
 نقدی کوتاه بر ديدگاه برتراند راسل در بارۀ فالسفه «اسالمى ـ اير انى» در کتاب تاريخ فلسفۀ غرب
تاريخ فلسفۀ غرب، ترجمه « ، برتراند راسل فيلسوف شهير انگلستان، در کتاِب »ايرانی –اسالمی « دربارۀ فالسفه شرق، بويژه فالسفۀ 

زيرا نگاه اين فرزانۀ نامدار و . الزم است با دقت بيشتری مورد توجه و بررسی قرار بگيرد، به مطالبى اشاره کرده که »نجف دريابندری
، عالوه براينکه درست و آگاهانه نيست، از يک داوری انديشمندانه نيز به »ايرانی –اسالمی « آزاد انديش به شرق، بويژه فالسفۀ 

. در برابر چنين اظهار نظرهايی، خود موضوعی حائز اهميت استاز سوی ديگر، سکوت و بی توجهی صاحبنظران ايرانی، . دوراست

اينکه چرا انديشمندان ايرانی، برای روشن شدن واقعيتهای تاريخی سرزمين خود، پاسخی به اينگونه برداشتهای نادرست نداده و نمی 
 .دهند، جای تأمل دارد

، بوده و هستند و می پندارند، نظرات هر »همسايه غاز است مرغ خانۀ« شوربختانه بسياری از ايرانيان، پيرو ضرب المثل معروف 
شمرد، در » حجت« است و می بايستی آنها را بدون تأمل و تعمق پذيرفت و باصطالح، آنها را » وحی ُمنزل« نويسنده يا انديشمند غربی 

نگ مشرق زمين، اصوالً اندک و گاه بسياری ازانديشمندان غرب، بويژه شرق شناسان، درک و فهمشان از فره. حالی که چنين نيست
 .نادرست و در بيشتر موارد هم غرض ورزانه است

گفتنی است که ما ايرانيان، هماننِد بسياری از ملل شرق، از چند سده قبل، ريش و قيچی همۀ گذشتۀ تاريخی، سياسی و فرهنگی کشور و 
به عبارت ! ا چه بوده ايم، چه کرده ايم، چه هستيم و چه بايد باشيمملتمان را سپرده ايم به دست غربيها و منتظريم، آنها بگويند که م

به ايران، با اينکه همۀ اسناد و مدارک مورد نياز پژوهشی آنها، در دسترس ) شرق شناسان ( ديگر، از زمان باز شدن پای مستشرقين 
و بشنويم که اين حضرات، در زمينه های گوناگون کشور ما هم قرار داشت، با اين حال، چشم و گوش خود را به آنها دوخته ايم که ببينيم 

حتی درعرصه فرهنگی نيز ترجيح می دهيم، از ! ما چه افاضاتی می کنند تا يا به دروغ، بدانها بنازيم و يا به غلط، از آنها شرمنده شويم
 .زبان و از نگاه آنان، ارزش و اعتبار، بزرگان فرهنگی کشورمان را بشنويم و ارزيابی کنيم

ازعجايب روزگار اينکه در اين زمينه ها تا آنجا نسبت به خود بی اعتماد هستيم که اگر مطلبی از بزرگان خود ماننِد رازی، بيرونی، ابن 
سينا، خيام، سهروردی و غيره نقل می کنيم، نام چند تن از بزرگان غرب را نيز چاشنی مطلبمان می کنيم، و بی توجه به مبادی اصولی 

مثالً ابن سينا هم همان حرفی را زده بود که هيوم و هگل و دکارت و کانت و غيره زده اند، بی آنکه توجه داشته : ی گوئيمانديشه، م
باشيم و اشاره کنيم که ابن سينا چند صد سال پيش از اين حضرات می زيست و حق و انصاف حکم می کند که دست کم اگر هم نخواهيم 

سخن اين حضرات مشابه نظرابن سيناست« : ، حداقل بگوئيم»تين بار، ابن سينا عنوان کرده استچنين نظری را نخس« بگوئيم که  ». 

