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کتـاب حاضـر بـه قلـم يکـی از برجسـته ترین اسـالم پژوهان دانشـگاهِی جهـان بـه رشـتۀ تحریـر 
جغرافیـای  گوشه گوشـۀ  رصـد  صـرف  را  عمـری  نصـر  سیدحسـین  اسـتاد  اسـت.  درآمـده 
کـرده اسـت. خـود مؤلـف هـم، در ابتـدای  پررمـزوراِز تفکـر اسـالمی و فرهنـگ و تمـدن شـیعی 
کتـاب، اثـر حاضـر را حاصـل عمـر خود خوانده و آن را گزارشـی جامع از تمام يافته های علمی 
يخ تفکر فلسـفی در جهان اسـالم و وحی محمدی برشـمرده اسـت. از  و الهامی اش دربارۀ تار
ایـن منظـر، مطالعـۀ اثـر حاضـر بـرای هـر کـس کـه اهـل تحقیـق و تفحـص علمـی اسـت مغتنم 

است. 
کـه در تـالش  کربـن از جملـه محققانـی هسـتند  بـه همـراه هانـری   سیدحسـین نصـر 
يـخ تفکـر اسـالمی را بشـکنند. ایـن  بوده انـد تـا مونولـوگ شرق شناسـان غربی انديـش دربـارۀ تار
گـرد و غبـار غفلـت و  کـه در زیـر  گوهرهایـی بردارنـد  کـه پـرده از  اسـاتیِد بـارع در پـی آن بودنـد 
تعصـب از ديده هـا پنهـان مانده انـد. تفکـر در معنـای عمیـق آن همیشـه بـا تذکـر همـراه اسـت 
يِخ يک نحـوۀ تفکْر  و تأمـل در سـرآغازهای فکـری يـک تمـدن طلیعـۀ ایـن تذکر اسـت. پـس تار
ِصـرف داسـتان پردازی دربـارۀ يـک سرگذشـت متصلـب نیسـت، بلکـه تـالش بـرای تجربـۀ 

تفکـر بـه همـراه شهسـواران انديشـه اسـت. 
از  برخـی  دربـارۀ  گفتمان سـازی  حاضـر  کتـاب  دربـارۀ  نـکات  جالب تریـن  از  يکـی 
از  اسـت.  نشـده  پرداختـه  شـايد  و  بايـد  کـه  آن طـور  آن هـا  بـه  کـه  اسـت  فکـری  جريان هـای 
جملـۀ ایـن جريان هـا مکاتـب فلسـفی آذربايجـان و شـیراز اسـت. ایـن دو مکتـب فلسـفی 
کـه متفکـراِن  تفکـر فلسـفی در جهـان اسـالم محسـوب می شـوند  يـخ  تار دو حلقـۀ مهـم در 
 آن هـا زمینـه را بـرای ظهـور مکاتـب فلسـفی اصفهـان و تهـران فراهـم سـاخته اند. اسـتاد نصـر،

یادداشت مترجم
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با اسـتفاده از منابع موجود، تصویری بسـیار جذاب از جريانات فکری جاری در این مکاتب 
ارائـه می دهـد و مـا را دعـوت بـه تأمل بیشـتر در این خصوص می کند. تالش اسـتاد بر آن اسـت 
تـا پويایـی و سـرزندگی تفکـر فلسـفی در جهـان اسـالم بـه رهبـری فیلسـوفان ایرانـی را بـه نمايش 
کجـای جهـان اسـالم بـه انـدازۀ ایـران  کـه تفکـر فلسـفی در هیـچ  بگـذارد. واقـع امـر آن اسـت 
جاری و سـاری نیسـت. البته این بدان معنا نیسـت که فیلسـوفان در عسـرت نیستند. باری، 

عسـرْت سرنوشـت روزگار ماسـت و دنیـای تکنیـک زده عرصـه را بـر تفکـر تنگ تـر کرده اسـت. 
کتاب را به اشـارت اسـتاد علی ارشـد رياحی به فارسـی برگردانده ام. فقراتی از این  این 
کرديـم و تشـویق های مداومشـان باعـث شـد  کتـاب را بـه همـراه ايشـان بـا متـن اصلـی مقابلـه 
کنـد و بـرای نشـر مهیـا سـازد. اسـتاد سیدحسـین نصـر  تـا مترجـم ترجمـۀ اثـر حاضـر را بسـامان 
از انتشـار ترجمـه اسـتقبال کردنـد و طـی مکاتباتـی کـه بـا هم داشـتیم، بـا تذکـرات عالمانه، بر 
غنـای متـن افزودنـد. اسـتاد غالمرضـا اعوانـی مرا به انتشـار ایـن اثر ترغیب کردنـد و از اهمیت 
گشـاده ترجمـۀ  گاهـم سـاختند. انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی بـا روی  ایـن اثـِر تحقیقـی آ
اثـر حاضـر را در برنامـۀ انتشـارات قـرار داد و مترجـم را مـورد لطـف بی پايـان قـرار داد. جنـاب 
آقـای موسـوی خوئینـی زحمـات فراوانـی بـرای انتشـار ایـن اثـر کشـیدند و سـرکار خانـم مرضیه 
کاسـتی های  کمی ها و  گرفتند. بااین حال، مسـئولیت  کار ویراسـتاری اثر را بر عهده  کبرپور  ا
اثـر منتشـره تمامـًا بـر عهـدۀ خـود مترجـم اسـت. از درگاه خداونـد منـان طـول عمـر، سـالمتی و 

شـادی را بـرای ایـن بزرگـواران آرزومنـدم.
 بیت اهلل ندرلو  

اسفند  ۱۳۹5، تبریز     



کتـاب حاصـل حـدودًا پنجـاه سـال مطالعـه و تأمـل دربـارٔه فلسـفه و مسـائل فلسـفی در  ایـن 
پرتـو حقایـق آشکارشـده از طریـق وحـی، هـم به صـورت عینـی و هـم به صـورت اشـراق درونی، 
اسـت. در جهانی که فلسـفه به کلی از حقایق وحیانی روی برگردانده و انديشـۀ سـکوالر تمام 
گرفتـه اسـت تـا معرفـت ملهـم از امـر قدسـی را بـه حاشـیه برانـد و حتـی  کار  نیـروی خـود را بـه 
کند، ضروری اسـت تا هرگاه فرصتی دسـت داد، به موضوع نسـبت میان فلسـفه و  ريشـه کن 
وحـی از منظرهـا و نقطه نظرهـای مختلـف بازگرديم. سـال ها پیش ما در معرفت و امر قدسـی۱ 
بـه پرسـش محـوری مربـوط بـه نسـبت میـان معرفـت و حقیقـت امـر قدسـی پرداختیـم و در 
آثـار اخیرتـر همچـون نیـاز بـه علـم مقـدس۲ ایـن موضـوع را از زوايـای ديگری مـورد کنـدوکاو قرار 

داده ايم. 
در اثـر حاضـر، توجهمـان را بـه فلسـفه و خصوصـًا فلسـفٔه اسـالمی معطـوف می کنیـم. 
يـخ و رويکردهـای آن را از منظـر  در اينجـا بیـش از هـزار سـال فلسـفۀ اسـالمی، آموزه هـا، تار
کـه همیشـه بـر افـق جهـان  نسـبت موجـود میـان ایـن سـنت فلسـفی دیریـن و حقایـق نبـوی، 
اسـالم و محیط و فضای فکری مسـلمانان غلبه داشـته، مورد بحث و بررسـی قرار می دهیم. 
کتاب طی سـالیان مختلف به عنوان جسـتارهایی مسـتقل نگارش  برخی از فصل های این 
يافته انـد. همـٔه آن هـا کامـاًل بازبینی شـده و در چهارچوب کلی این کتاب قرار داده شـده اند. 
بسـیاری ديگـر از فصل هـا جديدنـد و تصویـری را تکمیـل می کننـد کـه کتـاب حاضـر درصدد 

ترسـیم آن اسـت. 

