
±∏
∂¨
ÂË
œ Ë
 ‰
Ë«
 Á—
UL
ý
Ø
r¼
œ“
U| 
‰U
Ý
Ø
dE
½ Ë
 b
I½

بى!ترد�د، اند�ـشهÏ ـسازمان!ـ�افـتهÏ فلـسفى از �ونانـ�ان آـغاز ـشده است. آنان ـمـسائل هـستى، نفس و
الوه�ت را مطرح ـكردند و با شـ�وهÏ منطقى به بحث و بررسى آن پرداـختند و مواضع و�ژه!اى در برابر
آنها اتخاد كردند؛ �عنى مكتب!ها�ى را بن�ان نهادند و با دال�ل و برهان!هاى عقلى از آنها دفاع كردند.
آنان ا�ن مكتب!ها را بر ـمبناى ا�ن باور �ق�نى پى!ر�زى ـكردند كه در نظام هـستى، قانونى به نـام قانون
«ازلى» (Logos) وـجود دارد ـكه د�گر ـپد�ده!ها را نظم مى!دهد و ه�چ!ـچـ�ز از ـمـحدودهÏ ا�ن ـقانون
ب�رون نـ�ست. بد�ن ترت�ب، ـمفهوم فلـسفه در پـ�دا�ش نخسـت�ن آن مـشخص مى!شود و ـخودبه!خود

آراى ملت!ها و تصورات عقلى آنها كه ه�چ توج�ه منطقى قانع!كننده!اى نداشت، كنار رفت.

١ÊU|œ« UÐ tNł«u� —œ tH�K�

�ونانى به ـخاور ـحوزهÏ ـمد�ـترانه (ـكه منطـقه پـ�دا�ش ادـ�ان بزرگ االهى؛ �عنى Ïـگـسـترش فلـسـفه
�هود�ت، مس�ـح�ت و اسالم است) رو�ارو�ى مستق�م م�ان فلـسفه و ا�ن اد�ان را گر�زناپذ�ر كرد؛
به و�ژه آن!كه ـمحورها�ى كه ـف�لسوـفان به آنها مى!پرداختند، چـندان از موضوـعاتى كه اد�ان مطرح
مى!كردند دور ـنبود. البـته، با تفاوت!ها�ى در روش و هدف؛ ز�را ـفلسفه بر تـفسـ�ر عقلى اـستوار
است، در ـحالى ـكه اـستناد ـنـخـسـت�ن و اصلى د�ن بر دال�ل نقلى ـبنا ـشده است. اـفزون بر ا�ن،
مالك سنجش نزد ف�لسوفان بر پا�هÏ عدم تناقض منطقى استوار است و تكـ�ه آن ـ عموماً ـ به اصول

ÈU¼«dÇ Ë ÊuÇ

v�öÝ« ÏtH�K�
ÊUÒ|—u�« vK�bL��
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بنـ�ـادى منطق ـعـقلى است، اـمـا در ـحوزهÏ د�ن، باور مـطلق به درـستى وـحى و تـصد�ق رـسـالت
آسمانى، همهÏ آن چ�زى است كه حق�قت را تأ��د و آن را در عالم ع�نى توج�ه مى!كند.

در چن�ن شرا�طى، رو�ارو�ى مـ�ان د�ن و فلسفه خود به خود مى!ـبا�ست به تعارض، پ�وند �ا
تأثـ�ر متـقابل در �كى از قالب!ـهاى گسـترش جر�ان!هاى ـفرهنگى مى!اجناـم�د. بناـبرا�ن، ضرورى
مى!منود ـكه مـسائل و ـمسلّمات فلـسفى از ـسوى د�ن و به و�ژه خواص ناد�ده ـگرـفته نـشود؛ �عنى
اند�شمندان ژرف!نگر و ـكسانى كه نـصوص د�نى، تنها خاـستگاه فرهنگى آنها نـبود. ممكن ن�ست
آنان به ـمـ�ل ـخود ـموـضعى اتـخاذ ـمنا�ند ـكه بر اـساس آن، د�ن و ـفلـسـفه ـسازـگارى پـ�ـدا كنند،
به!گونه!اى كه در موازات �ك!د�گر و با بى!طرفى و بى!ه�چ كوششى براى ا�جاد همكارى و سازگارى

به حركت خود در كنار هم ادامه دهند.

tH�K� tÐ “U}½

د�ن!مداران آغاز�ن هر د�نى، از ش�وهÏ تفس�ر عقلى متون د�نى پره�ز داشتند و متامى َاشكال تأو�ل را
ـكه منت را برخوردار از ظاهر و باـطن نشان مى!داد، رد مى!ـكردند. آنان ظاهر منت را مى!پذ�رـفتند.
از!ا�ن!رو بود كه نـخست�ن پ�روان اد�ان آـسمانى، از هر كوششى براى ـسازگارى م�ان د�ن و فـلسفه
اـمتناع مى!ورز�دند. زـمانى كه ـحملهÏ پـ�روان فرـهنگ!هاى غـ�ر توـحـ�دى به مسلّـمات د�ن ـشدّت
مى!گرفت، عده!اى از مؤمنان صاحب!نظر، ناچار مى!شدند براى پاسخ ـبه كسانى كه با اعتقاد د�نى
مخالفت مى!ورز�دند و به آن اـعتراض داشتند، به سالح منطق مجهز ـشوند. از ا�ن!جا بود كه علم
كالم ـمسـ�حى و هم�ن!طور علم ـكالم اسالمى پا ـگرفتند، اـما متكلـمان ا�ن دو آ��ن، براى توـج�ه
ـعقلى مـبانى عـق�ده و آـموزه!هاى د�نى، از آزادى كامـلى برخوردار نـشدند. در واقع اتكاى اصلى
آنان، به باور قطعى دربارهÏ درـستى ـعـقا�د د�نى و راـستى رـسالت!هاى آـسـمانى بود. هنگامى ـكه
مـشخص شد ا�ن شـ�وه در برابر كسانى ـكه اساساً باور د�نى ندارـند ش�وه نارـسا�ى تلقى مى!شود و
فلسفه ن�ز، بر مبناى نقل �ا ا�مان اسـتوار ن�ست و از صفر آغاز مى!كند و از هم�ن روى، جز اصول
اـساسىِ منطق چ�زى را ـمنى!پذ�رد، ناگز�ر با�د ـبحث!هاى كالمى ـمـتحول مى!ـشد و شـ�وه!هاى آن
تعد�ل مى!ـگرد�د تا با نگرش فلسفى ـسازگارى �ابد و از ا�ن رهگذر، اـسباب و ابزار توجـ�ه عقلى

مفاه�م و آموزه!هاى د�نى كامل شود.
كالم مس�حى و ن�ز كالم اسالمى چن�ن مسـ�رى پ�مودند. ا�ن رو�كرد، نزد متأخران معتزله و
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هم�ن!طور در كتاب!هاى كالمى متأخران، مانند كتاب املواق� عضدالد�ن ا�جى د�ده مى!شود. در
ـع�ن ـحال، بهره!ـجو�ى فلـسـفه از علم ـكالمِ تكامل �اـفته، ـپ�ش از ا�ن زمان رخ داد. ـبسـ�ارى از
ـمواضع فلـسفى ابن!ـسـ�نا را مى!ب�ن�م ـكه در اصل به ـمشـكالت علم ـكالم بر مى!ـگردد. ازا�ن!رو،
مى!با�ست تالقى فلسفه با د�ن اجنام مى!شد و شكل سازـگارى م�ان نقل و عقل به خود مى!گرفت و
هم!ز�ـستى كه بر اـساس ـمسلّمات ـعقلى و وحى و باور آـسـمانى پره�زناـپذ�ر است، سبب ـشد تا
�ونانى در شكل متأخر Ïـجاد سازگارى م�ان فلسفه�فلسفهÏ اسالمى شكل گ�رد؛ فلسفه!اى كه براى ا

خود و اند�شه!هاى بن�اد�ن اسالم كوشش مى!كرد.
الـبته، ا�ن ـكوشش!ها با چالش!هاى فراواـنى رو به رو شد؛ چرا ـكه واكنش!هاى مـختل} و با
درجات متفاوتى به خود د�د. در ا�ن م�ان، غزالى در برابر فلسفه ا�ستاد و اهل فلسفه را در مسائل
مـع�ّنى تكفـ�ر كرد و در ـع�ن!حال، پاره!اى از مـسائل فلسـفه را پذ�رفت، در حالى ـكه، ابن!ت�ـم�ه و
د�گر تندروهاى هم!مشرب او (كه به شكل نخست�ن اسالم، در آغاز ظهور آن متسك مى!جستند) هر

رو�كرد مربوط به فلسفه و منطق را رد مى!كردند.

