس را پي مـي  ، ديدگاه هورتن شرق براي آشنايي با طبيعت فلسفة اسالمي

  : گويد  ، مي گشوده است»  فلسفه«با عنوان  المعارف اسالمA دائرةكه دربارة فلسفة اسالمي در 
آغاز كاستي و نقصي را كه در نگارش بايد در   براي تعيين جايگاه فلسفة اسالمي مي 

، امـا   نظير است ارسطو در ثبت و ضبط معاني جزئي بي: ن كرد ، بيا ارسطو وجود دارد
حال نتوانسته چارچوب كلي براي تمامي عالم وضع كنـد و از يـك منظـر بـه      با اين

، بلكـه در عـالم    گردانـد  وي تمـامي عـالم را بـه مبـدأ واحـدي برنمـي      .  عالم بنگـرد 
در نگـرش  .  كند  دوگانگي وجود دارد و هيوالي قديم با خدا برابري مي] ارسطويي  [

شدت مايل اسـت   ، اما وي به اي وجود دارد ارسطويي، عناصر علمي و نظري پيراسته
فقط به وقايع بيروني و جهان خارج متكي كند و اين موجب ] هاي علمي را نظريه  [تا 

اگر اهللا عقلِ صرف بوده .  ماندن آن خواهد شد ثمر آميختگي ديدگاه وي و بي درهم
، چگونه ازآن جهت كـه معشـوق    ؟ خدا اند ها از كجا آمده ، صورت اي ندارد و اراده

دهد؟ چگونه خدا به جزئيات   ، عالم را حركت مي رو كه فاعل است است، و نه ازآن
  20.، فلسفي نيست آگاه نيست؟ چنين مذهب و نگرشي در الوهيت

گيرد كه نتوانسـته تمـامي عـالم را بـه علتـي واحـد         ، هورتن بر ارسطو خرده مي گفته شد بنابر آنچه
، يعنـي در هسـتي دو    دانـد   موجود و مانـدگار مـي  » اهللا«را در عرض » هيوالي قديم« ؛ زيرا  برگرداند

دهـد   اي واحد و فراگيـر را ارائـه   همچنين ارسطو نتوانسته است، نظريه. »هيوال«و » اهللا«؛  علت هست
كـه ارسـطو در    چنـان .  تـر گـرد آورد   جزئيات عالم را دربرگرفته و در يك كلي بـزرگ   كه تمامي 

تفسير ماهيت ارتباط خدا با عالم ناتوان ماند و نتوانست تبيين كندكه اگـر خـدا، فقـط علـت غـايي      
ث جزئـي  كه خدا از امـور و حـواد   ؛ گذشته از اين گذار باشدتأثيرتواند در جهان   است، چگونه مي

  .  ، آگاهي ندارد گذرد  كه در اين عالم مي
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توان با همين رويكـرد    البته، مي.  كند  ، اشكاالتي است كه هورتن بر ارسطو وارد مي آنچه گفتيم
نقـاط مـبهم بسـياري را معلـق       ه ارسطو در نگرش خـويش ك نيا  برخي ايرادات ديگر افزود از جمله

، و گـاه   اي اسـت  ، گاه مطالب پيچيده ن كند و نيز در نظريات وي بيان را  حل آ كه راه آن ، بي وانهاده
بـاره را   كه وي به خود زحمـت توضـيح در آن    خوان با ديگري است برخي مطالب متعارض و ناهم

، نگـرش   در بسـياري از جوانـب  :  در پايـان بايـد افـزود   .  ، يا ناهمگوني را برطرف نكرده اسـت  نداده
كـه قضـاياي بسـياري در اسـالم هسـت كـه ارسـطو آنهـا را          ، چنـان  م استخوان با اسال ارسطو ناهم

  .  پذيرد نمي
هاي فكري  شود؛ و پس از آن شاهد نزاع  پديدار مي  ، نبوغ فيلسوفان اسالمي  در تمامي اين موارد

ــي م  ــور و حرارت ــبســيار پرش ــرايشي ــاگون فكــري   ان گ ــاي گون ــي  (ه و در نتيجــه )   اســالمي - عرب
ان فيلسـوفان  يـ هـاي فكـري م    برخي از نتـايج ايـن نـزاع   . ي مشخص آنان خواهيم بودها گيري موضع

مطالـب    ن تمـامي   شـد  ي فلسـفة ارسـطو؛ روشـن    ها كاستي  شدن تمامي  برطرف:  اند از اسالمي عبارت
؛  حـل يـا ابـراز نظـر مانـده بـود       ي و نظر در مواردي كه توسط ارسطو بـدون راه  ؛ ابراز رأ پيچيدة آن
؛ و نيـز چيرگـي علمـي و     ؛ تبديل خدا از علت غايي به علت فـاعلي  ردن رابطة خدا و جهاناستوارك

؛ و  اي واحد و فراگير كه هر چيز را در بر دارد چيز؛ هضم همة جزئيات در نظريه آگاهي خدا بر همه
كـه   - كردن نظريات اسالم و ارسطو با ايجاد تغييراتي خوان ، و هم باالخره، نزديكي ارسطو به اسالم

در قضاياي اساسي و فرعي فلسفه كـه توانـايي    -اند  از حيث كم و كيف و غور در مباحث متفاوت
، حتي افزودن  ان فلسفه و دين و از بين بردن جدايي ميان آن دو را دارنديكردن فاصلة اختالف م كم

اين فرايند بـا    تمامي  . آنها ناآگاه بوده است ن داشته و فلسفه از ي جديدي به فلسفه كه دين بيا قضايا
 داوري ذهني يا انگيزة عاطفي در ، و اثري از خودرأيي يا پيش انديشة فلسفي انجام شده ابزار روح و 
اش از سـوي بهتـرين    گيـري فلسـفه   كـار  ، از بـه  اي كـه اگـر ارسـطو زنـده گـردد      گونـه  ؛ به آن نيست

ايت و اعالم نارضايتي خواهـد كـرد؛   ، شك شاگردانش و نيز اعرابي كه اين فلسفه را پسنديده بودند
، بلكه براي مخالفت با آن به  پذيرد و به آن باور ندارد تنها ارسطو نمي اند كه نه زيرا به نتايجي رسيده

  .  روي خواهد افتاد ورطة زياده
، بلكه  ها فقط به آراي ارسطو بسنده كردند ه معناي اين سخن آن نيست كه عربكطبيعي است 
،  هـايي را كـه گفتـيم در آراي وي وجـود داشـت      گرفتند و كاسـتي  ي وي را پياساس و خط فكر
حـث متافيزيـك را   معظـم مبا ، و  شناسـي و طبيعيـات   ، منطـق و روش  ن از ارسطو آنا.  تصحيح كردند
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از ديگـر مكاتـب يونـاني    )  عناصري را (طور كه  ؛ همان اليسم افالطوني كامل كردند برگزيده با ايده
هـا،   گاه در زماني كه ارزش عناصر شرقي از مكاتب غيريوناني را بدان افزودند، آنبرگرفته و سپس 

هـاي سـازندة    ، دسـت  ، نسبت به فرهنگ يوناني تغيير پيدا كـرده بـود   ها آرزوها، اهداف و مسئوليت
تي ي دريـاف  هـا  داده)  علمي  (ها را به خدمت گرفت و معضالت  اين داده   تمامي)   ن اسالمي دانشمندا  (

ي خود و تفسير قضايا و مسائلي پرداخت كه در بستر اسـالمي   ها را حل نموده و به بازسازي ديدگاه
  .  روييده بود  

  !؟  فلسفة عربي يا اسالمي

؛ آيا فلسفة عربي ناميده شود يـا فلسـفة    نظر دارند اي اختالف گذاري چنين فلسفه نگاران در نام تاريخ
، زبـان رسـمي منـاطق     ن عربي اند؛ چرا كه زبا ن را فلسفة عربي ناميدهنگاران آ ؟ برخي تاريخ  اسالمي

فلسفه بـا زبـان عربـي نگاشـته شـده       يها كتاب اسالمي و نيز زبان نگارش و گويش رايج آنها بود و
ن عربي بـود و بيشـتر آثـاري كـه متفكـران عـرب و عجـم در عصـر          ؛ توليد فكر در اسالم به زبا بود

اند؛ زيرا  ناميده  ن را فلسفة اسالمي  نگاران آ اما برخي تاريخ.  ن عربي بود به زبا ، طاليي اسالم نگاشتند
ي ناهمگون بودنـد   ها ي گوناگون با ريشه ها ، بلكه از نژاد ، عرب اصيل نبودند نظران آن بيشتر صاحب

در شـبه  ن از عربيـت اصـيل دور بودنـد و     ، اينا ، آنها را گرد هم آورده بود كه وحدت دين و دولت
.  جا، اسالم پذيرفته شده بـود  هايي بودند كه در آن ، بلكه از سرزمين دنيا نيامده بودند جزيرة عرب به

  .  و زير بيرق اسالم زيسته و باليده بودند  ن در يك فضاي اسالمي  اينا
الك ها چندان م ، واژه اند كه گفته چنان.  فايده است ي، لفظي و ب حق اين است كه چنين اختالفي

، يـا   وجـود آورد  بود كه فيلسوفان و عالماني را به  سرزمين اسالمي .  ، مفهوم الفاظ است نيست و مهم
، نقش  ، در آمال و آالم مسلمانان آن ديار ، تا با فعاليت در جذب كرد   هاي اسالمي آنها را به سرزمين

مـداري و سـازندگي و در    مـت هايي را در زمينة حكو داشته باشند و مشاركت كنند؛ و نيز مسئوليت
  .  هاي فكري برعهده گيرند زمينه

، اما از طريق زبان عربي در پيشـرفت زنـدگي    ، عرب اصيل نبودند گرچه اين فيلسوفان و عالمان
ن و همچنـين   ، امـا فرزنـدان و سـپاهيا    عرب اصيل نبودنـد  آنها گرچه از نژاد. گذار بودندتأثير  عربي

انديشـيدند و پـژوهش     آنهـا بـه زبـان عربـي مـي     .  زندگي عـرب بودنـد  وسيله و ابزار پيشـرفت و سـا  
اگر تاريخ ازآنـان  .  ، بدان منتسب بودند كه از لحاظ روحي و عقالني ، چنان نگاشتند  كردند و مي  مي
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؛ زيرا فرهنگ زباني عـرب   ي نژادي ايشان ها خاطر زبان عرب است نه براي خويشاوند كند، به  ياد مي
در .  ي تسلط پيدا كرده بود و پيوند نـژادي هـم درآن فرهنـگ زبـاني هضـم شـده بـود       بر پيوند نژاد

هـايي مثـل    يـا روس   ابوالفـدا  يا كردهايي مانند   ياقوت ، يك فرد رومي همانند  هاي اسالمي سرزمين
] ي سـابق  هـا  گروهـي از آلمـاني  =  [ها  الدين الجين وگوتيك سيف هايي مانند  يا آلماني  ظاهر بيبرس

موسـي   هـايي مثـل    ي ابوالقاسم بن بشكوال يا فرانسو هايي مانند  يا اسپانيايي  چون ابوبكر بن قوطيههم
، پـرورش يافتنـد امـا همگـي بـا       بن موسي بن فرتون و بسياري ديگركه از نژادهاي گوناگون بودنـد 

كه اسالم  چنان.  احساس و خرَد و روح عربي پرورش يافتند و سفيران فرهنگ و انديشة عرب بودند
رغـم   ، و به هاي خود را مديون نبوغ عربي است زاييدة نبوغ عربي است و بيشترين دستاورد -خود  -

 -گـر   سازنده يا ويران -ها و عوامل خارجي  ي بيگانه به اسالم راه يافت و نيز گرايش ها مؤلفه كه آن
ن از نور پرفروغ عرب  درخشا ، اما هم چنان اثر سترگي از نبوغ عربي و پرتوي براي اسالم پيش آمد