1. Knowledge and the Sacred 
2. The Need for a Sacred Science 

پیشگفتار
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 مـا در اينجـا بـر خـود فـرض می دانیم که از بنیـاد رادیوس۱ به خاطر کمک های بی شـائبٔه 
مالـی اش بـرای تهیـٔه ایـن کتاب تشـکر کنیـم. همچنین سپاسـگزاِر کاترین ُابراین هسـتیم که 
کرد؛ تحمل دشـواری خواندِن صدها صفحه دست نوشـته و  کتاب را برای انتشـار آماده  متن 
کاری مردافکن  تغییرات بسـیار نیازمند صبر و مهارت و انرژی فراوان برای به انجام رسـاندن 

بـود. بـدون کمک ايشـان انتشـار این کتـاب هرگز ممکن  نبود.

1. Radius Foundation 



فلسفه و نبوت
که به شدت متأثر از مدرنیسم و  در جّو فرهنگی حاضر در غرب و نیز بخش های ديگر جهان، 
يکرد بسـیار متفاوت و در نگاه بسیاری متضاد  پست مدرنیسـم هسـتند، فلسـفه و وحی دو رو
بـا فهـم ذات واقعیـت قلمـداد می شـوند. بااین حـال، در تمدن هـای سـنتی مختلـِف پیـش از 
ظهـوِر جهـاِن مـدرن وضعیـت این گونـه نبـود. حتـی امـروزه نیـز، تـا آنجـا کـه جهان بینی سـنتی 
کـه منظـور مـا در اينجـا از  حفـظ شـده اسـت، وضـع به نحـو يادشـده نیسـت. بدیهـی اسـت 
وحـی پیشـگویی دربـارٔه آينـده نیسـت، بلکـه ابالغ پیامـی از جانب مراتب عالی تـر  يا عمیق تِر 
گونـی در اديـان  گرچـه وحـی جلوه هـای گونا واقعیـت بـه يـک اجتمـاع انسـانِی خـاص اسـت. ا
مختلف داشـته، بااین حال حقیقِت آن در جهان های مختلفی مشـهود اسـت، جهان هایی 
کـه  ابراهیمـی  اديـان توحیـدِی  از  به ماننـد مصـر باسـتان، یونـان باسـتان و هنـد، صرف نظـر 
گـر ما درک خويـش از وحی را به ديـدگاه ابراهیمی  وحـی در آن هـا نقـش محـوری ايفـا می کنـد. ا
محـدود نکنیـم، می توانیـم حضـور وحـی را در محیط هـای دينـِی مختلـف مشـاهده کنیم که 
تقریبـًا در همـٔه آن هـا وحـی نه تنهـا اهمیتـی حقوقی، اخالقـی و معنوی دارد، بلکـه از اعتباری 
مشـاهده  اديـان  ایـن  در  را  حقیقـت  ایـن  مـا  اسـت.  برخـوردار  معرفـت  بـا  مرتبـط  حکمـی۱ 
 می کنیـم: در جهـان ريشـی۲ در هنـد و َشـَمن های ]کاهنـان جادوگـر[ اديـان َشـَمنِی مختلـف

1. Sapiental 

گرديد ]مترجم[.  که وداها بر ايشان وحی  Rishi .۲: يکی از هفت حکیم هندو 

مقدمه



فلسفه در سرزمین نبوت18

و نیـز در ياتورومانتیـِس۱ دیـن یونانـی و انوشـه های تائوئیسـم، در اشـراق بـودا و بعدها در شـیوخ 
کـه اشـراق يا سـاتوری را تجربـه کرده اند و همچنیـن در پیامبران  ياضـت )ذن(،  بودایـی اهـل ر
ایرانـی همچـون زرتشـت و البتـه در پیامبـران ابراهیمـی. درنتیجـه، در همـٔه ایـن جهان هـا، 
کلی آن شـکوفا شـده اسـت، همیشـه به انحای مختلف  که فلسـفه در معنای  هرگاه و هرجا 

بـا وحـی در ارتبـاط بوده اسـت. 
گـر تعريـف فلسـفه را بـه آن فعالیـت ذهنـی محـدود کنیم کـه در یونان باسـتان به  حتـی ا
يـخ آن را خاسـتگاه نظـرورزی  ایـن نـام مشـهور بـود، يعنـی فعالیتـی کـه فهـم غربـِی ُمـدرن از تار
فلسـفی می دانـد، ارتبـاط میـان فلسـفه و وحـی را می تـوان ارتباطـی بسـیار نزديـک و تنگاتنـگ 
ومقـارن بـا تکویـن فلسـفۀ یونـان يافـت. همچنیـن موفـق بـه درک ایـن نکتـه می شـويم کـه ایـن 
گرفتنـد و در سـرآغاِز سـنت فلسـفی یونانـی  دو -فلسـفه و وحـی-  بعدهـا از همديگـر فاصلـه 
از يکديگـر جـدا نبودنـد. بیاییـد سـه شـخصیت بسـیار مهـم در پیدايـش نظـرورزی فلسـفی 
گفتـه می شـود اصطـالح فلسـفه را ابـداع  کـه  یونانـی را مـورد مالحظـه قـرار دهیـم: فیثاغـورث، 
کـرده اسـت، به يقیـن فیلسـوفی عـادی ماننـد دکارت و کانـت نبود. گفته می شـد کـه او دارای 
نیروهـای پیامبرانـٔه شـگفت انگیزی بـوده اسـت و خـودش همچـون پیامبـری بـوده کـه انجمن 
دينـی جديـدی را تأسـیس کـرد.۱ مسـلمانان در واقـع او را موّحد خوانده انـد و برخی او را پیامبر 

دانسـته اند. 
کـه اغلـب »پـدر« منطـق و فلسـفۀ غربـی خوانـده شـده اسـت پارمنیـدس بـود؛  شـخصی 
بنابـر معمـول به عنـوان يـک عقل گـرا جلـوه داده می شـود و از قضـا شـعری با کیفیـت نه چندان 
عالـی بـه نـگارش درآورده اسـت. امـا، همان طـور کـه مطالعـات درخشـان اخیر پیتـر کینگزلی 
به روشـنی نشـان داده اسـت، پارمنیـدس نـه يـک عقل گـرا بـه معنای مـدرِن کلمه بلکـه عمیقًا 
در جهـان وحیانـی بـه معنـای دينـِی یونانـِی آن غوطـه ور بـود و غیب گـو و اهـل بصیـرت بـود.۲ 
پارمنیـدس در شـعر خـود، کـه حـاوی پیـام فلسـفی اوسـت، بـه جهـان ديگـر هدايت می شـود. 
که در دورترین  کاخ نور،  که از  این هدايت به وسیلۀ دختران آفتاب انجام می شود، دخترانی 
گر دربارۀ چگونگِی وقوِع این سـفر پرسـیده شـود،  گرفته اسـت، می آمدند.۳ ا  نقطۀ هسـتی قرار 

کلمـۀ »ياتـورو« بـه معنـای پزشـکی و پزشـک، چنان کـه در یونانـی بـه  Iatoromantis .۱: ایـن اصطـالح ترکیبـی اسـت از دو 
علـم پزشـکی »ياتوروسـوفیا« می گوينـد، و »مانتیـس« بـه معنـاِی غیب گـو و پیغمبـر. پـس »ياتورومانتیـس« بـه معنـای پزشـک 

نبـی اسـت ]مترجـم[. 
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پاسـخ »نهفتگـی«۱ اسـت: ممارسـتی روحـی کـه در دیِن یونانی جايـگاه ویـژه ای دارد و طی آن 
شـخص در حالـت سـکون کامـل قـرار می گیـرد تـا روح او بـه مراتـب عالی تـِر واقعیـت برکشـیده 

