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چكيده

کتب تاریخ فلسفه، چه کتاب هایی که توسط غربی ها نوشته شده و چه کتاب هایی که 

به جانبداری از غربیان به زبان فارسی تألیف شده است، القاء کننده این نگرش است که 

فلسفه و تفلسف ابداع و اختراع یونانیان بوده است. ولی مراجعه به کتب تاریخ کهن و 

متون دینی حوزه مشرق زمین به وضوح چنین ادعایی را ابطال می کند؛ چنانکه برخی 

از تاریخ فلسفه نویسان غرب هم که تعصب کمتری به خرج داده اند، معترف به این امر و 

تأثیر حکمت های مشرقی در شکل گیری تفکرات اولیه یونانی هستند؛ گرچه این افراد هم 

فلسفه یونان را فلسفه به معنای خاص معرفی می کنند و تفکرات فلسفی شرق را فلسفه 

به معنـای عـام )حکمت: که شامل هرگونه تفکر عقالني مي شود( می شمارند.

به منظور نشان دادن خطاي ادعاي فوق، در این مقاله تالش شده است نشانه هایی از 

وجود فلسفه به معنای خاص در مشرق زمین و به طور اخص در ایران نشان داده شود 

1- دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج
2- کارشناس ارشد فلسفه از دانشگاه عالمه طباطبایی
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و تأثیر آن بر تفکر یونان ردیابی گردد. در این راستا، باید به این نکته هم توجه داشت 

که براي اثبات قضایاي تاریخي و تأثیر و تأثرهاي فکري در دوره هاي تاریخي باستان، 

به نشانه ها و احتجاج نیاز است نه استدالل قیاسی همراه با صغری و کبری. در خالل 

این بحث، سهم واقعی تر ایرانیان در گسترش فلسفه اسالمی نیز نشان داده خواهد شد.

واژگان كليدی: ایران، پیدایش، فلسفه، فلسفه اسالمی، تجدد.
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طرح مسأله

حقیقت این است که فلسفه )به معنای خاص( هم مثل تمام علوم، یک مخلوق آنی 

نیست بلکه مصنوعی است تدریجی که در بستری زمانی  مکانی شکل گرفته است. 

حتی  یونان  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  شود  می  دانسته  فلسفه  سرآغاز  آنچه 

اگر مبِدع فلسفه هم باشد،« یک مناد بی در و پنجره«نبوده است که به یکباره چنین 

اختراعی شگرف و وسیع در آن به وقوع بپیوندد. در اینجاست که حتی اگر بپذیریم 

منشأ فلسفه یونان است، نقش تمدن ها و تفـکرهـای معاصر بـا آن در شکل گیری 

تفکر فلسفی یونانیان مسـلمًا قـابل چشم پوشی نیست و شواهد تاریخی و نشانه های 

دانش آموختگان  یونانی،  فلسفه  آغازگران  که  دارند  این  از  باستـان شـناختی حکایت 

قلمروهای فکری دیگر، مخصوصًا ایران بوده اند.

همچنین اگر بپذیریم که تفکر فالسفه اولیه یونان ابداعی نبوده است اما معتقد باشیم 

سیر تحول و تکوین آن در درون فرهنگ فکری خود یونان شگل گرفته است، پاسخ با 

نگاهی به اساطیر یونان و شباهت ها و تفاوت های آنها با تفکرات این فالسفه به روشنی 

حاصل خواهد شد. چگونه ممکن است از تفکری که حتی خدایان آن به امور روزمره 

و انسانی و حتی گاهی امور بسیار اولیه و دون مشغول هستند، معلم اخالقی ]سقراط[ 

پرستنده  چگونه  باشد؟  نیک  و  عالیه  امور  از  منبعث  تفکراتش  تمام  که  برآورد  سر 

قتل  به  به عناد  که  خدایی  یا  دزدد  می  را  دیگر  خدای  همسر  و  دختران  که  خدایی 

فرزندان خود، انسان ها و... می پردازد )پین سنت، ص174(، می تواند امر به تزکیه نفس 

و حتی بی توجهی به امور دنیوی کند.

از  فلسفه  در خارج ساختن  یونان  اینکه  آن  و  نباید گذشت  هم  از یک حق  البته 

انحصار یک طبقه خاص، یعنی علماء دینی، پیش قدم بوده است. تفکر فلسفی باستان 
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چه در هند و چه در ایران )به عنوان دو نماینده برجسته تفکر شرق که اکنون مورد 

بحث ماست( در اختیار طبقه برهمن ها و مغ ها بود و دیگران از دسترسی به آن محروم 

بودند. حتی نگارش و نقل مباحث علمی و از آن جمله مباحث فلسفی در اجتماع های 

عام ممنوع بود و تخریب دانش به شمار می رفت، اما در یونان به ابتکار سوفسطائیان 

گرچه  سوفسطائیان  گرفت.  قرار  همگان  اختیار  در  و  شد  جامعه  وارد  مباحث  این 

همواره در طول تاریخ فلسفه مورد بی مهری بوده اند اما از این حیث قابل تمجید و 

ستایش هستند.

که  است  تا حدی  فلسفه  تاریخ  سرتاسر  بر  یونان  فلسفه  سیطره  اینکه  دیگر  نکته 

اکثریت قریب به اتفاق مباحث فلسفی در قالب همان اصطالحات و بر روی همان 

مفاهیم شکل گرفته است. حتی ما نیز تفکرات فلسفی غیر غربی خود و دیگران را در 

قالب این مفاهیم بررسی و بیان می کنیم درحالی که هر یک از دیگر قلمروهای فکری 

نیز اصطالحاتی مختص به خود دارند.

پیوند فلسفه و اسطوره

درباره عدم تناسب تفکرات فلسفی اولیه یونان و اسطوره های مردمان آن سرزمین ـ که در 

بخش قبل ذکر شد ـ، شاید گفته شود اسطوره ها تخیالتند و ربطی به فلسفه و امور عقلی 

ندارند. پاسخ روشن است؛« در بررسی فرهنگ جوامع باستانی از آثار فلسفی و به ویژه مکاتب 

فلسفی نمی توان سخن به میان آورد«)سوکولف، ص1(. مفاهیم و تعابیر فلسفی باستان در 

متون دینی و حماسی آن دوران نهفته اند و بررسی آنها نشانگر این است که این اندیشه ها از 

بطن اندیشه های مذهبی-اسطوره ای برخاسته اند و بقاء و استمرار آنها نیز وابسته به همین 

اسطوره هاست.
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در  ملموس  و  نزدیک  مفاهیم  میان  از  ساده  بسیار  تمثیلی  از«  عبارتند  ها  اسطوره 

زندگی قبیله ای در نسبت با پدیده های دور و ناشناخته طبیعت«)همان،  صص3-4(. 

آنها  موضوع  که  بودند  طبیعت  فلسفه  همه،  تقریبًا  اولیه،  های  فلسفه  دلیل  به همین 

عبارت بود از شناخت پدیده های طبیعت، دنیای درون انسان، زندگی فردی و روابط 

با دیگر انسانها. مناسبات تولیدی - عشیره ای و خویشاندی های خونی-تباری در 

تکوین چنین شناخت ها و مفاهیمی از نقشی عمده برخوردار بود.1 عالوه بر اساطیر، 

اولیه اهمیتی عمده دارد که ظهور  پیدایش مکاتب فلسفی  نیز در  ریاضیات و نجوم 

مکتب فیثاغوری بهترین شاهد بر این مدعاست.

اساطیر یونان را می توان در اشعار حماسی هومر، ایلیاد، اودیسه، هزیود و... جستجو 

کرد. در این میان اشعار هزیود، به نام« تئوگوونیا«)پیدایش خدایان(، در اسطوره شناسی 

مظاهر  از  روشنی  تصویر  است  شده  تالش  اشعار  این  در  دارد.  ویژه  اهمیتی  یونان 

اسطوره ای آن روز یونان به دست داده شود )پین سنت، ص10(. 

از طرفی میان اساطیر یونان )غربی( و اساطیر شرقی تفاوت های عمده و بارزی وجود 

دارد که با درك آنها علت و منشأ اختالف و فاصله فرهنگی امروز غرب و شرق نیز 

نمودار خواهد شد. مهمترین نمادهای این اختالف عبارتند از:

یا  پوشیده  اما خدایان شرقی هیأتی  داشتند  نما  انسان  اغلب هیأت  یونانی  خدایان 

حداکثر حیوانی.

در تمثل های یونانی بیشتر از رب النوع های شرقی بر جنبه هنری و زیبایی شناختی 

آثار تکیه شده است.

عنصر پرستش در اساطیر یونان نمود بسیار کمتری از اساطیر شرقی دارد.