  .  است
ن عربـي نگاشـته    بـه زبـا    تر آثار فلسفة اسـالمي   يا بيش  ؛ اگر تمامي  عكس قضيه نيز درست است

ي آن  ، و در فضا ن آوردند و در ساية اسالم زيسته ، به اسالم ايما ، كساني كه اين آثار را نگاشتند شد
  .  خواند  يي تغذيه كرده بودند كه اسالم بدانها فراميها ها و از ارزش نَفَس كشيده و از سرمشق

؛ بـدان   ن بـود  قرآن انگيزة آنا. هايشان بود ها و نوشته فيلسوفان و دريافت ي، راهبر و راهنما اسالم
ي نقلي يـا عقلـي در منـاطق     ها هيچ دانشي از دانش.  دادند  هاي آن را سر مي دادند و نغمه  بشارت مي

هـاي قـرآن    كه كانون آن بر قرآن و فهم قرآن و خدمت بـه آرمـان   اشت مگر ايناسالمي قد برنيافر
  .  استوار بود

؟ گمـان   انـد، يـا اصـالتاً از نـژاد عجـم هسـتند      ) غيرعرب  (، عجم  اما چرا بسياري از انديشوران اسالم
تأمـل   يجـا اين پديـده را كـه    يا تواند تا اندازه  شناسيِ معرفت مي كاوي و جامعه كنم هنر روان  مي
  .  ، روشن كند دارد

زاده بودنـد، در نتيجـه توسـط     ، مـوالي يـا مـوالي    روشـن اسـت كـه بيشـتر دانشـمندان غيرعـرب      
هـا تـاج و تخـت اينـان را      عـرب .  شـدند   ، زبون شمرده شده و تحقيـر مـي   هاي فاتح و متعصب عرب

ن را بـه ذلـت و    شـا  شـان را از بـين بـرده و عـزت ملـي و قـومي       روايي ، ملك و فرمان سرنگون كرده
كردنـد و در خـود كاسـتي و      هـا احسـاس زبـوني مـي     رو عجـم  ، از ايـن  خواري تبديل كرده بودنـد 

يـافتن بـر اعـراب و بـه      هـا الزم بـود از طريـق برتـري     بـر عجـم   يرو ني، از هم ديدند  هايي مي ضعف



 

 

م
ه
زد
سي
ل 
سا

/ 
ه 
ار
شم

رم
ها
چ
و 
م 
و
س

 ،
26
4

 

،  حـل را  هايـن را . جـو ثابـت كننـد    ي جنـگ  هـا  ، خـود را بـه عـرب    هاي خـويش  كشيدن توانايي رخ
پيرايد؛ بسياري   هاي ديگر مي معرفت آن را از جنبه شناسيِ دهد و جامعه  كاوي به ما را ارائه مي روان
يكي از  21كارل مانهايم يابند؟   ، برتري مي شوند  ه چرا يهوديان در مناطقي كه مستقر ميكپرسند   مي
كـه بـا انـدكي     -دهـد    ارائـه مـي  شناسي معرفت در پاسخ بدين پرسش، توضيحي  گذاران جامعه پايه

ي شـكوفايي اسـالم نيـز صـادق      هـا  توان همان تعليل را دربارة علت برتري عجم در سده  تصرف مي
  : گويد  وي مي.  دانست

ه چگونـه گروهـي از جوامـع بـه علـت شـرايط ويـژة        كدهد   ر، به ما نشان مييمثال ز 
چنين قدرتي ندارند؛ براي  كه ديگر جوامع ي، در حال كنند  اجتماعي رشد زيادي مي

كه فرصت ادامة زندگي پيدا كنند بايد دائماً  ن براي آن هايي مانند يهوديا مثال، اقليت
،  كنند  كه در آن زندگي مي يا در نحوة رفتار خويش بيانديشند تا با محيط اجتماعي

معـة  ، مطابق هنجارهاي جا ، اما ساكنان اصلي آن مناطق تطبيق و سازگاري پيدا كنند
، ولـي بيگانگـاني كـه وارد آن     كنند  ، عمل و رفتار مي پسندند  ، طبق آنچه مي خويش

ورزي فـراوان موفـق    ، فقـط بـا انديشـه    هـا هسـتند   شوند و نوعاً عضو اقليت  جامعه مي
بنابراين، سرشت عقالنـي  .  شوند رفتاري را برگزينند كه جامعه ازآنان انتظار دارد  مي

  22. يط محيطي ايشان داردها ريشه در شرا اقليت

ن اشـغال گشـت و در خانـه و سـرزمين      ، وطنشـا  شـان سـرنگون شـد    ن تاج وتخت مثال، ايرانيا يبرا
داشـت تـا وجـود خـود را بـه اثبـات         نابودي آنها را وامـي  احساس خواري و.  ، غريب شدند خويش
خردگرايانه و همـين عامـل     يها كار ممكن نبود مگر با تالش و فعاليت زياد در زمينه و اين.  برسانند

شناسـانة معرفـت بـراي     كاوانـه و جامعـه   حـل روان  ممكـن اسـت راه  .  باعث برتـري ايرانيـان گرديـد   
رو مسـئله را از زاويـة ديگـر، يعنـي نخسـت بـا آمـار و سـپس          ، از اين كردن برخي بسنده نباشد قانع
  .  كنيم  لحاظ مدني بررسي مي به

.  هاي فراواني بود كـه اسـالم را پذيرفتنـد    فقط يكي از نژاد ه عربك  از جهت آماري بايد گفت
تنهايي در پرورش رجال علمي به همان انـدازه سـهيم باشـد     رو، معقول نيست كه يك نژاد به اين از

ن و دين خـود را بـر نژادهـاي     براي عرب همين بس كه توانست زبا.  اند ها با هم سهيم كه ديگر نژاد
العاده است كـه در تـاريخ    اين كاري بزرگ و عملي خارق -باور كنيد  اگر - ديگر تحميل كند، و

دين و زبان خود ] غير از خلق عرب[تاريخ به ياد ندارد كه قومي .  ، مثل و مانند ندارد ها و اديان زبان
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، و برگسترة زماني به طول قروني كه حكومت اسـالمي   اندازة قلمروي زميني اسالم را بر قلمرويي به
افـزون بـر ايـن    .  ، تحميـل كـرده باشـد    كه به اسالم ايمان آوردنـد   ، بر امتي نظير آنان ار داشتاستمر  

اعراب، ديـن كامـل خـويش را    ] كه براي عرب موجب سربلندي و فخر است  [العاده  كاركرد خارق
بر ، افزون  ن ادا كردند و شمار شايستگاني كه به جامعه تحويل دادند در پرورش و تربيت فرهيختگا

  .هاي ديگر پروراندند شمار نخبگاني است كه هر يك از امت
، از نژاد  ي مياني ها از لحاظ تمدن نيز ما منكر آن نيستيم كه بيشتر فيلسوفان و دانشمندان در سده

فيلسـوفان و    ، ايـن ادعاسـت كـه    پـذيريم و بـراي آن دليـل نـداريم     عرب نبودند؛ امـا آنچـه را نمـي   
ها و اقوامي هستند كه به آنان منسـوب   و قريحة سرشار خود را مديون ملتدانشمندان اسالمي نبوغ 
  .  اند ها برخاسته بوده و از آن سرزمين

رفت كه   شد و گمان مي  ، مرزهاي تكويني و سرشتي گذاشته مي ان تبارهاي بشريكه م آن زمان 
.  ، سپري شده اسـت  داي ندارن آن بهره ، وقف ملت خاصي شده و ديگران از يك نوع فكر و انديشه

اي ازكرة خاكي وجود دارد كـه   ، درگوشه از حقيقت بسيار دور است كه بگوييم نژادي برتر و ناب
مگـر  ... ديگر عرب ناب يا فارس ناب و يا يوناني اصيل باقي نمانـده اسـت  .  سرآمد ديگر نژادهاست

؛ امـا   و تمدن و پيشرفت دورنـد  اي باشند كه از مراكز فرهنگ نيافته وابسته به قبايل نخستين و توسعه
بنـابراين، نـژاد   .  ، گاهي با اقوام مجاور و نزديك خود آميخته شده اسـت  تبار همين قبايل بدوي هم

  ، و آنـان  ، يك انتزاع عقلي محض است كه جز در ذهن نژادپرسـتان افراطـي   ناب و بدون آميختگي
كـردن و تجزيـة اشـياء و برگردانـدن      ساده نظر از بود و نبود نژاد برتر در عالم خارج براي كه صرف

هـا بـا هـم ارتبـاط و      غيـرممكن اسـت ملـت   .  ، وجـود نـدارد   گمارنـد   آنها به عناصر اوليه همت مـي 
آميختگي نداشته باشند، حال يا از راه تجارت و جنگ و كشورگشايي و يا هجـرت و كـوچ بـراي    

و جز در ذهن   ن سخن علمي نيستيكه ا ينمضافاً بر ا). اهل دانش  (پژوهي و ديدار دانشمندان  دانش
ب بـه تبـار    آنچه امروز دانشمندان بر آن تكيـه دارنـد، انتسـا   .  متحجرين افراطي، معنا و مفهوم ندارد

  .  كنند  ، بلكه ايشان بر محيط فرهنگي و مدني تكيه مي خاص يا نژاد برتر نيست

  ژن  ضريب هوشي و

ها و نژادها تفاوتي در هوش  ، ثابت كرده است كه ملت هايي كه در زمينة هوش انجام شده آزمايش
ها مربـوط بـه اخـتالف و تفـاوت شـرايط       ن افراد وگروه بلكه اختالف و تفاوت هوش ميا 23، ندارند
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هـاي   اگـر مـردم در محـيط    24.شـود   ها و امكاناتي است كه براي آنها فراهم مي محيطي و نيز فرصت
و دانـش   25دارد،  ، پـرده برمـي   ، از همانندي نتـايج  اي هوشيه ، آزمايش همانند و يكسان قرار گيرند

ها در دوقلوهايي كه  تجربه ثابت كرده است كه يكساني ژن.  كند  ژنتيك هم ديدگاه ما را تأييد مي
هاي هوش  ، در آزمايش آيند و در نتيجه، استعدادهاي عقلي يكساني دارند  دنيا مي از يك تخمك به

، يكساني هوشـي را در   كه يكساني شرايط محيطي حالي ؛ در خواهد داشتنتايج يكساني را در پي ن
   26. پي دارد

دهـد و    ، چندجور خود را نشان مـي  ؛ گاه يك ژن رود  ، بلكه فراتر مي شود جا ختم نمي كار بدين
امـا شـماري    27. گيرد گوني قرار مي گذار گوناتأثير، در معرض عوامل  ظهوري كه در يك فرد دارد

  28. ي گوناگون، گاه نتيجة يكساني در پي دارند اه از ژن
 30»رويدادي تـاريخي «عنوان  جاي خود را به فرد به 29» واحدي ايستا «عنوان  افزون بر اين، فرد به

ايـن    گـورويچ  تعبيـر اسـتاد    و به.  شود  امروزه تصور جديد از فرد در نقش وي نمايان مي. داده است
اي  انـدازه   همـان  ، درست بـه  كند  را آشكار مي»  شناسي طبايع»  يبرداشت جديد از فرد، بطالن و سست

هـاي   توانـد در گـروه    هـاي گونـاگوني كـه يـك فـرد مـي       در مورد نقش] شناسي طبايع[كه اين علم 
عادات و سرشـت يـك شـخص بـه تبـع نقشـي كـه         31. كند  اطالعي مي ، اظهار بي مختلف برپا نمايد

كه نقش شخص بـه تبـع شـرايط و اوضـاع و احـوال       ؛ هم چنان كند  ، تغيير مي بايستي بر عهده گيرد
،  ممكن است اشخاص بسياري يك نقـش را بـازي كننـد   .  كند  ، تغيير مي تنيده با وي مرتبط و درهم

