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 آشنایی مسلمانان با فلسفۀ یونان
در سال گذشته، به اختصار با فلسفۀ یونان و نمایندگان بزرگ آن ـ یعنی سقراط، افالطون 
و ارسطو ـ آشنا شدیم. مابعدالطبیعه در یونان با این فالسفه و به خصوص افالطون و ارسطو به 
کمال خود رسید و میراث فکری ایشان قرن ها موضوع تحقیق پژوهشگران و اندیشمندان بود. 
در آغاز، یونان مرکز نشو   و نمای اندیشه های فلسفی بود، اما بعد از ارسطو رفته رفته مرکزیت 

خود را از دست داد و حوزه های فلسفی و علمی، به اسکندریه1 منتقل شد.
حوزۀ اسکندریه تا زمانی که مصر مغلوب مسلمانان شد، دایر بود و از این جهت، در انتقال 

تفکر یونان به سرزمین های اسالمی سهمی به سزا داشت.

 نهضت ترجمه
مسلمانان در سال 638 میالدی سوریه و عراق را تسخیر کردند و پس از چهار سال ایران را 
هم به تصرف درآوردند. در سال 661 میالدی دولت بنی امیه در دمشق تشکیل شد. دوران خالفت 
بنی امیه آمیخته با ظلم و سیاهی بود. در این دوره، حکومت قومی و آداب جاهلیت تا حدی تجدید 
حیات یافت. در نتیجه، شرایط برای فعالیت های فکری و فرهنگی به حال تعطیل درآمد و فرهنگ 
اسالمی دچار فترت و رکود شد. خالفت بنی عباس نیز اگرچه با ظلم و ستم همراه بود، اما از جنبه 

علمی، اوضاع را تا حدودی دگرگون کرد. خالفت این خاندان، دو واقعۀ مهم را به دنبال داشت:
اّول اینکه ایرانیان به دستگاه خالفت راه یافتند و دوم اینکه بغداد مرکز خالفت اسالمی قرار 
گرفت. این هر دو واقعه، در تحول فرهنگی و نهضت ترجمۀ کتب علمی و فلسفی مؤثر افتاد. 
می دانیم که خالفت عباسیان به یاری ایرانیان استوار شد و بعضی از نخستین خلفای عباسی در 

1.  اسکندریه نام شهری است که اسکندر مقدونی آن را در سال 331 پیش از میالد بنا کرد و پس از او سلسلٔه بطالسه که جانشینان اسکندر در مصر 
بودند، اسکندریه را پایتخت خود قرار دادند و علم و دانش و فلسفه را ترویج کردند.
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1. پیروان افلوطین، فیلسوف یونانی متأخر که نزد مسلمانان به شیخ یونانی مشهور است، نوافالطونیان نام گرفتند.

محیط هایی ایرانی تربیت شدند و وزرا و درباریانشان نیز ایرانیانی فرهنگ دوست بودند. بدین ترتیب، 
با راهنمایی وزیران و مشاوران ایرانی و دانش پرور، زمینه برای تحولی علمی و فرهنگی فراهم شد.

و  توصیه  با  و  دوانیقی  زمان منصور  در  بغداد در سال 145 هجری،  از طرف دیگر، شهر 
همکاری برمکیان تأسیس شد و دستگاه خالفت از دمشق به آنجا انتقال یافت. 

اندکی پیش از فتوحات مسلمانان، انوشیروان ساسانی در خوزستان مدرسه ای تأسیس کرد 
و بسیاری از کتب سِریانی، هندی و یونانی را در آنجا گردآورد. این مدرسه هفت تن از فالسفۀ 
نوافالطونی1 را که از آتن اخراج شده بودند، به استادی پذیرفت و به آنان اجازه داد که دانش خود 
را منتشر سازند. بدین ترتیب، ایرانیان قبل از تسلط مسلمانان با فرهنگ یونانی آشنا شده بودند.
پس از استقرار دولت عباسی در بغداد، به دلیل نزدیکی این محل با خوزستان، رجال سیاسی 
بغداد با جندی شاپور آشنا شدند و به اهمیت علمی آن پی بردند. پس از چندی، آنان مقدمات 

حضور استادان جندی شاپور را در بغداد فراهم کردند.
عالوه بر این، میراث تفکر یونانی از طریق حوزۀ اسکندریه به انطاکیه و سپس به َحّران 