ÊU�u�K}� dÐ«dÐ —œ ÊU}�u�

در ا�ن ـم�ان، ـگروه سومى از ـمؤمنان، شـ�وه مـحاّجه ـعقلى را كنار ـگذاشتند و ـگام بلندى در راه
ا�مان خالصانه و عشق صادقانه و ـشور و سرخوشى پارسا�انه برداشتند كه ا�ن رو�كرد، جز از ب�م
آـس�ب رـس�دن به د�ن ـ به ـسبب اـخـتالف!هاى را�ج دربارهÏ مـسئلهÏ امامت و هم!چـن�ن وجود آ�ات
متشابه، نـ�ز براى گر�ز از عوامل فر�بندهÏ خوشى و آسا�ش دن�وى و در نغلت�دن در متدّن رفاه!زده!اى
ـكه پس از ـفتح و ـفـتوـحات پـ�روزـمندانه براى ـمسلـمانان به دست آـمده ـبود ـ چـ�ز د�گرى نـبود.
بد�ن!سان، گروهى از زاهدان و عابدان ـخشوع!پ�شه و اهل گر�ه پ�دا ـشدند كه مسلك َوجد و ذوق
داشتند و پا�ه!هاى نخـست�ن جنبش صوف�ه را در اسالم ـپى!ر�زى كردند. بنابرا�ن، تصوف واكنشى
براى پره�ز از همهÏ صورت!هاى مجادله دربارهÏ عق�ده د�نى و ن�ز ضد جر�ان فقه جمودگرا�انه بود.
البته، گرا�ش كلى به زهد و تصوف به دنبال آن پ�دا شد كه مسئلهÏ خلق قرآن رواج �افت. متصوفان
نخست�ن، روش عقلى در تفـس�ر را كنار گذاشتند و ش�وهÏ عشق، ذوق، ر�اضت و جهاد با نفس را
پى گرـفتند. آنان بر ا�ن اعـتقاداند ـكه شناخت مسـتق�ِم ـحقا�ق د�نى جز از راه ذوق �ا ـحدس مـ�سّر
نـخواهدبود؛ �عنى به ـگونه!اى ـكه متاس مـسـتقـ�م از رهگذر مـجاهدِت ـخالّ ق كه از ـطر�ق شـهود
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مجردات و ب�رون از دا�رهÏ حس است، صورت مى!گ�رد.
هنگامى كه مسائل فلسفه در سطح گسترده!اى مطرح شد و مسلمانان به آن پرداختند، بزرگان
جنبش تصوف اسالمى الزم دانستند زم�ـنه!اى را براى طرح و دخالت فلسفه در مواضع و باورهاى
خود فراهم آورند. بد�ن سان، جر�ان تصوف فلسفى از سوى ابن!س�نا وشهاب!الد�ن سهروردى و
د�گران پا ـگرفت. بنابرا�ن، مى!توان ـگفت مـ�راث ـعقلى و معنوى ـمسلـمانان در سه ـشاخه ـقابل

بررسى است: علم كالم، فلسفهÏ محض و سراجنام، تصوف با فرقه!هاى متعدداش.

v½U�½« vH�K� ÏtA|b½« —œ Ê¬ ÁU~|Uł Ë v�öÝ« ÏtH�K�

Ïاسالمى اـساساً ادامه Ïا فلسفه��ونانى، نخـست�ن مـجموعه ـكاملِ اند�شهÏ انسانى است، اما آـ Ïفلسفه
حركت فلـسفى �ونان است �ا ا�ن!كه كوشش ـعقلى اص�ل و مـستقلى است كه به دال�ل ـگوناگون،

زا��دهÏ مح�طى است كه آن!را تول�د كرده!است؟
پژوهشگران در ارز�اـبى و تـبـ��ن ـجا�گاه اند�ـشهÏ فلـسـفهÏ اـسالمى در ـمـ�راث فلـسفى بـشر،
اختالف نظر پ�داكرده!اند. پاره!اى از تار�خ!نگاران بر ا�ن باورند كه مسلمانان فلسفه!اى ـ و�ژهÏ خود!ـ
ندارند. برخى از هم�ن گروه، راه گزاف ـپ�شه گرفته و سبب ا�ن اـمر را كم عمق بودن تعّقل!گرا�ى
(اند�ـشـه) اـسالمى و ـناتوانى آن از درنگ در ـمـشكالت فكرى و ژرف!نگرى در ـمـذاهب فلـسـفى
مى!دانند و بر ا�ن باورند ـكه ا�ن اند�ـشه، نـتوانسـته نقش نو و ـقابل ذكرى در ـحوزهÏ اند�شهÏ فلسفى
داشته باشد، از ا�ن رو، اند�شهÏ فلسفى اسالمى را با�د صرفاً جزء آفر�نش!هاى اند�شهÏ جهانى به!هم

پ�وسته دانست.
گروه نـخست از كسانى ـكه اصالت فلسفى اـسالمى را رد مى!كنند، مبناى ادـعاى خود را ا�ن
اـمـر ـقرار مى!دهـند ـكه فـلـسـفـه �ونان متامى روزـنه!هاى ابداع و نوآورى فلـسـفى را روى آ�ندـگـان
بسته!است؛ ز�را ـ بنا به باور ا�ن گروه ـ �ونانى!ها رسالت فلسفه در ـتفس�ر و تب��ن هستى و انسان و
مبدع اول (خدا) را به كمال رسان�دند. بنابرا�ن، براى نسل!هاى بعد چ�زى منانده جز ا�ن!كه م�راث
فلسفى را به خوـبى انتقال دهند و با دقت و به صورتى سنجـ�ده به شرح متون آن بـپردازند و مسائل
ـمربوط به آن را تـبـ�ـ�ن كنند و توـض�ح �ا تعـلـ�ـقاتى بر آن بنگارند؛ ـكارى ـكه ِهِلـنى!ها، رومى!ها،
مس�ح�ان و سر�انى!ها اـجنام دادند و مسلمانان مى!با�ست ا�ن م�راث را در�افت مى!كردند و آن را به
مدرّسان و ف�لسوفان مسـ�حى و �هودى قرون وسطا حتو�ل مى!دادند. از هم�ن رو، نقش مسلمانان
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در ا�ن م�انه چـ�زى ب�ش از ناقالن دانش فلسفى �ونان نبود. نها�ت ـكوشش ا�نان ـ بنابر باور اخ�ر ـ
آن بود ـكه فلسـفه را به خوبى و ـبى!ه�چ چون و چرا، تعد�ل و اـصالح كنند و تـغ�ـ�ردهند و به زبان
عربى برـگردانند. بر ا�ن اساس، فلـسفهÏ اسالمى دـق�قاً ـفلسفه �ونان است ـكه به زبان عربى نوـشته
ـشده است. بد�ن!سان، ـمسلماـنان در شكل!گـ�رى مـ�راث فلـسفى و حل مـسائل آن نقش و�ژه!اى
نداشته!اند و از ه�چ فضلى در ا�ن زم�نه برخوردار نبوده!اند و ا�ن روند، به معناى ردّ ا�ن باور است

كه عرب!ها و مسلمانان تول�د فلسفى اص�ل و نوآورانه داشته!اند.
جنبهÏ د�گر اـختالف!هاى موـجود دربارهÏ فلـسفهÏ اـسالمى، به نام!گذارى ا�ن ـمعرفت ـمربوط
مى!شود كه آ�ا م�راثى فلسفى و عربى است، از ا�ن جهت كه زبان عربى، زبان تول�د فلسفى بوده و
ـقرآن (به عنوان منشور ـمسلـمانان) به زبان عربى نازل ـشده، هم!چن�ن ـعرب!ها پ�شگاـمان خـ�زش
اسالمى بودند كه سرنوشت اـسالم را مشخص كردند و نخست�ن حركت نـ�رومند در راه موفق�ت و
ـگسـترش را به آن دادند، �ا ا�ن!ـكه ا�ن مـ�راث، فلـسفه!اى اـسالمى پنداـشته ـشود از ا�ن جهت ـكه
نظر�ه!پردازان و شخص�ت!هاى ـمشهور آن ب�شتر از ملت!هاى اـسالمى غ�ر عرب؛ هم!چون ا�رانى!ها،

خراسانى!ها و ترك!ها بودند.

U¼ÅÁUÖb|œ Ë tH�K� ÊœuÐ vÐdŽ

برخى از خاورشناسان و ـشمار اندكى از تار�خ!نگاران عرب٢ بر ا�ن باورند كه فلسـفه صبغهÏ عربى
دارد؛ ز�را در داـمان ـفرهنگ ـعربى نـشو و منا منود و مناد آن ـقرآن و علوم ـعربى است ـكه از ـسوى
ـعرب!ها بالندگى �افت. بنابرا�ن، ـعرب!ها پد�دآورندـگان نخـسـت�ن متدن عربى با هـمهÏ جلوه!هاى
مادى و ـمعنوى!اش هستند. ـبا ا�ن رو�كرد م�راث ـعقلى و فلسـفى عرب، آفر�نشى ـعربى است و

وجود آن وام!دار نژاد عرب است؛ ز�را عرب!ها نخست�ن پرچم!داران د�ن و فرهنگ اسالمى بودند.