هـاي نـاهمگوني را    ، نقـش  ن اشخاص ممكن است به علل گوناگون اجتماعي و سياسي كه هما چنان
  ! رسد  تناقص مي ايفا نمايند كه گاه به مرز تعارض و

هاي علمي، به درازا كشـيد، امـا اگـر در داوري دقـت داشـته       منظور تحليل و بررسي سخن ما به
جـا   از آن. گذشته است  ژنتيك و محيط تأثيرن جدال درازمدت بر سر  زما  هكباشيم، خواهيم گفت 
نـد و چنـين ارتبـاط و    اي بر هم دار تنيده ات ديالكتيكي و پيچيده و درهمتأثير،  كه ژنتيك و محيط

چنـدي  .  توان تمامي صور و انـواع آنهـا را رديـابي كـرد     ، نمي ها و صور مختلفي دارد پيوندي،گونه
،  انـد كـه در آنِ واحـد    شناسان آمريكايي واژه و اصطالح جديدي را به ما ارائه داده است كه جامعه

 32»ديـدگاه »  ، واژة ؛ ايـن واژة نـو   ندك  نظرية ژنتيك و نظرية محيط را دربر دارد و به هر دو توجه مي
اي يا  ، به موضوعي يا انديشه معناي تمايل و كشش در شرايط واقعي و ملموس است كه به) نظرگاه (

گيـرد، بلكـه همـواره بـه تبـع       اين ديدگاه به تبع وراثت يا عناصر نژادي شكل نمـي .  موجودي است
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ــارچوب داوري و« ــامي   چ ــع ع ــي  33» مرج ــكل م ــ   ش ــه گ ــرد ك ــت گي ــرده اس ــع ك ؛ و در  روه وض
، و در حقيقت آن مرجع  هاي خود نسبت به اشياء به آن مرجع ارجاع دهد ها و داوري گذاري ارزش

به ديگـر سـخن، ديـدگاهي را كـه گروهـي يـا فـردي دربـارة         .  به مدنيت همان گروه منتسب است
تـوان   ن ديدگاه نمـي خصوص داللت اين رخداد در اين ديدگاه يا آ ، جز در گزيند  رخدادي بر مي

سـان   بـدين .  ربـط بسـتگي دارد   ن ذي و اين داللت هم به سـاختار كلـي و عمـومي تمـد    . تفسير كرد
  .  شوند  رسند و با هم آميخته مي  به هم مي»  ديدگاه «سي در مفهوم  شنا شناسي و جامعه ژنتيك و روان

  !زباني نژادي بر اساس هم هم

طـور   انديشة عربي را بـه   هايي بود كه بايد در پرتو آنها قايق و دادهنظر ما تمام ح ، به آنچه تقديم شد
نژاد سامي يا آريايي، در .  اي صرفاً علمي بررسي كرد با روحيه ، طور خاص عام و فلسفة اسالمي را به

ها و  زيرا در حقيقت ويژگي 34، دخالتي ندارند؛ اصالت يا عدم اصالت انديشة عربي و فلسفة اسالمي
اگـر وجـود    -هـا را   ، آريـايي  بنـابراين . كننـد   هاي زباني بازتاب پيدا مي ، در ويژگي نژادي امتيازات

، مشـخص   هاي نزديك به هـم  ي اشتراك در گويش توان بر مبنا نمي -نژادي به اين نام صحيح باشد 
هـايي   لت؛ در مورد م اند ها سرچشمه گرفته هاي هند و اروپايي از آريايي ، تا گفته شود كه زبان كرد

  .  ، نيز وضع چنين است اند كه نژاد سامي نام گرفته
مسـتند بـه    -درحقيقـت   -توان گرفت اين اسـت كـه نـژاد      كه از اين مطالب مي يا نتيجة اثباتي

هايي كه به آنها آريايي يا  توان دربارة ملت  تمام آنچه مي.  ، نه تبار و گونه مالك و معيار زباني است
درآوردن  (هاي ايشان از حيـث مبـاني و اشـتقاق     است كه زبان  ، اين ، حكم كرد شود  گفته مي  سامي
امـا ايـن   .  هاي ديگر نزديك بـه هـم هسـتند    هاي بيان و برخي ويژگي و روش) اي از واژة ديگر واژه

نزديكي زباني بدان معنا نيست كه گويندگان به اين گروه يا آن گروه زبـاني، از سرشـاخة واحـدي    
از راه بازرگاني و جنگ و كشورگشـايي و   -كه گفتيم  چنان -ها  بنابراين، زبان. اند هسرچشمه گرفت

هاي كهن تاكنون همـين عوامـل    ، و از زمان شوند  جا مي به منتقل و جا... گسترش فرهنگ و تمدن و
تـوان گفـت پـس از     اي كه هرگز نمـي  گونه ، به اند ديگر بوده موجب آميختگي نژادها و تبارها با هم

، و تمـامي   ، نـاب و اصـيل بـاقي مانـده     ، نـژاد يـا تبـاري    شـمار  هـاي بـي   اين همه پيوندها و آميختگي
  .  هاي خود را حفظ كرده و عوامل برتري و تمايز خويش را پاس داشته است ويژگي
ابراز ايـن  .  تر غير عرب هستند ، بيش خلدون پنداشته است كه صاحبان علم و دانش در اسالم ابن
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و اساساً مسئلة عرب ! خلدون، موجب شگفتي است همچون ابن يزده از فرد مايه و شتاب داوري كم
هـا   بلكه گاهي شرايط عيني و واقعي به برتري عقلي شمار زيادي از غيرعـرب .  و عجم مطرح نيست

گـاهي اوقـات شـمار عالمـان     .  انجاميـد   هـا مـي   و گاهي به برتري عقلي شمار زيادي از عرب)  عجم (
امـا ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه دانـش         -هـا   دوران كشورگشـايي  ويژه در به -افت ي  ني ميعجم فزو

طور كـه در برخـي دوران، فزونـي دانشـمندان عـرب برجسـته و        ، همان منحصراً در دست عجم بود
. ، اما اين بدان معنا نيست كه در آن دوره دانش منحصراً در دسـت عـرب بـوده اسـت     شد  متمايز مي

ديگـر رقابـت داشـتند و     يـابي بـه كـانون برتـري عقالنـي، بـا يـك        ر رسيدن و دستعرب و عجم د
، درصد برتري عرب و عجم هم كم  گشت  شرايط تاريخي و عيني كه بر ايشان چيره مي تأثير تحت

در دوران اوليـة  .  ، و برتري عقالني هيچ ارتباطي بـا عوامـل نـژادي و طبيعـي نداشـت      شد  و زياد مي
هايشان در دسـتاوردهاي   ، استعداد ي كه اعراب در دوران قدرت خويش بودندكشورگشايي هنگام

داري، فرمانـدهي سـپاه و لشـكر و انباشـت مـال و ثـروت        ، و بـه حكومـت   كشورگشايي شكوفا شد
.  گردان شـدند  ي ديگر روي ها ها شكوفا شد و از عرصه شان در اين عرصه وخوي  ، و طبع روآوردند

بيت قهرمانان و فرمانـدهان بزرگـي اسـت كـه مسـلمانان بـه آنهـا افتخـار         ، تر دستاورد چنين وضعي
،  هايي رو آوردند كه خالي و رها شده بود؛ يعني ساحت علم و انديشه ها به زمينه ؛ اما عجم كنند  مي

  .  و نيز مباحث عريض و طويل فلسفي و معقوالت
وردنـد و در ايـن زمينـه    ها، بـه موضـوعات عقالنـي رو آ    ها پس از شكست نظامي از عرب عجم
ي خـود را آشـكار و    توانسـتند اسـتعدادها    مي  ، چون تنها گريزگاهي بود كه با كمك آن كوشيدند

، عجم هم نبرد  اگر عرب، عجم را در جبهة نظامي شكست داد.  ن دهند برتري خود را بر فاتحان نشا
  .  نمودند ها آشكار علمي و رزم فرهنگي را با عرب

، اما وقتي كه اعراب ضـعيف   ي و قدرت نظامي عرب است مند ط به روزگار تواناين روند مربو
اي جز كسب دانش و كوشش در راه علم نديدند و پـس از ايـن دوره در    ، چاره قدرت شدند و كم
البته، اين مطلب بدان معنا نيست كـه  .  هاي عرب هويدا شدند ، نابغه انديشه هاي دانش و  زمينه  تمامي 

، يـا   ، بـه خاموشـي گراييـده بـود     پژوهي عرب ، شور و حرارت علمي و دانش ورگشاييدر عصر كش
  .  داري و سلطنت دست يابند و برتري جويند توانستند به حكومت ها نمي عجم
روايـي رو   بنابراين، فزوني علما و انديشمندان عجم در آن هنگام كه اعراب به قـدرت و فرمـان   

، بلكه ريشه در  گردد تا وصلة سرشت عرب و عجم باشد ادي برنميآورده بودند، هرگز به عوامل نژ
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آهنگ اين شرايط همواره عبـارت   پيش.  شرايط تاريخي دارد كه هيچ ارتباطي با رنگ و نژاد ندارد
، و تمايل به جـايگزين   است از خالي بودن عرصه در برخي كارها و پر بودن عرصه در برخي ديگر

چـه عـرب چـه     -كه توانايي داشـتند    آنان.  دادن قدرت جاي از دست نمودن بزرگي علم و دانش به 
، تـا از آن رهگـذر، وارد عرصـة     دنبال فضاي خـالي گشـتند   وارد عرصه شدند و هر يك به - عجم

، به تبع شرايط زماني و منـافع   طوري كه در بازار ، درست همان عمل شده و به سهم خود اقدام كنند
كـه بـازار مملـو از فروشـنده و      ، با توجه به ايـن  شوند  شتر مورد نياز واقع مي، بعضي كاالها بي و اعياد

ن كاال را سـامان و بـين عرضـه و تقاضـا      ، آنچه گردش بازار را تنظيم و كاال و صاحبا خريدار است
  .  ، همانا فقط نياز بازار است كند  هماهنگي ايجاد مي

، هـدف و آرزوي هـر    زد و معرفت و آگاهي  صحنه از عالمان و فيلسوفان و انديشوران موج مي
ي يهـا  دنبال راهكـار  ، پيوسته به پژوهي هر دانش.  پيمود  سو پياده يا سواره ره مي پژوه بود و بدان دانش

ويـژه آن كـس كـه     بـه  -ي خـويش را بسـازد    هاي خود را اثبات كنـد و دنيـا   ، توانايي بود كه با آن
خـوبي و بـا راهكـاري     خره قرعه بـه نـام يونـان افتـاد تـا بـه      باال -سرشت و فطرت برتر و واال داشت 

لسوفان يونان تنهـا راه بـراي بالنـدگي    يتوان گفت كه ف ، بلكه مي ن را مهيا كند ايشا)  فلسفه  (مناسب 
، وجـود خـود را    توانستند با هر علمي  طالبان دانش مي.  الضمير ايشان بودند پژوهان و بيان مافي دانش

وضـعيت  .  گاه به انتشار دانش خود به ديگـران بپردازنـد   ، آن بر كمال خويش بيافزايند پربار نموده و
البتـه، از همـان رهگـذر كـه بـر      . چنين است پژوهشگران و انديشمندان و فيلسوفان اصيل عربي اين

چه قبل  و بلكه بر تمام بزرگان  ، بر فيلسوف عربي هم خرده گرفته شد فلسفة يونان خرده گرفته شد
زودي  ، و همـين امـر باعـث شـد كـه بـه       شـود   لسوفان، عرب و چه بعد از ايشان خرده گرفته مييف از

  .  اي ساخته شود كه همتا و رقيب فلسفة يونان گردد فيلسوف عربي و فلسفه
توانيم انكاركنيم كه جماعت مهمي از متفكران اسالمي از نژاد  هرگز انكار نخواهيم كرد و نمي