منتقل شد. استادان فلسفۀ حّران درعهد خالفت معتضد عباسی از حّران به بغداد منتقل شدند.
از همان ابتدا، برمکیان می کوشیدند تا خلفا را به ترویج علوم جندی شاپور وادار کنند. این 
امر در دوران خالفت هارون الرشید ابعاد گسترده ای یافت. هارون به توصیه و تشویق وزیر 
خود، یحیی برمکی، »بیُت الِحکَمه« یا »  َخزاَنَهُ  الحکمه« را در بغداد تأسیس کرد. این محل، 
مرکز تجمع اهل علم و فلسفه و مترجمان کتب علمی و فلسفی از زبان های گوناگون بود. 
بیت الحکمه در دورۀ خالفت مأمون ـ که مادرش ایرانـی و خـود تربیت یافتۀ ایرانیان بود و به 
فلسفه اظهار تمایل می کردـ  رونق زیادی یافت و کار مطالعه و تحقیق باال گرفت. نقل و ترجمۀ 
علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست از زبان های یونانی، 
پهلوی، هندی و سریانی بیش از پیش اهمیت یافت و دستگاه خالفت از آن به نیکی حمایت 
می کرد. چنان که نوشته اند هر کتابی که ُحنین بِن اسحاق مترجم معروف و زبردست آن زمان از 

یونانی به عربی ترجمه می کرد، مأمون هم وزن آن، زِر ناب به وی می بخشید.
در آغاز کار، اهل دانش به حوزۀ جندی شاپور توجه بیشتری داشتند، ولی بعدها که نهضت 
ترجمه گسترش بیشتری یافت، دیگر مراکز علمی و به خصوص حوزۀ اسکندریه اهمیت زیادی 

یافت و به ترجمه از زبان یونانی اهتمام بیشتری شد.
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آیا برای پیشرفت الزم است به میراث علمی گذشتگان توجه نماییم؟ دالیل خود را با 
دوستان خود درمیان بگذارید. آیا آنها با دالیل شما موافق اند یا مخالف؟ دالیل مخالفت 

آنها را جویا شوید. 

جست و جو

باری، هنوز هشتاد سال از سقوط دولت اُموی نگذشته بود که قسمت زیادی از تألیفات ارسطو 
و شارحاِن مدرسۀ اسکندریه و بسیاری از کتب جالینوس و برخی از محاورات افالطون به عربی 
ترجمه شد. دکتر ابراهیم َمْدکور1 می گوید: »مسلمانان مدت سه قرن به ترجمۀ آثار علمی و 
فلسفی و ادبی که ملل دیگر برای آنها به میراث نهاده بودند، پرداختند. آنها این میراث عظیم 

انسانی را از شش زبان گرفتند: عربی، سریانی، پهلوی، هندی، التین و به خصوص یونانی.«

 ترجمه های فلسفی
عالوه بر حنین بن اسحاق که مترجمی بسیار توانا بود و آثاری را از زبان یونانی به عربی 
ترجمه کرد، پسر او اسحاق بن حنین نیز مترجمی چیره دست بود. اسحاق برخالف پدرش که 
بیشتر به ترجمۀ کتاب های طّبی اشتغال داشت، به ترجمۀ کتب فلسفی و به ویژه آثار ارسطو و 

شروح آنها همت گماشت و برخی از کتاب های مهّم ارسطو را ترجمه کرد2.

نهضت ترجمه چه کمکی به ترویج علم و دانش به خصوص دانش فلسفه کرد؟ 

کشف رابطه

چرا خلفای عباسی شیفتۀ ترجمۀ آثار علمی پیشینیان بودند؟ 

بررسی

1.  موّرخ فلسفه، اهل مصر
2. از جمله کتاب های »نفس«، »اخالق« و ... .
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همچنین ابوبِْشر َمـّتی بن یونس، استاد فارابی، کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد. ابن ناِعمِه1 
کتاب »اُثُولوجیا« را که بخشی از تاسوعات2 افلوطین3 است، ترجمه و کِندی4 آن را اصالح کرد. 

این کتاب به اشتباه به ارسطو نسبت داده شد و به نام اثولوجیای ارسطو معروف گشت.
به هر حال، همۀ آثار ارسطو و برخی آثار افالطون و افلوطین ترجمه شد، اما مترجمان به 
این بسنده نکردند و برای فهم نکات پیچیدۀ حکمت ارسطو به ترجمۀ آثار شارحان او نیز دست 
زدند.از جمله، شرح اسکندر اَفرودیسی ـ که ابن سینا او را »فاضل متأخرین« نامیده است ـ به 

عربی ترجمه شد.