شـود و رازهـای هسـتی بـرای او هويدا شـود. 
بنابرایـن، پارمنیـدس راهـِی سـفری درونـی می شـود تـا اينکـه بـا الهـه ای مالقـات می کنـد 
کـه خاسـتگاه  را می آمـوزد  آن چیـزی  او  بـه  يعنـی  او می آمـوزد،  بـه  اسـت  آنچـه مهـم  هـر  کـه 
پارمنیـدس  بـا  الهـه  هنگامی کـه  اسـت  جالـب  می شـود.  دانسـته  یونانـی  فلسـفِی  نظـرورزِی 
روبـه رو می شـود، او  را  کـوُرس، يعنـی مـرد جـوان، خطـاب می کنـد. ایـن واقعیـْت جالب توجـه 
)فتـوت در  بـه شهسـوارِی معنـوی  مربـوط  اسـالمی اصطـالح  کـه در سـنت  و دلرباسـت چرا
کـه  گفتـه می شـود  عربـی و جوانمـردی در فارسـی( همـراه بـا واژۀ جـوان اسـت )فتی/جـوان( و 
ایـن شهسـوارِی معنـوی از زمـان پیـش از اسـالم نیـز وجـود داشـته اسـت و در اسـالم بـه تأسـی 
از شـخصیت پیامبـر  و امـام علـی 4 احیـا شـده و بـه جزئـی الينفـک از تصـّوف بـدل 
گشـته اسـت. عالوه براین، امام علی  يکی از سرچشـمه های سـنتی اسـالمی در تأسـیس 

مابعدالطبیعـۀ اسـالمی بـوده اسـت.5 
ديگـر شـخصیت یونانـی، کـه لقب کوُرس به او اعطا شـده بود، اپیمنديـِس کرتی بود. او 
نیـز بـه جهـان ديگـر سـفر کـرده بـود و پـس از مالقـات بـا عدالت در آنجـا قوانین را با خـود به این 
 جهان آورده بود. او نیز همانند پارمنیدس شعر می سرود. اپیمنديس نیز به عنوان پزشک-نبی

 يـا ياتورومانتیـس شـهرت داشـته اسـت. زمانی کـه بـرای سـال ها در غـاری بی حرکـت مانـده 
بـود، همه چیـز برايـش از طریـق نهفتگـی آشـکار شـده بـود.۶ پارمنیـدس با این سـنت هم بسـته 
کـرده و نه تنهـا بـه حکايـت  بـود. ياتورومانتیس هـا ماننـد َشـَمن ها بـه جهان هـای ديگـر سـفر 
کار بردنـد تـا ایـن سـفر را بـرای ديگـران  گونـه ای بـه  سـفرهای خـود پرداختنـد، بلکـه زبـان را بـه 
کـه  کردنـد  نیـز ممکـن سـازند. ايشـان از سـحرها و تکرارهایـی در شـعرهای خويـش اسـتفاده 
و  داسـتان ها  معرفـی  بـه  آن هـا  همچنیـن  می کنیـم.  مشـاهده  نیـز  پارمنیـدس  در  را  آن هـا  مـا 
افسـانه های شـرق، از تبـت گرفتـه تـا هنـد، پرداختند که برايشـان از اهمیت بسـزایی برخوردار 
)آسـیای  آناتولیـا  در  شـرق  سـوی  از  جنوبـی  ايتالیـای  در  پارمنیـدس  اجتمـاع  کـه  چرا بـود، 
کـه آپولـو به عنـوان الگـوی ياتورومانتیس هـا مـورد احتـرام بـود.  صغیـر( تحسـین می شـد، آنجـا 

1. Incubation 
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کـه  تـا اشـعاری القایـی بسـرايند  کـه او ايشـان را به عنـوان پیامبـران خويـش برانگیخـت  چرا
راهبرنـد.  حقیقـت  شـناخت  به سـوی  را  خـود  خواننـدگان 

خانـۀ  کـه  ايتالیـا،  جنـوب  در  ولیـا۱  در  اخیـر  دهه هـای  در  انجام گرفتـه  حفاری هـای 
را  او  کـه  اسـت  شـده  منجـر  کتیبه هایـی  کشـف  بـه  داشـت،  قـرار  آنجـا  در  پارمنیـدس 
کینگزلـی  کـه  همان طـور  می سـازند.  منتسـب  ياتورومانتیـس  و  آپولـو  بـه  مسـتقیم  به طـور 
کـه پارمنیـدس پسـر آپولـو و مجـاور  می نويسـد: »نتايـج ایـن حفاری هـا بـه مـا نشـان می دهـد 
کـه در اسـتفاده از شـعِر افسـونگر و سـفر بـه عوالـم  ياتورومانتیس هـای اسـرارآمیزی بـوده اسـت 
کـه آپولـو نه خـدای نور بلکـه نور خداسـت«8،  يـم  گـر بـه خاطـر آور ديگـر متخصـص بودنـد.«7 »ا
کـه توسـط پـدر یونانـی خـود -پارمنیـدس-  کـه تـا چـه انـدازه فلسـفه، آن گونـه  روشـن می شـود 
تشـريح شـده، هنـگام پیدايشـش به نحـوی عمیـق بـا وحـی، حتی به معنـای ابراهیمـی آن، در 
هـم تنیـده بـوده اسـت، بـه شـرط اينکـه از معنـای درونـی وحـی، کـه مـا بـه زودی بـه آن خواهیـم 
کشیشـان شـفادهنده بـه تبعیـت از آپولـو اولیـوس  کامـل از  پرداخـت، غافـل نشـويم. سـنتی 
کـه پارمنیدس بنیان گذار این سـنت بوده  )آپولـوی شـفادهنده( بـه وجـود آمد و گفته می شـود 
کـه هرچنـد بعدهـا ایـن جنبه هـا در غـرب بـه  کنیـم  اسـت. جالـب اسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره 
فراموشـی سـپرده شـدند، امـا در فلسـفٔه اسـالمی جايـگاه خاصـی يافتنـد و مورخـان مسـلمان 
فلسـفه نه تنهـا فلسـفۀ اسـالمی بلکـه فلسـفۀ یونانـی را نیـز عمیقـًا هم بسـته بـا وحی دانسـتند.۹ 
يـم کـه ينبـع الحکمـة مـن مشـکاة النبـوة؛  در اينجـا بايـد ایـن سـخن مشـهور عربـی را بـه يـاد آور

يعنـی »حکمـت از چـراغ نبـوت )وحـی( سـاطع می شـود.« 
گمنـام و فقیـر بـوده  کنیـم معلـم پارمنیـدس فـردی  کـه اشـاره  همچنیـن جالـب اسـت 
گردانش آموخـت آرامـش يـا هوسـوخیا بـود. ایـن آمـوزه بـه  اسـت و آنچـه او بیـش از همـه بـه شـا
حـدی مهـم بـود کـه شـخصیت های متأخـر ازجملـه افالطون، کـه در پی فهم پارمنیـدس بود، 
کار بردنـد تـا درک پارمنیـدس از واقعیـت را  اصطـالح هوسـوخیا را بیـش از هـر واژۀ ديگـری بـه 
توصیـف کننـد. »از ديـدگاه پارمنیـدس، مـا از طریـق هوسوخیاسـت کـه بـه آرامـش می رسـیم. 
ورای  کـه  می شـويم  نائـل  واقعیتـی  تجربـۀ  بـه  کـه  اسـت  سـکوت  و  آرامـش  تمریـن  طریـق  از 
کاربـرد »هوسـوخیا«، کـه  يـادآور شـويم  اسـت  بـاز جالـب  دارد.«۱0  وجـود   عالـم محسوسـات 