آنها  تصورات ذهنی  پیدایش  در  آورند  به دست می  روزمره خود  امور  و  کارها  انجام  در جریان  انسانها  که  تجاربی  1- طبعاً 
نقش به سزایی دارد.
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البته بخش عظیمی از تعابیر و توصیف های ارائه شده درباره این اسطوره ها، نشانگر 

می  فرزندان خدایان  را  آنها  که  است  زمان  آن  به حاکمان جوامع  دادن  الوهی  جنبه 

دانستند. دقت در معانی نام های خدایان نیز روشنگر همین معنی خواهد بود. طبعًا هر 

فردی که به هر جهت از میان دیگران ممتاز می شد، چه خود برای تسلط بر دیگران 

و چه دیگران، او را فرزند خدا می نامیدند؛ فرزندی که خود جنبه الوهی دارد و لذا 

از اذن و شایستگی فرمانروایی برخوردار است. در چنین چارچوبی است که فرزندان 

متعدد زئوس، که اغلب نامشروع نیز دانسته می شدند، قابل توجیه خواهد بود، و نیز 

در همین قالب خیانت خدایان به یکدیگر قابل فهم و توجیه است.

اما همین باورهای خداخوانی حاکمان، در مشرق زمین هم وجود داشته است ولی 

برای خدایان جنبه دون قائل نشده اند بلکه ارتباط خدایان با افراد ممتاز جامعه را در 

پرده ای از ابهام و رازآلود حل کرده اند و افرادی را که به خصایل نیکو متصف بودند 

الهی صفت می دانستند نه خدا.

فلسفه در ایران باستان و تأثیر آن بر یونان

غالبًا تکامل اندیشه بشری را دارای سه مرحله دانسته اند: 

مرحله اساطیری؛ که تفکر در قالب اسطوره و حتی نمادهای جسمانی عرضه می شد.

مرحله دینی؛ که در آن منشأ تفکر، عالم ماوراءالطبیعه تلقی می گردد و معارف بشری 

بر اساس این ریشه و برخاسته از متون دینی حاصل می شود.

مرحله تفکر فلسفی؛ که انسان با تکیه بر عقل خود در پی کشف امور و شنـاخت 

آنـها برمی آید.

گرچه این تقسیم خود ریشه در تفکر غرب محور و انسان مدار )اومانیسم( جدید 
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غرب دارد اما ما در اینجا آن را از باب مسامحه می پذیریم و سعی می کنیم این سه 

مرحله را در سیر تکون و تکامل فکر ایرانی نشان دهیم. بر این اساس روند رشد تفکر 

در ایران به سه دوره زیر تقسیم شده است:

دوره قبل از ورود آریایی ها به ایران )دوره اسطوره ای(

ایران باستان و تمدن آریایی )دوره دینی(

دوره اسالمی )تفکر فلسفی(. )جمالپور، صص 11-12(

منابع تاریخی از دوره اسطوره ای و حتی بخشی از دوره دینی ایران، اطالعاتی در 

اختیار ما قرار نمی دهند. فقط این را می دانیم که پدران ما در جنوب ناحیه سیبری 

به زندگی کوچ نشینی مشغول بودند. کم کم زاد و ولدها و گسترش جمعیت و نیز 

شاید سرمای سیبری آنها را به کوچ به مناطق دیگر واداشت و آنان را به سمت جنوب 

گسیل داشت. قومی از آنها از ناحیه قفقاز وارد سرزمینی شدند که امروزه ایران و فالت 

ایران نامیده می شود و قومی نیز راه شرق را در پیش گرفته و ساکن مناطق ترکستان 

شوروی، بخشی از افغانستان و... شدند و تا مرز چین پیش رفتند. قومی که در جهت 

غرب سرزمین خود راه پیمودند، به تأثیر اقوام بین النهرین، کم کم به شغل زراعت و 

تا  بودند  پیش گرفته  در  راه شرق  که  اما گروهی  آوردند  ثابت روی  شیوه سکونت 

مدتها بعد هم کوچ نشینی را ادامه دادند و حتی رویه تاخت و تاز و غارتگری در 

پیش گرفتند. امروزه این یقین وجود دارد که" توران"همان ایران خارجی، یعنی مسکن 

ایرانیانی است که در مقابل تمدن ماد، نینوا، بابل و در مقابل اصالح مذهبی زرتشت 

مقاومت می کردند.1 

و  تعارضات  کشاورزی،  به  گردی  دوره  و  عشایری  زنـدگی  از  آنـها  آوردن  روی  و  ایران  آریایی  قوم  یافتن  پی سکونت  در   "-1
اختالفاتی میان آریایی های ایران و سایر اقوام پیش آمد. ... نخستین جلوه این ستیزه ها تقسیم خدایان آریایی به دو بخش" 

دوا"و" اهورا"بود.")اقبال الهوری، ص21(
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همزمان با سکونت گزیدن آریایی های غربی که امروزه ایرانیان نامیده می شوند، 

زرتشت ظهور کرد. زرتشت چه پیامبر الهی بوده باشد و چه یک مصلح بزرگ اجتماعی، 

می توان او را آغازگر تفکر انتزاعی در تاریخ تفکر بشر دانست. هدف این مقاله توضیح 

و تحلیل آموزه های دین زرتشت نیست بلکه تنها به نمونه هایی از نکات فلسفی در 

این آموزه ها و نزد پرستندگان اهورا اشاره می کنیم و برخی حوادث تاریخی ایران 

زرتشتی را برمی شماریم تا وجود تفکر فلسفی در ایران باستان بر خواننده مشخص 

گردد و تحقیق تفصیلی را به خواننده گذاشته و او را به مجموعه" دینکرت"ارجـاع 

 1.)1943 , Bailyمی دهیم )همچنین

غـالباً تفـکرات فلسفی ایـرانیان باستان، نوعی ثنوی گرایی )dualism( تلـقی می شود. 

به عنوان مثال، هـاگ، متفکر ایران شناس، می نویسد" زرتشت از نظر دینی یکتاپرست 

اما از حیث فلسفی ثنوی گرا است")Huge, p.303(. آنچه این افراد را به چنین اعتقادی 

واداشته است، دو اصل اهورامزدا و اهریمن در دین زرتشت است که از حیث دینی تنها 

دو نیرو یا درجه از یک وجود ازلی اند. اما در اینجا یک مشکل فلسفی نمودار می شد 

و آن راه یافتن شر به ذات خداوند بود. همین مشکل بود که پس از زرتشت فرقه های 

مختلفی در درون دین او به وجود آورد که هر کدام تفسیر و تأویلی برای این آموزه 

زرتشتی داشتند. 

را  عنصر  دو  این  میان  ثنویت  که  بودند  این گروه ها  از  یکی  زندیقان  یا  زند  فرقه 

پذیرفتند اما استقالل وجودی اهورا و اهریمن به نحو بارز در نظام مانوی بروز پیدا 

کرد. در این دیدگاه جهان آمیزشی از فعالیت این دو نیرو معرفی می شود. اهورا یا نور 

تالش می کند جهانی سراسر خیر خلق کند اما اهریمن در کار او خلل ایجاد کرده و 

1- در این کتاب اصطالحات فلسفی و معادل یونانی آنها آورده شده است.
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از آن جلوگیری می کند. حاصل این کشمکش جهانی مي شود مرکب از خیر و شر. 

این اختالط نور و ظلمت هرچه در قلمرو آفرینش به جلو می آید، افزایش می یابد. 

بنابراین" جهان به نظر مانی معلول فعالیت شیطان و لذا ذاتًا شر است")اقبال الهوری، 

صص30-32(.

ثنویت در تفکر فلسفی، مخصوصاً حوزه معرفت شناسی، در دوره های بعد هم ادامه یافت. 

دوگانگی اهورا و اهریمن یا خدا و شیطان را می توان متناظر با ثنویت خدا و ماده یا حتی 

صورت و ماده دانست. ویرولو )Ch.Virolleaud( معتقد است امروزه هم شمه ای از ثنویت 

باستانی در تفکر عامه ایرانیان هنوز باقی مانده است و آن اعتقاد به" فلک، روزگار یا چرخ 

گردون"است که تقصیر تمام ناکامیها به گردن آن است )ویرولو، ص 337(.

که  گیرد  می  منطقی  ایرادی  مانوی  نظام  در  فعال شر  بر وجود  آکوئیناس  توماس 

جالب توجه است. این ایراد در واقع ثنویت مزدایی را خودناقض معرفی می کند:

آنچه همه موجودات خواستار آن هستند باید مطلوب اصل شر هم باشد. همه موجودات 

خواستار صیانت ذات هستند. پس اهریمن هم باید خواستار صیانت ذات خود باشد. 

)طبعاً اگر چنین میلی وجود نداشت در تفکر مانوی هم ـ نمی شد از دخالت اهریمن در 

فعالیت اهورا صحبت به میان آورد. با انگیزه حفظ ذات است که اهریمن در کار اهورا 

خلل وارد می کند تا فراگیر شدن نور باعث از بین رفتن ظلمت نشود.(

نیک است. همه موجودات خواستار صیانت ذات  آنچه همه خواستار آن هستند، 

خود هستند. پس صیانت ذات یک امر نیکوست. )البته به نظر می رسد در اینجا الزم 

است واژه" فطرتًا"را هم به تمایل اضافه کرد تا خیر بودن آن معنا داشته باشد؛ آنچه 

همه موجودات فطرتًا به آن تمایل دارند، خیر است. حتی در اینصورت نیز پذیرش 

این مقدمه مشکل به نظر می رسد.(
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این  امری نیک است. )و  پس اصل شر که خواستار صیانت ذات است، خواستار 

 .Rickaby, Book II, p( ).تناقض است که اصل و باعث همه شرور خواستار خیر باشد

105/ به نقل از اقبال الهوری، ص32، پ.(

نکته ای که باید درباره این ثنویت مد نظر داشت، این است که آمیزش فعل اهورا و 

اهریمن حتی اگر آن دو از حیث وجودی هم تفکیک شده باشند، از طرف اهورا اختیاری 

نیست بلکه این اهریمن است که خود را بر نور تحمیل می کند، و این نشانگر تقدم 

اهورا بر اهریمن است؛ آنچه می توان از حیث دینی از آن به« تقدم لطف خداوند بر قهر 

او«)دهقان، ص49( و به زبان فلسفه اسالمی به تقدم عقل اول بر فلک اول تعبیر کرد.