U¼ÅÁUÖb|œ Ë tH�K� ÊœuÐ v�öÝ«

رو�كردى كه فلسفه را عربى مى!داند، تاب ا�ـستادگى در برابر نقد علمى دق�ق را ندارد؛ ز�را با وجود
ا�ن!كه عرب!ها پ�شگامان فرهنگ اسالمى بودند، اما پ�شرفت پرشتاب و گسترش وس�ع آن، جز از
پرتو ـمشاركت ـفـعال ملت!هاى اسالـمىِ غـ�ر عرب؛ ـمانند ا�رانى!ها، ـخراـسانى!ها، مـصرى!ها و
آذرى!ها حتقق نـ�افت. پاره!اى از ا�ن مل�ت!ها به زبان ـعربى �ا به زبان!هاى خود مى!نوـشتند. افزون



±π
±¨
ÂË
œ Ë
 ‰
Ë«
 Á—
UL
ý
Ø
r¼
œ“
U| 
‰U
Ý
Ø
dE
½ Ë
 b
I½

بر ا�ن، تالش!هاى علمى برخى ـمس�ـح�ان و �هود�ان رانـبا�د ناد�ده گرفت ـكه در دوران شكوفا�ى
متدن اسالمى ز�ر سا�ه ا�ن متدن فعال�ت داشتند.

از طرفى د�ـگر، اـگر براى ـعرب!ـها ـمـجال نـشـر د�ن اـسالم و بردن آن ـبه بـ�رون از ـمـحـ�ط
شبه!ـبستهÏ جاهلى وـجود نداشت، ا�ن امكان دست منى!داد كه به اندازهÏ كافى با مـ�راث عقلى دن�اى
باـستان آشنا ـشوند. در حـق�قت، تار�خ ـعقلى ـعرب!ها در روزگار ـجاهلى، فاـقد ما�ه!اى بود ـكه

بتواند با توان ذاتى خود نشو و منو كند و د�دگاه!هاى فلسفى مستقل و بن�اد�نى از[دل] آن پا بگ�رد.
هم!چن�ن اگر موـضوعات اند�شهÏ كالمى �ا فلسفى در زـمان پ�دا�ش نخسـت�ن آن نزد مسلمانان
Ïبررسى شود، ـمعلوم مى!گردد ـكه آن موضوـعات، صرفًا اـسالمى هستند و بحث و ـمجادله درباره
آنـها، به رو�ارو�ى با منحرـفان و ـمخالـفان د�ن �ا به رو�ارو�ى با ـجمود سنت!ـگرا�انه، �ا در�افت و
برداشت سطحى از متون د�نى �ا حتجّر فقهى ـكه حاالت پرشور معنوى و جوشش و نشاط ا�مانى را
از ب�ن مى!برد، مربوط بوده است. با ا�ن حال، منى!توان گفت فلسفهÏ اسالمى صرفاً پاره!اى نظر�ات
و ـموضع!گـ�رى!ها�ى است ـكه به تـفسـ�ر ـعقلى ـمتون د�نى مى!پردازد و ـتنها ـحول!وـحوش مـسائل
اـساسى د�ن؛ هم!چون ـتوـحـ�د و خلقت و ـمـعاد دور مى!زند �ا ـفقط آرـمـان د�نى را پى مى!ـگـ�رد.
در!واقع، اگر ا�ن ادعا دربارهÏ علم كالم صدق كند، اما منى!تواند همهÏ آفر�نش!هاى فلسفى مسلمانان
را دربرگ�رد؛ چرا كه ف�لـسوفان مسلمان مجموعه!اى آشفـته و التقاطى از جر�ان!هاى اند�شهÏ فلسفى
وارداتى را در�افت كرده!اند و ـكوش�ده!اند م�ان آنـها و د�ن سازگارى ا�جاد كنـند. ا�ن، همان كارى
است ـكه ابن رشد اـجنام داد. وانگهى، مسلـمانان مواضع فلـسفى و�ژه!اى داشـتند كه ـمشـخصهÏ آن
ارائهÏ راه!حل!هاى نوآورانهÏ برـخوردار از وـ�ژگى فكرى آزاد بود ـكه از ـفــضاى ـخردورزانه و ـعـقلى
اسالمى تأث�ر مى!پذ�رفت٣. گروهى از اند�شمندان اسالمى، از جمله ش�خ مصطفى عبدالرزاق، بر
ا�ن مطلب اـشاره دارند ـكه نبا�د در عناوـ�نى كه نو�سندـگان ـگذشـتهÏ ـمسلمان، �عنى ـصاحـبان ا�ن
م�راث فكرى براى اند�شهÏ فلسفى اخـت�ار كرده!اند، ه�چ تغـ��رى ا�جاد شود. آنـها براى ا�ن م�راثِ
فكرى، نام و�ژه!اى نهاده!اند كه شا�سته ن�ست آن!را به كنارى نهند.٤ آنان از اسالم �ا فلسفهÏ اسالمى

�ا ف�لسوفان اسالم �ا فلسفه!پردازان اسالم، سخن گفته!اند كه با�د ا�ن عناو�ن حفظ شود.

v�öÝ« ÏtH�K� Ê«dJM�

پ�روان ا�ن نظر�ه، منكر نوآورى و اصالت اند�شهÏ فلسفىِ فـ�لسوفان مسلمان هـستند و آنان را فقط
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ناقالن ـم�راث فلـسفى �ونان مى!دانند؛ �عنى آنان را واسطه!ها�ى برمى!ـشمارند ـكه تنها نـقشى را كه
مى!با�ـست در ترـجـمـهÏ ـمــ�راث فـلـسفى بازى ـمى!ـكردند، ـبازى ـكرده!اند. بـنابرا�ن، ـفـقط نقش
انتقال!دهندهÏ مـ�راث فلسـفى و عقلى �ونانـ�ان را به مسلـمانان ـ در دوران شكوفا�ى متدن اـسالمى ـ

ا�فا كردند.
ا�ن ـگروه از ـمتفـكران، نظر�ات ـخود را بر مبـناى ا�ن رو�كرد خطرناك نژادى، پا�ه!ـگذارى
مى!كنند ـكـه ترد�د ورز�دن در توان ـخرد و ـعقل ـعـرب!ها بر فلـسـفه!ـپردازى است. بر اـساس ا�ن
باور، ـعرب!ها منى!توانند فـلسـفه!ورزى كنـند؛ چرا كه از ـنژاد ساـمى هسـتند و ا�ن نژاد تاب و توان
پرداخنت به مجردات را ندارد، در حالى كه فقط نژادهاى آر�ا�ى و �ونان�ان پ�ش�ن چن�ن توامنندى را
دارا هستند. كنت ژب�نو، نخست�ن كسى بود كه به ا�ن چالش دامن زد و برترى نژاد آر�ا�ى را بر نژاد

سامى مطرح كرد.
كارل ه�ـنر�ش بكر، خاورشناس د�گرى است ـكه ب�ن هنر سامى و هنر آر�ا�ى ـمقا�ـسه كرد و
�ادآور شد در هنرهاى ـسامى، مسائل خُرد و تكرارى ـكه فاقد وحدت تركـ�بى كالن است به چشم

مى!خورد، در حالى كه و�ژگى هنر آر�ا�ى، ترك�ب كالنِ مبتنى بر وحدت موضوع است.
ن�ز همو دربارهÏ فلسفه، بر ا�ن باوراست كه اند�شهÏ (روح) اسالمى، به طب�عت ب�رونى وابسته
است كه طى آن ذات فرد در مـجموعه!اى كلى و فاقد متا�ز فردى ـحلاظ مى!شود و اند�شه!ها فقط در
جمع ـمعنا و مفـهوم مى!�ابد. ا�ن در حالى است ـكه مشـخصهÏ روح �ونانى، فردـگرا�ى و احترام به
ذات فرد است ـكه مع�ارهاى دـ�دگاه فلسفى هـستند. از ا�ن!رو ـ در فلسفه ـ �ونانى!ها از ـمسلمانان
توان ب�شترى داشتند٥. هم!چن�ن رنان، كوزان و ژوت�ه براى ارز�ابى و�ژگى!هاى نژادهاى آر�ا�ى و
ـسامى، به پژوهش!هاى زبان!شناـسانه اـستناد ـجـسته، و�ژگى!هاى ـثابتى را براى هر �ك از ا�ن دو

