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 ۲۰۱۹/  ۱۰  /۲۵                       فارانی                                          حامدتتبع وانتخاب از 

 در آیینه اندیشمندان غرب  تاثیر و خدمات اسالم 
 نسبت به فلسفه و حکمت 

 

به این قانع  نبود که در طبیعیات سرامد و در طب مرجع  بلند آوازه    ابن سینامی گوید :  ویل دورانتمورخ بزرگ 

عصر  خویش  باشد  بدون  تردید  وی این نکته را در یافته که شخص دانشمند تا فیلسوف  نباشد  دانشش به کمال نمی 

دو قرن  پس از  زمان   رسد  در حقیقت  فلسفه ما بعد الطبیعه   ابن سینا  خالصه  مطالبی است  که متفکران  التینی 

وی بدان  رسیدند  و توانستند مذاهب  مختلف  فلسفی  را  در فلسفه  مدرسی  هماهنگ  کنند   ابن سینا  در وضوح   

اسلوب  شیوه  جاندار قدرت خاص  که افکار  مجرد  را به  وسیله  قصه های  توضیحی  و اشعار  روشن  میکند  و 

از همگنان  خود ممتاز  است  نفوذ  وی بسیار  دامنه دار بود و از دیار  مشرق   نیز  در وسعت  افق  علمی  فلسفی

گذشت و به اسپانیا  رسید  ودر  فلسفه  ابن رشد  و موسی  بن میمون  اثر گذاشت و به دنیا  مسیحی  التینی  و فیلسوفان 

 مدرسی نیز  رسید 

حیرت  انگیز  است  . راجر  بیکن   و توماس  آگویناسبیر ( ) ک  آلبرتوس  ماگنوسدر فلسفه  فراوانی افکار ابن سینا 

او را بزرگ  ترین  استاد فلسفه  بعد از  )) ارسطو ((  لقب  می دهد  آگویناس  که از  ابن سینا  با احترام  چون افالطون   

 سخن  به میان  آورده  در این زمینه چنانکه معمول  اوست  مجامله  نکرده است 

گذاشتند  فلسفه  انان   مین  ( پا به  میدان  تمدنکه اعراب  ) مسلمی نویسد : هنگامی  ورخ فرانسویگوستاولوبون م

منحصر بود  به  اصول  علم النفس  که زاینده  تجربه  انان  می باشد  و با اینکه  تنها  همین  اصول  است  که در   

سفانه  در هیچ کتابی  از ان بحث  نمی شود  . مسلمانان   دوران  زندگی  بشر  مورد  استفاده  واقع  می شود  ولی  متا 

با سرعت  عجیبی  در علومی  که  پایه  ان روی  تجربه  بناگذاری  شده بود  بر استادان خود سبقت گرفتند  ولی  به 

کنیم که  انچه آزادی   دستور  خلفای  وقت  فالسفه  مسلمان  آکثرا  یا  تبعید یا زندان  بودند  و ما باید  در حقیقت  اعتراف  

فکری  داریم  و نام ان را آزادی فکری  می گذاریم   ریشه اش  از اعراب  ) مسلمین(   گرفته شده  و انها  بودند  که  

دست  به این کار زدند  یکی  از فالسفه  مشهور  عرب ابن رشد  است  که اروپا  شهرت  زیادی دارد  و غالبا  او را   

طو  می دانند  ولی  من معتقدم  که او  در بعضی  جاها  به طور  شگفت انگیز  از استاد خود  جلو   را شارح فلسفه  ارس

 افتاده  و فلسفه  او در  بسیاری  از موارد  بهتر  از فلسفه  ارسطو قابل  قبول است  

و زبان و لهجه  ها تجاوز   از قول  ) موشیم( می نویسد :  فلسفه  )) التن ها ((  از حدود  علم   منطق    جان دیون پورت

نمی کرد  و این  معنی  در نظر  انها  خالصه  و  جوهر  دانش  و فلسفه  بشری  بود  محقق است که فیلسوفان عرب   

قبال مدارس  متعددی  در  اسپانیا  و ایتالیا  تاسیس کرده  بودند  و در انجا عده ای  از کسانی  که برای  دانش  مجهز   