1. Velia 
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که با نام بنیان گذار فلسفه و منطق یونانی عجین شده است، در هسی چازم۱، تجسم بخش 
کـه هـدف اصلـی اش دسـتیابی بـه علـّو مقـام و  کلیسـای ارتدکـس اسـت  آموزه هـای باطنـی 

معرفـت خفّیه۲ اسـت. 
که هر آنچه را از او آموخته اسـت با خود  در شـعر پارمنیدس، الهه به او آشـکارا می گويد 
بـه جهـان ببـرد و رسـول او باشـد. کینگزلـی معنـای اصطـالح رسـول در ایـن بسـتر را به روشـنی 
توضیـح می دهـد: »يـک نـام خـاص وجـود دارد که به خوبـی آن نوع رسـولی را توصیف می کند 
کـه پارمنیـدس خـود را در کسـوت آن می يابـد: نبـی. معنـای حقیقـی واژۀ »نبـی« هیـچ نسـبتی 
کارش  کـه  کسـی اطـالق می شـود  کلمـه بـه  بـا توانایـی پیش بینـی آينـده نـدارد. در اصـل ایـن 
سـخن گفتن از طـرف يـک قـدرت بـزرگ، خـواه شـخصی خواه طبیعی، اسـت.«۱۱ ایـن »کارکرد 
بلکـه  بـود،  وی  شـفادهنده بودِن  و  شـاعر  فیلسـوف،  متضمـن  نه تنهـا  پارمنیـدس  نبـوی« 

همچنیـن، به ماننـد اپیمنديـس، او را بـه شـارع۳ بـدل می کـرد. 
بااین حـال، نسـبت میـان پارمنیـدس و وحـْی  اجتماعـی و حقوقـی و خارجـی نبـود، 
گـر به درسـتی فهـم شـود، فی نفسـه ]بازگوکننـدۀ  بلکـه درونـی و سـلوکی و باطنـی بـود. شـعر او، ا
کـه ایـن متـن  گويـای ایـن واقعیت انـد  نحـوۀ[ سـلوک بـه جهـان ديگـر اسـت و »تمـام نشـانه ها 
کـه فقـط يـک احمـق ممکـن اسـت تصمیـم بـه غفلـت از  بـرای سـالکان اسـت، نشـانه هایی 
کـه فلسـفۀ  آن هـا بگیـرد«.۱۲ از ایـن وجـه، او در کنـار فیثاغـورث و امپدوکلـس قـرار می گیـرد چرا
يافـت پیـام آن را داشـتند. بـه  کـه توانایـی در کسـانی را مخاطـب قـرار مـی داد  ايشـان نیـز تنهـا 
بیـان دقیق تـر فلسـفۀ ايشـان بـا وجـه باطنـی و نـه خارجـی دیـن یونانـی درهـم آمیختـه بـود و 
درک حقیقـی آن مسـتلزم سـلوک بـود. جالـب اسـت کـه چگونه باز فلسـفۀ اسـالمی، تـا به این 
انـدازه، هـم آواز اسـت بـا بصیـرت فلسـفی فیلسـوفان پیـش از سـقراطی، از قبیـل فیثاغـورث و 
کـه همگـِی ايشـان به طـور عمیـق مـورد احتـرام فیلسـوفان اسـالمی  پارمنیـدس و امپدوکلـس 

خاصـه پیـروان مکتـب اشـراقی بودنـد. 
وقتـی بـه سـراغ شـخصیت اسـرارآمیز امپدوکلـس می رويـم، دوبـاره بـا فیلسـوفی مواجـه 
اسـت. بـوده  پیامبـر  يـک  بسـیاری  نـگاه  از  و  شـفادهنده  هـم  و  شـاعر  هـم  کـه   می شـويم 

Hesychasm .۱ : برگرفتـه از واژۀ یونانـی )hesychia( بـه معنـی سـکوت، سـکون و آرامـش اسـت و به سـنت عبـادت عرفانی در 
مکتب کلیسای ارتدکس شرقی اطالق می شود. این سنت براساس گفتۀ عیسی در انجیل متی شکل گرفته است ]مترجم[.
2. Gnosis 
3. Bringer of law 
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همـان از  يکـی  بـود:  شـفادهنده  و  نبـی  درعین حـال  او  بـودن،  شـاعر  و  جادوگـر  »عالوه بـر    
بـه  نیـز  امپدوکلـس  گفتـه ام.«۱۳  سـخن  آن هـا  از  پیش تـر  مـن  کـه  نبی-شـفادهنده هایی 
حتـی  امـا  پرداخـت،  فیزيـک  همچـون  طبیعـی  علـوم  و  جهان شناسـی  دربـارۀ  قلم فرسـایی 
در ایـن حوزه هـا نیـز نوشـته های او بـه قصـد شـرح وقايـع تحریـر نشـده اند، بلکـه هـدف آن هـا 
»نجـات دادن جان هـا«۱4 بـود. این نوشـته ها به جهان شناسـی تعدادی از فیلسـوفان اسـالمی، 
ازجملـه سـهروردی و حتـی ابن سـینا، بسـیار شـبیه هسـتند.۱5آنچه درک آن بیـش از همـه در 
اينجـا ضـروری بـه نظـر می رسـد این اسـت کـه امپدوکلس خودش را يک نبی و شـعرش را يک 

اثـر باطنـی می دانسـت. 
که به سـرآغاز سـنت فلسـفی یونانی  که هر سـٔه این اشـخاص،  کنیم  جالب اسـت ذکر 
کـه طـی  فلسـفه ای اسـت  از  ایـن شـاخصۀ بخـش اعظمـی  بودنـد.  نیـز  تعلـق دارنـد، شـاعر 
يـم  کافـی اسـت تـا حکمـای هنـدو را بـه يـاد آور سـال ها در سـايۀ خورشـید وحـی شـکوفا شـد. 
کـه شـاعر بودنـد و درعین حـال پـدران انديشـۀ فلسـفی هنـدو نیـز در معنـای سـنتی آن بودنـد 
کـه عقايـد خـود را در قالـب شـعر بیـان می کردنـد. در جهـان يکتاپرسـتی  يـا حکمـای چینـی 
يـت اسـت،  ابراهیمـی ایـن امـر در میـان تعـدادی از فیلسـوفان یهـودی و مسـیحی نیـز قابـل رؤ
ولـی به نحـو اقـوی می تـوان آن را در میـان فیلسـوفان اسـالمی يافـت: از ابن سـینا، ناصرخسـرو، 
خیـام و سـهروردی تـا افضل الدیـن کاشـانی، میرداماد، مالصـدرا و حاج  ماّلهادی سـبزواری، 

کـه در قـرن سـیزدهم هجری/نوزدهـم میـالدی می زيسـت.۱
که ما امروز در آن به  سـر می بريم -که در آن فلسـفه به عقل گرایی   در جهانی از آن سـنخ 
يـا بیشـتر بـه عقل سـتیزی فروکاسـته می شـود و نه تنهـا باطن گـروی بلکـه خـود دیـن نیـز يـا انـکار 
می شـود يـا بـه حاشـیه رانده می شـود-، تفسـیری کـه در بـاال از بنیان گذاران فلسـفۀ غربی ارائه 
کلـی  شـد در بسـیاری حلقه هـا مـردود قلمـداد می شـود. پیونـد میـان فلسـفه و وحـی به طـور 
و فلسـفه و شـعر و باطن گـروی به طـور خـاص يـا مـورد غفلـت واقـع می شـود يـا به عنـوان امـری 
گرچـه بـرای خواننـدۀ غربـی نسـبت میـان فلسـفه و وحـی و  کم اهمیـت مالحظـه می شـود. ا
 باطن گروی، همچنان که برخی از علمای غربی معاصر اظهار داشته اند، عجیب می نمايد،