تفسیرها و تأویل هایی هم در بازگرداندن دو عنصر خیر و شر به یک اصل واحد 

صورت گرفته است، چنانکه زروانیان از آنها به نور و ظلمت تعبیر می کردند و آنها 

را فرزند زمان بیکران می دانستند. یا فرقه ای دیگر که به اصالت نور قائل بودند و 

ظلمت را حاصل از بین رفتن و تباهی نور )امری سلبی( می دانستند )ابن حزم، ج2، 

ص34؛ دهقان، 1383(. امـا به هر حـال اشکـال به جای خود باقی است، ذات مطلقًا 

خیر نمی تواند و نباید عامل شرور شود یا خیری منزوی و قابل زوال بیافریند.

این بحث از ثنویت تنها به عنوان نمونه ای ذکر شد تا نشان دهد که تفکرات فلسفی 

در میان ایرانیان باستان هم رواج داشته است و اصاًل پیدایش فرقه های مذهبی مختلف 

در عصر ایران زرتشتی )که از آن به عصر دینی تفکر ایرانی تعبیر می کنند( نیز ناشی 

و نتیجه همین تفکرات فلسفی بوده است.

آنچه به گسترش تفکرات فلسفی در ایران کمک می کرد، عالقه پادشاهان ایرانی به 

اینگونه مباحث بود. درست است که علم و دانش در انحصار یک طبقه خاص بود و 

دیگران از آن محروم بودند، اما علت این امر اعتقاد به اهلیت نداشتن طبقات پایین 
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جامعه و اعتبار و ارزش باالی علم در جامعه آن روز ایران بود که اجازه نمی داد علم 

کوچه و بازاری شود. مباحث علمی نزد اهل علم رونق به سزا داشت و محافل علمی 

در میان اهل فن پر رونق بود. حمایت حاکمیت که در واقع دست پروده خود موبدان 

بودند، به این رونق کمک می کرد. آگائیاس )کتاب2، بند29-28(، با اینکه تعصب و 

دلخوری شدیدی نسبت به انوشیروان دارد، اما باز هم اذعان و ابراز تعجب می کند که 

چگونه پادشاهی با آن همه مشغله سیاسی و نظامی می توانست به علوم یونانی توجه 

داشته باشد؛« ... اورانیوس، فلسفه را به خسرو آموخت و خسرو موبدان را گرد آورد 

تا با آن فیلسوف در باب مسائلی مانند خلقت عالم و مطالبی نظیر تناهی ابعاد و توحید 

بحث کنند« )به نقل از صفا، ص23(.

تأثیرپذیری یونان از حکمت خسروانی ایران

برخالف آنچه امروزه در غرب شایع کرده اند و اکثر تاریخ  فلسفه  نویسان نیز به این 

انحصار قائل شده اند، فلسفه ابداع انحصاری یونان نیست. در این میان افراد منصف 

و آگاهی هم بوده اند که به ریشه یابی تفکر یونان پرداخته اند و رگه های ایرانی آن 

را برمال ساخته اند. در قطعه ذیل می تـوان به  اختصار سیر تحول تفکر خسروانی را 

ردیابی کرد.

مهرپرستی، عهدی معنوی با عالمی روحانی است که در سیر حیات خود نخست 

به صورت یک عرفان اساطیری میان ایرانیان آریایی ظاهر گردید و سپس در حکمت 

مستقل  به صورت  مرحله سوم  در  و  آمد  در  امشاسپندان  از  یکی  به صورت  زرتشتی 

راهی دنیای روم گردید و عاقبت با اشاعه مسیحیت استقالل خود را از دست داد و 

در سنت معنوی دین مسیح برای همیشه جذب شد. )جمالپور، ص14؛ مقدم، 1357؛ 
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گیمن، 1350(

برخوردهای اولیه یونانیان و ایران در سواحل دریای سیاه و با اقوام سکا1 اتفاق افتاد 

که پس از مهاجرت در این ناحیه ساکن شده بودند. با اینکه این روابط کمتر روابطی 

دوستانه بود اما جنگ و کشمکش خود نیز عاملی برای انتقال و تعامل فرهنگی است.

آندره ایمار، مستشرق فرانسوی، می نویسد:

عماًل تاریخ پادشاهان هخامنشی بوسیله یونانی ها به دست ما رسیده است.... برای آنها 

]یونانیان[ از همه مهمتر وضع روابطی بود که هخامنشی ها با آنها پیدا کرده بودند. این 

روابط هیچ وقت دوستانه نبود. )ایمار، صص66-71(

بودند.«  یونانیان  تمجید  ایرانیان همواره مورد  و  ایران  اما در عین جنگ و جدال، 

ترین  قدیمی  قهرمان  به عنوان  را  کبیر موسس سلسله )هخامنشیان(  گزنفون، کورش 

او محسنات طبیعی و اخالقی  برای  یعنی« کورپدی«انتخاب کرد و  تاریخی؛  داستان 

نفوذ  قبول  از  هخامنشیان  دیگر،  طرف  از  ص69(.  است«)همان،  شده  قائل  بسیار 

یونـانیان بیزار نبودند. یونانی ها به آزادی در کشور ایـران مسـافرت می کردند، مثاًل 

هرودوت کمی بعد از جنگهای ایران و یونان... به ایران آمد و کسی مزاحم او نشد 

)همان، صص 70-79(.
همانگونه که از قطعه باال هم برمی آید، روابط اولیه ایران و یونان بیش از درگیری های 

نظامی بوده است. امپراطوری هخامنشی مرکزی بود برای روابط متقابل میان ملت های 
1- سکاها در قرن هشتم پیش از میالد در تاریخ ظاهر شدند و همان سکاهایی هستند که داریوش با آنها در جنگ 
تیان شان (Tien-Chan)تا حدود کاشغر  ساس"نامیده می شدند و در فرغانه و  از سکاها که"  بود. ولی آن عده 
مسکن داشتند، ناچار شدند از شاهنشاه ایران اطاعت کنند. سکاها تا 200 سال قبل از میالد استقالل داشتند اما 
از آن پس جای خود را به" سرمت ها"قرن 3،" گوت ها"قرن 4 و" هون ها"دادند. دو دانشمند فرانسوی و انگلیسی به 
نام" پل پلیو"و" سر لورل اشتین"در ناحیه کاشغر متونی بدست آورده اند که به زبان ایران شرقی آن دوره، که تا 
پایان قرن دهم میالدی رواج داشت، نگاشته شده است. امروزه از سکاها فقط یک قوم در قفقاز به نام" اوس/ اوست 
Osses”تقریباً اصالت خود را حفظ کرده اند که زبانشان ایرانی است )ماسه، صص 83-481(." یونانی ها با سکاها به 

واسطه مراکز یونانی نشین مستقر در شبه جزیره کریمه رابطه داشتند")همان،  ص477(.
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آن روز، اعم از روابط فرهنگی، تجاری، علمی و.... ایران میانجی ای شده بود که غرب 

 ـ یونان و روم ـ را به شرق ـ هند و چین ـ متصل می ساخت.1 

به طور کلی رابطه میان ایران و یونان از چهار طریق صورت می گرفت: 1. جنگها 2. 

روابط تجاری 3. حضور سربازان یونانی در دربار و خدمت در ارتش ایران 4. حضور 

پزشکان و دیگر علمای یونانی در دربار ایران )پوش، صص 121-127(.

 )شباهتی( فوق العاده بین دستورهای طبی یونان و دستورهای طبی قدیمی تر آن 

در هندوستان وجود دارد. این شباهتها را با توجه به اینکه چندین بار اطبای یونانی به 

دربار ایران که صاحب قسمتی از هندوستان بود، رفته و مدتی در آنجا اقامت کرده اند، 

نمی توان اتفاقی دانست. )فیلوزا، ص100(

مرکزیت پایتخت ایران و آزادی رفت و آمد اتباع بیگانه، که به عنوان نمونه درباره 

و  ایران  راهی  هم  یونان  از  فلسفه  و  علم  طالبان  تا  گردید  باعث  ذکر شد،  هردوت 

مستعمرات آن شوند." گزانتوس Xanthos(( اولین نویسنده یونانی است که نام زرتشت 

را به زبان آورد و سنن مغ ها را توضیح داد")پوش، ص121( و از آن پس مسافرت 

بزرگانی چون فیثاغورث، امپدوکلس و... به ایران در کتب تاریخی گزارش شده است. 