ند اصول  فلسفی  اعراب  را پذیرفته بودند و ان  را  در مدارس  مسیحی  رواج دادند  باید  قبول کرد   دو اماده  شده بو

که کلیه  علوم  اعم  از فیزیک  و هیئت  و نجوم  و فلسفه  و ریاضات  که  از قرن  دهم  به بعد  در اروپا  رونق  گرفت   

انیا  را از  هر جهت  باید  پدران  فلسفه اروپا  دانست بغداد ،  اصوال  ماخوذ  از مدارس  اعراب است  و اعراب  اسپ

کوفه  با بصره  و قاهره ، فاس  مراکش  ، قرطبه ، غرناطه ،  االنس  با اشبیلیه همیشه   از بالغت  محافل  علمی  و 

 منبری  برخوردار بودند  فلسفه  محصوصا فلسفه  ارسطو  به سرعت  در اروپا  منتشر شد 
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در این باره  می نویسد :  مسلمانان  تالیفات فلسفی  افالطون  و ارسطو  را با شرح و تعلیقات  ان مطالعه     دانجرجی زی

 کردند  و سپس  مطالب جدیدی  اعم  از  منطق  ،  طبیعیات  ، اخالق ، الهیات  . غیره  بر ان  اضافه  نمودند 

کتاب  نوشته و   ۲۲(  می باشد  که  تنها  در فلسفه   ح  کندی)  یعقوب  بن  صبایکی از فیلسوفان  معروف  عرب  ،  

کتاب ۲۳در هندرسه ،  –کتاب   ۱۹در نجوم     -کتاب     ۱۱در علوم    دیگر  تالیفات  بسزایی دارد  مثال :  در حساب  ،  

  – اب کت ۱۴در احداث   –کتاب   ۱۲در سیاست   –کتاب   ۱۷در جدل  –کتاب  ۲۲در طب   –کتاب   ۱۶در فلکیات ، –

در   -کتاب  ۱۰در احکام  -کتاب   ۷در موسیقی   -کتاب  ۹درمنطق  –کتاب ۸در  کروبات   -کتاب   ۲۳در طبیعیات 

جلد کتاب  می شود  و متاسفانه    ۲۴۱که مجموعا    –کتاب    ۵در تقدمه المعرقه    –کتاب    ۸در ابعاد    –کتاب    ۵علوم النفس ،

 بیشتر این تالیفات  از بین  رفته است 

((  که  در فلسفه  بسیار  عمیق شد کتبی  که از قدما ترجمه  شده بود  و هرکدام   )) ابو نصر فارابیپس از کندی  ، 

 وفات کرد    ۳۳۹لقب دادند  وی  در سال    (( معلم ثانیاشکاالتی داشت  را ترجمه  و اصالح کرد  و او  را به  )) 

می باشد  که قریب  صد جلد   شیخ  الرئیس  ابن سینایکی از دیگر  از دانشمندان  که جنبه  فلسفی  او غالب  بود ، 

 هـ ،ق  در گذشت . ۴۲۸جلد  از تالیفاتش در فلسفه می باشد  وی  در سال     ۲۶تالیفات  دارد  و

 هـ ق وفات یافت .  ۵۰۵((  پیشوای اهل  تصوف  که در سال  حجه االسالممقلب  به ))   ابو حامد  غزالیهمچنین 

ابوالحسن  علی بن  هارون  زنجانی  ، (( ،  ))  مقدسیمعروف  به   ابو سلیمان محمد بن  معشر  بستیوهمین طور  

)) ((  بودند و کتاب  ان الصفااخو)) وضی که این چهار  تن معروف  به و عابو احمد  مهرجانی  ، زید بن  رفاعه 

عقلی ،  الهی  و غیره   ((  که یک دوره کامل  فلسفه  مشتمل  بر  کلیه  علوم  ریاضی  ، فلسفی ،   رسائل اخوان الصفا

 را تالیف نمودند می باشد  

ثه  ان مشغول  رسائل اخوان الصفا  در مدت  کوتاهی  مورد  توجه  خردمندان اندلس  واقع شد  و به مطالعه  و مباح 

شدند  ولی  علم  فلسفه  که  در عبدالرحمن اوسط  به انجا  امده بود با ورود رسائل اخوان الصفا رونق  بهتری  به خود   

 گرفت .