نژاد ذكر كرده!اند. رنان در ا�ن!باره مى!گو�د:
من نخست�ن كسى هستم كه در�افتم نژاد سامى در مقا�سه با نژاد هندى ـ اروپا�ى ـ
به ـحلاظ ساـختار طـب�عى انـسانى ـ ماهـ�تى پا��ن!تر ـشمرده مى!ـشود؛ ز�را و�ژگى
تفكر ـسامى «وـحدت و سادگى» است، در ـحالى ـكه، خِرَد آرـ�ا�ى به «كـثرت و
پ�چ�دگى» ـمتما�ز است. سامى!ها به توجـ�ه مطلق باور دارند؛ �عنى همان چ�زى
كه با فطرت بس�ط آنان ـسازگارى دارد و ا�ن طرز فكر بر نظام س�اسى، اـجتماعى

و د�نى آنها تأث�ر گذاشته است.
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ژوت�ه، نگرش رنان را تأ��د مى!كند و مى!افزا�د:
خرد ـسامى، خرد جداـسازى و تفك�ك است و امور جزئى را بدون ا�ـجاد ارتباط
ب�ن آنها در مى!�ابد، در حالى كه خرد آر�ا�ى، ـخرد در هم آم�خنت و ترك�بى است
كه جزئ�ات را در مجـموعه!اى هماهنگ به هم پ�وند مى!دهد و از راه!هاى مرتبط و

نزد�ك به هم، م�ان پد�ده!ها سازگارى ا�جاد مى!كند.٦
ژوت�ه، بحث و ـبررسى مشكلى را كه نژادپرـستان مطرح مى!كنند، به اـجمال، ا�ن!ـگونه ب�ان

مى!كند:
ا�ن تفكر، ـهـمان تفكر د�ن اـسالم (ـسامى) است و ظاـهر و باطن آن، ـحـقا�ق و
رخدادهاى آن را تشك�ل مى!دهد. اسالم، �ك د�ن كامالً سامى است كه جزئى و
وـحدت!ـگرا و غـ�ر ـعقلى و با ـمـحـتوا�ى بـس�ار ـمـحدود است ـكه با اند�ـشهÏ آزاد
ـسـازـگارى نداـشــتـه و اندك متا�لى به ـتـصوف دارد. ا�ن روـ�كرد، دست!كم در
مراحل نخست اسالم وجود داشت و از ا�ن!رو، ماه�ت اصلى ا�ن د�ن را تشك�ل
Ïافت كه ـبه معناى ـعـم�ق با فلـسـفه�مى!دهد. ه�چ آ��ـنى را مانـند اسالم منى!توان ـ
�ونانى!ـ آر�ا�ى در تعارض باشد؛ چرا كه ا�ن فلسفه، كلى!گرا، عقلى، گره!گشا،

آزاداند�ش، آرمان!گرا و متصوفانه است.٧
ژوتـ�ه بر اـساس ا�ن برآ�ند كلى، به ا�ن باور مى!رـسد ـكه ـخرد سامى، از اـستنـباط ـقوان�ن و
مسائل كلى و ن�ز فرض�ه!سازى و نظر�ه!پردازى ناتوان است. در نت�جه، خِرد اسالمى قادر به تول�د
Ïاسالمى ـبه گونه!اى تكرار فلـسفه Ïن، فلـسفه�نظر�ه!هاى علمى �ا مكتب!هاى فلـسفى ن�ست. بنابرا

�ونان است.
نظر�هÏ ـمخال} ا�ن نـظر�ه كه از ـسوى اولرى مطرح ـشد، بر ا�ن باور است ـكه خِرد ـعربى،
ب�شتر متما�ل به ماده اـست و ازا�ن!رو، به طبع، مه�ّاى پردازش نظر�ات فلسفى كه وراى ماد�ات
ن�ستند. وانگهى، روح غالب بر اعراب به دل�ل دشوارى مع�شتى كه داشتند، روح رقابت و ست�ز
در زندگى بود. از ا�ن!رو، به مـفاه�م زا��دهÏ خرد ناب توـجهى نداشتند. اـلبته، ا�ن نظرـ�ه اگر بر
ـعرب!هاى بدوى ـعـصر ـجاهل�ت ـصدق كند، منى!ـتواند بر آنان در زـمانى ـكه متدن �اـفتند ـصادق

باشد.
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ـحقـ�قت ا�ن است ـكه پاسخ!هاى علمى ـقاطعى كه به پـ�روان نظر�ه نژادى داده ـشده، در ابطال آراى
آنان تأث�ر و�ژه!اى داشته است، به طورى كه پا�ه!ـهاى ا�ن آرا، به تدر�ج از اوا�ل قرن ب�ستم فرور�خت.
چ�زى كه به ا�ن ـمهم كمك كرد، ب�دارى ملت!هاى ـسامى بود كه پ�ش!تر ز�ر سلطهÏ استعمار بودند.
به عالوه، ا�ن ملت!ها رـفته!رفته از ابزار متدن نو�ن، بـهره جُستند و از م�ان آنان اد�ـبان، دانشمندان و
ف�لسوفانى ظهور كردند. هم�ن امر بر ادعاى تفاوت نژادى و ا�ن!كه هر نژاد توانا�ى!ها و و�ژگى!ها�ى

خاص خود را دارد و گذشت روزگار آن را تغ��ر منى!دهد، خط بطالن كش�د.
از ا�ن گذـشته، ا�ن اند�شه كه هر نژاد، ـخصوص�ات ثابت ـخود را دارد، به نقد كشـ�ده شد و
دانشمندان ن�ز از جنبهÏ ف�ز�ولوژى ثابت كردند؛ نشانه!هاى تشر�حى (اندام!واره) بدن انسان كه براى
مـشخص ـساخنت گونه!هاى نژادى ـمختل} ـكه بر اساس رنگ ـمو، رنگ چشم و اندازه ـجمـجمه،
صورت مى!ـگ�رد (براى منونه، آزما�ـشى كه روى مردم باسك در ـشمال اسـپان�ا اجنام ـگرفت) امرى
نسبى اـست. افزون بر ا�ن، نژاد را منى!توان �ك واـحد روان!شناختى ـمع�ّن در نظر ـگرفت؛ چرا كه
پژوهش!هاى روان!شناسى نژادها و روان!شناسى اجتماعى نـشان مى!دهد كه ازدواج و مهاجرت!ها و
جنگ!ها و تبادل فرهنگى كه در پى آن مى!آ�د، ا�ن امر را دشوار، بلكه ناممكن مى!سازد كه از نژادى
دست!نخورده و ـكامالً بسـته كه در شرا�ط جـغراف�ا�ى و مكانى ثابت ز�ست ـمى!كند سخن بگو��م؛
چرا كه بـنا به گـفتهÏ ـجبرائ�ل نارد، و�ژـگى ملت!ها به تبع حتول ـتار�خى، تغـ�ـ�ر مى!�ابد. بنابرا�ن،
رو�كردى كه در ـصدد است ماه�ت ثابت نژادها را اثـبات كند، ب�ان!ـگر ناآگاهى نسـبت به ماه�ت و
ـحـقـ�قت ـپد�ده!ها، نـ�ز بى!ـحوصلـگى در ـجست!وـجو و دست!�ابى به ـحـقـ�ـقت است. ـسراـجنام
ز�ست!شـناـسان با دال�ل علمى، نـادرـستى ادـعاى برترى نـژادى را ثابت ـكردند و ا�ن نـظر�ه را ـكه

نژادى خالص و برخوردار از و�ژگى!هاى ثابت تار�خى وجود داشته باشد، رد منودند.
نت�جهÏ پژوهش!هاى دانشمندان ژنت�ك ن�ز ا�ن بود كه �ك!سانى ژن!ها در دوقلوها�ى كه از تخمك
واحدى ب�رون آـمدند، مستلزم �ك!سانى نـت�جه در آزما�ش!هاى سنجش هوش نـ�ست، در حالى كه
�ك!ـسانـى ـمـح�ط ـ�ك متدن و ـشرا�ط آن، ـمــستلزم ا�ن اـمـر است، بلكه مى!توان ـگـفت �ك ژن،

صورت!هاى گوناگونى مى!پذ�رد و ا�ن اَشكال در �ك فرد، از عوامل گوناگون تأث�ر مى!پذ�رند.
به ـعبارت دـ�گر، درمى!�اب�م ـكه تصور �ك ـفرد به عنوان �ك واـحد ا�ـسـتا، جاى ـخود را به
تـصور �ك واـحد پو�ا مى!دهد. از ا�ن!رو، ـبه فرد ـبه عنوان �ك نقش نگر�ـسـته مى!ـشود؛ چرا ـكه
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سرشت او ـبنا به نقشى ـكه در جامـعه ا�فا مى!كند و اوـضاعى كه او را دربر ـگرفـته، تغ�ـ�ر مى!�ابد.
برا�ن اـساس، سرشت انسانى ـثابتى وجود ندارد، بلكه ـموضع هر فرد و نقش او در ـجامعه، ـتنها