همچنین عده دیگری هم مـانند ادوکس و پروتاگوراس، در شهر خودشان نزد مغ های 

ایرانی تحصیل می کرده اند. پوش با این تاکید مي نویسد: 

راجع به افالطون مسأله بسیار روشن تر است. بنابه روایتی افالطون به مصر مسافرت 

کرد و مایل بود به ایران برود تا با فلسفه آن سرزمین آشنایی پیدا کند و چون آن زمان 

انجام دهد، به  این مسافرت را  ایـران و یونـان جـنگ بـود و نـمی توانست  میـان 

1- وجه تسمیه اینکه یونانیان پایتخت ایران را" اکباتان"می نامیدند، ناظر به همین امر است." اکباتان به معنای چهار راه است؛ 
زیرا همدان )امروزی، هگمتانه یا هنگمتنه قدیم( چهار راه شرق و غرب بوده و افکار فلسفی شرق و غرب به آن وسیله به هم می 

پیوسته است")کریشنا، ج2، ص54؛ خامنه ای، ص39(.
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همین قناعت کرد که در فینیقیه چند مغ را مـالقات و بـا آنهـا مذاکره کند. از شواهد 

و مدارك قویتر و مطمئن تری چنین برمی آید که در مکتب )آکادمی( افالطون، الاقل 

در زمان پیری او، ایرانیان مشغول به تحصیل بوده اند. )همان، ص122(

بوده اند« روح  ایرانیان معتقد  به میان می آورد که برخی  این  از  حتی پوش صحبت 

زرتشت دوباره در افالطون حلول کرده است« )همانجا(. و نیز صحبت از شخصی 

در  او  حضور  به علت«  و  داشته  آشنایی  مزدائی  مذهب  با  که  است  ادوکس«  به نام« 

ایرانیان واقع شدند. این مطلب از  آکادمی اولین نسل افالطونی ها تحت تأثیر عقاید 

دو حکایتی که به صورت گفت و شنود ساخته شده و در نوشته های« کزنوکرات«و« 

هراکلید«و« هرمودر«مذکور است... برمی آید«)همانجا(. 

هانری کربن در این باره می نویسد:
کنیدسی  ادکسس  اخبار  به  اخیر و دقت خاصی که  بیست ساله  پرتو تحقیقات  از 

مبذول گردیده است، اکنون ما می دانیم که در آکادمیا؛ یعنی در حوزه درس افالطون، 

نسبت به اقوال زرتشت چه رغبت و چه التفات و حتی چه حرارت و ارادتی وجود 

داشـته است. حتی فهـرست اسامی کـسانی را که در حلـقه درس افـالطون حاضر 

بوده اند، از پرتو پاپیروسی که در هرکوالنوم به دست آمده، در دست داریم و می دانیم 

که شخصی از اهالی کلده، یعنی از رعایای هخامنشی، نیز در آخرین سال های عمر 

افالطون در محضر درس وی حضور به هم رسانیده است و گمان غالب آن است که 

مأخذ اخبار ادکسس و مرجع تقریر وجود مشابهت پر معنی میان زرتشت و افالطون 

.)Jaeger, pp.133ss در این اخبار، همین شخص باشد. )کربن، صص 30-31؛

شباهت بسیاری از نظریات جهان شناسی، گواه دیگری بر این ارتباط و تأثیرپذیری 

است )براي نمونه نک: ماسه، صص 125-126(.
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سهم ایرانیان در فلسفه اسالمی

توجه به نقش ایران مخصوصًا در حوزه تفکر و تمدن اسالمی و به طور کلی تر رابطه 

اول کتاب رابطه  استاد مطهری در مـقدمه چـاپ  ایران، همانگونه که  میان اسالم و 

متقابل اسالم و ایران ذکر می کند، از سه جنبه موضوعیت و اهمیت پیدا می کند:

ما ایرانیانی مسلمان و مسلمانانی ایرانی هستیم و لذا هم احساسات مذهبی داریم و 

هم احساسات ملی و میهنی. آیا این دو نوع احساس با هم ناسازگار و در تضادند یا 

برعکس کاماًل بر هم منطبق؟

چه  شد،  وارد  ایران  ما  میهن  به  پیش  قرن  چهارده  در  که  آنگاه  اسالم،  ما،  دین 

ایرانیان یک  برای  آیا ورود اسالم  را در پی داشت؟  آمدهایی  نتایج و پی  تحوالت، 

موهبت بود یا عاملی مخرب؟

تمام  درآمدند همه،  اسالم  پرچم  زیادی تحت  ملل  و  یافت  اسالم گسترش  وقتی 

تالش خود را در خدمت پیشرفت، توسعه و پیشبرد اسالم قرار دادند. سهم ما ایرانیان 

و پیشینه تاریخی مان در این تالش چقدر است؟ )مطهری، صص19-20(

ما در این بخش، درباره جنبه سوم بحث خواهیم کرد.

اسالم در شرایطی پا به ایران گذاشت که جامعه ایران از درون در مرز متالشی شدن 

ظهور  اسالم  اگر  که  بود  شده  فاسد  درون  از  آن چنان  ساسانی  امپراتوری  بود.« 

نکرده بود، ایرانیان به احتمال قوی با وجود تمام مقاومت های خشونت آمیز موبدان، 

مسیحی می شدند تا راه فراری پیدا کنند«)جمالپور، ص22؛ سن، 1332(. این روح 

افسرده ایرانیان در برابر انگیزه وافی اعراب مسلمان باعث شد تا به سرعت اسالم در 

سراسر ایران گسترش یابد.

بدو  از همان  و  افتاد  اتفاق  پیامبر  زمان خود  در  اسالم  با  ایرانیان  آشنایی  نخستین 



   58  ::

فصلنامه حکمت و فلسفه، شماره دوم، زمستان 88

اسالم، ایرانیان مسلمان و حتی حکومت مسلمانان ایرانی در جامعه اسالمی خودنمایی 

می کردند. دولت یمن در زمان پیامبر دولتی ایرانی بود و« بازان«بر آن حکومت می کرد. 

او از طرف خسرو پرویز و در پی نامه پیامبر اعظم به شاه ایران، مأمور تحقیق دربارة 

اسالم شد لذا دو نفر ایرانی به نام بابویه و خسرو را به مدینه فرستاد که حامل پیام 

خسرو پرویز مبنی بر احضار پیامبر به ایران بودند. این اولین رابطه رسمی اسالم و 

ایران است. شب مالقات این دو نفر با پیامبر با مرگ خسرو پرویز مقارن شد و پیش 

بینی و إخبار پیامبر از این حادثه عامل مسلمان شدن این دو نفر و همچنین حاکم یمن 

گردید. پس از این حادثه گروه های ایرانی یمن که« انباء«و« احرار«نامیده می شدند، 

اولین حکومت  ابقا شد و  پیامبر در حکومت  از طرف  بازان  به اسالم گرویدند.  نیز 

ایرانی-اسالمی شکل گرفت. فراز و فرود این حکومت در تاریخ اسالم قابل توجه 

است. )عطاردی،« خدمات ایرانیان به اسالم از کی شروع شد؟«، صص79-93(.

ایرانیان از همان اوان اسالم، همواره مورد احترام اولیاء دین بودند. وقتی قرآن اعراب 

را به سبب لجاجت در برابر اسالم سرزنش می کند، می گوید اسالم محتاج مسلمانی 

چون شما نیست و اگر شما هم اسالم را نپذیرید، اقوام دیگری خواهند بود که با دل 

و جان اسالم را بپذیرند و باعث رونق آن شوند )محمد: 38(. امام باقر و امام صادق )ع( 

منظور از این اقوام را ایرانیان معرفی می کنند؛« این امر، یعنی پشت کردن مردم عرب بر 

قرآن تحقق پیدا کرد و خداوند به جای آنها موالی و ایرانیان را فرستاده و آنها از جان و 

دل اسالم را پذیرفتند«)الطبرسی، ج9، ص162(. شاهد بر اینکه منظور از موالی ایرانیان 

هستند را بیضاوی هم ذیل آیه 133 سوره نساء، که مضمونی همانند آیه فوق دارد، آورده 

است. او نقل می کند که وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر دست بر پشت سلمان گذاشت و 

فرمود: آنها قوم این مرد هستند )طباطبایی، ج5، ص106؛ مطهری، ص70(.
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به دنیای اسالم گذاشتند. چند قرن اول  پا  این سابقه فکری و فرهنگی  با  ایرانیان 

اسالم به یک دستی فکری و زندگی عابدانه گذشت تا زمانی که پای ایرانیان به حوزه 

فکری اسالم و نیز حوزه سیاسی باز شد. این شکوفایی مقارن با ورود اسماعیلیه به 

ایران و روی کار آمدن عباسیان که تحت نفوذ ایرانیان بودند و نیز حکومت های مستقل 

ایرانی بود. عالوه بر مسائل سیاسی و اجتماعی، نژادپرستی امویان، غرور ایرانیان و...، 

شکوفا نشدن تفکر اسالمی در یکی دو قرن اول اسالمی در ایران را باید در قلمرو 

فکری هم جستجو کرد. 