 گروهی  از علما و فالسفه  که  در اند لس  حضور  داشتند :  

 اواخر قرن سوم   هجری در گذشت ((  است  که در او عبیده  مسلم  بن احمد  معروف  به  )) صاحب  قبله   - ۱

  هجری  درگذشت ۳۱۵که در سال    یحیی بن یحیی قرطبی  معروف  به  )) ابن السمینه ((  - ۲

از اهالی  قرطبه که  سر آمد  ریاضی دانان  ابوالقاسم سلمه ابن  احمد معروف به  ))  مرحیطی یا  مجریطی   ((   - ۳

 هجری  در گذشته است   او شاگردانی  تربیت نمود  که مشهور ترین انان  عبارت  از   ۳۹۸اندلس  بوده  و در سال  

 ابن  السمح  غرناطی    - ۱:   

 ابن  الصفار استاد  ریاضیات  در قرطبه     - ۲

 زهروئ مولف  کتاب))  االرکان  فی  المعا مالت  علی  طریق  البرهان ((      - ۳

  هجری وفات یافت ۴۵۸از اهالی  قرطبه  که  در سال  ابو الحکم عمر و بن  عبدالرحمن کرمانی    - ۴
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 و مانند  ان دست داشتند انان  در فلسفه  ، ریاضیات  ، نجوم  ، هندسه   

 ((  می نویسد : ))  تاریخ عرب  فیلیپ ک .حتی  در کتاب

این عربها  که همکیشان  شرقی  خود  ، فلسفه  را از  یونان گرفتند  و به اروپا غربی  دادند نیرومند ترین  و هم آخرین    

رشته  توافق  میان  عقیده  و عقل  یا دین  و  حلقه ها را بر این سلسله  طالیی  افزودند  واز  خود شان  مخصوصا  در 

 علم  ابتکار ها داشتند 

فلسفه  به دست یونان اوج گرفته  و یکتا پرستی  که از پیمبران یهود  رونق یافته بود چنان  که گفتیم  گرانبها ترین  

قرون وسطی است  که بغداد   میراث  اروپای  قدیم  و شرق کهن  بود  و این فخر  جاوید  خاص  متفکران  مسلمان  به 

و اندلس  این دو  جریان معنوی  را هنماهنگ  کردند و حاصل ان را به اروپا  دادند  این افکار  تازه  که نوعا فلسفی   

بود  و برای  اولین  بار  به اروپای  غربی  را یافت  آغاز  ختم  قرون تاریک  و سپیده دم  دوران  علم بود توجه مردم  

لم  و فلسفه  در نتیجه  ان شعله های نورانی  که با تماس  ایشان  با عرب ها جسته بود  و اطالعاتی  که علوم   اروپا به ع

یونان  قدیم به دست  آورده  بودند  بیشتر  شد و  ان تحول  مستقل  و سریع  که هنوز  هم ثمر ان را می بریم  در زندگی  

 مغرب زمین  از انجا آغاز یافت 

ابو بکر  محمد بن مهم تراز همه  قرون دیگر بود این قرن  با )) ا مسلمان قرن دوازدهم اسپانیفکر فلسفی در تاریخ   

شهرت یافته ( فیلسوف  و دانشور  و طبیب و   Avempaceیا     Aveneac(( ) که به نزد فرنگان   یحیی بن ماجه

م به فاس  در   ۱۱۳۸بلند آوازه شد  . به سال  موسیقیدان و شارح ارسطو  آغاز می شود  که غرناطه  و سر قسطه  

 گذشت 

 ابن طفیل  و بطروجی  ابن ماجه جند کتاب  درباره  هیئت  نوشته و از نظریات  بطلمیوس  انتقاد کرده و بدین  سان  راه   

  ابن رشدان را نقل کرده است  ودر    ابن بیطارو مولفات  دیگری نیز در رشته  طب داشته  که را هموار  کرده بود 