طى فرآ�ند در هم آم�ختگى عوامل مح�طى و ژنت�كى مشخص مى!گردد.
اكنون، با�د پرس�د چنان!چه �ك فرد دست!خوش تغ��راتى چن�ن است، قوم�ت!ها و مل�ت!ها

چه وضعى دارند؟
ـحـق�قت اـ�ن است كه بـنا به گـفـتهÏ تـبارشناـسان، متدن ـكسانى ـكه آر�ا�ى ـنامـ�ده مى!ـشوند،
هم!!چون د�گر ـمتدن!ها در بناى متدن انـسانى ـسـه�م بوده است، ـبه ـعالوه در ا�ن رده!بندى نژادى،
هـمان!ـگونه ـكه اـشاره ـشد، پژوهش!هاى زبان!شناـسان ـحرف اوّل را مى!زند، ـپس چگونه ممكن
است رده!بندى!هاى زبانى بر نژادها و تبارها تطـب�ق داده شود، حال آن!كه ارتباـطى قطعى م�ان زبان

و تبار وجود ندارد؟!
از ا�ن گذشته، اگر ادعاى برترى �ا تـفاوت نژادى از د�دگاه علمى درست باشد، چرا هم�شه
فقط به ت�رهÏ مشخصى از سامى!ها كه عرب!ها �ا د�ن اسالم باشد حمله مى!شود، و چرا به �هودى!ها

كه آنها هم سامى تبار هستند  و د�ن آنها، حمله منى!شود؟
بى!ترد�د، آن!چه ب�ش از ـهر چ�ز دـ�گرى سـستى ادـعاى آنـها را نـشان مى!دهد، ا�ن است ـكه
فلسفهÏ اسالمى، تنها زا��دهÏ اند�شهÏ عربى ن�ست، بلكه افراد و مل�ت!هاى غ�ر عرب؛ �عنى غ�رسامى!ها؛
ـمانند ا�رانى!ها و رومى!ها و ـخراـسانى!ها و د�گران هم، در به وـجود آوردن و پروراندن آن ـسـه�م

بوده!اند٨ و ا�ن همان چ�زى است كه پ�روان نظر�هÏِ نژادى را به تناقض!گو�ى مى!اندازد.
Ïن خاورشناسان بارها اذعان داشته!اند كه فلسفه�مسئلهÏ د�گرى كه مطرح است آن است كه اكثر ا
اسالمى هـنوز آن!طور كه شا�ـسته است، ـمورد بررسى علمى قرار نگرـفته است؛ با ا�ن وـجود، آنها

دربارهÏ آن داورى!هاى توأم با اطم�نان دارند!
از سوى د�گر، ـخاورشناس د�گرى به نام دوگا٩ تناقضى را ـكه رنان دچار آن شده در�افت.
او ـمتنى از رنان به دست آورد ـكه در آن ـسعى ـشده تا ثاـبت ـشود مـسلـمانان با ارسطو در تـعارض
هستند و خود فلسفه!اى را پد�د آورده!اند كه عناصر تشك�ل!دهندهÏ آن، با آن!چه كه در مكتب مشائى
بدان پرداـخته مى!ـشود كاـمالً تفاوت دارد. ا�ن در ـحالى است كه رنان ـسردمدار ـكسانى است ـكه
قائل به ناتوانى خِرد عربى در تول�د فلسفه هستند و �ا معتقداند كه فلسفهÏ اسالمى تنها به تدو�ن آراء

�ونان�ان بسنده كرده است.
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Ïاسالمى دفاع كرده و خاطرنشان منوده كه خِردى مانند عقل ابن!س�نا در حوزه Ïدوگا، از فلسفه
اند�ـشه، سراـسر افكار نو و ناب تولـ�د ـكرده است، ن�ز آراء ـمـعتزله و اـشاـعره همه ثـمرهÏ پـخته و

رس�ده!اى از تفكر عربى هستند.
ـگروه د�گرى از اـند�ـشمندان ـغرـبى هـمانند تنـمـان، ـمونك و مك دونالد بر اـ�ن باورند ـكه
مسلمانان، فلسفه!اى قابل تأمل و بررسى دارند كه مناد آن ـكوشش براى ا�جاد سازگارى م�ان عقل

و د�ن است.
به طور كلى، مى!ب�ن�م چگونه موضعى كه طرفداران نظر�ه نژادى اتخاذ كرده!اند منى!تواند در برابر
نقد علمى اـستوار، ا�ستادگى كـند. از سوى د�گر، آثار فلسفى مسـلمانان كه و�ژگى ممتاز و منـحصر
به!فرد ـخود را دارد، بر باور كـسانى كه منـكر اِصالت فلـسفهÏ اسالمى هـستند خط بطالن مى!ـكشد. در
واقع ـف�لـسوـفان ـمسلـمان، مـ�راث فلـسفى �ونان را ـكاو�دند و بـه بررسى آن پرداـختند و رنگ و بوى

�ونان بن�ان گذاشتند. Ïافت فلسفه�اسالمى بخش�دند و مكتب!هاى خود را پس از فهم و در

v�öÝ« ÏtH�K� ’uBš —œ v�öÝ« Ê«—U~½ a|—Uð  U|dE½

تنها تار�خ!نگاران غربىِ معاصر نبودند كه بحث و مجادله درباره فلسفهÏ اسالمى را بد�ن!گونه مطرح
كردند و در ـخصوص آن به دو گروه انكارـكنندگان و تأ��دكنندـگان تقس�م ـشدند. در واقع پ�ش!تر
ن�ز در ب�ن تار�خ!نگاران مسلمان به ا�ن بحران دامن زده شده بود، به نحوى كه برخى ـ اغلب آنها ـ
مواضع ف�لسوفان مسلمان را ستودند و آن را برخوردار از اصالت و نوآورى دانستند، ولى گروهى
د�گر منـكر فلـسـفه!پردازى ـعـرب!ها ـشدند، اـما ـباا�ن ـحال، د�گر ـمـسلـمانان ـمانـند ا�رانى!ها را

برخوردار از توان تول�د فلسفى معرفى كردند.
ـگروه ـسومى نـ�ز ـموضع علمى ـمـ�انه!اى اتـخاذ منودند و ـپرداخت به علوم ـعقلى را بـسـته و
وابـسـتـه به ـشرا�ط زـمان و مكان و ـنـ�ازهاى ـجاـمـعه و ـمتدن!ها دانـستند. در ا�ن ـمــ�ان، رو�كرد
قوم!ـگرا�ى ـكه سراـسر ك�نه و نـفرت به عرب بود، تأثـ�ر عـمده!اى در كاسنت از ارزش نژاد ـعرب و
Ïه�توامنندى!ها و و�ژگى!هاى آنها داشت. ـقوم!گرا�ان ـ به و�ژه ا�رانى!ها ـ ن�ز ـسخنان طرفداران نظر

نژادى را مطرح كردند.
از نظر آنـها، اعراب ملتى بَدَوى، وـحشى و فاـقد هنر و دانش هـستند و توان آفر�نش فلـسفى

ندارند. نگارندهÏ العقد الفر�د مى!نو�سد:
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هم�شه ـملت!هاى عجم در هر جا�ى از زم�ن كه بودند، پادشاهانى داـشتند كه آنها
را س�است و ـحما�ت مى!كردند. ن�ز شهرهاـ�ى دارند كه در آنها زندگى مى!كنند و
احكام و ـمـقرراتى دارـند ـكه تابع آنـها هـستند، و فـلـسـفه!اى دارند ـكه آن را پد�د
آورده!اند، در حالى ـكه عرب!ها فاقد زـمام!دارى هستند كه توده!ها را ـس�است كند
و ـمردم پراكنده را حتت پوشش ـقرار دهد �ا ـسـتمگران را تأد�ب و نابـخردان را از
تبـهكارى باز دارد. عالوه بر ا�ن!ـكه هرگز تولـ�دى در معارف ندارند و ـن�ز از آثار

فلسفى بى!بهره!اند، جز آثار شعرى كه عجم!ها ن�ز از ا�ن هنر برخوردارند.١٠
صاعد بن احمد ضمن سخن گفنت از علوم عرب ـ در زمان جاهل�ت ـ مى!نو�سد:

خدا ه�چ چ�ز از معرفت فلسفى به آنان نبخش�ده و سرشت آنان را مه�ّاى پرداخنت
به ا�ن ـمعرفت ننـموده!است. در مـ�ان قوم ـعرب، كسى كه در اـ�ن زم�نه ـشهرت
�افته باـشد، سراغ ندارم جز ابو �وس} �عـقوب بن اسحاق كندى (٢٦٠ ق) و ابو