يـخ دربـارۀ يـک مسـئله ارائـه می شـود، آن تاريخـی کـه در سـمت راسـت اسـت بـه  ۱. در سراسـر ایـن کتـاب هـر زمـان کـه دو تار
کـه بـه میـالدی مشـهور  کـه در سـمت چـپ اسـت از آِن تقويـم مسـیحی اسـت  تقويـم قمـرِی اسـالمی تعلـق دارد و آن ديگـری 

است. 
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کتـاب معطـوف بـه آن اسـت،  کـه عمـدۀ مطالـب ایـن  امـا ایـن نسـبت بـرای فلسـفۀ اسـالمی، 
از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت. مـا در اينجـا بـه بحـث از ایـن شـخصیت های یونانـی 
پرداختیـم تـا نشـان دهیـم که نسـبت فلسـفه و وحـی، اگرچه از پايان قرون وسـطا به این سـو در 
گرایید، نه تنها برای درک فلسـفۀ اسـالمی بسـیار مهم اسـت بلکه برای درک  غرب به جدایی 
عمیق تر خاسـتگاه های خود فلسـفۀ غربی نیز بسـیار ضروری اسـت. فلسـفٔه غربی با فلسـفٔه 
اسـالمی در ایـن خاسـتگاه ها سـهیم اند، امـا ایـن دو سـنت آن هـا را بـه دو نحـو کامـاًل متفـاوت 
کـه توانسـته هـم از فلسـفۀ الهـی و  کرده انـد، به طوری کـه فلسـفٔه غربـی خـودش را تـا آنجـا  درک 

هـم از الهیـات مسـیحی دور نگه داشـته اسـت. 
***

گـر کسـی سـنت های دينـی مختلـف را بررسـی کنـد، متوجـه می شـود کـه حـاالت و درجـات  ا
گـر يـک سـنت دينـی خـاص را بررسـی کنیم، بـاز هم این  مختلفـی از وحـی وجـود دارد؛حتـی ا
نکتـه جلـب توجـه می کنـد؛ مثـاًل در یهوديـت و اسـالم نقـش وحیانـی یونـس و دانیـال نبـی 
بـا نقـش موسـی و پیامبـر اسـالم يکـی نیسـت. بااین حـال، وقتـی چالش هـای فلسـفی دربـارۀ 
وحـی را در نظـر می گیريـم، عناصـر مشـترکی در درک هـای مختلـف از وحی می يابیـم. پیش از 
همه، وحی بر مراتبی از واقعیت داللت دارد، خواه این مراتب سلسـله ای عینی تصور شـوند 
گـر واقعیـت صرفـًا محـدود بـه يـک مرتبـه باشـد، مرتبه ای کـه به لحـاظ عینی با  خـواه ذهنـی. ا
گاهی عمومی ما -که تنها صورت مشـروع  جهـان مـادی در پیونـد باشـد و بـه لحـاظ ذهنی با آ
گاهـی تلقـی شـده اسـت- در ارتبـاط باشـد، آنـگاه وحـی به عنـوان عمـل  و پذیرفته شـده از آ
گاهی بی معنـا خواهد بود، زیـرا هیچ جهان  انتقـال پیـام از جهانـی ديگـر يـا مرتبـه ای ديگـر از آ
گاهـی وجـود نخواهـد داشـت و هـر ادعایـی مبنـی بـر وجـود آن هـا  ديگـر يـا مرتبـه ای ديگـر از آ
طـرد و صرفـًا توهمـات ذهنـی تلقـی خواهـد شـد. همیـن واقعیـت درمـورد علم گرایـی مـدرن 
و جهان بینـِی تقدس زدایی شـدٔه غالـب نیـز صـدق می کنـد. چشـم اندازهای هـر دِو آن هـا از 
واقعیـت متعالـی و حتـی مراتـب عالی تـر هسـتی در برابـر ایـن جهـان و نیـز من فطـری۱ و مراتبی 
گاهـی جـز مراتـب سـطحی آن تهـی اسـت. بااین حـال، در تمامـی جهان هایـی  عمیق تـر از آ
واقعیـت عالی تـِر  مراتـب  پذیـرش  اسـت،  بـوده  مؤثـر  آن هـا  در  به نحـوی  وحـی  حقیقـِت   کـه 

1. Immanent self 
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گاهـی به عنوان طریق درسـت فهم طبیعت واقعیتی کلی ، که انسـان ها  و/يـا مراتـب عالی تـِر آ
در آن زيسـت می کنند، مسـلم فرض شـده اسـت.۱۶ ادعای حاضر با صورت بندی فعلی اش 
گاهـی  کـه به جـای درجـات هسـتِی عینـی بـر مراتـب آ شـامل مکاتـب زیـر می شـود، مکاتبـی 
مذهـب  تائوئیسـم،  هنـدی،  اديـان  کنـار  در  ابراهیمـی  يکتاپرسـتی های  می کننـد:  کیـد  تأ

کنفوسـیوس، اديـان مديترانـه ای و ایرانـی باسـتان، َشَمنیسـم و بوديسـم. 
کـه  وحـی در تمامـی ایـن جهان هـا حقیقتـی محـوری اسـت و نتايجـی را بـه بـار مـی آورد 
فلسـفه ناچـار اسـت بـه آن ها بپـردازد. وحی قوانیـن و آموزه هایی اخالقی را بـرای جامعه فراهم 
کـه فلسـفۀ اخالقـی، سیاسـی و حقوقـی بايـد آن هـا را مدنظـر قـرار دهـد. عالوه برایـن،  مـی آورد 
وحی مدعی مهیاسـاختن شـناختی از چیسـتِی واقعیت است، ازجمله شناخت سرچشمه 
و  کیهانـی  تبارشناسـی  يـا  آن  سـاختار  و  کیهـان  خلقـت  شـناخت  اشـیا،  همـۀ  منشـأ  يـا 
کیهان شناسـی، شـناخت روح بشـری، که خود ممکن اسـت هم زمان شـامل آن چیزی باشـد 
که می توان به درسـتی آن را »روح شناسـی«۱ خواند، و نیز روان شناسـی سنتی، و فرجام شناسی 
کـه  امـور يـا معادشناسـی. ثمـرۀ وحـْی شـناخت تمامـی ابعـاد مهـم واقعیـت اسـت، آن گونـه 
کـرده يـا بـه آن انديشـیده اند: شـامل ماهیـت زمـان و مـکان، صـورت و  آدمیـان آن را تجربـه 

کلـی مـورد توجـه فلسـفه اسـت.  کـه به طـور  جوهـر، علیـت، سرنوشـت، و مسـائل ديگـری 
از ایـن گذشـته، برخـی اشـکال وحـی بـا معرفت باطنـی، يعنی با امرخفیـه و امر عرفانی، 
و همچنیـن بـا بینش هـای مربـوط بـه مراتبـی ديگـر از واقعیـت مرتبط انـد کـه به طور کلـی عامٔه 
مردم مخاطب آن ها نیسـتند. ما پیش تر نسـبت خاسـتگاه فلسـفٔه یونانی با ُبعد باطنی دین 
گذرانديـم و می توانیـم نمونه هـای مشـابه بسـیاری را در سـنت های ديگـر نیـز  یونانـی را از نظـر 
کـه در آن فلسـفه در قـرون اخیـر بیشـتر و  بیابیـم، ماننـد مذهـب بـودا و علی الخصـوص اسـالم 
که برطبق  گرديد. نسـبت میان فلسـفه و باطن گروی،  بیشـتر با ُبعد باطنِی وحِی قرآنی مرتبط 
کلی آن در اينجا ارائه شـد يکی از ابعاد وحی اسـت، در غرب نیز دارای  که از معنای  تعريفی 