به عنوان نمونه، وقتی صحبت کوپر نيک و گاليله به ميان می آيد، هم ميهنان عزيز ما به ندرت برای آشنائی فرزندان سرزمينشان، به 
دانشمند انديشمندی که سده ها پيش از کوپرنيک و گاليله، نه تنها به ُکروی بودِن مرد بزرگ و . نظرات ابوريحان بيرونی استناد می کنند

 .زمين پی بُرده بود، بلکه انحراف محوری آن را نيز نسبت به خورشيد به درستی، بيست و سه درجه محاسبه کرده بود

يز درهند، اندازه گرفته و رقم به دست ابوريحان دريک کوشش درخشان علمی، با وجود کمبودهای عصر خود، شعاع کرۀ زمين را ن
کيلومتراختالف  ١۵آورده اش با آنچه دانشمندان امروزه با همۀ دست آورده های علمی عظيم و تکنولوژی پيشرفته پذيرفته اند، تنها 

 .دارد

تکامل « چه صراحتی نظريه  را می خوانيم، می بينيم که اين عارف عاليقدر با» جالل الدين دمحم بلخی« همچنانکه وقتی مثنوی مولوی 
همينطور در مسائل ديگر . را در مثنوی خود آورده است، بی آنکه هيچ يک از امکانات پژوهشی داروين را در اختيار داشته باشد» انواع

 .که نمونه های بسياری قابل ذکراست

 .با اين توضيحات کوتاه، اکنون نگاهمان را برمی گردانيم به اظهارات برتراند راسل

* 

مى نويسد) ٢٢۴-٢٢٣ص (برتراند راسل در کتاب تاريخ فلسفه جلد دوم  : 

 

به . مردانى چون ابن سينا و ابن رشد اساساً شارح هستند. به عنوان تفکر اصيل و بديع حائز اهميت نيست) اسالمى( فلسفۀ عربى  » -
ونيان، و در طب از جالينوس و در ستاره شناسى و طور کلى نظريات فالسفۀ علمى در منطق و ما بعدالطبيعه، از ارسطو و نوافالط

نويسندگانى که . رياضيات از منابع يونانى و هندى گرفته شده، و اهل عرفان نيز فلسفۀ دينى خود را با عقايد قديم ايرانى چاشنى زده اند
ت آنان در زمينۀ شيمى نتيجه تصادفى آثار خود را به زبان عربى نوشته اند در زمينۀ رياضيات و شيمى تازگى نشان مى دهند و کشفيا

تمدن اسالمى در بهترين ادوار خود، از جهت هنر و از جهات فنى، بسيارى قابل ستايش بود، و . پژوهشهاى آنان در کمياگرى بوده است



در اين است که وسيله اهميت اين تمدن که نبايد آن را نا چيز گرفت، . ليکن هيچ قدرتى در زمينۀ تفکر مستقل در مسائل نظرى نشان نداد
 «…انتقال بود، ميان تمدن قديم و تمدن جديد اروپاى قرون مظلمه حائل شد

 

نخست اينکه اصوالً فلسفه از آغاز رشد و نمو خود تا به امروز، در يک دايرۀ از : نظر برتراند راسل به چند دليل قابل ايراد و نقد است
فى چه غربى و چه شرقى به ناچار در اين محدوده سير و سياحت کرده استموضوعات مشخص، محدود و محصور بوده و هر فيلسو . 

است و هر فيلسوفى در هر کجا و در هر » هستی و وجود« اهم مسائل فلسفه و موضوعات مورد بحث آن، مشخص و عبارت از شناخت 
ماورا « بحث از مباحث فلسفى نيز به  بخشی از مهمترين. زمان که وارد حوزه فلسفه می شود، مى بايد به اين موضوعات بپردازد

. و چگونگى پيدايش آنها از هم، ارتباط پيدا می کند» خدا و جهان« مربوط مى شود که به » فلسفۀ اولى« يا » الهيات« ، يعنی »الطبيعه

 .يعنی انديشيدن و شناخت کلی ترين و اساسی ترين موضوعاتی که به نوعی به زندگی انسان مربوط می شود

. لسوف نظريه پرداز است و هر نظريه ای نيز تا زمانى که علم به آن لباس قطعيت نپوشاند، به عنوان نظريه باقى مى مانديک في

از اينرو بيشترين تالش و کوشش فالسفه . همچنانکه در بارۀ خدا تا به امروز يک نظريه قطعی از طرف هيچ فيلسوفی ارائه نشده است
پيشينيبان و چه متاخرين، صرف اين مقوله گرديده و می گردد که به نحوی ازانحاء وجود خدا را ثابت الهی، چه شرقی و چه غربی، چه 

و چون دراين کار موفق نمی شوند و به يک نظريه قطعی نمی رسند، همۀ آنها به حاشيه می روند و به فرعيات و بويژه به بحث در . کنند
 .اسماء و صفات او می پردازند و جوالن می دهند

دربارۀ جهان نيز از قديم ترين ايام، صدها نظريه ارائه شده است که تا به امروز هيچکدام به قطعيت نرسيده و آنچه امروزه از جهان می 
با مشاهده و تجربه و محاسبه به ما عرضه کرده است، نه فلسفه» علم« دانيم که حدوداً هم آن را پذيرفته ايم، همان است که  . 