كس در آن اختالفـي   ، هيچ اي ثابت و روشن است و جز لجبازان و متعصبان سئلهاين م.  اند غيرعرب
نظر ما اين مسئله در درجة دوم از اهميت  ؛ زيرا به اما بايد از اين باورگذشت و پا را فراتر نهاد.  ندارد

، ثابـت شـد كـه     در پرتو آنچه گذشـت .  ، وجهي ندارد است و اين مقدار اهميت دادن به اين مسئله
كه جز در ذهن و خرد معتقدان به آن  -... ، غريزه و ، تبار ، مانند فطرت ي مقوالت فردي جا امروزه به

،  ، نقش هاي اجتماعي و مدني مانند محيط فرايند -وجود ندارد و ارزش خود را از دست داده است 
  . زنند  حرف اول را مي  ...، چارچوب داوري و ، داللت ، ديدگاه بيان
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هـاي فلسـفي، رياضـي و علمـي      ن سخن اين است كـه انديشـة عربـي مـديون اسـتعداد     معناي اي
نظرانة فردي و نژادي كه همة مـردم و نژادهـا    هاي تنگ خاطر ويژگي فرزندان عرب است، البته نه به

، از اين حيث برابرنـد، بلكـه انديشـة عربـي مـديون اسـتعدادهاي فرزنـدان عـرب در          بر حسب آمار
هاي فـردي در آن شـرايط محـو شـده و رنـگ و نشـان        حوالي است كه ويژگيشرايط و اوضاع و ا

بـديهي اسـت كـه مسـاوات و برابـري در      .  انـد  خود گرفته ي اجتماعي، فرهنگي و مدني به ها ويژگي
  .  ، معنا و مفهومي ندارد اوضاع و شرايط اجتماعي

كه ايـن اسـتعدادها را در    عربي - ، انديشة عربي در مقابل تمدن بزرگ اسالمي تر به بيان روشن 
، و در برابـر   ، برپـا نمودنـد   هايي كه نوابغ از دل ايـن تمـدن   خود پرورانده است، و در مقابل ديدگاه

  ، و به نقشي كه اصحاب انديشـه  ي پنهاني كه اين استعدادها را در تمدن اسالمي برانگيخت ها ارزش
ي يهـا  داشتند، و بـه مسـئوليت   -ن اسالمي  دي از زندگي و بركات آن در ساية تم مند در عين بهره -

برعهده گرفتند، و به نيـاز شـديد     ن اسالمي  ، در راستاي خدمت به اهداف تمد ن استعداد كه صاحبا
كـرد يـا محيطـي كـه از       ن را دلگرم و تشـويق مـي   ي برتر به سازگاري با محيطي كه ايشا استعدادها

هاي متعصـب در تمـدن اسـالمي از ايشـان دوري      روهكم برخي گ دست -،  گزيدند  ن دوري مي ايشا
، و  انـد  عربي گرد آمـده  -و به آن مفاهيم و ارشاداتي كه بر گرد تمدن بزرگ اسالمي  -گزيدند   مي

  .  ن و بدهكار است ، مديو دار آن بود كه عرب پرچم  هاي واال و نوي ، به ارزش در يك بيان كوتاه
، مؤمنـان و   ، ملحـدان  هـا  ، زنـديق  پرسـتان  ، بت سيحي و يهوديفيلسوفان و عالمان و انديشوران م

اند  چون گمان كرده -كنند   ، عظمت انديشة عربي را به آنها منتسب مي نگر ، كه افراد سطحي كافران
، نه مديون مسيحي و يهودي بودن  اند مديون نبوغ خويش -كه نسيمي آريايي بر ايشان وزيده است 

اند كه همراه اسالم درخشـيد و در پرتـو آن نـور     اينان مديون شعله و نوري. ...  پرستي خويش يا بت
گـرا باشـند و بـر عليـه عـرب       رو، من اين دانشمندان را حتي اگـر ملـي   از اين.  باليدند و رشد كردند

، بلكـه بـا آن مخالفـت     ، حتي اگر اسالم را نپذيرفتـه  برآشفته باشند و يا مخالف با هر چيزعربي بوده
؛ زيــرا  شــمارم مــي  اســالمي  -، محصــول عربــي  و بــر ضــد آن اعــالن جنــگ كــرده باشـند  ورزيـده 
وآمـد در سـاية اسـالم و     كشـيدن در فضـاي اسـالم و رفـت     ، بـه انـدازة نفـس    نهادن به اسـالم  گردن
  .  ، مهم نبوده و نيست مندي از بركات اسالم بهره

؛  كنيم  وگو مي محدود ديني آن گفتمعناي تنگ و  اين سخن بدان معنا نيست كه ما از اسالم به
هـاي پهنـاور و ابعـاد گسـترده سـخن       ، بـا كرانـه   عنـوان يـك تمـدن گسـترده و بـاز      بلكه از اسالم به
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انگيز خود براي پيروان خود  ها و امكاناتي را كه اسالم در قرون طاليي و شگفت فرصت.  گوييم  مي
ي  ها آورد، به حقيقت فرصت  ، فراهم مي ندكرد  و ديگران كه در سايه و مساعدت اسالم زندگي مي

  .  ، همانندي ندارد ، كه جز در برخي كشورهاي پيشرفته در عصر جديد كميابي بود
،  هـاي دور از دسـترس   آساني نپذيرد كه قهرمانان اين انقالب سترگ با ابعاد و افق شايد آدمي به

اي و  تمدن دور و در اختالفات قبيلـه پرست بودند كه از مراكز علم و  هاي شترچرانِ بت همان عرب
  .  ور بودند هاي پوچ غوطه درگيري
، و وقتي كه رهبري حقيقي و  هاي درخشان از زندگي مردم ، در برخي دوره ها گاه كه ارزش آن

، مردم را شيفته و فريفتة خود كـرده و در   كنند  ، قلب مردم را تسخير مي هدايت راستين وجود دارد
هـا   چنـان بـه ايـن ارزش    ، و مـردم آن  طور سحرآميزي جايگاه پيدا خواهند كـرد  هجان و دل مردم ب

رو،  ايـن  از.  اند كه با قبل بسيار متفاوت اسـت  نهند كه گويا به شخص ديگري تبديل شده  گردن مي
هـاي مغلـوب كـه ديـن      ن عرب پيش از اسالم نيسـت و نيـز امـت    ، هما نظر من عرب پس از اسالم به

؛ بلكه در حقيقـت گروهـي از    ي پيش از پذيرش آن دين نيستند ها ، ديگر انسان اند هجديد را پذيرفت
  .  اند ، مردماني ديگر و جديد گشته هاي نو اند كه با ارزش مردم

هاي ديني، مـذهبي و عقيـدتي    ، بلكه دربارة تمامي جنبش اين مطلب فقط بر اسالم منطبق نيست
هـايي را در خـود جـا     هـا و سرمشـق   تواند اصول و ارزش  بشر مانند ظرفي است كه مي.  صادق است

گـاه كـه انديشـة درخشـان و      آن.  آورنـد   انگيزانند و به تسخير درمي دهد كه احساسات وي را برمي
، و  ، انقـالب و شـوري راسـتين در سـرش رخ خواهـد داد      آورد  جديد، بشر را به تسخير خود درمي

، مفـاهيم و شـعارها و    شـود   مند مـي  چه قبالً متمايل بود عالقههاي جديدي غير از آن ناچار به كرانه به
شـود كـه     هاي جديدي مـي  ها و سرمشق آرمان ها و ، شيفتة ارزش شوند  عقايد وي نو و دگرگون مي

گوني  ، و دگر شود  اش دگرگون مي شبه عالقه و دوستي ، ناگهان يك شناخت ن هرگز نمييش از ايپ
اي كه وي شخص ديگري  گونه دهد؛ به  سي او رخ مي جتماعي و سيادر روابط شخصي و ا يفراگير

روشـني دربـارة دو    ، به اي چنين حال و دگرگوني.  شود كه با شخصيت ديروزي خود مغاير است مي
، امـا يكـي ازآن دو بـه     انـد  دنيا آمده و تربيـت يكسـاني داشـته    دهد كه در يك خانه به  برادر رخ مي

بسته است و در نتيجه جدايي اندك ميـان دو بـرادر بـه     گر وابسته و دلحزبي و ديگري به حزبي دي
اي كه ديدارشان دشوار و درك متقابـل   گونه ، به جانبه با مرزهاي ناپيدا تبديل شده است دوري همه

  .  ان آن دو ناممكن گشته استيم
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ي ژنتيـك  ، نبوغ خود را مديون نژاد و حت جان سخن اين است كه انديشمندان اسالمي غيرعرب
هسـتند كـه    يا ، فرهنگي و مدني ها و شرايط اجتماعي دار مقوله وام  نيستند، بلكه ايشان نبوغ خود را

،  زيسـتند   بنابراين، اين دانشـمندان اگـر در محيطـي ديگـر مـي     .  هيچ ارتباطي با ژنتيك و نژاد ندارند
اي  يـزان ارتباطشـان بـا جامعـه    در نتيجه، عظمت اينان مربوط بـه م .  داشتند  بسا ويژگي ديگري مي چه

  .  اند جامعه زيسته و باليده  خاطر آن برند و فقط به كمك آن جامعه و به  سر مي است كه در آن به
سـرزمين  .  سازند  بزرگ را مطرح مي»  هاي  مسئله «اند كه ، زادة تحوالت سترگي هاي بزرگ فلسفه

زرگي مطرح شد كه در صدر آنها مسئلة اي شد و در پس آن مسائل ب يونان دچار تحوالت گسترده
  .وجود آمد جا بود كه فلسفة يوناني به ، اين متافيزيك بود

طور كه در پرداختن به اين  ، همان اي نداشتند ، پيشينه هاي متافيزيك ها، در حوزة پژوهش يوناني
مايـة   ، بـن  ه خـود ك اي نيافتند جز آن رو، چاره نياز هم.  كس بر ايشان پيشي نگرفته بود ، هيچ مباحث

مسـائل متـافيزيكي   .  فلسفه خويش را بسازند و اين كار را به نيكي انجام دادند و بـه پايـان رسـاندند   
  .  افزودند  حل بر آن مي ، و ايشان پياپي راه آمد  وجود مي ي در ميان ايشان به يكي پس از ديگر

اي كـه در   الت بزرگ وگستردهدنبال تحو دوران يوناني سپري شد و اعراب پس از يونانيان و به
ي  هـا  مسـائل و پرسـش   جزيرةالعـرب در پـي تحـوالت   .  ، پا به عرصه گذاشتند رخ داد جزيرةالعرب

ها هم پا به عرصه گذاشتند اين مسـائل و   حل ها و راه ، بالفاصله پاسخ ، ناحية عربي را فراگرفت پياپي
  .  ة چشمي هم به مباحث متافيزيك داشتندها غالباً در حوزة دين و تشريع بودند كه گاهي گوش پاسخ

، يا  طور طبيعي از ژرفاي متافيزيكي برخوردارند ، در هر ديني مسائلي هست كه به به ديگر سخن
در كنـار ايـن مسـائل    ...  ، مبدأ و معـاد  ، نبوت ، جان ؛ مانند انديشة خدا قابليت رشد متافيزيكي دارند

انـد يـا محتـواي متـافيزيكي انـدكي       از محتواي متـافيزيكي بهره  يمسائل ديگري وجود دارد كه يا ب
،  وقتـي ايـن مطلـب را بـر ديـن اسـالم تطبيـق كنـيم        .  دارند، مانند واجبات ديني و دستورات شرعي

انـد و   ، بر ژرفاي آن افـزوده  اند خواهيم ديد كه اعراب هرگاه با مسائل ژرف متافيزيكي مواجه شده
، براي  ها در اين جور مباحث طور طبيعي عرب البته، به.  اند رساندهآن را توسعه داده و به كمال خود 

توانسـت بـه آنهـا كمـك       كه مـي  ، ازآن دسته از مباني متافيزيكي يونانيان  توانمند نمودن مباني خود
اما پيرامـون  .  اين روند نخست در علم كالم و سپس در فلسفه پديدار گشت.  جستند  ، ياري مي كند