يـخ بسـیار طويلـی اسـت که تا جنبـش رمانتیک آلمانـی دوام می آورد.  تار
از قـرن هفدهـم بـه این سـو، فلسـفۀ غربـی خـودش را ناچـار از فلسـفیدن دربـارۀ تصویری 
بـود و بدین سـان فلسـفه بیش ازپیـش  کـرده  کـه علـوم مـدرن آن را طراحـی   از جهـان يافـت 

1. Pneumatology 
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کانـت و بیـش از همـه بـا قسـمت اعظمـی از فلسـفۀ  گرديـد، به ویـژه بـا  خـادم علـوم مـدرن 
کـه چیـزی بیـش از منطـق ملتـزم بـه جهان بینـی  کسـون در قـرن بیسـتم، فلسـفه ای  آنگلوسا
و  کـه در آن هـا رسـالت  بـه همیـن طریـق، در جهان هـای سـنتی متعـددی  علمـی نیسـت. 
وحـی نقشـی محـوری داشـته، فلسـفه چـاره ای جـز توجـه بـه ایـن حقیقـت محـوری نداشـته 
اسـت، خـواه تجسـم ایـن وحـی يـک کتاب بوده باشـد، خواه شـکل ديگـری از پیام ابالغ شـده 
کـه حامـل پیـام اسـت )رسـول(، ماننـد آواتارهـای۱ هنـدو، بـودا يـا  کسـی  از عـرش، خـواه خـود 
مسـیح. فلسـفه الجـرم بايـد دربـارۀ چیـزی بـه تفلسـف بپـردازد؛ آن چیـز در جهان هـای سـنتِی 
موردنظـْر ]کـه تفکـر فلسـفی معطـوف بـه آن اسـت[ همیشـه مشـحون از حقایـق وحیانـی بـوده 
اسـت و دامنۀ آن از اشـراقات ريشـی های هندو و بوديسـم گرفته تا سـخن گفتِن خدا با موسـی 

گسـترده اسـت.    کـوه سـینا يـا تنزیـل قـرآن از طریـق جبرئیـل بـر پیامبـر اسـالم بـر بـاالی 
در جهان هـای سـنتی موردنظـر، فلسـفه صرفـًا جنبـۀ الهیاتـی نداشـته اسـت، چنان کـه 
محـدود  آن  مـدرِن  تحصل گرايانـۀ  تعريـف  بـه  را  فلسـفه  اينکـه  مگـر  کرده انـد،  ادعـا  برخـی 
يم. بـر اسـاس ایـن تعريـف، در واقعیـت هیچ گونـه فلسـفۀ غیرغربـی وجـود خارجـی نـدارد  سـاز
و بـا پذیـرش آن حتـی نمی تـوان از فلسـفۀ قرون وسـطایی غربـی نیـز سـخن بـه میـان آورد. امـا 
کار بـرده  کـه می گوينـد اولیـن بـار اصطـالح فلسـفه را بـه  گـر مـا تعريـف فیثاغـورث را بپذیريـم  ا
گـر تعريف افالطون از فلسـفه  اسـت و آن را به عنـوان دوسـتداری سـوفیا  ]حکمـت[ بدانیـم يـا ا
کـه براسـاس آن فلسـفه هم زمـان شـامل فعالیـت عقالنـی  را بپذیريـم، يعنـی »تمریـن مـرگ«، 
سـنتِی  جهان هـای  در  بسـیاری  فلسـفِی  مکاتـب  يقینـًا  آنـگاه  اسـت،  روحانـی  ممارسـت  و 
کنون شـکل شـفاهی خـود را حفظ کرده انـد، مانند  مختلـف وجـود دارنـد کـه برخـی از آن هـا تا
مکاتـب فلسـفی موجـود در میـان بومیان اسـترالیایی و آمريکایی۱7، درحالی کـه برخی ديگر از 

کرده انـد.  آن هـا میـراث عظیمـی از نوشـته های فلسـفی را طـی قـرون متمـادی خلـق 
محـدود  مکتـوب  فلسـفی  آثـار  بـه  را  خـود  بحـث  کـه  بوديـم  مجبـور  صرفـًا  گـر  ا حتـی 
کنیـم  کنیـم، بـاز می توانسـتیم مجلداتـی را دربـارٔه موضـوع فلسـفه در سـرزمین وحـی تألیـف 
کنفوسیوسـی،  کـه بـه بحـث از ایـن مـوارد بپـردازد: سـنت های فلسـفی چینـی تائوئیسـتی و 
کـه همـۀ آن هـا   سـنت های فلسـفی َتَبتـی و ماهايانایـی بوديسـتی من جملـه مکاتـب ژاپنـی، 

۱. تجسم زمینِی يک خدا در اسطوره هاِی هندی ]مترجم[. 
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خصوصیت هـای ویـژۀ خودشـان را دارنـد، و البتـه سـنت های فلسـفی بسـیار غنـِی هنـدو در 
کنیـم و دربـارۀ مکاتـب فلسـفی  هنـد. همچنیـن می توانسـتیم بـه جهـان اديـان ابراهیمـی رو 
یهودی، مسـیحی و اسـالمی از منظر فعالیت فلسـفی در جهان هایی به قلم فرسـایی بپردازيم 
کـه عمیقـًا متأثـر از وحـی هسـتند. چنیـن بحثـی از ایـن سـه سـنت ابراهیمـی ،علی رغـم وجود 
هرچنـد  زیـرا  بـود،  نخواهـد  يک شـکل  کامـل  به طـور  و  به ضـرورت  برجسـته،  مشـابهت های 
کتـاب مقـدس بسـیار نزديـک بـه يکديگرنـد، امـا  برداشـت های اسـالمی و یهـودی از وحـی و 
کـه در آن مسـیح به عنـوان بنیان گـذار دیـن مسـیحیت تجسـم بیرونـی  برداشـت مسـیحیت، 
خداونـد دانسـته می شـود، از جهـات بسـیاری، هـم بـا ديـدگاه یهـودی و هم با ديدگاه اسـالمی 
دربـارۀ موضـوع موردنظـر متفـاوت اسـت. ایـن تفـاوت خصوصـًا از لحاظ فلسـفی مهم اسـت، 
کـه مـا در مباحـث فلسـفی دربـارۀ تجسـد در فلسـفٔه مسـیحی و »فلسـفۀ نبـوی« در  همان طـور 

بسـتر اسـالمِی آن شـاهدش هسـتیم.۱
***

کتـاب مـا بحـث خـود دربـارۀ فلسـفه در سـرزمین نبـوت را در اصـل بـه فلسـفۀ اسـالمی   در ایـن 
کـرد. ایـن محدوديـت بیشـتر به خاطـر ماهیـت مطالعـات مـا در فلسـفه طـی  محـدود خواهیـم 
پنج دهۀ اخیر اسـت که بیشـتر معطوف به فلسـفۀ اسـالمی بوده اسـت. اما سـنت های ديگر را 
نیـز بـه حـدی مـورد مطالعـه قـرار داده ايـم کـه بتوانیم ادعا کنیـم آثار مشـابهی نیز می توانـد دربارۀ 
سـنت های یونانی، یهودی، مسـیحی يا حتی نئوکنفوسیوسـی و هندو، علی رغم مشـابهت ها 
و تفاوت هایـی کـه میـان آن هـا وجـود دارد، تألیـف گـردد. بـه يـک معنـا، مشـابهت های موجود 
کـه ایـن مشـابهت ها بـه حقایـِق مابعدالطبیعـِی  می تواننـد اساسـی تر از تفاوت هـا باشـند، چرا
که ما برای اشـاره  که میان این سـنت ها مشـترک هسـتند، حقايقی  بنیادينی مربوط می شـوند 
بـه آن هـا از اصطـالح حکمـت خالـده۲ اسـتفاده می کنیـم. بااین حـال تفاوت هـای بیانـی نیـز 
اقلیم هـای  تفاوت هـای  يشـه در  ر به لحـاظ ماهـوی  کـه  دارنـد  دربـارۀ حکمـت خالـده وجـود 
وجـود  بـا  کـه  همان طـور  می شـود،  جلوه گـر  آن هـا  در  خالـده  حکمـت  کـه  دارنـد  عقالنـی ای 

وحـدت درونـی در میـان اديـان تفاوت هـای صـوری آن هـا نیـز پابرجاسـت.۱8

ُکربـن در آثـار متعـدد خـود دربـارۀ ایـن موضـوع بـه بحـث پرداختـه اسـت که مـا در این کتـاب در جای خـود به آن ها  ۱. هانـری 
خواهیـم پرداخت. 