، چه کرده اند؟ و آيا نظر برتراند راسل در بارۀ آنها )بعد از اسالم( ببينيم که فالسفه شرق در دوران شکوفائی فلسفه با اين بينش، حال 
 درست است يا نه؟

فالسفه شرق، بعد از خاموشى چراغ فلسفه در يونان، در دوران خاصی که شرايط برای پرداختن به فلسفه مناسب شد، با ترجمه آثار  –
ست به فهم و شرح اين آثار پرداختند و سپس هر يک از فيلسوفان در حد توان انديشۀ خود، فلسفه يونان را به تجزيه و يونانيان، نخ

درعين . آنچه را در اين راستا درست تشخيص دادند، پذيرفتند و آنچه را که نادرست ديدند، رد يا تصحيح و يا تکميل کردند. تحليل کشيدند
غنای فلسفه افزودند حال، با نوآوريهای خود به . 

در اينجا بايد به اين نکته نيز اشاره کنيم که در گذشته هم فالسفه هيچ وقت و در هيچ کجاى عالم، از آزادى مطلق برخوردار نبودند و 
نمى توانستند به طور صريح نظرات فلسفی خود را عرضه کنند، بخصوص در زمانى که دشمن هميشگى فلسفه و فالسفه، يعنى دين و 

 .دينمداران و حاکمان دين پرور در قدرت بودند

يعنی اهل نظر را تحت نظر داشتند . متوليان تمام اديان، در همۀ دورانها و در اکثر سرزمينها، رو در روى فيلسوفان و مراقب آنها بودند
قرنی قبل ازميالد، يکى ازحوزه هاى  در خود يونان که چند. تا مبادا با افکار فلسفى خود، بنياد مکتب آنها را ُسست يا ويران سازند

پرجنب و جوش فلسفه بود، در تقابل با دين رايج، به بزرگترين فيلسوف خود سقراط جام شوکران نوشاندند، کارى که در تمام دنيا، 
 .متصديان اديان به پيروى از اين روش، با اهل تفکر علمی و انديشۀ فلسفی انجام داده و هنوز هم انجام می دهند

رعب و . شرق، بويژه در حوزه ايران، جز در موارد استثنائی و کوتاه مدت، فالسفه هيچ وقت آرامش خاطر و امنيت جانی نداشتنددر
زيرا در اين بخش از جهان، . وحشت فيلسوفان ايران به مراتب از فيلسوفان يونان قرن چهارم و پنجم و ششم قبل از ميالد بيشتر بود

حکومت دمکراسى وجود نداشت، در عين حال، خلفا و حکام متعصب به اسالم، همراه با شريعتمداران  ضمن اينکه برخالف يونان،
بيرون مى گذاشت) کتاب و سنت ( قشرى، دمار از روزگارهر فيلسوفى درمی آوردند که پا از حريم دين و نقل قول انبياء  . 

انند سقراط به ميل و رغبت، بلکه به اجبار و همراه با خشونت نگاهى به سرگذشت فيلسوفان شرق و تعدادى که جام شوکران را نه م
به عنوان نمونه می توان به سرنوشت دردناک شيخ شهاب الدين . نوشانده شدند، نشان دهندۀ حال و هواى فيلسوفان شرق است

ز نوشيدن جام شوکران سقراط ، يکی از بزرگترين فيلسوفان ايران اشاره کرد که قتل او به مراتب ا)شيخ اشراق ( سهروردی مقتول 
جانگدازتر بود، بخصوص اين که او را در جوانی کشتند، نه مثل سقراط در پيرسالی، و ديگرانی که هر يک به نوعی به چنين سرنوشت 

 .هايی دچار شدند

کليه علوم بيکار نبودند و با اين تفاصيل، فالسفه، علما و عرفای شرق، بويژه بخش ايرانی آن، نه تنها درحوزه فلسفه، بلکه در عرصه 
درضمن اين امر را هم فراموش نکنيم؛ قبل از اينکه يونانيان به فلسفه بپردازند، . آثارى بسيار گرانبهايی به جامعۀ بشرى هديه کرده اند
سرزمينهائی  …، آشور، بابل، مصر، چين، هند و فينقيه و)ايران( سومر، ايالم . يک يا دو هزار سال از عمر تمدنهاى کهن مى گذشت