از معارف ملل قدیم غرب آسیا در حوزه های  آنچه  یونان و  ترتیب، میراث فالسفۀ  بدین 
اسکندریه و حّران و غیر آنها تمرکز یافته بود، در  دسترس مسلمانان قرار گرفت. مسلمانان نیز 
پرورش یافتۀ دینی بودند که از یک طرف عالی ترین معارف توحیدی و عمیق ترین دیدگاه ها 
را در خصوص جهان هستی تعلیم می داد و از طرف دیگر، راه را برای تحصیل علم و حکمت 

هموار کرده بود و پیشوایان آن را اعتقاد بر این بود که: 
اَلِحکمُه َضالَّهُ   المؤِمِن، َفاطلُبوَها َولَو ِعنَد الُمشِرکِ.5

حکمت، گمشدۀ مؤمن است. پس آن را طلب کنید ؛ حتی اگر نزد مشرک باشد.
در چنین شرایطی، مسلمانان به دلیل عالقه مندی به علم و حکمت با کمال اشتیاق در آرای 
گذشتگان نظر کردند و به زودی مجموعۀ معارف پیشینیان را فرا گرفتند. در حقیقت، یادگارهای 
حکیمان بزرگ یونان، سرانجام به وارثان حقیقی آن در عالم اسالم منتقل شد. نوابغی مانند 

1. عبدالمسیح بن عبداهلل حمصی معروف به ابن ناعمه.
Enneads .2؛ نام کتاب افلوطین که نُه بخش دارد )نُه گانه ها(.

Plotinus .3؛ فیلسوف مصری االصل یونانی متولد 204 میالدی.
4. ِکندی را از نظر تاریخی نخستین فیلسوف مسلمان می دانند.

5.  بحاراالنوار، ج 78، ص 34.

آیا ترجمه های یک اثر توسط مترجمان مختلف با یکدیگر متفاوت است؟ به نظر شما 
چه چیز باعث این تفاوت می شود؟ 

بررسی
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ابونصر فارابی و شیخ الرئیس ابوعلی سینا و متفکران بزرگ دیگر که استعدادهای فکری و نیروی 
خالقیت آنان به برکت کتاب و سنت در اوج شکوفایی بود، از طریق همین آثار ترجمه شده، با 
حکمای یونان هم سخن شدند و آرای آنها را نقد کردند و نظام فلسفی نوینی را سامان بخشیدند. 
این نظام فلسفی ضمن برخورداری از آرای افالطون و به خصوص ارسطو، اندیشه های جدیدی 
را نیز دربرداشت که سبب گسترش هریک از نظام های فلسفی گذشته، می شد. بدین ترتیب، 
فلسفۀ اسالمی به طور رسمی تأسیس شد. این فلسفه به جهت غلبۀ گرایش ارسطویی در  آن، 

به فلسفۀ مّشاء1 معروف شد. 

 تأثیر در تفکر مغرب زمین
متفکران مسیحی قرون وسطی طی قرن های متمادی تنها تا حدودی با افکار افالطون و 
نوافالطونیان آشنایی داشتند و سیطرۀ فکری اُ گوستینوس فیلسوف مسیحی نامدار قرن پنجم 
میالدی ـ که خود، نوافالطونی بود ـ تا قرن دوازدهم میالدی ادامه داشت. از قرن دوازدهم 
به تدریج آثار ابوعلی   سینا و ابن رشد به التین ترجمه شد و در اختیار متفکران مسیحی مغرب 
زمین قرار گرفت. آنان از طریق آثار فالسفۀ اسالمی، عالوه بر کسب شناخت گسترده تر از 
با  اعتقادات دینی  راه سازگار  کردن  در  فیلسوفان اسالمی که  ابتکارات  با  ارسطو  اندیشه های 
استدالل های عقلی گام های بلندی برداشته بودند، آشنا شدند. تا جایی که از قرن سیزدهم به 
بعد عنصر درخشان عقل که در فلسفۀ اسالمی جایگاهی خاص داشت، بر فرهنگ مسیحی 
زمین،  مغرب  دانشگاه  نخستین  پاریس،  دانشگاه  سیزدهم  قرن  در  نهاد.  به جا  آشکار  تأثیری 
بنیان گذاری شد. استادان برجستۀ این دانشگاه متفکرانی چون آلبرت کبیر، توماس آکوئینی و 
اساتید دانشگاه های دیگر که پس از پاریس تأسیس شدند برخی به شدت تحت تأثیر ابن سینا 
قرار داشتند و برخی نیز کاماًل از تفکر ابن رشد پیروی می کردند. از باب مثال، دانشگاه آکسفورد 

1.  معروف است که ارسطو در هنگام تدریس در باغ لوکایون،مدرسۀ خویش قدم می زد و در حال قدم  زدن فلسفه خود را بیان می کرد و لذا 
فلسفۀ او به فلسفۀ مّشاء معروف شد.

چرا فارابی و ابن سینا را نمی توان صرفًا شارح فالسفۀ یونان دانست؟ 

ارزیابی
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نیز که کمی بعد از دانشگاه پاریس در انگلستان تأسیس شد، از وجود کسانی چون راجربیکن1 
بهره می برد. بیکن از نظر فلسفی از ابن سینا و از نظر علمی از ابن ِهیَثم، فیزیک دان بزرگ 
اسالمی، تأثیر می پذیرفت و این تأثیرات در نوشته های او آشکار است. تأثیر عقالنّیت ابن سینا 
و ابن  رشد در فرهنگ غرب به حّدی است که موّرخان فلسفه، اصالت عقل اروپاییان را در عصر 

جدید تا حّد زیادی متأثر از فلسفۀ اسالمی می دانند.