...  ، ازدواج و طـالق  كه از ژرفاي متافيزيكي اندكي برخوردارند، مانند وضو، غسـل مسائل ديگري 
،  انـد  اسالمي محـض )  دانش هاي  (، كه همان علوم  وجود آمد هاي نظري و عملي گوناگوني به دانش
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، نحو، بالغت  ، مانند فقه، اصول فقه، حديث، صرف اند هاي ديني و لغوي از اين دسته و بيشتر دانش
هـاي ديگـري حركـت     ي دانـش  ، بـه سـو   هاي ديني و لغوي ، از دل تمامي اين دانش و عرب.  بيانو 

هـاي دنيـوي    امـا دانـش   -اند  هر چند در محتواي متافيزيكي متفاوت -ها  ، اما اين بار اين دانش كرد
اه كـه  گ چنين آن و هم.  شان است هاي رياضي و طبيعي با انواع گوناگون ، دانش ، مقصودم اند محض

جا بـراي ايـن    -گرفتن ديگران در اين حوزه  خاطر پيشي كه به -عرب در حوزة مباحث متافيزيكي 
هاي ديگري كه مجال بـود و كسـي بـر آنهـا      ، در عرصه كار نداشت و نتوانست مباني خود را بسازد

دسـت   ي خود را بـه نيازكننده نبود، وارد شد تا همه يا بيشتر مبان ، يا كار پيشينان بي پيشي نگرفته بود
تـالش  .  جا بود كه نبوغ عرب آشكار شد؛ زيـرا آزادي عمـل بيشـتري داشـت     و اين.  خويش بسازد

ي بزرگـي يافتـه    هـا  ؛ زيـرا خـأل   روي خود را پرنمايند نخست اعراب اين بود كه شكاف عميق پيش
جا كه بكر بود و  در آن آري اعراب.  ها هستند ن، دريافتند كه نيازمند پرنمودن اين خألي، بنابرا بودند

عياري از خود نشان دادند و در مباحثي كه پيشينة علمي  ، نبوغ تمام ن پيشي نگرفته بود كسي بر ايشا
كه دربارة عرب ترديد دارنـد    توان به آنان  رو، مي از اين.  ، نبوغ نسبي خود را آشكار ساختند داشتند

كه مالك افراد نيست بلكه افكاري كـه افـراد را   ، گفت  گيرند  و بر گذشتة جاهلي اعراب خرده مي
؛ زيرا افراد هميشه  ، مالك هستند انگيزاند  هايي كه آنان را بر مي آورند و نيز ارزش  به حركت در مي

  .  جا همان افرادند و همه

  ويژه ارسطو عرب و فلسفة يونان، به

هـاي   ها رفتار كـرد و خـأل   گر حوزهويژه فلسفة ارسطو هم مانند دي اما عرب در حوزة فلسفة يونان به
؛  عيـار نبـود، بلكـه مملـو از رخنـه بـود       بنابراين، فلسفة ارسطو هـم يـك فلسـفة تمـام    .  آن را پر نمود

ن به بررسـي   گفتن باز بود و يونانيا ي سخن ، عرصه برا معنا كه در فلسفة ارسطو در موارد زيادي بدين
  .  سازد  زودي خود را نمايان مي بهجاست كه نبوغ عرب  ؛ اين آن نپرداخته بودند

توانست تمامي جهـان را بـه علتـي     ، ارسطو نمي تا وقتي كه هيوالي قديم همراه خدا موجود بود
وي .  ، منـدرج نمايـد   فراگيـر »  كلـي  «كه نتوانست تمامي جزئيات را در يـك   ، چنان واحد برگرداند

خـدا بـه امـور و    ] در نگـرش ارسـطويي  . [ كـرد ن ن ماهيت رابطة خدا با جهان را براي ما تفسـير و بيـا  
، در نگرش ارسطو بسياري از  ؛ افزون بر اين دهد ناآگاه است  حوادث جزئي كه در اين عالم رخ مي

طـوري كـه گـاه مسـائل مـبهم متضـاد هـم         ؛ همان حل باقي مانده است مسائل بالتكليف و بدون راه
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كه در اسالم باورهايي  مخالف اسالم است چنان ، ، نظريات ارسطو ؛ و در جوانب بسياري وجود دارد
ن شـكوفا   ، نبـوغ فيلسـوفان مسـلما    ايـن مسـائل    زودي در تمامي  به.  پذيرد وجود دارد كه ارسطو نمي

  .  شود  مي

  ناتواني عرب يا نبود زمينه 

ه ، بلك ندكعيب و نقص و متعلق به خود عرضه  ه چرا عرب نتوانست متافيزيكي بيكتوان پرسيد  مي
گـرفتن يونانيـان بـر عـرب مـانع ابتكـار و        ؟ آيا پيشي ها بسنده كرد به رفع اشكاالت و پركردن رخنه

؟  ، دليل قاطعي بركوتاهي و ناتواني عـرب از رقابـت بـا يونـان نيسـت      آيا اين مطلب آوري بود؟ نوع
لكه حقيقت چيزي ناتواني و كوتاهي يا توانايي و استعداد نيست، ب   ، مسئلة پاسخ اين است كه مسئله
يافتن بر كارآفريني  و دست  هر كاري شروطي دارد.  ها است تر از اين نكته غير از اين امور و پيچيده

اگـر يكـي از ايـن دو    .  ترنـد  ، از همة شروط مهـم  كه كارايي داشته باشد و فضايي شايسته براي كار
  .  ، كار و اقدامي صورت نخواهد گرفت نباشد

ن، اعـراب  ي؛ بنـابرا  بر عرب پيشي گرفتنـد   در تصرف فضاي بايسته براي كار يونانيان سو، از يك
، تزاحم  هاي زياد فراوان براي كار ؛ زيرا با وجود فضاهاي بسيار و زمينه رهسپار فضاي ديگري شدند

،  گفتن از ناتواني و كوتاهي اعراب و توانـايي و اسـتعداد يونانيـان    ؛ و سخن ن واحد معنا ندارد بر مكا
وجـود آورد و در   ، همـان عربـي اسـت كـه علـم كـالم را بـه        اين عـرب .  وجه صحيح نيست هيچ هب

،  آاليشـي و اصـالت   ، و علم كالم همان متافيزيك اسالمي است كـه در بـي   آفرينش آن ناتوان نبود
ان متكلمـان  يـ م] خـاطر نـامرغوبي   بـه ) [ فلسـفه  (، محصـول يونـاني   در همين علم كالم.  متفاوت است

فلسـفة   كندكه   ، اعتراف مي كند  كه وجود فلسفة عربي را انكار مي حتي رنان .  ه در تردد استهموار
  .وجو كرد هاي متكلمين جست ن ديدگاه حقيقي در عالم اسالمي را بايد در ميا

ديگر، چارچوب كلي فكر بشر يك ناهماهنگي ساختاري و ژرف را كه مقتضي ايجاد  ياز سو
،  و از زمان انقالب كشاورزي  ، مشاهده نكرده بود ها باشد ق عقلي همة انساندگرگوني فراگير در اف

بنـابراين، تمـامي   .  ي در اين سطح نبـود  ، انسان شاهد انقالب ديگر كه متعلق به همة نژاد بشري است
اي  عموماً جامعـه  -چه در سرزمين يونان يا نواحي عربي و يا هر جاي ديگر از جهان  -جامعة بشري 

هايي كه در آن جامعـه انجـام    ؛ يعني تمامي فعاليت ار بر كشاورزي با زندگي ساده و بدوي بوداستو
يكنـواختي مطلقـي كـه عمـرش بـه       -رسيد   ن يا حيوان به اتمام مي كمك عضالت انسا گرفت به  مي

  .  درازاي عمر انسان بود
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يكنواخـت  ] ن و حيوان ت انساوابسته به عضال[درستي توانستند از اين جامعة عضالنيِ  ن به يونانيا
هـاي عقلـي و انتظـارات و     ، و همـة توانـايي   ننـد كتـرين تفسـير را عرضـه     ، بهتـرين و صـادق   و بسته
و اين است .  گيري نمايند هاي نهان متافيزيكي را كه اين جامعه در بر داشت برگزيده و نتيجه آرمان

،  ند هيچ دگرگوني در اين چارچوب ايجاد نماينداما اينان نتوانست.  ن در دوران باستان وجه تمايز يونا
جسـتند و    يونانيان از هرگونه دگرگوني بيزاري مـي .  ن خطور نكرد بلكه فكر دگرگوني هم به ذهنشا

، امـا نـوآوري    ن باز بود ، قدرت دگرگوني داشته و دستشا البته در تفسير.  كردند  ، بسنده مي به تفسير
رفاه و آسايش .  راين بدون تغيير گذاشتن اشياء اوج امنيت و آسايش بود، بناب براي ايشان ممكن نبود

  .  ]دنبال دگرگوني بود پس نبايد به[، بنابراين ثبات چيز خوبي است  فقط در ثبات است
نظر  كه مورد تبادل اهل سان فلسفة يونانيان قبل از آن اعراب وارثان مستقيم يونانيان بودند و بدين

كـه هنـوز نسـيم نفـس صـاحبان خـود را        ، در حـالي  كنندگان از آن بهره ببرنـد  دهقرار گيرد و استفا
 -توانسـتند   -خلـدون   ماننـد غزالـي و ابـن    -، به اعراب رسيد گر چه برخي از اعراب  همراه داشت به

بـودن فلسـفة يونـان شـرط ببندنـد و       بـر عقـيم   -اي  البته، بدون تأمل و تعمق شايان و قابـل مالحظـه  
، اما در واقع هنوز وقت آن نشده بود كه اعراب عاجز و درمانده شوند يا به نازايي و  يندپافشاري نما

كـاري خـود را حفـظ كـرده بـود و ديگـران را        ، فريب فلسفه همچنان.  سترون بودن فلسفه پي ببرند
؛ چـرا كـه فلسـفه راهنمـاي      آوردنـد   رو بسياري بـا اشـتياق بـه آن روي مـي     ، از اين ساخت  شيفته مي

  .بندي بر حقيقت بود بندي بر فلسفه شرط حقيقت بود و در واقع شرط

  تغيير بومي

هـم بـود بـه     يا ، تفسير بر دگرگوني چيره گشت و اگر اندك دگرگوني گفتيم كه در مناطق يونان
.  برخي اصطالحات دروني در مناطق يوناني و اطراف آن محدود بود و دگرگوني بـومي بـاقي مانـد   

اعـراب و يونانيـان   .  ر عالم اسالم نيز بومي و محدود به اعراب و مسـلمانان بـود  تحول و دگرگوني د
منـدتر از   ن را فـرا گيـرد، امـا واقعيـت تـوان      هـاي آنهـا تمـام جهـا     مثل هم آرزو داشتند دگرگـوني 

آرزوي حقيقي آن است كه خود را بر واقعيت تحميل كند وگرنه خواب و خيالي بيش .  آرزوست
،  هـاي عربـي   ه دگرگوني هم در مناطق يوناني و هم در سـرزمين كست اين است آنچه مهم ا.  نيست

  .، جامعة كشاورزي باقي ماند اي و جامعة كشاورزي ، قبيله اي بنابراين، جامعة قبيله.  بومي باقي ماند
، فلسـفة   شـد   اداره مـي ] كـار يـدي    [جا كه جوامع يوناني و عربي براساس تـالش عضـالني    از آن
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كه متافيزيك مولود آنها بـود و هـم بـراي اعـراب كـه آن را بـه         قديم، هم براي يونانيان متافيزيكي
كـه از   نظـر بـه ايـن    -، و حتي براي فيلسوفان التيني كه متافيزيـك را   فرزندخواندگي پذيرفته بودند