بى شک صاحبان تمدنهای بزرگ، نمى توانستند از علوم و فنون و . بودند که هر يک صاحب فرهنگ و تمدن بزرگ و شکوهمندی بودند
اگر آثار مکتوب چندان چشمگيرى از اين تمدنها به دست نيامده است، دليل آن نيست که اين سرزمينها خالى از . حکمت به دور باشند

تازه يادمان باشد که فلسفه تا مدتها پا به پاى اديان گام برمی داشت و اين دو پديده فکری، آنچنان با هم آميخته . بوده اندتفکرات فلسفى 
چنانکه در يونان نيز آنطور که بايد نتوانستند اين دو را از هم جدا کنند. بودند که تفکيکشان از هم بسيار مشکل بود . 

در اين راستا، گفتنی است که . سفه هميشه زير نفوذ باورهاى جزمى اديان قرار داشت و هنوز هم دارددرغرب، زمان برتراندراسل نيز فل
و » فيثاغورس يونانى« بعضی از فالسفه چه قديمى و چه جديد، درعين فيلسوف بودن، ادعاى پيغمبرى و دين آورى داشتند که از قدما 

نمونه هاى روشن پيوستگى فلسفه و دين يا » کسروی« و» مزدک« و » مانی« زو در ايران ما ني» اگوست کنت فرانسوى« ازمتاخرين 
 .فيلسوفان و پيغمبران هستند

ديگر اينکه فالسفه شرق همزمان با فلسفه به رشته هاى مختلف علوم از قبيل طب، رياضيات، نجوم، شيمى، موسيقى، تاريخ و جغرافيا 
بى انصافى است که غربيان چندين قرن کتاب . که پايه و اساس علوم امروزۀ غرب استو غيره نيز می پرداختند و پيشرفتهائی داشتند 

طب الحاوى رازی و قانون ابن سينا را در دانشگاههاى خود به عنوان پايه طب تدريس کنند و بعد افراد خردمندی چون برتراند راسل 
ياضيات و نجوم و شيمی و ساير رشته ها نيز به هم چنينبگويند؛ رازى وابن سينا چيزى برطب جالينوس اضافه نکرده اند و در ر . 

همچنانکه مسلمانان با ترجمه کتب يونانى کليد « : مى نويسد» سير حکمت در اروپا« زنده ياد دمحم على فروغى در فصل پنجم جلد اول 
و بعد به تعدادى از کتب . . . دست آوردند، مفتاح دانش را به »معرب« خزانۀ علم را دريافتند، اروپائيان نيز با ترجمه کتب عربى يا 

يونانى که تا سده سيزدهم ازعربى به التين ترجمه شده است، اشاره مى کند و به دنبال آن، اسامى تعدادى ازنوشته هاى اصيل شرقى را 
 :نام مى برد که در اروپا ترجمه و مورد بهره برداری فيلسوفان و دانشمندان غرب قرار گرفت؛ از جمله

ياضيات وهيئت و نجوم، کتاب حساب موسى خوارزمى، مساحه االشکال پسر موسى بن شاکر، رسائل ابومعشر بلخى، دمحم بن جابر درر
بتانى، هيئت فرغانى، صور عبدالرحمن صوفى اصفهانى، مناظر و مرايا و رساله باد و باران ابويوسف يعقوب بن اسحاق کندى، عمر 

در طب کامل الصناعه و ساير . در جغرافيا نزهه المشتاق ادريسى، تقويم البلدان ابوالفداء. کاشانی خيام نيشابوری وجمشيد غياث الدين
کتب على بن عباس مجوسى، طب عضدالدوله ديلمى و ابن بطريق و ابن بيطار، کتاب حاوى و طب منصورى دمحم بن زکرياى رازى، 

ابوالقاسم زهراوى و قانون مسعودی ابوريحان و همچنين کليات الکندی و  قانون شيخ الرئيس ابوعلى سينا، کتاب جراحى و کتاب اترياق
ابن رشد، رسائل فارابى و ابوعلى سينا در فلسفه و مقاصد الفالسفه غزالى و بسيارى ديگر و بيشتر کتب مزبور پس از آنکه فن چاپ 