نهاد  وخامت  به  رو  اعراب  میان  در  اسالم  جهان  سیاسی  اوضاع  اینکه  به محض 

را  اسالمی  سران  از  بسیاری  عملی  اعتراض  که  عاشورا  حادثه  از  پس  مخصوصًا  و 

ایران روی آوردند. در  برانگیخت و مخالفان زیادی را درپی آورد، شیعیان به سمت 

این اقبال، عالوه بر شرایط سیاسی ، از قبیل دوری از پایتخت، شرایط اقلیمی و... که 

اکثر مورخین ذکر کرده اند، مسلمًا شباهت فکری نیز مد نظر بوده است و گرنه در 

غرب بالد اسالمی هم مراکزي وجود داشت که شرایط جغرافیایی و اجتماعی ایران 

را داشته باشد. 

و  ایران  به  شیعیان  ورود  به محض  که  یابیم  درمی  به روشنی  تاریخ،  به  نگاهی  با 

درست در همان نقاطی که شیعیان سکنی گزیدند، متفکران اسالمی سربرآورند. فارابی 

و ابن سینا هر دو اهل شمال خراسان بودند و با شیعیان اسماعیلی مراودت نزدیک 

داشتند. ابن سینا در خانواده ای اسماعیلی مذهب رشد کرد. پدرش، عبداهلل، از دعات 

اسماعیلی به شمار می رفت و همواره در خانه اش جلسات مباحثه برقرار بود که شیخ 

از همان کودکی در این جلسات حضور فعال داشت )خوانساری؛ ص146(. کسانی 

مثل خواجه نصیر ارتباطی نزدیک با اسماعیلیان داشتند، حتی اگر این اتهام را بپذیریم 
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که این ارتباط مغرضانه بوده است.

حضور و گسترش تشیع در ایران و مناطقی که تحت حاکمیت ایران باستان بودند؛ از 

قبیل مصر، جبل العامل، یمن و... نشانه دیگری از سنخیت فکری ایرانیان با تشیع است. 

درست است که ریشه تفکر و سران و مبلغان اسماعیلیه )تشیع( از حجاز به ایران 

آمد اما در ایران بود که تفکر آنها پختگی و گسترش یافت و مهمتر از آن تبدیل به 

یک نهضت و جنبش اجتماعی شد. عالمه اقبال می نویسد:« اسماعیلیه که باعث احیاء 

مستندات دینی شدند، اساسًا جنبشی ایرانی بود«)ص60(. یا ماسه، مستشرق فرانسوی 

می گوید:« مذهب شیعه از عربستان آمده ولی روح شاعرانه ایرانی، خصوصیت عرفانی 

و مرموز )رمزآلود( آن را از همان ابتدا شدیدتر نموده است«)ص 255(.

از این برهه زمانی و در این قلمرو مکانی است که تفکر فلسفی در جهان اسالم 

شروع به بالندگی کرد. این ایرانیان تیزبین و باریک اندیش بودند که عصاره فرهنگ 

و فکر کهن خود را با تفکرات فلسفی برگشته از یونان ممزوج کرده و در خدمت 

آموزه های دین اسالم قرار دادند.1« صحنه علم و فرهنگ وسیع ترین و پرشورترین 

میدانهای خدمات ایرانیان به اسالم است«)مطهری، ص384(. حتی ماجد فخری که با 

نگاهی کاماًل عرب مآبانه و سنی مذهبانه« سیر فلسفه در جهان اسالم«را نـوشته است 

و حتی تقصـیر سقوط دولت عثمانی که از آن به امپـراتوری اسالمی تعبیر می کند، را 

هم به گردن ایرانیان می داند و معتقد است این زوال نطفه شک و تردید و سکوالریزم 

در اسالم است، می پذیرد که« ایرانیان سهم بزرگی در ایجاد نهضت علمی و فلسفی 

اسالم داشتند« )صص 360-361(.

1- باید توجه داشت که این ادعا به معنای ناچیز انگاشتن اسالم و متون اسالمی نیست بلکه به معنای معرفی نقش 
ذهن کنجکاو و حساس ایرانی در کشف علوم نهفته در این متون و سینه اولیاء دین است. کشف عظیم ترین معادن 

در کمترین عمق هم نیاز به یک متخصص و ذهنی محاسبه گر دارد.
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با اینکه مسلمانان در غرب سرزمین های اسالمی هم توانستند دامنه فتوحات خود را 

تا قلب اروپا به پیش ببرند اما در طول تاریخ بسیاری از این مناطق از حوزه متصرفات 

اسالمی خارج شد و مردم آن سرزمین مسلمانی را رها کردند ولی تمدن اسالمی ای 

که بوسیله عنصر ایرانی در شرق ممالک اسالمی پایه ریزی شد، آنچنان ثابت و استوار 

ماند که در قلب مدرنیته نیز باقي است. )شهیدی؛ صص183-180(. عالمه اقبال این 

قوت فلسفی ایرانی-اسالمی را با تفکر یونانی چنین می سنجد:

این سرخ گل ایرانی به هنگام خود برومند گردید و حتی سموم حمالت ابن تیمیه هم 

طراوت آن را نزدود. حال آنکه در امپراتوری روم، گل فلسفه یونانی در برابر مسیحیت 

یکسره پژمرد. این گل با سیل هجوم وحشیان ریشه کن شد ولی آن سرخ گل حتی از 

آشوب تاتاران گزندی ندید و همچنان تا زمان ما زنده ماند. )ص90(

نقش ایرانیان در آشنایی مسلمانان با مباحث فلسفی

قرون اول اسالم، به دالیل شرایط سیاسی جامعه، نزدیکی به منابع اولیه دین و نیز 

یکنواخت بودن جامعه اسالمی در آرامش گذشت. اما با گسترده شدن سرزمین های 

میان  پیدایش تشتت های مذهبی در  نیز  با فرهنگ های مختلف و  اسـالمی و تماس 

مسلمانان، راه آنها به علوم عقلی که نخستین جلوه آن در قالب علم کالم بود، گشوده 

شد. فتح سرزمین ایران و توابع آن بیشترین کمک را در این راستا به مسلمانان کرد. 

مقارن با گسترش اسالم چهار حوزه عمده فلسفی در دنیای آن روز وجود داشت: 

1- اسکندریه 2- حوزه سریانی 3- ایران 4- هند. پیدایش حوزه اسکندریه، چنانکه 

نشان دادیم، تحت تأثیر ایرانیان اتفاق افتاد و فکر حاکم بر آن هم فکر اشراقی ایرانی-

افلوطینی بود. حوزه سریانی هم چنانکه در ذیل می آید، اکثر متفکران آن ایرانی االصل 
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یا تربیت شدگان ایران و مدارس ایرانی بودند. آشنایی مسلمانان با فرهنگ هند و نیز 

گسترش اسالم در این حوزه و سایر مناطق شرقی هم به واسطه ایران و با میانجی گری 

بوداییان ایران اتفاق افتاد )عطاردی،« فعالیت های اسالمی ایرانیان«، صص 341-353(. 

فتح این سرزمین ها گرچه گاهی از بی مهری و تنگ نظری اعراب مسلمان بی بهره 

نماند و گاه آنچه در تاریخ از آن به کتابسوزی ها نام برده می شود1 اتفاق افتاد، اما در 

گشوده شدن تفکر عقالنی مسلمین نقش به سزایی داشت. 

حوزه سریانی واسطه آشنایی مسلمین و همچنین ایرانیان با تفکری بود که در یونان 

نضج یافته بود؛ آنچه امروزه از آن به سرآغاز فلسفه یاد می شود. حضور ایرانیان در 

این حوزه هم بسیار چشمگیر است.« دبستان ایرانیان«یکی از مراکز مهم حوزه سریانی 

این  التحصیالن  فارغ  به فرمان زینون بسته شد.  در شهر« رها«بود که در سال 489م. 

مدرسه در رواج مسیحیت در ایران نقش عمده ای داشتند. افرادی چون: هیبا، مارون 

ارسطو  آثار  بزرگ  مترجمان  از  که  برخاستند  مدرسه  این  از  و...  بروبا  کومی،  الیئا، 

این مدرسه رواج  ارسطویی در  تعلیم فکر  به شـمار می روند )صفا، صص12-13(. 

به سزایی داشت. بعضی از دانش آموختگان این مدرسه از سوی دربار ایران به مشاغل 

و مأموریت های سیاسی گماشته می شدند؛ از آن جمله،« رسوما«را می توان نام برد که 

از طرف فیروز پادشاه ایران به مرزبانی و درجه اسقفی کلیسای شهر« نصیبین«گماشته 

تعداد شاگردان  گاه  کرد.  بنا  تجدید  را  نصیبین  مدرسه  در سال 449م.  او  بود.  شده 

این مدرسه به 800 نفر هم می رسید که حضور ایرانیان در میان آنها مشهود بود. این 

1- شهید مطهری در فصل" کتابسوزی ایران و مصر"از کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران چنین حادثه و اتفاقی را تکذیب می 
کند. اثبات یا تکذیب این قضیه کار مشکلی است. نه منابع تاریخی اصیل در این باره وجود دارند که وقوع آن را اثبات کند؛ چنانکه 
ذکر چنین اتفاقاتی به یکی دو قرن بعد برمی گردد، و نه می توان آن را دور از ذهن شمرد. درست است که وقوع حادثه با آن 
گستردگی ای که در برخی کتب تاریخی ذکر شده است، در آن برهه زمانی، محال می نماید اما باید به این هم توجه داشت که 
بنابر شرایط آن زمان، مخصوصاً در حوزه ایران که کمتر علوم به کتابت درمی آمد، از بین رفتن تعداد انگشت شماری کتاب هم 

ضایعه ای بزرگ به شمار می آید.
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مدرسه هم در آشنایی مسلمانان با علم فلسفه نقشی هم طراز با مدرسه« رها«داشت.