 - زادگاه اصلي خويش بسيار دور افتاده بود و اعراب توانسته بودند اندكي حياتش را تداوم بخشند
اما سرانجام كوچ و سير فلسفه سرآغاز مالمـت  .  ، متناسب و برازنده بود از اعراب به ارث برده بودند

  .  و نكوهش بود
دوران .  در نهايت، جامعة مكانيكي براي ايجاد دگرگوني در گسـترة بشـري پـا بـه عرصـه نهـاد      

به قوت )  نوزايي (از دورة رنساس حال اشتياق به آن فلسفه تا آغ ، در عين فلسفة يوناني به درازا كشيد
؛  ، دست آخر نتوانست از سيطرة آن رهايي يابـد  رغم شورش عليه اين فلسفه و دكارت به.  باقي ماند

بلكه ما نيز تاكنون بسياري از مقوالت ايـن  .  اي داشتند شاگردان و پيروان دكارت نيز وضعيت مشابه
گـرا و سـاده و    اي واقـع  ن است كه فلسفة يونان فلسـفه خاطر آ همه به و اين.  ايم فلسفه را حفظ كرده

  .  نقطة عزيمت همگاني است

  پويايي خرد در گرو وجود مسئله 

گاه كه آن مسئله را حل نمـود   ؛ و آن رو شود روبه»  مسئله « خرد تنها در صورتي كارآيي دارد كه با
، پرسـش متـافيزيكي را بـه     حل ي از راهفيلسوفان يوناني نيز هر يك با ارائة بخش.  ايستد  از كار باز مي

، و از آن روز به بعد  ، خرد يوناني هم باز ايستاد حل كامل شد وقتي كه راه.  بهترين شيوه حل نمودند
توان نتيجه گرفـت كـه     پس مي.  حلي را ارائه دهد اي از او بر جاي نماند و نتوانست راه هرگز سياهه

،  انديشـه جلـوگيري نمـوده    ، و از فعاليـت   كنـد   حل جديد ممانعت مي راه)  ارائه  (حل از  راه)  وجود  (
وي )  احسـاس و خـرد    (اي بر چشم سر و چشم دل  كم پرده ، دست اندازد  هايش را ازكار مي توانايي

ي بينـايي و   آري، عوامل متعدد.  بيند دهد، نمي  ؛ در نتيجه آنچه را كه در اطراف او رخ مي اندازد  مي
  .  شوند  رو مسائل الينحل انباشته مي دارند؛ از اين حل باز مي ز ارائة راهبينش را ا

بـاره كوتــاهي   ، يونانيـان در ايـن   اگـر امكـان داشـت سـر ســوزني بـه فلسـفة يونـان اضـافه شــود        
،  اما پس از ايستايي خـرد يونـاني  .  پرودة آنها و ايشان مالك آن بودند ؛ چون فلسفه دست كردند نمي

توانســتند بــدان بپردازنـد ايــن بــود كـه در دور بــاطلي از شــروح و حواشــي و     مـي تمـام آنچــه كــه  
اگـر هـم هـر ازگـاهي مسـائل و معضـالتي مطـرح        .  ن بچرخنـد  ها و تكرار اقوال گذشتگا زيرنويس

، و  شـد   ، برخي از آنها ناديده گرفتـه مـي   شد  ، معضالت زندگي بود كه برخي از آنها حل مي شد  مي
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توان گفت اين معضالت هم، مانند مشـكل    مي.  گشت  هم انباشته مي معضالت رويتر مسائل و  بيش
آري، .  ، كه البته احترام ميت بدان بود كه زود دفنش كنند نعش و جنازه و شتاب در خاكسپاري بود

  .  شناختي برپا و برقرار مانده بود ، گرچه از لحاظ زيست عنوان يك تمدن پايان يافت آتن به

  »  مسئلة ديني «رح اسالم و ط

از الك خود بيـرون  )  با آمدن اسالم  (گاه كه عرب  آن.  پا به عرصه نهاد» ديني  مسئلة«اسالم با طرح 
ان دين جديد و ي؛ در نتيجه م ، گريزي از برخورد نبود آمد و در دنياي بزرگ پيرامون خود وارد شد

و .  بود   و تأثّرات متناسب با حجم مسئله تأثيرن حجم اي.  ثّرات متقابلي رخ دادأو ت تأثير،  فلسفة قديم
اي بومي است كه فقط مسلمانان نسبت به آن دغدغـه    طور طبيعي مسئله به» مسئلة ديني«جا كه  از آن
رو  از ايـن .  هـا بـومي بودنـد    حـل  و هـم راه )  ان ديـن و فلسـفه  يـ م(و تاثّرات  تأثير، بنابراين، هم  دارند

هاي كه در ارتباط با آن پرسش ارائه شـده بـود    متافيزيكي و پاسخ دگرگوني چشمگيري بر پرسش
رنـگ     ، ايـن بودكـه بـه مسـئله     متافيزيكي روي داد   هاي كه پيرامون مسئلة تمام دگرگوني.  رخ نداد

هـا انـدكي اصـالح     حل ؛ راه تر ن دقيق بيا به.  كه به كنه و جوهر مسئله بپردازد آن اسالمي داده شد، بي
كم اخـتالف آن دو را كـم    ، يا دست ان فلسفه و دين را از بين بردهياي كه ناهمگوني م ونهگ ، به شد
، گرچـه در اصـالح    ن يافـت  هـاي فلسـفة يونـاني جريـا     بدين طريق خون اسـالمي در رگ .  كرد  مي
  .  هاي وجود داشت ها ميان فيلسوفان، تفاوت حل راه

  انسداد باب اجتهاد 
ابعـاد و    مسـلمانان ايـن مسـئله را بـا تمـامي      .  صيل دينـي را مطـرح كـرد   آري، اسالم مسئلة وزين و ا

هـاي بيشـتر    حـل  ، خرد عرب باز ايستاد و از ارائـة راه  حل كامل شد وقتي راه.  اش حل كردند گستره
ها و  ها و زيرنويسي ها و حاشيه شرح ، چيزي جز دور باطلي از پس از ايستايي خرد عربي! ناتوان ماند
گرچـه تفـاوت نـاچيزي كـه زاييـدة      .  ، درست مثل اوضاع يونـان  يابيم ي پيشينيان نمي ها تكرار گفته

ايـن وضـعيت   .  ، ميـان اعـراب و يونانيـان وجـود دارد     شرايط زماني و مكاني و ادوار تاريخي اسـت 
از آن » انسداد باب اجتهاد«عنوان  ايستايي خرد درست همان چيزي است كه در اصطالح اسالمي به

كه كانون تاريخ را به تصرف خـود درآورده بودنـد    ، يونانيان و اعراب پس از آن آري. شود  ياد مي
شود انسداد باب   وقتي گفته مي.  ن عربي به تمدن يوناني پيوست ؛ و تمد هر دو از تاريخ بيرون رفتند

د را در فقـه،  ، اجتهـا  ، گرچـه مسـلمانان   ، اصول و ما نند آن نيسـت  ، فقه ، فقط اجتهاد در دين اجتهاد
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كلي وانهاده شـد و از عمـل    عنوان يك ابزار به ؛ بنابراين اجتهاد به اند اصول و مانند آن محدود كرده
كـه   پـس از آن .  ي علمي و فلسفي هم از رونق افتاد و متوقـف شـد   ها ، فعاليت تبع آن ، و به باز ايستاد

ـ    مسئلة ديني اعراب حل شد و كـار خاتمـه يافـت    وجـود نيامـد؛ زيـرا نـوآوري      ه، ديگـر نـوآوري ب
، هسـتي مـدني تمـدن عربـي پايـان يافـت و هسـتي         و به اين ترتيب همانند يونان.  تكرارپذير نيست

  .  گشت شناسانة عربي آغاز زيست

  گزيدة سخن 

» فلسـفة اسـالمي     مسـئلة «پيرامـون  »  شنا ختي پويا جامعه -روان  «حل  ، راه اختصار بسيارگفتيم آنچه به
سـبب نـاتواني خـرَد عربـي در توليـد       ، بـه  ابر آنچه گفته شد، مولّد نبودن فلسفة اصيل اسالميبن.  بود

كـه بـر تـوان جسـمي       [ش از آن در جامعة عضـالني يونـاني   ي، بلكه به اين دليل بود كه پ فلسفه نبود
از » حـل  راه«) وجـود   (كه گفتـيم   ؛ و چنان ، حل شده بود مسئلة متافيزيك] ن و حيوان استوار بود انسا
كامـل شـده بـود، هـيچ راهـي بـراي از       »حـل  راه«و چـون  .  كند  هاي ديگر ممانعت مي»حل راه «ارائة 

اگـر مـن   .  سرگيري و آ غاز دوبارة آن و يا افزودن هرگونه چيز جديد به اجزاء آن وجـود نداشـت  
؛  ديـ نكيد مرا بازخواسـت  توان  ، شما مي توانايي الزم انجام كاري را داشته باشم اما آن را انجام ندهم

كردن من به ناتواني در  ، هيچ دليل و توجيهي براي متهم اما اگر توانايي انجام كار از من گرفته شود
،  پـرواز نكـردن مـن   .  ، وجـود نخواهـد داشـت    بايست انجام دهم يا كوتاهي كـردن در آن   آنچه مي

؛  ، پرواز ممكن نيست شت و آفرينش من، بلكه به اين دليل است كه در سر برخاسته از ناتواني نيست
، گرفتـه شـده    ن و مكـان  ، بلكه از تمام مردم در هر زما و توانايي پرواز فقط از من گرفته نشده است

توان گفت عرب از توليد يك فلسفة متافيزيكي اصيل و   ، در صورتي مي با توجه به اين تمثيل.  است
كـه براسـاس عضـالت انسـان     [ود ديگر جوامع عضالني متعلق به خود ناتوان بوده است كه اثبات ش

بعد از سپري شدن .  اند آن را داشته تر از اي و حتي ضعيف توانايي توليد چنين فلسفه] شدند  اداره مي
، بلكـه از عـرب و عجـم و شـرق      تنها از عرب و شرق و جنـوب  دورة يوناني، توانايي توليد فلسفه نه

اي به  ، نتوانستند كمترين ايده ن در دوران افول حتي خود يونانيا.  شد، يونان و غيريونان گرفته  وغرب
  .  هاي گوناگون و سرشار دوران مجد و شكوفايي خود اضافه كنند ايده

و ازآن روز بـه  .  انـدازي نداشـت   آري فلسفة يونان به كمال خود رسيده بود و ديگر افق و چشم
و .  انداز فلسفه روشن شد جا كه افق باز و چشم مگر آن ، بعد ديگر هيچ توليد فلسفي نابي پديد نيامد
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بنـابراين، نتيجـه   . شـود   مكانيكي افق فلسفه گشوده مـي  -زودي با انقالب صنعتي  خواهيم ديد كه به
  .معجزه نكردند] با آوردن فلسفه  [عاجز نبودند و يونانيان هم ] از آوردن فلسفه[اعراب   گيريم كه  مي

  يا متافيزيك؟، دين  اعراب  مسئلة

متافيزيـك     ، حل مسئلة قرار گرفته بود  اسالمي  -هاي عربي  اي كه فراروي پژوهش  ، مسئله به هرحال
  . اند اند اما با زبان حال به اين مطالب اعتراف كرده و فيلسوفان عرب گر چه تصريح نكرده.  نبود

سـبت بـه اسـاتيد يونـاني خـويش      اند و ن كردند كه شاگردان مكتب يونان  اينان پيوسته تكرار مي
كردنـد، امـا خـود را از پيـروان ارسـطو        گرچه درواقع با ارسـطو مخالفـت مـي   .  مفسري بيش نيستند

ن نگفتـه   گفـت كـه يونانيـا     اي مـي  و اگر بر حسب اتفاق فيلسوف نوآوري مطلبـي تـازه  .  دانستند  مي
گفـت كـه    كرد و مي ن اعالم انزجار ميآورد و از مخالفت با يونانيا  ، پيشاپيش عذر تقصير مي بودند