پ ترجمه قانون شيخ الرئيس درهمان سالها سى چنانکه چا. اختراع و شايع شد به چاپ رسيده و بعضى از آنها مکرر چاپ شده است
اقدام به ترجمه و چاپ کتابهاى عربى تا سده چهاردهم و پانزدهم نيز که سر آغاز رنسانس فرهنگی غرب بود، . مرتبه تجديد چاپ شد

ر شرقى کرده اند و مى غير از ترجمه هائی که اروپائيان در نهضت علمى اخير خود از کتب عربى و فارسى و زبانهاى ديگ. جريان داشت
 .«کنند

براى توازن داشتن زمين در فضا، الزم است « : وقتى درسدۀ چهارم وپنجم هجرى، دهم ميالدى ابوريحان بيرونى در رساله اى ميگويد
مال ، بى شک به کروی بودن زمين و به احت»در طرف مقابل محل سکونت ما نيز سرزمينی باشد که قصد او قارۀ امريکاى امروزه است

قوی گردش آن به دور خورشيد نيز واقف بوده و اگر آن را به صراحت بيان نکرده، به همان علتى بود که کپرنيک از ترس کليسا، 
ساليان دراز نتيجه تحقيقاتش را مطرح نمی کرد و گاليله با توبه کردن جانش را نجات داد و جوردانو برونو شعله هاى آتش را به جان 

 .خريد

اينکه می دانيم سخن بيرونى مربوط به قرن دهم ميالدى است، پرسيدنی است، آيا کپرنيک و گاليله و کپلر، به ترجمۀ آثار با توجه به 
 بيرونى دسترسى نداشتند و از ترجمۀ آثار او استفاده نکرده اند؟

کند، هيچ دانشمند با فضيلتی در غرب پيدا وقتى موالنا جالل الدين، دمحم بلخی در هشتصد سال پيش با ريزبينی اشاره به تکامل انواع مى 
قبل از اينکه المارک، واالس و داروين اصل تکامل انواع را اعالم کنند، چند صد سال پيش پيرقونيه نيز به زبان : نمى شود که بگويد

 .شعر آن را بيان کرده است

أفکار و انديشه هاى خود را با ايماء و اشاره بيان کنند و يا درشرق و در زير انقياد احکام جزمى اسالم، فالسفه و دانشمندان ناچار بودند 
با اين اميد که نسلهاى آينده در هر کجاى دنيا سير تکامل انديشه انسان را از جائی که آنها رسانده اند، پى . در قالب شعر بريزند و بگذرند

 .بگيرند و به مقصد برسانند

اينکه فيثاغورث، سقراط، افالطون و ارسطو در کجا زاده شده و در کجا رشد و . هستندبزرگان عالم بشريت متعلق به همۀ جوامع بشرى 
نمو کرده اند، رازى و فارابى و ابن سينا و بيرونى و خوارزمى و خيام و سهرودى و ابن رشد در کجا به دنيا آمده اند و ديگران در کدام 



لسفه وعلوم در هر کجا شرايط را مناسب ببينند ريشه مى دوانند و رشد ف. يک از گوشۀ جهان، از نظر علمی، کوچکترين اهميتی ندارد
 .مى کنند و به تمام جوامع بشرى تعلق دارند نه به سرزمين وملت خاصى

علم و حکمت از همان . اين نيز گفتنی است که فلسفه وعلوم ارث پدرى يونان نبوده و در آن سرزمين هم خلق الساعه بوجود نيامده بود
نشينى بشر پا گرفت و در هر کجائی که شرايط مساعد و محيط مناسب و آزاد پيدا کرد، شروع به رشد و نمو نموده است آغاز شهر . 

فيلسوفى که . آنچه دراين مورد بايد ياد آورشد، اين است که يک فيلسوف وقتى فيلسوف است که براى اظهار نظر فلسفى خود آزاد باشد
فلسفه هر معنائی داشته باشد، وقتى اصيل و ناب . ى باشد، نمى تواند آنطورکه بايد به فلسفه بپردازدتحت انقياد دين و مذهب يا حکومت

بشريت براى سير تکامل خود . چون ارزش واعتبار يک فيلسوف منوط به اين آزادى است. خواهد بود که پاى بند هيچ قيد و بندی نباشد
تمدن نوين امروز بشر حاصل أفکار و انديشه هاى . ن ترس و واهمه بيان کنندمحتاج کسانى است که انديشه و تفکرات خود را بدو

 .فيلسوفانى است که از گذشته هاى دور با فداکارى و تحمل انواع آزارها، حرفشان را زده اند

در قالب فيلسوفان کشورهای تحت سيطرۀ حکومتهای اسالمى، با توجه به شرايط سختى که بر اوضاع زمانشان حاکم بوده، هريک 
اين فيلسوفان نمى توانستند آنطور که بايد و شايد نظرشان را به صراحت بيان کنند. خاصى نظرگاه خود را مطرح کرده اند . 