 از جمله مشاهیر مسیحی ایرانی حوزه سریانی می توان به فرهاد: رئیس کلیسای 

مارمتی موصل، مارابای اول، بولص: رئیس مدرسه نصیبین، آکاسیوس، آرامی، بارسوما، 

یوحنا، میکا، ابراهیم مادی و نرسی مجذوم اشاره کرد. بولص کتابی در فلسفه و منطق 

به زبان سریانی برای پادشاه وقت ایران نوشت که« در آن نسبت به اثبات وجود واجب 

ادیان اشاره  و توحید و سایر نظرهای فلسفی، و برتری روش حکما بر روش اهل 

شده است«.« بعد از بسته شدن مدرسه« رها«و از اواخر قرن پنجم میالدی اعضاء این 

دبستان، بنا به نقل مسیحا زخاء، به کشور خود ایران بازگشتند«. )همان، صص 19-

 .)18

رفت و آمد و حضور این افراد در دربار ایران در کنار طبقه دانشمند مغ که سینه به 

سینه علوم ژرفی را به اخالف خود انتقال داده بودند، ایران را به یک مرکز عمده علمی 

و فلسفی تبدیل کرده بود و حمایت برخی پادشاهان، که به شهادت تاریخ بیشتر تحت 

تأثیر علماء مغ بوده اند، از این روند، به این مرکزیت قوت می بخشید.

اردشیر و پسرش شاپور دستور داده بودند کتبی از هندی و روم به پهلوی ترجمه 

 .)558 ص437؛  ندیم،  )ابن  شد  می  نگهداری  شاپور  جندی  در  کتب  این  و  شوند 

دهد  می  نسبت  عصر  به همین  را  افالطون  و  سقراط  فلسفه  با  آشنایی  هم  مسعودی 

رواج  به  این عصر  در  که  دیگری  اتفاق  افنان، صص32(.  )مسعودی، ج1، ص210؛ 

فلسفه در ایران کمک کرد، پناهنده شدن هفت تن از اساتید مدرسه« اثینه«که توسط 

امپراتور روم تعطیل شده بود، به ایران بود. این هفت نفر عبارت بودند از: دمسقیوس 

اهل سوریه، سنبلیقیوس اهل کیلیکیه، یوالمیوس اهل فریگیه، پریسکیانوس اهل لیدیه، 

هرمیاس از فینیقیه، دیوجانوس از فینیقیه و ایسیدوروس از غزه )صفا، ص24(. این 
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عوامل همه کمک کرده بود تا جندی شاپور در کنار مرکزیت علمی، طبی، نجومی و...، 

یک مرکز فلسفی عمده هم بشمار آید.

ـر«به معنای«  ـر مشتق از« ِوه اَندیو شاه پُوه جندی شاپور یا بیت الباط ) گند شاه پُوه

به از انطاکیه، شاپور«یا به عبارت ساده تر« شهر شاپور بهتر از انطاکیه« ( در حدود 271-

241م. توسط شاپور اول تأسیس شد )همان،  ص21( که از همان ابتدا مرکزیت علمی آن 

محرز بود. دانشمندان علوم مختلف در این دانشگاه گرد آمده بودند و امکان پژوهش های 

علمی برای آنها فراهم بود. بسیاری از منجمان و اطبای دربار پادشاهان سایر ممالک هم 

فارغ التحصیل این دانشگاه بودند و تا زمان حیات خود در دوره اسالمی هم همواره مورد 

توجه خلفا بود. علوم عقلی و فلسفه در این مدرسه همپایه علوم طبیعی پیش می رفت 

و حضور علماء سایر بالد، همچنانکه ذکر شد، به این امر بیشتر کمک می کرد. ابن ندیم 

نقل می کند که در این مدرسه و به طور کلی در ایران برای تحریر کتب طب، فلسفه و 

منطق خط اختصاصی به نام« نیم گشتک«وجود داشت )ص23(.

با توجه به تأثیر این مدرسه بر نهضت ترجمه اسالمی و نقش علماء برخاسته از آن، 

اهمیت این مدرسه در شکل گیری تفکر فلسفی اسالمی روشن تر خواهد شد. ماجد 

فخری در سیر فلسفه در جهان اسالم می نویسد:

از این مدرسه بود که پیشرفت های علمی و دستاوردهای دیگر فکری در سراسر 

امپراتوری اسالم گسترش یافت. حتی پدید آمدن عالقه به فلسفه یونانی و علوم نظری 

نیز تا اندازه زیادی مدیون مدرسه جندی شاپور است. )ص20(

البته کسانی هم مثل استاد مطهری برای جندی شاپور بیشتر نقش پزشکی قائلند و نقش 

آن در ترقی فلسفه را کمرنگ می دانند )مطهری، صص 275-274(. شهید مطهری با اینکه 

معموالً، در میان علماء معاصر، در مقابله با جریان های فکری غیر اسالمی، روش تجزیه 
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و تحلیل علمی و فلسفی را برمی گزیند، در مقابله با توجه به فرهنگ ایران باستان؛ آنچه 

خود« زرتشتیگری«می نامد، از لبه تیز شمشیرش استفاده می کند. کتاب خدمات متقابل 

اسالم و ایران به نحو بسیار مشهودی یک سویه و با جانبداری از مسلمین نوشته شده 

است –که البته از یک متفکر اسالمی دور از انتظار هم نیست-. در آنجـا که می خـواهد 

از خـدمت اسـالم به ایـران سـخن بـگوید، بـیش از 300 صفحه مطلب می نویسد، تمام 

جوانب و نقاط ضعف تمدن باستان ایران را با شدت می کوبد و در هیچ جا سخن از اینکه 

ایشان تاریخ شناس نیستند، نمی شود. اما آنجا که می خواهد از خدمت تمدن باستان ایران 

به مسلمین سخن بگوید، می نویسد:« از ما نخواهید که به تفصیل وارد بحث ماهیت تمدن 

ایرانی و ارزش واقعی آن... بشویم؛ زیرا اوالً صالحیت این بحث را نداریم که مانند یک 

متخصص اظهار نظر کنیم و...«)همان، ص 330(. و نیز در بخش خدمت اسالم به ایران، 

بارها مراسم و مناسک زرتشتی را خرافه و خنده دارترین مراسم دنیا معرفی می کند، مثاًل 

در صفحه 235؛« مایلم تو خواننده محترم چند لحظه از نظر منطق در برابر این مراسم 

بیندیشی. ببین خرافی تر از اینها هم کاری در جهان هست؟« و چندین مورد دیگر.

 از همه جـالب تـر اینکه در این بـخش نسبت به بـزرگانی که از نوشته های آنها 

به عنوان مرجع استفاده شده است )ازجمله و به عنوان نمونه، دکتر محمد معین(، در 

جایی که از ضعف ها و بدی های تمدن ایران باستان سخن گفته اند، با تمجید یاد 

می کند )مثاًل ص236( اما در جایی که با تمجید از تفکر و تمدن ایرانی یاد کرده 

اند، بر او تأسـف می خورد که حقایق تاریخی را درك نکرده است )همان، صص 

 .)240-242
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ایرانیان و نهضت ترجمه اسالمی

اما  است  شده  عجین  هم  با  بیت  الحکمه  و  ترجمه  نهضت  نام  اسالم  تاریخ  در 

روی آوردن به ترجمه کتب از زبان های دیگر از چند قرن قبل آغاز شده بود. ایرانیان 

آثار داشتند. ترجمه دفاتر دیوانی توسط  ابتدا سهم شایسته ای در ترجمه  از همان 

صالح بن عبدالرحمن از فارسی به عربی به فرمان حجاج، اولین کار ترجمه ایرانیان 

بود. این دفاتر دومین اثر ترجمه شده از زبان های غیر عربی به شمار می رفت )مطهری، 

تا در قالب بیت الحکمه به شکوفایی رسید. نقش  ادامه داشت  این روند  ص336(. 

خاندان نوبخت و سایر وزراء دربار خلفای عباسی در پیدایش بیت الحکمه همیشه 

مشهود بوده است. ابوسهل فضل بن نوبخت به عنوان اولین رئیس بیت الحکمه نشانه 

بارز این نقش است.

زبان های  با  مختلف  کشورهای  از  علمایی  دانشگاه،  حتی  یا  دارالترجمه  این  در   

گوناگون گرد هم آمده بودند و مشغول به امور علمی بودند که ترجمه آثار به عربی 

یکی از این فعالیت ها بود. به فرمان خلیفه )و تبعًا به سفارش این علما( کتب ارزشمند 

زبان  به  آنها  برگردان  در  افراد  این  و  شد  می  آوری  جمع  نیز  بالد  سایر  از  علمی 

مسلمانان تالش می کردند. در چند و چون این افراد و فعالیت های این مرکز مباحث 

زیادی مطرح شده است و آثار زیادی موجود است )صفا، صص 91-45؛ 327-382(. 