Roger Bacon .1 ؛ از پیش گامان اولیۀ نهضت رنسانس در مغرب زمین
2.  پیش از دورۀ صفویه حوزه ای فلسفی در شیراز پایه گذاری شد و متفکرانی چون صدرالدین دشتکی، غیاث الدین منصور شیرازی و جالل الدین 

دوانی در آن به تألیف و تدریس پرداختند.

ترجمۀ  نیازمند  را  خود  قرون وسطی  اواخر  در  فالسفۀ غرب  که  باعث شد  چیز  چه 
فیلسوفان اسالمی ببینند؟ 

جست و جو

 تکامل فلسفۀ اسالمی
آشنایی غربیان با فلسفۀ اسالمی تا ابن رشد محدود شد و از دید آنان فلسفۀ اسالمی پس 
اّما این فلسفه در جهان اسالم رو به پیشرفت  و تکامل داشت و  از او به پایان خود رسید، 
فلسفۀ ابن سینا به وسیلۀ شاگردان او، بهمنیار و ابوالعباس لوکری ادامه یافت، تا اینکه در قرن 
ششم مورد انتقاد شدید غزالی و فخر الدین رازی قرار گرفت. به طوری که تا حدود زیادی از 
رونق افتاد، اما در قرن ششم حکیم بزرگ دیگری در ایران ظهور کرد که فلسفۀ ابن سینا را به 
قلمرو جدیدی هدایت نمود. او شهاب الدین سهروردی مؤسس مکتب فلسفی اشراق بود. پس از 
وی و در قرن هفتم یکی از بزرگ ترین نوابغ عالم اسالم، خواجه نصیرالدین طوسی با توجه به 
حکمت اشراقی به احیای حکمت فارابی و بوعلی سینا پرداخت. شرح استادانه ای که او بر کتاب 
اشارات ابن سینا نوشت، به فلسفۀ مّشاء رونق تازه ای بخشید. شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی، 
قطب الدین شیرازی، بزرگ ترین دایرهالمعارف فارسی، یعنی کتاب ُدّره التاج را تألیف کرد. در قرن 
هشتم   نیز قطب الدین رازی کتاب محاکمات را نوشت و در آن به ارزیابی شرح های خواجۀ طوسی 
و فخرالدین رازی بر کتاب اشارات ابن سینا پرداخت. بدین ترتیب، میراث فلسفۀ اسالمی از نسلی 

به نسل دیگر منتقل شد و بسط و تکامل یافت2.
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در قرن یازدهم میرداماد، فیلسوف بزرگ اسالمی کوشید فلسفۀ ابن سینا را به روش اشراقی 
از کمال  دیگری  مرتبۀ  به  را  اسالمی  فلسفۀ  و سرانجام، صدرالمتألهین شیرازی  کند  تفسیر 

خویش رسانید. او فلسفۀ خود را » حکمت متعالیه« خواند.
گرچه بوعلی سینا تعبیر »حکمت متعالیه« را در کتاب اشارات به کار برده بود، ولی فلسفۀ او 
هرگز به این نام مشهور نشد. پس از صدرالمتألهین نیز فالسفۀ دیگری حکمت متعالیه را ترویج 

کردند و هر یک به نوبۀ خود به فلسفۀ اسالمی خدمت کردند.
یکی از بزرگ ترین مرّوجان فلسفۀ صدرایی در سال های اخیر، استاد عالمۀ طباطبایی است. 

ایشان در شرایطی که حکمت الهی تا حدودی متروک شده بود، به تدریس آن پرداختند.
در مباحث آینده، روش های گوناگون فلسفۀ اسالمی و مهم ترین نمایندگان این روش ها را 

به اختصار شرح خواهیم داد.

تکامل فلسفۀ اسالمی بعد از فارابی و ابن سینا ناشی از چیست؟ 

بررسی

1 تأثیر تأسیس بیت الحکمه بر علم و فلسفه اسالمی را شرح دهید. 

2 اندیشۀ اسالمی چه تأثیری در تفکر مغرب زمین داشت؟ به اختصار شرح دهید.

3 چرا راه یافتن ایرانیان به دربار خالفت عباسی یک واقعۀ مهم به شمار می رود؟ دالیل خود 

را با همکالسی های خود در میان بگذارید.
4 چگونگی آشنایی متفکران مسیحی مغرب زمین با آرای ارسطو را شرح دهید. 

5 نهضت ترجمه چه تأثیری در انتقال علوم و فلسفۀ یونان داشت؟ 

تمرین ها