محمد حسن همدانى (٣٣٤ ق).١١
سخن صاعد بن احمد ن�ز ادعاى ملى!گرا�ان را كه مى!گو�ند سرشت عرب!ها مجال فلسفه!پردازى
به آنهاـ چه در زمان جاهل�ت و چه بعد از اسالم ـ نداده تأ��د مى!كند. ـصاعد بن احمد تا جا�ى پ�ش!رفته

است كه شهرت «كندى» كه �ك عرب است را به فلسفه!ورزى، تصادفى محض مى!پندارد.
جاحظ هم با وجود ستودن فصاحت و شعر عرب، م�ان آنها و امت!هاى د�گر مقا�سه مى!كند

و مى!نو�سد:
هندى!ها، افكار تدو�ن شده و ـكتاب!هاى تصن�} شده!اى دارنـد كه به فرد مـشهور �ا
ـعالِم مـع�ّنى منـتسب نـ�ست، بلكه ـكتاب!ها�ى است از پـ�ـش�نـ�ان كه به آنـها به ارث
رس�ده و آدابى است ـكه طى روزگار را�ج بوده و تكرار گشته. �ونانى!ها نـ�ز فلسفه و
منطق دارند. ـم�ان ا�رانـ�ان نـ�ز سخن!ورانى هـستند. الـبته، هـمهÏ سخنان اـ�ران�ان و
متامى ـمعانى و ـمـفاه�م عجم، زا�ـ�دهÏ اند�ـشه ـمسـتـمر آنهاست ـكه ـحاصل تالش،
تأمل، را�زنى و ـهم!فكرى، اند�ـشهÏ ـمدام، مطالـعـه و ژرف!ـكاوى در ـكـتاب!ها، در
قالب روا�ت علم پ�ش�ن�ان توسط نسل!هاى بعدى، ن�ز افزودن نسل!هاى پس از آن!ها
به دانش پ�ش از خود است تا جا�ى كه ثمرهÏ ا�ن اند�شه!ها نزد آخر�ن نسل، گرد آمده

است، اما در ا�ن م�ان آن!چه عرب دارد بد�هه!گو�ى است، چ�زى همانند الهام،١٢
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ا�ن بدان معناست كه ـجاحظ معتقد است ـعرب، توان فلسفه!پردازى ندارد، چرا كه فلـسفه تول�د
عقلى است كه به درنگ و اند�شهÏ كامل ن�از دارد. از ا�ن!رو عرب!ها فقط در اـمورى چ�رگى �افتند كه به
بد�ـهه!ـسرا�ى نـ�ازمـند است؛ ـمانند علوم لغت و هنرهاى ـگـفـتارى؛ ـمانـند ـشـعر و نـثر. بى!ترد�د ا�ن
نگرش، جاحظ را جزء كسانى قرار مى!دهد كه مـعتقد به تأث�ر «نژاد» بوده، عقول و خِرد ملت!ها را طبق
نژاد و تبار دـسته!بندى مى!كنند. اكنون، اگر به آراى ـگروهى كه به توان!مندى عرب!ها در فلـسفه!پردازى
ـمـعتـقدند؛ ـمانند ـشـهرـسـتانى ـ نو�سندهÏ امللل و النحل ـ رـجوع كن�م، مى!ب�ن�م ـكه او به وـجود نوعى

حكمت اول�ه نزد اعراب جاهلى اشاره دارد كه در حكمت!هاى كوتاه و ضرب!املثل!ها منود پ�دا مى!كند.
شهرستانى، هم!چن�ن م�ان عرب!ها و هندى!ها ـمقا�سه مى!كند و به ا�ن نت�جه مى!رسد كه ا�ن دو
ملت وـجه مـشتركى دارنـد؛ در ا�ن!كه هر دو ـما�لند ـخواص اشـ�ا را ب�ان كنـند و طبق احكام ماهـ�ات

حكم دهند. بنابرا�ن مَثَل عرب، مانند هندى!هاست كه مى!توانند فلسفه!پردازى كنند. او مى!نو�سد:
از ـجـملهÏ ا�ـشـان حكـمـاى ـعـرب هـسـتند ـكـه ـگـروهى اندك!اند، ز�را ـبـ�ـشــتـر
حكمت!هاى آنـها بد�ـهه!ـگو�ى!ها و افكار آنى است و چه!بـسا از باب پ�ش!ـگو�ى،

اظهاراتى داشته باشند.١٣
و در جا�ى د�گر مى!نو�سد:

عرب!ها و هندى!ها تقارب مسلك دارند و ب�شتر به ب�ان خواص اش�ا و حكم دادن
بنا بر احكام ماه�ات و حقا�ق و به كارگ�رى امور روحانى متا�ل دارند.١٤

ا�ن بدان ـمعناست ـكه عرب!ـها مانند هندى!ـها به احكام كلى و اـمور عقلى و ـمـجردات متا�ل
دارند؛ �عنى پرداـخنت به موـضوـعات فلـسفى و ـمـسائل آن. اكنون، اـگر ـشـهرـسـتانى توان!مندى
ـعرب!ها را در بحث!ـهاى فلـسفى و نگرش ـعقـلى ـمـجرد، هم!پاى هندى!ها مى!داـند، تار�خ!نگار
د�گرى به نام تقى!الد�ن احمد بن على مـقر�زى صاحب كتاب اخلطط معتـقد است: عرب!ها مانند

د�گر مل�ت!ها و البته، با درجهÏ كمترى توان بحث!هاى فلسفى را دارند. او مى!نو�سد:
ـفـ�لـسـوـفان، به ـگـروهى از هندى!ـها و برهـمـا�ى!ها�ى ـكـه ر�اضت!هاى ـشـد�د
مى!كشند، اطالق مى!ـشود. آنان اساساً پ�ش!ـگو�ى را منكر مى!شوند و ا�ن عنوان
و الـبـته، با شدت ـكـمترى ـبر عرب!ها اطالق مى!ـگردد. اـما حكمت ـعرب!ها به
اند�شهÏ آنان و مشاهدهÏ طب�عت توسط آنان برمى!گردد. آنان به پ�ش!گو�ى در برخى

امور قائلند، اما در علوم ضع�}!تر�ن هستند.١٥
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بررسى آراء اـند�ـشـمندان اـسـالمى١٦ دربارهÏ ـمـاه�ت ـمــ�ـراث ـعــقـالنى اـسـالمى را ـبا نظر
ابن!خلدون دربارهÏ ا�ن چالش به پا�ان مى!برـ�م. او ملت!ها را به صورت نژادـها�ى كه ـسرشت!هاى
و�ژهÏ خود را دارند رده!بندى نكرده، بلكه تأث�ر شرا�ط زمانى و مكانى و اجتماعى را در شكل!گ�رى
اند�ـشه و ـسرشت مـلت!ها دـخ�ل دانـسـته است. براى ـمـثال، آـموزش عـلوم ـ بنا به ـگـفـتهÏ او ـ به
سخن!گفنت از ـمعارفى مربوط مى!شود كه بـ�شتر در مح�ط!هاى شـهرى وجود دارد، كه با آبادانى و

متدّن افزا�ش �افته اما در شرا�ط بَدَوى كاهش مى!�ابند.١٧
او دانش!ها و علومى را ـكه بشر به آنـها مى!پرداخـته، دو بخش ـعقلى و نقلى تقـس�م مى!كند و
مى!نو�سد: علوم ـعقلى؛ مانند منطق، ف�ز�ك، ـمتاف�ز�ك و علوم تعلـ�مى كه همه مـعارفى هستند
كه انـسان بنا به ماه�ت اـند�شهÏ خود ـبر آنها آـگاهى مى!�ابد و در ا�ن!جا ـم�ان ـعرب و عجم تـفاوتى
ن�ست، جز از نظر شرا�ط مكانى و زمانى ـكه هر كدام از عرب و عجم در آن رشد مى!�ابند.١٨ ا�ن
بدان معناست كه هر فردى مى!تواند در مباـحث فلسفى وارد شود؛ چرا كه فلسفه و�ژهÏ ملت �ا نژاد
مـعّ�نى ن�ست، بلكه از ـمعارفى است كه تـنها اهالى آبادانى!ها و مـتمدن در آن مـهارت مى!�ابند، از
ا�ن رو، عرب!هاى دورهÏ جاهل�ت فلـسفه!اى نداشته!اند؛ چرا كه بنا ـبه شرا�ط بدوى!اى كه در آن به
Ïعنى در دوره�ـسر مى!بردند، فاـقد اـستـعداد و�ژه در ا�ن باب بودند، اـما هنگامى ـكه متدن �اـفتند، 
حكومت عباس�ان، به امور مملكت!دارى و س�است جامعه روى آوردند و دانش را براى غ�ر عرب
واـگذاشتند. از ا�ن!رو، اـكثر پرچم!داران دانش، ـغ�ر ـعرب و �ا از ـكسانى هـستند كه نزد ـعجم!ها
شاگردى كرده!اند١٩، اما ا�ن بدان معنا ن�ست كه سرشت عرب!ها و طبع آنها مشكل خاصى دارد،