مطالعه آثار نام برده شده نشان داد که حداقل 60% افراد مترجم در بیت الحکمه، ایرانی 

بوده اند و ارزش آثار ترجمه شده توسط ایرانیان در سنجش با دیگر مترجمان بسیار 

بارز است. 

البته به این نکته هم باید توجه داشت که بی دقتی در این ترجمـه ها کم نیست. عالمه 

اقبال در این باره می نویسد:
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مترجمان فلسفه یونانی بر اثر بی دقتی، توده عظیمی از اباطیل گرد آورده و با این 

این رو  از  بوند.  کرده  سد  مسلمان  حکیمان  بر  را  یونانی  فلسفه  شناخت  راه  اباطیل 

بازسازی  و  بازاندیشی  را  ارسطو  و  افالطون  های  فلسفه  به حکم ضرورت  حکیمان 

کردند. از اینجاست که هیچ یک از شروح آنان بر افکار یونانی شرح توصیفی نیست 

حکیمان  که  شد  باعث  وضع  همین  بی گمان  است.  ابتکاری  یا  انتقادی  شرح  بلکه 

ایرانی از آراستن نظام های فکری بازمانند و ذهن باریک اندیش ایشان اسیر الطائالت 

فراهم گران جان شود و بر اثر آن سره با ناسره درآمیزد. )ص41(

ایرانیان و توسعه علوم عقلی در اسالم

چنانکه متذکر شدیم، عامل توجه اولیه مسلمانان به علوم عقلی، مباحث کالمی و 

مشاجرات مذهبی بود. ایرانیان که قبل از اسالم هم تکثر مذهبی را تجربه کرده بودند، 

از اولین های پدید آورندگان هر یک از شاخه های علوم عقلی اسالمی بودند. به دلیل 

کثرت و گستردگی منابع، بحث تفصیلی ما تکرار مکررات خواهد شد، لذا فقط در 

اینجا به برگرفته ای آماری از مطالعه نگارنده در این حوزه اکتفا می کنیم.

انتقاد در  برابر روش جدلی یونانی قرار گرفت، روح  الهیات اسالمی در  زمانی که 

عرصه تفکر اسالمی دمیده شد. نخستین جلوه این رویکرد در افکار ابوالحسن اشعری 

و کمال آن را در آثار غزالی مشاهده می کنیم )اقبال الهوری، ص101(. این متفکران 

بارز آن می دانستند،  اسالمی به نقد تفکر یونانی و فلسفه، که تفکر یونانی را نمونه 

پرداختند و حتی تا مقام ابطال و تنقیح فلسفه پیش رفتند. ثعالبی اصل واژه فلسفه را« 

فل السفه«معرفی می کرد )ج4، ص207( و ابن صالح شهرزوری معتقد بود« الفلسفه 

اس السفه و مادۃ الحیرۃ و الضالل...« )گلدتسیهر، ص 160-162(.
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در عین حال با بن مایه اسالمی و ذکاوت حکیمان مسلمان، فلسفه اسالمی راه خویش 

را باز کرد و پیمود. روند گسترش فلسفه اسالمی هم روندی کاماًل واضح و روشن و 

قابل دست یابی است، به گونه ای که اگر یک متفکر معاصر را انتخاب کنیم به روشنی 

می توان شجره اساتید او را تا همان ابتدای تاریخ فلسفه برشمرد. عنصر ایرانی این 

حکمت که اوایل کمی کمرنگ بود، سرانجام در سهروردی با الهیات اسالمی هم ساز 

)برای  گرفت  نادیده  نباید  هم  را  رازی  زکریای  و  غزالی  میانجی گری  البته  گردید؛ 

تفصیل بیشتر نک: کربن، 1382(. 

به طور کلی سهم ایرانیان در شاخه های مختلف علوم عقلی در اسالم، براساس کتب 

موجود و با اینکه از زندگی تعداد زیادی از متفکران اسالمی اطالع چندانی در دست 

نداریم، چنین است:

عرفان و تصوف %76

تفسیر %60

حدیث %75

حدیث اهل سنت %100

فقه %35/7

فقه شیعه:6/41  

فقه اهل سنت: %25

ادبیات )نحو، لغت، تارخ نگاری، جفرافیا( %50

فلسفه %74/3

)مطهری، 1380؛ صفا، 2536؛ حکیمی، 1374(.
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جدول ملیت فالسفه اسالمی تا قرن 14

مليتدوره زندگیناممليتدوره زندگینام

؟408-331ابن خمارعربف. 252كندی

؟ /استاد ابن ابوعبداهلل ناتلیایران286-218ابوالعباس سرخسی
سينا

ایران

ایران421-330ابن مسكویهایرانف. 322ابویزید بلخی

ایران440-362ابوریحان بيرونیایرانف. 279ابو معشر بلخی

ایران428-370ابن سينا؟1*289-279ابواسحاق قویری

عراقف. 435ابوالفرج جاثليق بغدادیسریانی؟ / استاد ابو بشر متیابویحيی مروزی

؟ /عراق؟ /قرن5ابوعلی بصری؟؟ /استاد فارابییوحنا بن حيالن

ابوالعباس ایرانشهری 
نيشابوری

؟ف. 450ابوعبداهلل فقيه معصومیایران؟ /قبل از قرن 5

ایرانف. 458بهمنيارایران313-250زكریای رازی

؟؟ /قرن5ابو منصور اصفهانیایرانف. 325ابوالحسن بلخی

ابوعبداهلل عبدالواحد ؟؟ /هم عصر ابوبشر متیابن كرنيب
جرجانی

ایران؟ /قرن5

؟ف. 453علی بن رضوان مصریعراقف. 328ابوبشر متی بن یوسف

عراقت. 444ابن بطالنایران339-257فارابی

ایران؟ /قرن5ابوالحسن انبار؟364-283یحيی بن عدی

ایرانف. 517ابوالعباس لوكری مرویمصر؟ /هم عصر آل بویهاخوان الصفا

ابوالحسن سعيد بن ایران380-307ابوسليمان منطقی
هبه اهلل

؟436-495

ابوالحسن عامری 
نيشابوری

ایرانف. 526خيامایران؟

؟؟ /قرن8محی الدین كوشكناریایرانف. 505غزالی

؟؟ /قرن8خواجه حسن شاه بقال؟ف. 478امام الحرمين جوینی

ایران؟ /قرن8سعد الدین اسعد دوانی؟ف. 536ابوعبداهلل ایالقی

مليتدوره زندگینامعراقف. 560ابوالبركات بغدادی
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محمد بن طاهر طبسی 
مروزی

؟؟ /قرن8قوام الدین كربالیایرانف. 539

ایران903-828صدرالدین دشتكی؟؟ /قرن6ابن غيالن

عالمه جالل الدین اسپانياف. 533ابن باجه
دوانی

ایران830-903

ایرانف. 879مالعلی قوشجیاسپانياف. 549ابوالحكم مغربی اندلسی

غياث الدین منصور ایرانف. 545صدرالدین سرخسی
دشتكی

ایرانف. 940

ایران؟ /قرن9محمود نيریزیاسپانياف. 581ابن طفيل

قاضی كمال الدین اسپانيا595-520ابن رشد
ميبدی یزدی

ایرانف. 909

؟ /استاد غزالی و مجدالدین جيلی
سهروردی

جمال بن محمود ایران
شيرازی

ایران؟ /قرن9

ایرانف. 950مالحسين الهی اردبيلیایران؟ /قرن6ابن سهالن ساوجی

ایرانف. 981مال عبداهلل یزدیایرانف. 548ابن صالح

محمد بن عبدالسالم 
انصاری ماردی

مال حبيب اهلل باغنوی فلسطينف. 594
شيرازی

ایرانف. 994

شمس الدین محمد ایران606-544فخر رازی
خفری شيرازی

ایرانف. 942

؟؟ /قرن10ابن تركهایران644-582بابا افضل كاشانی

فریدالدین داماد 
نيشابوری

داود بن عمر انطاكی ایران؟ /قرن7
مصری

مصرف. 1008

شمس الدین 
خسروشاهی

ایرانف. 1041ميرداماد؟580-742

ایران1050-970مير فندرسكیمصر؟ /قرن7قطب الدین مصری

لبنان1031-953شيخ بهاییعراق؟ /قرن7ابن منعه موصلی

خواجه نصيرالدین 
طوسی

رفيع الدین حسينی ایران597-673
طباطبایی نائينی

ایران999-1084

ایران1050-979مالصدرا؟/ایرانف. 663اثيرالدین ابهری

ایران؟ /قرن11مالشميساایرانف. 675دبيران كاتبی قزوینی

سلطان العلماء عراق726-648عالمه حلی
مازندرانی

ایرانف. 1064
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سيد احمد علوی عاملی ؟ف. 678ابن ميثم
اصفهانی

؟؟ /قرن11

قطب الدین الهيجی ایران710-634قطب الدین شيرازی
اشكوری

ایران؟ /قرن11

سيد امير فضل اهلل ایرانف. 715ابن شرفشاه استرآبادی
استرآبادی

ایران؟ /قرن11

مال محسن فيض ایرانف. 776قطب الدین رازی
الكاشانی

ایران1007-1091

ایرانف. 1071عبدالرزاق الهيجیایرانف. 756قاضی عضدالدین ایجی

ایرانف. 1080مال رجبعلی تبریزی؟628-594سراج الدین ارموی

شمس الدین محمد 
ميرک بخاری

مال محمد باقر محقق ایران؟ /قرن8
سبزواری

ایرانف. 1090

آقا حسين محقق ایران791-712تفتازانی
خوانساری

ایرانف. 1098

مير سيد شریف 
جرجانی
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جداول و نمودار فوق به روشنی نشانگر نقش ایرانیان در حوزه فلسفه اسالمی است 

که توجه به چند نکته نقش عنصر ایرانی را برجسته تر نیز خواهد کرد: 

بسیاری و بلکه تقریبًا تمام فالسفه غیر ایرانی نیز مستقیمًا در ایران و نزد فالسفه 

ایرانی یا در سایر بالد اسالمی اما نزد فالسفه ایرانی )حداکثر با یک واسطه( تحصیل 

کرده و پرورش یافته اند.