اين اعترافات و خود » شناختي پويا جامعه -روان «تعبير  به.  دستاورد وي بالقوه در فلسفة يونان هست
ن حل شده اسـت   دست يونانيا متافيزيك به   معناست كه مسئلة ، بدين را شاگرد و رهرو يونانيان ديدن

، اين زبان حال فيلسـوفان   اند بيهوده است به اتمام رسانده كاري كه بزرگان دانش كاري در و دوباره
بر اين باور بودند كه پرسـتش و كـرنش    - از جمله صاحب اين قلم -در گذشته بسياري .  عرب بود

كـه   تـا ايـن  .  ، ناشي از نداشتن اعتمـاد بـه نفـس آنهاسـت     فيلسوفان اسالمي براي متون قديمي يوناني
 -روان « هـاي  ، بـر طبـق اصـول تجزيـه و تحليـل      فرسـا  يـاد و طاقـت  ، و بعـد از تـالش ز   مدتي پـيش 

  .  علت واقعي دست يافتم به» شناختي پويا جامعه
اسالمي مطرح بود و موجوديت مسلمانان را متزلـزل   - حقيقي كه در حوزة عربي   پس آن مسئلة

نگـري   سـئله و ژرف رو، مسـلمانان ضـمن بررسـي ايـن م     از ايـن .  بـود » ديني   مسئلة«، فقط  ساخته بود
.  حـل آن پرداختنـد   ، بـه تبيـين راه   اي كه در هيچ ملتي نظير نداشت گونه پيرامون معنا و مفهوم آن به

» مسـئلة متـافيزيكي  «آري، اين مسئلة ديني به همان اندازه اعراب مسلمان را دربرگرفته بـود كـه آن   
قدري تخصص يافته بودند كه  به» دين«اعراب مسلمان در .  ن را فراگرفته بود آموزگاران يوناني ايشا

  .  متخصص بودند» متافيزيك«ن در  يونانيا
  طورجـانبي و بـر ايـن    ، بلكه به طور جدي مطرح نشد ، هرگز به ان اعرابيدر م» مسئلة متافيزيك«

اي ديني است يا جزئي از مسئلة دين يا نمود و بعـد ديگـري از     نيز مسئله  اساس كه مسئلة متافيزيك
تـرين فيلسـوف عـرب نسـبت بـه       وغـش  غل بي -رشد  تعبير ابن ، مطرح شد؛ زيرا فلسفه، به استدين 
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رشد  ، با اين وجود ابن»يار شريعت و خواهر رضاعي اوست « -كنندة مخالفان ارسطو  ارسطو و توبيخ
ناني از ي يو ها و اگر نوعي ترديد در آموزه.  ديني تصور نمايد   نتوانست متافيزيك را خارج از مسئلة

، فقط به اين جهت است كه مسئلة متافيزيك دگربار، به  ، نمايان شده است سينا ي كساني مثل ابن سو
طور كـه   همان.  سوق داده شود -ان دين اسالمي يا دين شرقي يبدون تفاوت م -سوي دين  آرامي به

ر نهـان حكمـت   كه ظاهراً حكمت افالطوني اسـت و امـا د   -خود  ح�مت مشرقیهسينا در كتاب  ابن
و شايد همين ارتبـاط نزديـك بـين حكمـت افالطـوني و      .  اين چنين عمل كرده است -ديني است 

بنابراين، ! ن اسالم است هاي افالطون و فلوطين در جها ، يكي از علل كاميابي انديشه افلوطيني و دين
   . دين خدمت نكرده است   اندازة افالطون و فلوطين به مسئلة هيچ فيلسوفي به

- ، از پنـدارهاي افالطـوني   به پيراسـتن و رهانيـدن مسـئلة متافيزيـك    » رشد ابن «گاه كه  حتي آن
وجـود يـك حقيقـت بـا دو چهـرة متفـاوت بـه نـام حكمـت و           جا كه به ، آن فلوطيني مبادرت نمود

بنــابراين، هــيچ فيلســوف .  ، ناخودآگــاه مســئلة متافيزيــك را در ديــن وارد نمــود شــريعت نظــر داد
  .  تواند حقيقتي غير از دين را تصور كند ، نمي نيمسلما
، و نـزد عـرب    ، پيرامون مسئلة متافيزيـك رشـد و نمـو كـرد     ديگر، هر چيزي در يونان  عبارت به
يونانيـان از دخالـت خـدا كاسـتند و فـاعليتش را      .  ديني رشـد نمـود و باليـد      چيز پيرامون مسئلة همه

، تا  كه اعراب از دخالت متافيزيك كاستند ، چنان مخوان كنندمحدود كردند تا او را با متافيزيك ه
؛  چرخيد  ، الوهيت در رتبة دوم بود و در سپهر متافيزيك مي ، يعني نزد يونانيان با خدا هماهنگ شود

  .  گرديد  ، متافيزيك در رتبة دوم بود و در سپهر الوهيت مي كه در نگرش اعراب چنان هم

  ب ، دين عر متافيزيك يونان
ــه عــرب چيســت    ــن ب ــان و دي ــه يون ــك ب ــت اختصــاص متافيزي ــا همــين  اگركســي بپرســد عل ؟ آي

، خود دليل برتري يونان بر عرب نيست؟ در پاسخ به اين پرسـش   يافتن متافيزيك به يونان اختصاص
هـاي آفـرينش    ، هيچ ربطي بـه ويژگـي   تر توضيح دادم كه پيش ه اين موضوع چنانك  توان گفت  مي

گـردد و   ، يعني به شرايط و اوضاع و احـوال بيرونـي برمـي    ه صرفاً تصادفي و اتفاقي استبلك.  ندارد
  .  اين دو قوم است] نژاد و سرشت  [مستقل از 
، بلكه صـرفاً تصـادف بـود     ، خود انتخاب نكرده است خويش را  » مسئلة«يك از اين دو قوم  هيچ

ه وراثـت اجتمـاعي پـا بـه عرصـه نهـاد و       گا آن.  توانست تصميم بگيرد كه حق انتخاب داشت و مي
  .  مانا شود و ريشه بدواند باعث شد چنين تصميمي استوار و
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ه كـ ايـن اسـت   » شناختي پويـا  جامعه -روان  «هاي  ترين داده طور كه گذشت، يكي از مهم همان
، در واقـع .  رود شمار مـي  دهي و هدايت توان عقالني جامعه، عامل مهمي به مسئلة نخستين در جهت

همـين  .  گيرنـد   سي است و ديگر مسائل از اين مسئله نشأت مي اي و اسا مسئلة ريشه »  نخستين   مسئلة «
ي جامعـه مرهـون    هـا  ، حضور جامعه در صـحنه و ويژگـي   بخشد  مسئله است كه به جامعه هويت مي

كسي بخواهـد   و اگر.  »نخستين   مسئلة«و تاريخ جامعه چيزي نيست جز تاريخ سير در دنياي .  اوست
؛  سيركند» مسئلة نخستين«ي  ، كافي است تا درون دنيا جامعه را بشناسد و به درون و كنه آن پي ببرد

سرشته شده و راه و روش و خـط سـير زنـدگي ايـن مسـئله بـر          ن مسئله خوي آ و زيرا جامعه بر خلق
گسسته  پيمان اجتماعي از هم ، عهد و گاه كه حل اين مسئله به پايان رسد آن.  شود  جامعه تحميل مي

آري رسـالت ايـن جامعـه پايـان     .  رود  ، توان و قدرت آن از بـين مـي   شود و جامعه پراكنده شده  مي
  .  ، بنابراين ادامة حيات اين جامعه بيهوده و نامفهوم است يافت

حـل آن   كه تالس در آغاز بيداري و خودآگاهي انديشة يوناني به» نخستين   مسئلة«بنابراين، آن 
ن  گونـه پديـد آمـد كـه بـراي هـر انسـا        بود كه براي تالس همان» مسئلة متافيزيك«،  مبادرت ورزيد

.  آيـد   ايـن مسـئله پديـد مـي     - اگر به سطح معيني از تفكر برسـد   ن و هر جايي، در هر زما - ديگري
كـه   اند و پيش از اين دنيا آمده پرسند كه چگونه به  گونه از والدين خود مي بسياري از خردساالن اين

بسـياري از  .  شـوند   ها والدين دچار مشكل مـي  گونه پرسش ؟ در مقابل اين اند دنيا بيايند، كجا بوده به
ها در ايـن جهـان    دهد كه شرور و بدي  كه خدا چگونه اجازه مي پرسند و اين  خدا و آفرينش او مي

، بلكـه   اش بپرسـد  ن مدرسه والدين يا معلما حتماً نبايد كودك يوناني اين پرسش را از.  جريان يابند
امـا جهـل والـدين و آموزگـاران     .  آيد  ها براي بسياري از محصالن در نوجواني پيش مي اين پرسش

هـا در نهايـت خشـونت بـا      ، بلكه حتي بيشتر اوقات خانوده ها نيست گونه پرسش مشوق پرسيدن اين
كـه متافيزيـك بـا     و بعد از آن.  دانند  ب فساد عقيده ميها مقابله كرده و آنها را موج گونه پرسش اين

  .  گذاري متافيزيك را از بين بردندتأثير، در واقع كارآيي و  احساس گناه قرين شد
، در  منشـأ جهـان را از خـويش پرسـيد      آنچه مهم است اين است كه هنگامي كـه تـالس مسـئلة   

نـوعي   نظـر و نقـض و ابـرام بـه     دقـت و امعـان   ، بلكه با پرداختن به اين سؤال هيچ احساس گناه نكرد
،  اي ديگر نزد برخي از مخاطبين تالس طرفدار پيدا كرد و نزد عده   و اين مسئله.  حل دست يافت راه

كه در بين هر  -البته، چنين نبود كه تمام يونانيان شيفتة متافيزيك باشند .  هرگز طرفداري پيدا نكرد
ن تـالس شـده بودنـد     كـه شـيفتة سـخنا    ست دارد هـم دشـمن آنـان    اي هم دو ملتي بلكه در هر خانه
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برخـي از  .  فهميدنـد وي را بـه مسـخره گرفتنـد     كه سخن وي را نمي  پيرامون وي جمع شدند و آنان
، امـا برخـي ديگـر يـا      پذيرفتنـد   ن را مـي  هاي ايشا حل ، راه كه گرداگرد تالس جمع شده بودند  آنان
اين روند براي تمامي شاگردان دور و نزديك تالس .  كردند  ا اصالح ميپذيرفتند ي ها را نمي حل راه

، يكي پس  گونه با آمدن فيلسوفان بدين.  كه زعامت متافيزيك به ايشان رسيده بود تكرار شده است
، ژرف  يافت  ، وضوح مي همواره با آزادي كامل» مسئلة متافيزيك«،  هاي پياپي حل ، و راه از ديگري

وجـود  . كـرد  ن را تهديـد نمـي   خـردي آ  دواند و هيچ كاهن نابخردي يـا پـدركم    يشه ميشد و ر  مي
افزود و بـراي  » مسئلة متافيزيك«سي بر ژرفاي  و دموكرا  وگو ، فضاي محاوره و گفت اوقات فراغت

آمد به تصحيح ديدگاه فيلسوف   هر فيلسوفي كه مي.  وصول به اهداف نهايي آن كمك شايان نمود
.  كـرد   هاي وي را جبران و تصـحيح مـي   ه ، بعضي از اشتبا اي تازه پرداخت و با افزودن ايده  پيشين مي

ــدين ــان ب ــا افــزودن و كاســتن و پيراســتن ســان آري فلســفة يون ، تصــحيح و تحليــل و بررســي و  ، ب
، گـاهي   كردنـد  نظـر پيـدا مـي    ن گـاهي اتّفـاق   آري فيلسـوفان يونـا  .  ، رشـد و نمـو كـرد    نگري ژرف