ابو يوسف، يعقوب بن اسحاق کندى، اولين فيلسوف جهان اسالم، هزار دويست سال پيش، در الهيات که يکی ازبزرگترين مباحث فلسفی 
را جزو مقوله هاى ايمانى و غيرعقالنى قرارداده ) توحيد ـ نبوت ـ معاد( زهم هست، هر سه اصول دين اسالم تمام اعصار بوده و هنو

اينکه عقل در مقابل اين اصول غيرعقالنى به . بنظر اين فيلسوف نه توحيد، نه نبوت و نه معاد از نظرعقل سليم قابل اثبات نيست. است
 .چه باور دارد، جرأت بيان آن را نداشت

بر « : دمحم بن زکرياى رازى که از بزرگترين و دانشمندترين فيلسوفان ايران و جهان است، يک قدم از کندى نيز جلوتر گذاشت و گفت
مى دانند که جهان را ازعدم خلق کرده است، پنج قديم يا ازلى وجود دارد که ) قديم(خالف نظراديان توحيدی که خدا را تنها موجود ازلى 

عنوان چنين فلسفه اى با اساس و پايه دين اسالم وهمه اديان . »مکان –زمان  –مادۀ أولى  –نفس کلى  –خالق عالم : عبارت اند از
 .توحيدی کامالً مغاير بود

رازی نخستين فيلسوفی بود که أفکار و انديشه هاى ارسطو را که ميان انديشمندان اسالمى، مانند قرون وسطى اروپا به عنوان اصول 
با اين اصول که شما پايه فکرى خود قرارداده ايد، نمى توان مشکالت « : رده می شد، مورد ترديد قرار داد و به آنها می گفتمسلم شم

او بر خالف پيروان مکتب مشائى که بر روش قياس و منطق تکيه مى . »فکرى بشر را حل کرد، زيرا آنها قطعى وقانع کننده نيستند
انگليسى، بعد ازقريب ششصد سال به قول » فرانسيس بيکن« روشى که . را برگزيده بود» ه و شهوداستقراء و تجرب« کردند، روش 

حال آنکه مبتکر و ابداع کنندۀ . اروپائيان، ابداع کرد و با همين سبک و شيوۀ خود، يکى از بنيان گزاران تمدن نوين اروپا ناميده شد
 .نخستين اين روش، رازی بوده نه فرانسيس بيکن

فۀ اسالمى در همان دوران کوتاه عمر فلسفه در کشورهای اسالمی سخنانى زده اند که فالسفه غرب با همه امکاناتشان از جمله فالس
 .پراکنده بودن در سرزمينهای مختلف و حمايت از طرف حکومتهای مستقل در اروپا، بدان صراحت و روشنى نتوانسته اند بيان کنند

نخستين آن، انکار معاد : اين حکيم يگانه نيز در الهيات، در دو مورد راه کندی و رازى را پى گرفت. است ابن سينا يکى از اين فيلسوفان
جسمانى بود که خود به خود، کل داستان رستاخيز و مسائل مربوط به آن را که يکى ازاصول اساسى اعتقادى اسالم و اديان ديگر 

الهام « : موضوع وحى بوسيله جبرئيل را به صورت فلسفى رد مى کند و مى گويد ديگر آنکه ابن سينا. توحيدی است، منتفى مى سازد
نوعى واکنش نفس انسان است که به او دست مى دهد، نه اين که فرشته اى بنام جبرئيل يا هر نام ديگر به پيغمبر اسالم يا ديگر 

 .«پيغمبران ظاهر و احکام الهى را به آنها ابالغ کند

و در موقع حيات پيغمبر اسالم نيز داستان جبرئيل مورد بحث و مجادله بوده و همان زمان نيز منکران اين فرشته  مى دانيم که دراسالم
به عبارت ديگر، . به همين علت نيز پيغمبر اسالم منکران جبرئيل را در رديف منکران خدا قرارداده است. بر پيغمبر اسالم ايراد داشتند