بلكه به ا�ن بر مى!گردد كه غ�ر عرب!ها متدن خود را پ�ش از عرب!ها آغاز كردند.
�ونانى پ�دا كردند و خود Ïدر هر صورت، ف�لسوفان اسالمى مهارت خاصى در پرداخنت به فلسفه

داراى فلسفهÏ و�ژه!اى شدند كه در آن با بس�ارى از آراى معلم اوّل (ارسطو) مخالفت ورز�دند.٢٠

v�öÝ« ÏtH�K� X�U�« ÏÁ—UÐ—œ d�UF� ÊU|«dÖÅÂöÝ« È«—¬

اكنون با�د به آراء ـگروهى بـپرداز�م ـكه مـعـتقدند ـفلسـفهÏ اسالمى اـصالت و نوآورى دارد. بنابرا�ن،
ـشا�سـته است ا�ن ـم�راث ـفكرى به گونه!اى ـمـتما�ز از ـگونه!هاى اند�ـشهÏ انـسانى باشد. اـ�نها نـ�ز دو
گروه!اند: گروه نـخست معتـقدند فلسفهÏ اسالمى زا��دهÏ مح�ط اسالمى است؛ ـچرا كه طى مناقشات
پر!ق�ل و قال مربوط به علوم قرآن و حد�ث، دانش اـسالمِى اص�لى با نام «علم اصول فقه» پد�د آمد٢١
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كه مذاهب كالمى در دامان آن ظهور پ�دا كردند.
�ونان در ا�ن حوزه زم�نهÏ بارورى �افت و ن�ز تفكرى فلسفى در برابر خود د�د Ïن م�ان فلسفه�در ا
كه همهÏ ابزارهاى نظر�ه!پردازى فلسفى را از رهگذر تأمل در مسائل فـقه و موضوعات و ق�اس!هاى آنها
به نحو ـكامل پ�دا كرده بود. ـپس جر�ان فلسـفه �ونانى ـ بر اساس ا�ن حتل�ل ـ ـصرفاً به منزلهÏ جو�بارى
پرـشتاب بود ـكه بنا بر حـتم�ت تـعامل فرهنـگى كه ـخود برآ�ند مـجاورت مكانى و متاس متدن!ها در ا�ن
منطقه باستانى است، به ا�ن رودخانهÏ بزرگ پ�وست و مسلـمانان هم به ا�ن م�راث �ونانى روى آوردند

تا موضوع!هاى آن را با ش�وه مقا�سه و مقارنه و نه ش�وه فراگ�رى صِرف، به بحث و بررسى بنش�نند.
آنها آن!چه را با د�ن و موضع فلسفى آنها در قبال د�ن، در تعارض بود، رد كردند و آرا و مكاتبى
را كه با عق�دهÏ اسالمى آنها در تضاد نبود، پذ�را گشتند. البته، ا�ن نظر�ه پ�ش از آن!كه پردازنده!اش آن
را مطرح كند، در مـ�ان خاورشناسان مـخالفان خود را داشت. ـخاورشناس معروف، فون ـكر�مر بر
ا�ن باور است: ـق�اس ـفقهى!اى ـكه فـق�ـهان مسلـمان مانند ابن حنبل، ـشافعى، ابن تـ�مـ�ه و د�گران
�هودى دارد و لفظ «ق�اس» در زبان ـعبرى بوده است. ا�ن رأى را خاورشناس Ïشه�مطرح مى!كنند، ر
د�گرى با نام برنـشفج ـ اـسـتاد مطالـعات اـسالمى در دانشـگاه سوربن ـ ـصائب ـشـمرده و از آن دـفاع
كرده!است. نگارنده، در ا�ام ـحتص�ل در ا�ن دانشگاه موفق ـشدم از سخنرانى او در ا�ن زم�نه اسـتفاده

كنم و ضع} ا�ن اشكال را به استناد پژوهش!هاى تار�خى دربارهÏ ر�شهÏ زبان!ها ثابت كردم.
مى!دان�م دو زبان عربى و ـعبرى به اصل واحدى برمى!ـگردند و هر دو از مجـموعهÏ زبان!هاى سامى
هستند. اكنون كه بهره!گ�رى زبانى واحد است، پس جاى ترد�دى ن�ست كه واژه!هاى واحد وجود دارند
كه در دو شعبهÏ زبان سامى، �عنى عبرى و عربى از �ك ر�ـشه هستند، به طورى كه منى!توان گفت �كى از
ا�ن دو زبان از د�گرى بــهره برده است، بنابرا�ن ـمى!توان ادـعا ـكرد ـكه «ـقـ�ـاس» واژه!اى ـعربى است،

هرچند كه در اصل عبرى است. بنابرا�ن ادعاى فون كر�مر و دنباله!رو او برنشفج نادرست مى!منا�د.
نظر دومى ـكه منـكر اصاـلت قـ�اس ـفـقهى ـنزد مـسلـمانان است، نظر ـخاورشناس ـمـعروف
گُلدز�ـهر است. او بر ا�ن باور است ـكه ـمسلمانان به ـمـ�زان فراوانى از اـحكام فـقهى!اى اـستـفاده
بردند ـكه پ�ش از ـفـتوـحات اـسالـمى از ـسوى ـمـحاكم رومى در بـ�روت ـصادر مى!ـشد، و ـفـقـ�ه
اوزاعى٢٢ بـهـتر�ن دل�ل بر ا�ن تأثـ�رپذ�رى اـست و از هـم�ن!روى، مى!توان ـگفت نظر�هÏ قـ�اس از

جانب فق�هان رومى به مسلمانان منتقل شد.
به نظر ـما، ا�ن نـظر�ه چنان ـسست و بى!ـما�ه است ـكه بحث ـمـجادـله!اى منى!طلـبد؛ چرا ـكه
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اّوالً، نوشته!ها�ى كه درستى ا�ن مدعا را ثابت كند، از امام اوزاعى به دست ما نرس�ده!است، بلكه
متون متفرقّه!اى كه به اوزاعى انـتساب �افته، حاكى از رو�كرد «مذهب مالكى» روشنى است كه او
داشـته است. ثان�اً، ـقطع�ّـتى كه پ�ـشرفت موـجود در مطالعات ـقرآن و حد�ث نـشان مى!دهد، ا�ن
است ـكه ـمرحله به ـمرحله ـمدارج تكاـمل را پشت ـسر نـهاده تا ا�ن!ـكه به!دور از تأثـ�رات و ـعوامل

ب�رونى، به پختگى رس�ده است.
در آغاز ظهور اسالم ب�م آن مى!رفت ـكه رسوبات فرهنگ بت!پرستى و ن�ز ابهاـمات گفته!هاى
اهل كتاب و ـمغا�رت ا�ن گفـته!ها با فطرت اسالمى، به آ��ن اسالم لطمه ـبزند. از ا�ن رو، قضات
و زـمامداران ـسرزـم�ن!هاى اسالـمى در صدر اـسالم ـما�ل نبودند در داورى!ـها و فصل دـعاوى به

چ�زى جز كتاب و سنت استناد كرده �ا به مستندى نظر كنند كه خارج از حوزه آن دو باشد.
در ا�ن!جا، گرچه از نظرى دفاع مى!كن�م كه به اصالت فلسفهÏ اسالمى در ـ رو�ارو�ى با منكران آن!ـ
قائل است ولى برخى از نتا�جى را كه قائالن ا�ن نظر�هÏ به آن رس�ده!اند، منى!پذ�ر�م. ا�ن احت�اط!پ�شگى
در طرح ـمـسئله، ـما را به ـصـحبت دربارهÏ ـموضع ـگروه دوم ـ از دـسته دوم ـ ـمى!كـشاند ـكه نظر اـكـثر

پژوهش!گران معاصر در فلسفهÏ اسالمى است، با تفاوتى كه در رو�كرد �ا خاستگاه خود دارند.
خالصهÏ د�دگاه آنان ا�ن است كه ـمسلمانان، از همان آغاز رو�كرد متدن در ـمعرفت!آموزى،
مدارج را ـمرحله به مرحله پشت سر نهادند. آـنها در صدر اسالم به علوم ـقرآن و سنت پرداختند و
Ïاـفتند، ـسپس احكام ـفـقهى را دنـبال ـكردند و به دنـبال آن به بحث درباره�در ـمـباحث آن ـمـهارت 
ـمـسائل دـ�ن براى دـفاع از آن ـ در رو�ارو�ى با دـشمـنان ـ پرداـختند. ا�ن!ـجا بود ـكـه دانش ـفـقه و