2. Philosophia perennis 
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يـخ آن  کتـاب ارائـۀ فلسـفۀ اسـالمی در قالـب آموزه هـا و تار به هرحـال، تـالش مـا در ایـن 
کـه در جهانـی تحـت نفـوذ وحـی فعالیـت می کنـد، يعنـی جهـان  به عنـوان فلسـفه ای اسـت 
اسـالمی  فلسـفۀ  متأخـر  دوران  روی  بـر  به ویـژه  اينجـا  در  مـا  مقـدس.  کتـاب  يـک  بـا  اسـالم 
کـه پـس از حملـۀ مغـول در قـرن هفتم/سـیزدهم  علی الخصـوص در ایـران متمرکـز شـده ايم 
کـه فلسـفه  بـه مهم تریـن عرصـه بـرای ادامـٔه حیـات فلسـفٔه اسـالمی تبدیـل شـد و در آنجـا بـود 
هرچه بیشـتر به حقایق باطنِی آشکارشـده از طریق وحی نزديک تر شـد. دلیل ما بر این تمرکْز 
ناآشـنایی غـرب بـا ایـن دورۀ اخیـر فلسـفۀ اسـالمی اسـت، علی رغـم اينکه تحقیقـات چندی 
نیـز توسـط تعـدادی از محققـان بـه زبان هـای مختلـف اروپایـی طـی نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم 
کتـاب بـه معرفـی اشـخاص و  گرفتـه اسـت. در واقـع بخـش پايانـی  در ایـن خصـوص انجـام 
کید بر فلسـفٔه اسـالمِی  ايده هایـی می پـردازد کـه در غـرب اصاًل شناخته شـده نیسـتند. این تأ
متأخـر از منظـر مطالعـات تطبیقـی نیـز جالب توجـه اسـت، زیـرا نشـان می دهـد کـه چگونه دو 
سـنت فلسـفی -اسـالمی و مسـیحی- از قـرون هشـتم/چهاردهم و نهم/پانزدهـم بـه این سـو 
کردنـد. پـس از قـرن  کردنـد و چنـان سرنوشـت های متفاوتـی را دنبـال  راه خـود را از هـم جـدا 
يج مکاتب  گرفت و به تدر هشتم/چهاردهم، فلسفه در غرب بیش ازپیش از الهیات فاصله 
فلسـفی در غـرب ماهیـت مسـیحی خـود را از دسـت دادنـد. در واقـع بسـیاری از ایـن مکاتـب 
يدند و بـا این کار فلسـفه را  فلسـفی برعلیـه دیـن به طـور کلـی و مسـیحیت به طـور خـاص شـور
به عنـوان رقیـب اصلـی دین به میدان مبارزه روانه سـاختند. برعکس، در عالم اسـالم فلسـفه 
کـه تحـت نفـوذ حقیقـت وحـی بـود و ایـن وضعیـت، علی رغـم  کارش را در جهانـی ادامـه داد 
يـادی تـا امـروز پابرجـا  ظهـور فلسـفه های سـکوالر در کشـورهای مختلـف اسـالمی، تـا حـدود ز

مانده اسـت. 
تعـدادی از محققـان مسـلماِن سکوالرشـدۀ فلسـفٔه اسـالمی، کـه دربـارۀ آن قلم فرسـایی 
می کننـد امـا بـه سـنت فلسـفی اسـالمی تعلـق ندارنـد، ایـن روزهـا مایل انـد تـا مفهـوم »فلسـفۀ 
نبـوی« را بـه بـاد انتقـاد بگیرنـد و بـه تأسـی از غـرِب مـدرن خواهـان جدایـی فلسـفه از وحـی 
کنون به جامعۀ  که تعداد قابل   توجهی از فیلسـوفان آمريکایی ا هسـتند. این در حالی اسـت 
فیلسـوفان مسـیحی پیوسـته اند؛ همچنیـن عالقـه بـه فلسـفٔه یهـودی، به عنـوان يـک فلسـفۀ 
زنـده در غـرب، در حـال ظهـور اسـت. در چنیـن بسـتری، حضور زنده و مداوم سـنت فلسـفی 
 اسالمی، که همیشه در جهانی به فعالیت پرداخته که تحت سیطره و نفوذ وحی بوده است،
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کـه جويـای  می توانـد به عنـوان فلسـفه ای زنـده بـرای فیلسـوفان غربـی ای جالب توجـه باشـد 
گذشـته، ایـن زمینـۀ مطالعاتـی احتمـااًل  احیـای فلسـفۀ یهـودی و مسـیحی هسـتند. از ایـن 
کـه عالقه منـد بـه فلسـفه  می توانـد بـرای برخـی از مسـلمانان نیـز چاره سـاز باشـد، مسـلمانانی 
هسـتند اما بی آنکه از حقیقت وحی دسـت کشـیده باشـند از سـنت فلسـفی خودشان بريده 

شـده اند. 



فلسفۀ اسالمی و مطالعۀ آن

]بخش اول[





مطالعۀ فلسفۀ اسالمی در غرب در دوران اخیر: 
یک طرح کلی

]1[

مطالعـۀ فلسـفۀ اسـالمی نه تنهـا در جهـان اسـالم بلکـه در غـرب نیـز دارای تاريخـی طوالنـی 
بـوده اسـت. سـنت مطالعـۀ ایـن فلسـفه در غـرب تقریبـًا هزارسـاله اسـت و می توانـد بـه سـه 
دوره تقسـیم شـود: ۱. دورۀ قرون وسـطایِی ترجمـه و تحلیـل و مطالعـۀ متـون عربـی؛ ۲. مـوج 
دوم ترجمـه و مطالعـه در رنسـانس، پیـرو تالش هـای انجام گرفتـه در قرون  وسـطا؛ ۳. سـرانجام 
کوششـی جديـد بـرای مطالعـۀ فلسـفۀ اسـالمی کـه بـا جديـت تمـام در قـرن نوزدهـم آغـاز شـد و 
تـا بـه امـروز ادامـه دارد. پیوسـتگی و بسـتگی خاصی در ایـن تاريخ طوالنی میان این سـه دوره 
کار اسـت. بااین حـال، مـا در اينجـا، در اسـاس،  وجـود دارد، لکـن نا پیوسـتگی هایی نیـز در 
کـرد. عالوه برایـن، منظـور مـا از »فلسـفه« در  خودمـان را وقـف مطالعـۀ دورۀ پايانـی خواهیـم 
اينجـا الفلسـفه يـا الحکمـة االلهیـه بـه معنـای مطمح نظـر در منابـع اسـالمی سـنتی اسـت -و 
مـا در فصولـی کـه در پـی می آيـد۱ بـه تعريـف آن خواهیم پرداخت- و نه معنای کلی »فلسـفه« 

۱. ما در دو فصل آينده به نحو موسع معناِی الفلسفه و الحکمة االلهیه را مورد بحث قرار خواهیم داد. 
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کار رفته اسـت، فلسـفه ای که می تواند به بسـیاری  به سـانی که در زبان های اروپایِی مدرن به 
از رشـته های اسـالمی سـنتی ديگر نیز بسـط داده شـود، رشـته هایی همچون تفسـیر و تأویل، 