را انکار نمايد، سخن پيغمبر را که ) نبوت( يعنى خداى اسالم، اشاره کند و يا پيغمبرى دمحم بن عبدهللا  ابن سينا بى آنکه به اصل قضيه،
به زبان ديگر، ابن سينا عالوه بر اينکه . خود را به دليل حضور جبرئيل مبعوث شدۀ خدا و پيغمبر او قلمداد مى کرد، مردود شمرده است

يعنی اين که دنياى ديگرى هم . مبراسالم پيام نياورده، معاد جسمانی را نيز غير ممکن دانسته استمی گويد فرشته اى بنام جبرئيل به پيغ
به صورتى که اديان توحيدی مطرح کرده اند، که انسانها با جسم خاکى خود به دادگاه الهی کشيده می شوند و سپس وارد بهشت يا دوزخ 

اضح به انکار آنها نپرداخته، به اين دليل بود که در شرايط زمانی و مکانی عصر حال اگر به صورت و. مى شوند را، محال دانسته است
 .ابن سينا، عنوان کردن چنين مسائلی غير ممکن بود

فرانسوی ابداع کرده است نبوده؟ مگرنه اين که او نيز بجای رفتن از کليات به » رنه دکارت« آيا ابن سينا مبتکر روشى که می گويند 
او پرداخته تا برسد به کل ) نبوت و معاد( ، به نفى جزئيات )خدا( زئيات به کليات پرداخته است؟ يعنى بجاى نفى کليات جزئيات، و از ج



می دانيم که اگر دو جزء نبوت و معاد را از اصول اديان توحيدی حذف کنيم، کل قضيه که خدا باشد نيز خود به خود منتفی می . قضيه
 .شود

اين که پديدۀ عرفان از کجا آمده؟ در کجا رشد و نمو کرده؟ . استانشان مانند فلسفه و رشد و نمو آن استعرفان وعرفاى شرق نيز د
جز اين که بگوئيم عرفان نيز همزمان و پا به پاى فلسفه و دين به بالندگی افتاده و درهر . جزئيات دقيق آن براى هيچکس روشن نيست

بوده است، جای ترديد نيست، ) پلوتين(اين که عرفان تحت تأثير فلوطين . گرفته استزمان و در هر مکان رنگ و بوی خاصی به خود 
بخصوص اين که مى دانيم او . اما اينکه خود فلوطين آن را از کجا و تحت تأثير چه کسانى مطرح کرده است، جاى حرف بسياری دارد

« شرق و بخصوص در بين النهرين، در لشکر کشى  قبل از اينکه نظرات عرفانى خود را مطرح کند، رد پايش را می توان در

همانطور که بودن او را در شرق نمى توانيم انکار کنيم، متأثر بودن او را از افکار و انديشه . ، قيصر ُرم به آن خطه، ديد»گرديانوس
س از وی، اکثر انديشمندان و در ضمن يادمان باشد که در زمان او و تا مدتها پ. هاى متفکرين شرق را نيز نمى توانيم منکر شويم

دانشمندان، علم و معرفت خود را با سفرهائی که به کشورهاى مختلف انجام مى دادند، کسب مى کردند، نه از طريق نوشتار، زيرا که 
با اين تفاصيل، بازمی گرديم به نوشته های برتراند راسل و می گوئيم. کتابت در آن عهد و ايام بسيار محدود بود : 

انسان از زمانی که برای شناخت مجهوالت زندگی خود، به تأمل . گنج بادآورده ای نيست که در يونان و يا درغرب کشف شده باشدفلسفه 
و همين بينشها، ذره ذره جمع شده و در زمانی که . و تعقل پرداخت، در هر يک از تمدنهای مهم بشری، بينش خود را عرضه کرده است

صورت مجموعه نوشتاری در اختيار پويندگان قرار گرفته استبشر به کتابت مجهز شد، به  . 