گشتند يا به   ، از هم دور مي كردند  پرداختند و آشتي مي  ، با هم به ستيز مي كردند  نظر پيدا مي اختالف
هـاي متقابـل بسـيار بهـره      ها، برخوردها و كنش وگو گونه گفت و فلسفه از اين  شدند  هم نزديك مي

  .  دست آورد نيازي و توانگري و باروري روزافزوني به ، بي ، انديشة يوناني ، در نتيجه گرفت

  محيط  جغرافيا و

اي در  گونه ابهامي يا راز و معجزه كه هيچ آن ، بي اين بود داستان فلسفة يوناني و اوضاع و احوال آن
، سبب نبـوغ و   وهوايي ه آيا عامل جغرافيايي و شرايط آبكپرسند   برخي از همديگر مي.  كار باشد

هـا   گويند كه عثمـاني   وهوا مي ات آبتأثيردانستن ن ضمن بعيد ؟ اما خود ايشا برجستگي يونان است
حاشية من بر .  ، اما نتوانستند حتي يك فيلسوف بپرورانند هاي يونان را به تصرف درآوردند سرزمين

ن نيـز از   بلكـه خـود يونانيـا   )  رغـم اشـغال زادگـاه فلسـفه     به  (ها  تنها عثماني اين پاسخ اين است كه نه
ي تـأثير وهـوايي كمتـرين    اگر شـرايط آب .  لسوفاني ديگر ناتوان بودندآفرينش و پرورش دوبارة في

  .  ؛ اما نوآوري تكرارپذير نيست دادند  ن بايد به پرورش فيلسوفاني ديگر ادامه مي ، يونانيا داشت
در عصـر تحـول بـزرگ       اي اسـت كـه طـالس    ، مرهون نخستين جرقه انديشة يوناني  بدين طريق

كـه خودآگـاهي عـرب بـا      ، الّا ايـن  چيزي است كه براي اعراب نيز رخ داد، و اين همان  برافروخت
در و.  ، همـراه گشـت  » مسئلة متافيزيك«، با  طور كه خودآگاهي يونان ، همان توأم شد» مسئلة ديني«
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، وراثت  ن در اين راهي كه خود را در درون آن يافته بودند تقويت انگيزه و تشويق اعراب و يونانيا
چنـان بـر سـرزمين     سـان، متافيزيـك آن   بـدين .  داشت نقش بزرگي -شناسي  و نه زيست -اجتماعي 

ن  چنان تسلط يافت كه نشا ، دين آن ن شد و در مناطق عربي ن و عنوان يونا يونان تسلط يافت كه نشا
خيز براي رؤيـا و   ويژه كه شرق پيوسته خاستگاه الهام ديني و زميني حاصل ، به و عنوان عرب گشت

، امـا در   ، عمـالً بـدين سـادگي نيسـت     ، آنچه گفته شـد  البته.  هاي گوناگون ديني بود و نبوغ خواب
، به ما ارائه  ، چنين تحليلي، برنامه و طرحي تقريبي را از آنچه بر كرة خاكي گذشته است هرصورت

بسـنده  ،  ها و مجموعه روابط ساختاري كـه بـين آنهـا وجـود دارد     دهد كه به ساختار كلي پديده  مي
  .  كند  مي

  جان كالم

و چـون  .  ن و جامعـه اسـت   ان انسـا ي، برآيند كنش متقابلِ پيوسته م انديشه گزيدة سخن آن است كه 
، در نتيجه فلسـفة يونـان    هرگز از بنياد دگرگون نشد) رنسانس (جامعه از عصر يونان تا عصر نوزايي 

فيلسوفان عرب در حالي آمدنـد  .  ه بسته شدانداز و افق فلسف متناسب با اين جامعه عمل نمود و چشم
آنچـه نـزد   .  ؛ زيرا جامعه هنوز به همان صورت بود كه در يونان وجود داشت كه هنوز افق بسته بود

هاي بومي اندكي بود كه نتوانسـت بـه افـق بسـتة فلسـفه تكـاني        ، دگرگوني ن و عرب رخ داد يونانيا
رو، از ايجاد يك دگرگوني فراگير كه بـه   از اين .، يا حتي خراش كوچكي در آن ايجاد كند بدهد

سـرانجام  .  مانـد   چنان افق ايستا و بدون تحرّك مي ، وگرنه هم همة بشر تعلّق داشته باشد گريزي نبود
  .  ، رخ نمود رفت  اي كه انتظار آن مي افق گشوده شد و دگرگوني

تحرّكـي   ، و بـي  حرّكـي هـم هسـت   ت ، سكون و بي عضالت است)  جامعة ما متكي به  (بنابراين تا 
اي متعلق به خود و دربارة خودمان  خواهيم فلسفه  پس اگر مي. ماندگي است خود يكي از علل عقب

؛ زيـرا در جوامـع مكـانيكي     سـوي جامعـة ماشـيني و صـنايع مكـانيكي بشـتابيم       ، بايد به داشته باشيم
،  و در يك مدت طـوالني   ز عضالتاي كه آنچه ا گونه ، به ، سرعت زيادي دارند پيشرفت و حركت
تـوان گفـت     آري مـي .  شود  زماني محقق مي ، در جوامع مكانيكي در اندك رود  انتظار تحقق آن مي

، گـاهي بـا    ، به اين معنا كه يك دقيقـة آن  ه در جوامع مكانيكي زمان انباشته و متراكم شده استك
جـا   ، آن گيري داشته باشد جا كه عقل توان پيالبته، هر.  يك عمر بلكه با عمرهاي زيادي برابر است

،  ن در جوامع ما چه ارزان زما.  شود و سرعت آن افزايش خواهد يافت  ن انباشته و متراكم مي هم زما
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تفـاوت مـا و ايشـان نيـز در     . منـد اسـت   چه گرانبها و ارزش)   جوامع غيراسالمي  (و در ديگر جوامع 
، چيـزي جـز خسـران     كنـيم   ن كوتـاهي مـي   ي كـه در درك زمـا  ؛ و ما تـا زمـان   جا نهفته است همين

  .روزافزون نخواهيم ديد
  

 ها نوشت پي
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 .22 ةيآ ،زخرفسورة .15

 .170 ةيآ، بقرهسورة  .16

 .22 ةآي ،انفال سورة .17

 .از نگارنده م،، فصل دوالفکر العربیاصالة : كن .18
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با اندكي  البته، ميردكاعتماد ، 24-23ص  ،عبدالرزاق يه مصطفشادروان استاد عالّم ةنوشت ،لتاریخ الفلسفة اإلسالمیة
 .تصرف در ترجمه او

21. Mannheim 

  به نقل از  .22
Jacaues J. Maquet, Sociologie de la Commsaissance, Louvain, 1649, p. 51. 

هـوش  در ، جامعـه  دها و نژادها در هوش برابرند، مقصود آن نيسـت كـه تمـامي افـرا     گوييم تمامي ملت وقتي مي .23
اسـت؛  برابر در ملت ديگر  تعدادهمان به ، بلكه منظور آن است كه شمار افراد باهوش در اين ملت، نسبت اند يگانه

هـر انـدازه جمعيـت سـاكنان افـزايش يابـد،       . ها شمار مشخصي از افراد باهوش را در اختيار دارند يعني تمامي ملت
 ، بلكـه برابرنـد در آن هـا و نژادهـا    نيست كه ملتتنها چيزي و ذكاوت هوش  .تر خواهد شد شمار افرد باهوش بيش

گردنـد بلكـه درصـد     شوند، يا با كاهش جمعيت، افـراد بـاهوش كـم مـي     با افزايش جمعيت، افراد باهوش زياد مي
. دهـوش و سـاده دار   كه هر ملتي، افراد باهوش دارد، به همان نسبت، افراد كم يعني چنان ؛هوشي نيز چنين است كم

در تمامي ملل، . اند هوش نيز اندك ، افراد كماند اشخاص باهوش كمطوري كه  معناي اين سخن آن است كه همان
اند، يعني شـمار زيـادي از    هوشي نادر و كمياب است و بيشتر مردم در حد ميانه در هر زمان و مكان، ذكاوت يا كم

بنـابراين،  . ها جـاري اسـت   ن استثنا براي تمامي ملتاين قانون بدو. مردمان، از ضريب هوشي متوسطي برخوردارند
موجـب توسـعه هـوش و    اسـت كـه    ي موجـود هـا  ها در هوش و ذكاوت نيست، بلكه در فرصـت  تفاوت ميان ملت

بريتانيايي يك فرد باهوش اي كه در دسترس  كننده هاي دلگرم رصتبراي نمونه، ف .شود وري از آن مي افزايش بهره
فـرد بـاهوش انگليسـي، اسـتعدادهاي خـود را در      در حالي كه  .نيستباهوش ماليزيايي يك فرد است، در دسترس 

گيرد اما فـرد بـاهوش ماليزيـايي، هـوش خـود را در راه صـيد مـاهي يـا سـاخت           دانشگاه و مراكز علمي به كار مي
بار  مشقت شرايط محروميت و نداري و .كار گيرد دست بهديگر از اين  جزئي و ناچيزهاي پوشالي، يا كارهاي  خانه

هـوش و ذكـاوت وي سـايه     ، از كودكي، بـر كند زندگي ميدر آن فرد ماليزيايي كه  گر سلطهزندگي و حكومت 
همـه دسـت   بـرَد،   سر مي كه فرد باهوش انگليسي در آن به اي زندگي و احوال اوضاعدر صورتي كه ، است افكنده

» فـرد «قـدر  ، نيافتـه  توسـعه در كشورهاي . وي خود بهره ببرددهند تا فرد انگليسي از تمام توان و نير به دست هم مي
حـرف  غربـي  و ي يي اروپاهاكشوروي بر باد رفته است، در صورتي كه فرد در   ناشناخته و متروك مانده و ارزش

 .زند اول را مي

24. Sir Alan Burns, Le préjvge de lace et de couleur (trad. de langlais), Paris, 1949, p. 9. 

25. O. Klinberg, Race et psychologie, U.N.E.S.C.O. Paris, 1957 

26. W.C. Boyd, Genétique et races humaines (trad. de l'americin), parsi, p. 102-107. 

27. Ibid., p. 91. 

28. Ibid., p. 307.   

29. L'individu comme unite statique 
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30. L'individu comme processus historique 
31. G. Gurvitz, La Vocation Actuelle De La Sociologie, Paris, 1950, p. 69. 

32. attitude 

33. frame of reference 

پـدر  » سـام «. سـام، حـام و يافـث   : ، نوح سه پسر داشـت آمده تـوراتبنابرآنچه در . است» سام«منسوب به » سامي« .34
منسوب به آريا است » آريايي«. حام پدر سياهان، و يافث پدر بقيه بشر است. ها و عرب و امثال ايشان است اسرائيلي
ارتفاعـات سـرزمين فـارس، واقـع در      -گوينـد   چنان كه مـي  -است كه زادگاه آنها ايي و محتمل نژادي ادعكه نام 

هـا و   هايي آسيايي هنـدي  هاي اروپايي و برخي ملت ، ريشه و تبار ملتنژاداين . منطقه افغانستان و آن حوالي است
ريـه، مـردم بـه دو دسـته تقسـيم      پيـرو ايـن نظ  . داردسانسـكريت   ة واحدي به نـام ريشهايشان  زبانكه ها است  پارس
و تمدن كه تمدن كنوني غربي  ها و آريايي نمود نداشته است،شان  هاي ديني، نبوغ سامي كه جز در زمينه: شوند مي

تر  پست ينژاد سام ردكمقرر ه ك است يسكن ينخست يو كه ح دارديرنان تصر .اند ريزي كرده پايهپيشين يوناني را 
 يمرزهـا ملـل و نژادهـا،   ن يب ت،يدر نهاه كبه خود گرفت  يگوناگون يها ه، صورتينظرن يا. است يياياز نژاد آر

 .قرار داد يا نندهكو جدا ينيوكت