هم�ن!طور علم كالم پ�دا شد.
مسلمانان آنگاه به تأمل و درنگ در چند و چون عقا�د اسالمى و احكام د�نى نشستند تا ا�ن!كه
علم اصول ـفقه پـ�دا شد. آنان بى!ه�چ كمك ـخارجى، به استنـباط احكام فقهى پرداـختند تا به ا�ن
�ونان را Ïن ـمرحله از ـح�ات علمى ـخود، فلسـفه�ـمرحله از كـمال و پختگى رـسـ�دند، سپس در ا
فراگرـفتند. زمانى كه فلسـفه ـ از متون �ونانى ـ به عربى ترجـمه شد و به بحث و بررسى و شناخت
چون و چراهاى آن پرداختند، كوش�دند تا م�ان فلسفه و د�ن سازگارى ا�جاد كنند؛ گو�ى، فلسفه

را جز در مرحله!اى كه خود از جنبهÏ عقلى به سطح ا�ن م�راث فلسفى رس�ده بودند، ن�اموختند.
ـشا�د اـگر اـمكان منـتقل ـساخنت اـ�ن ـمـ�راث به آنـها دست ـمنى!داد، اند�ـشهÏ اـسالمى به اوج

مى!رس�د و خرد د�نى مى!توانست فلسفهÏ و�ژه خود را كه كامالً از اصالت برخوردار بود ب�افر�ند.



≤∞
≤¨
ÂË
œ Ë
 ‰
Ë«
 Á—
UL
ý
Ø
r¼
œ“
U| 
‰U
Ý
Ø
dE
½ Ë
 b
I½

s�Ý Áb}JÇ

از مناـقشاتى ـكه دربارهÏ چند و چون فلـسفهÏ اـسالمى و مـ�زان توان!مندى ـعرب!هاـ به طور كلى ـ و
مسلمانان ـ به طور خاص ـ بر فلسفه آفر�نى مطرح شد، مى!توان�م به نتا�ج ز�ر برس�م:

»ÒË‰̈ ادعاى برترى نژادى با منطق هم!خوانى ندارد و از ه�چ ـمبناى علمى برخوردار ن�ست.
ازا�ن!رو، منى!توان مـ�ان عرب و غـ�ر عرب، از جهت نژاد �ا ـسرشت تفاوت ـقائل شد. وانگهى،
و�ژگى!هاـ�ى ـكه طرـفداران ـنظر�ه برترى نژادى به ـعـرب!ها نـسبت ـمى!دهند، ـفقط ـبر ـعرب!هاى
ـجاهلى ـكه حتت!تأثـ�ر ـمـح�ط ـجاهل�ت بودند، هم!ـخوانى دارد ـكه هـمهÏ مل�ت!ها ا�ن ـمرحله!ها را
پشت!ـسر ـنـهاده!اند، از ـجمله �وناـنى!ها. به ـعالوه، هنگاـمى ـكه ـعرب!ها در دورهÏ ـعبّـاسى متدن
�افـتند، نقش فعّـالى در جنبش علمى ا�فا ـكردند، گر چه اـكثر آنـها به دل�ِل تعـصبى كه داـشتند، به

ر�است و س�است امور مملكت روى آوردند. پس سرشت �ا نژاد در ا�ن رو�كرد نقشى نداشت.
ÂËœ̈ ـمسلـمانان، فلـسـفهÏ ـمـخـصوص به ـخود را پد�د آوردند؛ فلـسـفه!اى ـكه مى!توان آن را
فلسفهÏ اسالمى نام�د چرا كه اند�شمندان اـسالمى از مل�ت!هاى مختل} اسالمى، اعم از عرب!ها،

ا�رانى!ها، رومى!ها و سر�انى!ها در آفر�نش آن سهمى بسزا داشتند.
سوم، با وـجود ا�ن!كه فلـسفهÏ اسالمى داراى اـصالت است، �عنى ظـهور آن در حوزهÏ اسالم
هنگامى بود كه اند�شهÏ اسالمى پختگى پـ�دا كرد و به سطحى رس�د كه توانست فلـسفه!آفر�نى كند،
ولى باز مسلمانان مشتاق آن شدند از د�دگاه!هاى فكرى و اـند�شه!هاى امت!ها�ى كه پ�ش�نه ب�شترى
�ونانى، ا�رانى، هـندى، مـسـ�حى و Ïن!رو، فلـسـفه�در ا�ن زـم�نه داـشتند، آـگاهى پـ�دا كنند، از ا
گنوسى را ترجمه ـكردند و حتت!تأث�ر آنها قرار گرفتند. ا�ن ـحق�قتى است كه مسلـمانان در كتاب!ها

و نوشته!ها�شان به آن معترف!اند.

∫U¼ÅXýu½ÅvÄ

١. عنوان!هاى فرعى از مترجم است.
٢. از ـجمله ـخاورشناـسان: منك، ودى ول}، اـم�ل بر�ـ�ه، نـلل�نو هـستند و از ـمـ�ان ـعرب!ها: لطفى الـسـ�د و د�گر
ـمـعاـصران ـكه ب�م آن دارند اطالق نام اـسالمى، ـمعـناى عـقاـ�دى اـسالم را نـ�ز دربرـگـ�رد و ـخواه�م د�د ـكه متا�ز
قائل!شدن م�ان دو معناى متدن اسالمى و عقا�د اـسالمى، ا�ن اشتباه را برطرف خواهد كرد، به گونه!اى كه مى!توان
ف�لـسوف �هودى �ا ـمس�حى را ـكه در سا�ه متدن اسالمى و در ـپرتو مضاـم�ن و فضاهاى آن فلـسفه آـفر�نى كرده، از
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نظر متدّنى، ف�لسوف اسالمى نام�د، بى!آن!كه ا�ن نام!گذارى آس�بى به آ��ن اصلى او بزند.
٣. برخى از كسانى كه قائلند ا�ن فلسفهÏ اسالمى است عبارتند از: هورتن، دى بور، ژوت�ه و كاردفو.

٤. مته�د لتار�خ الفلسفة اإلسالم�ة، قاهره ١٩٤٤، چاپ اول، ص ٢١.
٥. التراث ال�ونانى فى احلضارة االسالم�ة: تراث االوائل، كارل ه�نر�ش بكر، ترجمهÏ ع. بدوى.

٦. ژوت�ه، املدخل إلى الفلسفة االسالم�ة، ترجمهÏ عربى، ص ٦٦.
٧. همان، ص ١٢٦.

٨. ا�ن تعب�ر درستى ن�ست كه: ا�ران�ان در اح�اى فلسفهÏ اسالمى با اعراب هم!طراز قلمداد شوند، وقتى اعراب را اصل
و ا�رانـ�ان را به ـگونه!اى در احـ�ا و تدو�ن فـلسـفهÏ اـسالمى با آنـها سـه�م بدانـ�م. اصل و اساس فلـسـفهÏ اسالمى را
ا�ران�ان پى!ر�زى منودند و ـكسانى چون فارابى و اـبن!س�نا از پا�ه!هاى اساسى فلـسفهÏ اسالمى هسـتند و ا�ن موضوع
ه�چ ارتـباطى به اـعراب ندارد. تنـها كسى ـكه ـقبل از ا�نـها به ب�ان ـفلسـفه و آن هم از نوع ـكالمى آن،پرداخت و از

اعراب است، كندى است و نقش وى هم براى اهل فلسفه معلوم است.
9. Dugat.

١٠. العقد الفر�د، ج ٢، ص ٨٦.
١١. صاعد االندلسى، طبقات االمم.

١٢. الب�ان و التب��ن، ج ٣، ص ١٥٠.
١٣. امللل و النحل، ص ٢٥٣.

١٤. همان، ص ٣.
١٥. اخلطط، ج ٤، ص ١٦٣.

١٦. منظور مورخّان اسالمىِ هم!عصر با پ�دا�ش فلسفهÏ اسالمى و شكوفا�ى آن در عصر عباسى است.
١٧. مقدمه تار�خ ابن خلدون، ص ٣٧٩.

١٨. همان، ص ٤١٧.

١٩. همان، ص ٤٩٩.

٢٠. همان، ص ٤١٩.
٢١. ا�ن رأى را استاد اكبر ش�خ مصطفى عبدالرزاق در كتاب خود التمه�د لتار�خ الفلسفه االسالم�ة (قاهره، ١٩٤٤)

مطرح كرد.
٢٢. از نظر�ه!پردازان مذاهب اهل سنت.