و در زمانی که ديگر محيط . يونانيان بدون شک فلسفه را از ملل شرق گرفته و پرورش داده و با افزوده های خود به آن غنا بخشيده اند
راء و نظرات فلسفی يونانيان، آنچه می شد به يونان، اجازه جوالن فلسفه را نمی داده، از نو به شرق باز گشته و در شرق، ضمن حفظ آ

و زمانی هم که با پيدا شدن امثال ابو حامد دمحم غزالی ها شرايط برای رشد فلسفه درشرق ميسر نبوده، دوباره راه . آن افزوده شده است
شد و زير بنای تمدن نوين امروزی غرب را پيش گرفته و به اندلس رفت تا در دامان امثال ابن رشد، رشد کند و از همانجا راهی اروپا 

 .گرديد

دراروپا نيزمانند کشورهای عرب زبان شده که نخست به ترجمه آثارملل متمدن گذشته مانند يونان وهند و ايران و غيره پرداخته بودند، 
های آنان بود که بينشوران  آثارمتفکرين و دانشمندان شرق را ترجمه کرده و برمبنای نظرات آنان به انديشه ورزی پرداختند و با داده

 .غرب به ايجاد مکتبهای فلسفی نوين پرداختند

 گروهی نظر فيلسوفان شرق را با دانش زمان خود کامل کردند و جماعتی نظر آنان را با تغيير و تبديالتی بنام خود بازگو نمودند و ازميان

 .اين مجموعه مکاتب ناب فلسفی پا به عرصه وجود گذاشت

نکته پيش ازاين اشاره شد، در اينجا بار ديگر بايد ذکر کرد که فيلسوفان غرب، همانند فيلسوفان شرق برای عرضۀ افکار  اگرچه به اين
بسياری از آنان نيز راه و روش فيلسوفان شرق را پيش گرفتند تا دچارعواقب بد . و انديشه های فلسفی خود آزادی مطلق نداشتند

اين فيلسوف بلند پايه نيز با اينکه تمام براهين وجود خدا را . اشاره کرد» آمانوئل کانت « می توان به  به عنوان مثال. ديدگاهشان نگردند
وجود خدا را نمی توان با عقل « : که در طول اعصارعنوان شده بود، با دليل و منطق و استدالل رد می کند، اما در نهايت می گويد

حرفی که الکندی درنهصد سال قبل از کانت عنوان کرده بود. »ذيرای آن شويم ومنطق اثبات کرد، لذا الزم است با ايمان پ . 

اختراع چرخ : ، بعد از کشف آتش، اگرابداعات وعلومی مانند»شش جريان فکری در دنيای اسالم« بنوشتۀ دکتر ضياء صدراالشرافی در
توسط مصری ها، بابلی ها، ( ، هندسه )توسط هنديها( ، صفر و اعداد حساب )بوسيلۀ فينقی ها( ، الفباء )توسط سومريها ( و خط 

و نظاير آن که قابل شمردن نيست، به ) توسط ايرانيان( و جبر ) توسط چينی ها ( ، باروت، چاپ و قطب نما )آشوری ها و يونانی ها
و سخن آخر اينکه” غرب ارمغان نشده بود، امروزه تمدنی بنام تمدن غربی نداشتيم : 

فرزانگان شرق بودند که فلسفۀ يونان را از گزند . يونان به غرب رفت، به همت و کوشش فيلسوفان شرق بودآنچه از فلسفه  -١
روزگاران حفظ کردند و با ترجمه و شرح و افزوده های بسيار خود، به آن غنا بخشيدند و سپس به جائی فرستادند که بتواند به بالندگی 

 .خود ادامه دهد

واد زير بنای فلسفه يونان را فراهم کرده بود، خود نيز در کنار و حتی در غياب يونان، در اين حوزه تفحص شرق، عالوه بر اينکه م -٢
 .کرده و نوآوريها نموده است که بدون آن نوآوريها، پيدايش تمدن کنونی محال بود

بذر فلسفه ممکن است در سرزمينی . فلسفه همانند علم، در انحصار اين کشور و آن ملت نيست، بلکه متعلق به جامعه بشری است -٣
افشانده و در سرزمين ديگر پرورده و در جای ديگر به بار بنشيند، طبيعی است که در اين صورت نبايد محل ميوه چينی را محل ظهور 

 .آن به حساب آورد



زنند، در مقابل برداشتهای نادرست اميد است اين بررسی کوتاه سبب گردد که صاحبنظران ايرانی که در حوزه فلسفه و حکمت قلم می 
ديگران، حتی شخصيتهای برجسته ای مانند برتراند راسل سکوت اختيار نکنند و برای آگاهی فرزندان سرزمينمان، آگاهيهای خود را در 

 .اين زمينه های، بويژه در حوزه تفکر و انديشه، نشر دهند و جويندگان حقيقت را روشن و آگاه سازند

معين زاده هوشنگ –پاريس   
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