اصـول دیـن، اصـول فقـه، تصـوف، علـوم طبیعـی، و علـوم زبانـی.
»فلسـفه« در عـرف زبان هـای اروپایـْی تداعیگـر معنـای چیـزی اسـت کـه سـروکار دارد با 
يـف مفهومی، آغـاز و انجام امور، و نیـز تاحدی با  کـم بـر قوانیـن اسـتدالل، تعار اصـول کلـی حا
حکمـت؛ و نه تنهـا می تـوان از فلسـفۀ محـض بلکـه از فلسـفۀ هنـر، فلسـفۀ دین يا فلسـفۀ علم 
نیز سـخن به میان آورد. بااین حال، در زبان های اسـالمی کالسـیک، الفلسـفه بر مجموعه ای 
خاص از رشـته ها و تعدادی از مکاتب فلسـفی، همچون مشـایی و اشـراقی، داللت می کند 
و نـه صرفـًا بـر هـر مکتب فلسـفی ای که دربرگیرندۀ ايده های »فلسـفی« اسـت. عالوه براین، در 
يـخ اسـالم، در سـرزمین های شـرقِی اسـالم اصطـالح الحکمة االلهیه رايج شـد  دوران اخیـر تار
و درعمـل متـرادِف الفلسـفه فـرض شـد، حال آنکـه در سـرزمین های غربـِی اسـالم اصطـالِح 
می شـد.  گرفتـه  کار  بـه  »فیلسـوفان«  فعالیـت  بـه  اشـاره  بـرای  همچنـان  الفلسـفه  کهن تـر 
ينـی بـرای انـواع خاصـی  به هرحـال، در هـر دو مـورد، ایـن اصطالحـات همیشـه به عنـوان عناو
يـج آن را با فلسـفه يا »حکمت  از فعالیـت عقالنـی بـه کار می رفتـه اسـت کـه مسـلمانان به تدر
الهـی«۱ در مـورد دوم يکـی دانسـتند، درحالی کـه سـایر رشـته هایی کـه در درون تمدن اسـالمی 
نضـج يافتنـد و دارای ابعـاد فلسـفی قابل توجهـی بـه معنـای غربـِی »فلسـفه« بودنـد در دوران 
کالسـیِک تاريخ فلسـفۀ اسـالمی به عنوان الفلسـفه يا الحکمة االلهیه دسـته بندی نشـده اند. 
بااین حـال، بايـد افـزود کـه هرچند ما در اينجا خودمان را به بحث از فلسـفه در معنای سـنتی 
کرده ايـم، الزم اسـت نسـبت آن را بـا زمینه هـای مختلفـی همچـون عرفـان، کالم،  آن محـدود 
حقـوق، علـوم رياضـی و طبیعـی، و علـوم مربـوط بـه زبـان ]ماننـد اصـول[ متذکـر شـويم. امـا ما 
در اينجـا بـه بحـث از ایـن رشـته مطالعات به نحـو مسـتقل نخواهیم پرداخت، يا به فلسـفه ای 
نخواهیـم پرداخـت کـه به معنـای کلـِی اصطـالِح غربـْی شـامل آن رشـته مطالعات می شـوند. 
فلسفه در بافت تمدن اسالمی، علی رغم اينکه يک رشتۀ کاماًل متمایز است، از يک سو 
با علوم و از سوی ديگر با عرفان و کالم ارتباطی تنگاتنگ داشته و همچنین دارای شاخه هایی 
بشـری می پردازنـد، از جنبه هـای عملـی حیـات  بـه بحـث  کـه  زمینه هایـی  اسـت در   بـوده 
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به ویژه علم سیاسـت و فقه. تقسـیم کالسـیک »علوم عقلی« و نیز فلسـفه -توسـط بسـیاری از 
يـادی بـه پیـروی از ارسـطو(- به نظـری و عملی -کـه اولی  فیلسـوفان اسـالمِی متقـدم )تـا حـد ز
متشـکل از مابعدالطبیعـه، طبیعیـات، تعلیمیـات، و منطـق و دومـی دربرگیرنـدۀ اخـالق، 
سیاسـت ُمدن و تدبیر منزل )اقتصاد در معنای سـنتی آن( اسـت- نسـبت آن را با رشـته ها و 
گـون هويـدا می سـازد کـه در برخـی طبقه بندی هـا حتی شـامل علـوم دينی همچون  علـوم گونا
الهیـات، تفسـیر قـرآن و اصـول فقـه نیـز می شـود. نه تنهـا ایـن رشـته ها دارای »فلسـفٔه« خـاص 
خودشـان به معنـای رايـج کلمـه هسـتند -اثـر ممتـاز َهـری ای.ولفسـون ]اسـتاد فقید دانشـگاه 
کالم۱ شـاهدی برجسـته بـر ایـن مدعاسـت- بلکـه فلسـفه به عنـوان  هـاروارد[ دربـارۀ فلسـفۀ 
رشـته ای متمایـز عمیقـًا بـر توسـعه و بسـط برخـی از جنبه هـای آن هـا مؤثـر بـوده اسـت. ایـن 
جنبـۀ دوم اسـت کـه بـه هـر بحث جامعی دربارۀ مطالعۀ فلسـفٔه اسـالمی تعلـق دارد و در واقع 
کـه بیشـترین ثمـرۀ خـود را بايـد در آينـده بـه بـار آورد.  يکـردی میان رشـته ای اسـت  مسـتلزم رو

***
نوزدهـم  قـرن  از  غـرب  در  اسـالمی  فلسـفۀ  مطالعـۀ  يـخ  تار در  می تـوان  را  متعـددی  مکاتـب 
ایـن  نـام  بـه ذکـر  از همـه  اول  مـا  اينجـا  از همديگـر متمایـز سـاخت. در  این سـو  بـه  میـالدی 
مکاتـب تـا دهـۀ ۱۹۶0 -زمانی کـه تغییـرات مهمـی به خاطـر عوامل متکثری شـروع بـه رخ دادن 
کـرد- خواهیـم پرداخـت و پـس از آن در بخـش دوِم ایـن بحـث نوبـت بـه بررسـی دهه هـای 
يکردهای مختلف غربی به مطالعۀ فلسـفۀ اسـالمی، در  پايانی قرن بیسـتم خواهد رسـید. رو
وهلـۀ نخسـت، شـامل سـنت مدرسـی مسـیحی می شـود کـه اغلب توسـط علمـای کاتولیک 
يـج شـده اسـت؛ ايشـان به معنایـی مطالعـات قرون وسـطایی دربـارۀ فلسـفۀ اسـالمی را در  ترو
قالـب توماس گرایـی يـا نئوتوماس گرایـی ادامـه دادنـد، خصوصـًا تا زمـان واتیـکان دوم که خوِد 
کاتولیـک رو بـه ضعـف  کثـر حلقه هـای  کوئینـاس در ا مطالعـات مربـوط بـه فلسـفۀ تومـاس آ
يس دو ُولف بیشـتر بر ترجمه های التین  يلسـون و مور نهاد. برخی از این علما همچون اتین ژ
که فلسفۀ اسالمی در ]تکوین[  متون اسالمی تکیه داشتند و صرفًا عالقه مند به نقشی بودند 
کـرده بـود، و ديگـران به خوبـی بـا متـون عربـی و سـاختار انديشـۀ  سـنت مدرسـی التینـی ايفـا 
اسـالمی به طـور کلـی آشـنا بودنـد، ماننـد لویـی ماسـینون، ای. ام. گواشـن و لوئیـس گاردت.۲ 
که در میان ايشـان  کاتولیک در اسـپانیا وجود داشـت  عالوه براین، مکتب خاصی از علمای 
کاتولیـک بـا همديگـر درآمیختـه بودنـد.  معنایـی از »هويـت اسـپانیایی« و اتـکا بـر الهیـات 