ایرانیان در حوزه عرفان، تصوف و تفسیر شیعه، مخصوصًا پس  بیشتر بودن سهم 

از عصر صفویه که گرایشات اشراقی افزایش می یابد، روشنگر ریشه خسروانی این 

تفکرات است.

 ایرانیان و تجدد در تفکر اسالمی

اهداف  و  اولیه  اصول  از  یکی  تفکرات گذشته  در  بازنگری  و  روشنگری  بی شک 

پیدایش اسالم بود. اسالمی که با هدف رشد فکری بشر به وجود آمد و انقالبی سترگ 

در تمام حوزه های تفکر و زندگی بشر ایجاد کرد، چگونه می توانست و می تواند 

رکود فکری را در میان خود مسلمانان و عالم اسالم برتابد؛ اسالمی که به اعتقاد بسیاری 

.)Briffault, pp.67, 95f( .از متفکران، خمیرمایه رشد علمی جدید غرب نیز بوده است

در جای  و  بودند  کرده  ای رشد  فکری  بستر چنین چهارچوب  در  که  مسلمانانی 

جای متون مقدس خود همواره توصیه به اندیشه تحلیلی و انتقادی را می یافتند، در 

رویارویی با تفکر جدید غرب که به یکباره سرزمین های اسالمی را مورد تهاجم قرار 

متفکران  میان  در  هایی  واکنش  نگرش  این  بنشینند.  ساکت  توانستند  نمی  بود،  داده 

اسالمی به دنبال داشت که دوره تجدد اسالمی را شکل می دهد. شروع این دوره در 

تاریخ حیات اسالمی نیز با ایرانیان بود. سید جمال الدین اسدآبادی آغازگر این جریان 

است و شاگردانش ادامه دهنده آن.
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 گرچه درباره ایرانی بودن سید جمـال تشکیک شده است و غـالباً از او به سید جمال 

افغانی تعبیر می شود اما دالیل و استناداتی بر ایرانی بودن او هم ذکر شده است1 )محیط 

طباطبایی، 1371(. اما حتی اگر سید جمال متولد افغانستان هم باشد، دلیلی بر این نیست 

که او را نماینده فکر ایرانی بحساب نیاوریم. اوالً، افغانستان به تازگی از سرزمین ایران 

تفکیک شده است و در زمان سید جمال چنین تفکیکی وجود نداشت. ثانیاً، اگر آن را 

منطقه ای از نظر جغرافیایی و سیاسی تفکیک شده هم لحاظ کنیم، باز هم ریشه فکری و 

نیز سنخیت تفکر وی اجازه می دهد که او را نماینده فکر ایرانی بدانیم.

امثال  تجدد  با  ایرانیان  متجددانه  افکار  ایران،  از  اسالمی  تجدد  شروع  از  گذشته 

احمدخان بهادری در هند، محمد عبده در مصر و... تفاوت بسیار دارد. تجدد ایرانی 

اصالت و محوریت را به اسالم می دهد و رنگ و بوی فلسفی آن بسیار بارزتر است، 

در حالی که مثاًل احمدخان صدق آموزه های دینی و سنت را هم خوانی با عقل طبیعی 

معرفی می کرد. همین امر باعث شد سید جمال کتاب" نیچریه"را بر ضد او و مکتب 

طبیعت گرایی بنویسد.

از دیگر متفکران ایرانی دوره تجدد اسالمی که نگرش آنها در مقابله با فرهنگ جدید 

غرب حائز اهمیت است، می توان به عالمه طباطبایی و شهید مطهری اشاره کرد. این 

دو متفکر در مقابله با تجدد به نقد مبانی و مظاهر آن پرداختند. در این میان شاید نقش 

ایشان،  تفکر  مایه  بن  اما  باشد  ایشان مشهودتر  به خاطر روش خطابی  استاد مطهری 

1- آنان که سید جمال را افغانی می دانند گویا به گفته ای از خود او استناد می کنند که محل تولد خود را اسدآباد 
از توابع کابل افغانستان معرفی می کند )رشیدرضا، ج1، ص27؛ Adams, p.4,n.1(. سید جمال خود هم به سید 
جمال افغانی امضاء می کرده است. مرحوم دهخدا در لغت نامه در ذیل اسم سید جمال، مسأله ایرانی بودن او را مورد 

بررسی قرار داده است و او هم احتمال افغانی بودن سید را بیشتر می داند.
دهخدا سید جمال را نسب به سید علی ترمذی محدث می برد و به نقل از محمد عبده می نویسد:

اگرچه سید جمال ایرانی بود ولی به دو جهت خود را افغانی می نامید؛ یکی اینکه برای وی آسان باشد تا خود را 
سنی معرفی کند تا بتواند راحت تر در کشورهای اسالمی به اهداف خود برسد. دیگر اینکه بتواند خود را از بند 

مقررات سختی که دولت ایران برای اتباع خود در خارج داشت، آزاد سازد. )ج5، ص7849(
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خود، در محضر و در کالس درس عالمه طباطبایی شکل گرفت.

مارکسیسم و فمینیزم مهمترین چالش ها را در آن زمان برای جامعه اسالمی ایجاد کرده 

ااصول فلسفه و روش  بود. حاصل نقادی های عالمه طباطبایی در این حوزه کتاب" 

رئالیسم"شد که حداقل دو جلد نخست آن آشکارا در تحلیل مارکسیسم است و حاصل 

علل  کتابهایی چون:"  و  متعدد  روشن گرانه  سلسله سخنرانیهای  مطهری  استاد  تالش 

گرایش به مادی گری«،" مسأله حجاب«،" نظام حقوق زن در اسالم"»حق و باطل"و....

انقالب  به واسطه  به موارد فوق، تحول در فلسفه سیاسی اسالم  به روشنی می توان 

و  دموکراسی  کردن  تلقی  هم سان  برابر  در  مردم ساالری  بنای  و  نظریه پردازی  ایران، 

سکوالریسم، و نیز سایر مباحث فکری و تحوالت اجتماعی را هم افزود.

نتیجه گیری 

نگارنده در این مقاله تالش کرده بود، به روش پژوهش کتابخانه ای، با بررسی منابع 

در دسترس خود، بخشی از نقش و سهم ایرانیان در حوزه فلسفه را اندکی به تصویر 

بکشد. بدیهی است ادعایی بر استقراء تام بودن این منابع نیست اما به حق خود را از 

رویکرد و نگرش جانب دارانه و یک سونگری مبرا می دانیم.

از آنچه گذشت، وجود عناصر و مولفه های فلسفی و تفکر عقالنی در ایران باستان و 

قبل از ورود فلسفه یونانی نشان داده شد. گرچه این مولفه ها گاه رنگ و بوی مذهبی 

داشته اند اما روش تحلیل فلسفی درباره آموزه های مذهبی خارج از حوزه فلسفه تلقی 

نشده و نیست. بر اساس این شواهد، می توان زرتشت را آغازگر تفکر انتزاعی بشر 

دانست. با ورود فلسفه یونانی به عالم اسالم و شکل گیری جریان فلسفه اسالمی نیز 

نقش ایرانیان در پیدایش و توسعه آن بی بدیل بوده و هست. در واقع، پر بی راه نخواهد 
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بود اگر از بازگشت فلسفه به ایران سخن بگوییم. بررسی ها نشان داد که اکثریت قریب 

به اتفاق فالسفه اسالمی یا ایرانی اند یا تعلیم دیده نزد ایرانیان. پرچم داری ایرانیان در 

نهضت رشد و بروز علوم اسالمی به دوره کالسیک محدود نمانده و دیدیم که نهضت 

تجدد اسالمی، با رویکر دین محور، نیز زاده فکر ایرانیان است. امید است پژوهش های 

بنیادی تری در آینده این امکان را فراهم سازد تا با صراحت بیشتری بتوان از جایگاه 

حقیقی ایرانیان در توسعه تمدن بشر سخن گفت و به این خودباوری رسید. 
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