 تاثیر فراوان داشت  

ابو الولید  محمد  بن احمد  بن    فیلسوف مسلمان جهان غرب قضاوت کنیم بی گفتگو ، بزرگ ترین  در اگر روی تاثیر 

 است (    Averroes سطو است  ) نام وی  به نزد  فرنگان   فلک شناس  عرب اسپانیولی  و طبیب و شارح اررشد  

م(  در قرطبه از دودمان  سرشناسی  که  عده ای  زیادی  مردان دین وقضا از ان پا   ۱۱۲۶هـ ق )  ۵۱۸وی به سال  

 گرفته بود  به وجود آمد .  

((  دارد  و انجا این حقیقت  الطب الکلیات فیمعروف ترین  ابتکار  طبی  ابن رشد  فرهنگنامه اوست  که عنوان  ))  

را تایید  کرده که هیچ  کس  دوبار  آبله نمی گیرد  و هم  کار شبکیه چشم  را توضیح  داده  ولی  ابن  رشد  کامال  تحت  

 الشعاع  ابن رشد  فیلسوف  و شارع فلسفه یونان گرفت .  

 شته اند ودر  اسالم  همسنگ  نداشت .ابن رشد  از آخرین  فیلسوفان بزرگ است  که  به عربی  چیزی نو

کتابهای  ابن رشد  پس از  انکه  از مسایل  مورد  اعتراض  کشیشان  تصفیه شد  جز برنامه  دانشکاه  پاریس  و  

دانشگاه های دیگر درآمد  باید بگوییم  جنبش  معنوی  که ابن رشد  پدید آورد  بانکویی که داشت سو تفاهمهایی که 

 آمد  تا پیدایش  علوم  تجربی  نو انگیز  و محرک تفکر  اروپایی بود .درباره  پدید 
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در اواخر  قرن  سیزدهم  علوم  و فلسفه  عربی  به اروپا  انتقال یافته  و اسپانیا وظیفه خود را در این میانه به پایان   

  ذشته  در پرونس  کج شد از گذرگاه برده بود  راه این مهاجرت  معنوی  از دردوازه   طلیطله از دل  کوهستان  پیرنه گ

 به آلمان و اروپای مرکزی  می رسید  و از دریا  گذشته به انگلستان ختم می شد  های  آلپ به لوران  و از انجا 

 مدیر اسبق دانشگاه استکهلم  می نویسد   آلفرد گیوم

به اعراب    مدیون است  و ضمنا باید  می توان  گفت  مغرب زمین   اطالعاتی  خود را در باره ارسطو  را تا اندازی  

اضافه نمود  که آشنا  با افکار  عرب  محققین اروپایی را به آثار ارسطو عالقمند  ساخت  و در این  قسمت  شکی نیست  

اروپائیان  در نتیجه  تماس  با  افکار  مسلمین  به فلسفه  عشق پیدا کرده  و با ذوق و شوق فراوان  به مطالعه آثار  

 طو   پرداختند . ارس

هنوز  موقع ان نرسیده است  که بتوانیم  تاریخ  فلسفه اسالمی  را به رشته تحریر  در آوریم  حتی  اگر تمام  کتب  و 

آثار  که در کتابخانه  های  مختلف  اروپا  و دنیا اسالمی  انبار  شده  منتشر  گردد  و در اختیار متفکرین  گذارده شود 

ود تا مطالعه  کاملی  از انها  به عمل  آمده  و شرح  و تفصیل  وتفسیر  هریک نوشته  شود  تا اساس  باز  باید تامل  نم

 چنین مطالعه ای در مورد  تاریخ فلسفه  اسالمی فراهم گردد  

در  دوره  کنونی  نکات  مبهم متعددی  برای ما موجود است که به تدریج  ولی به کندی دارد روشن  می شود  اما    

ان  هنگامی  که  به آثار   دستیابی  یافته  و معرفت  ما  درباره فلسفه  عرب در قرون  افزون می گردد نکات  تازه هم

 ای نیز در مورد افکار  مغرب   در قرون  وسطی مکشوف می شود  . 

تند  و این  علقه دنیای  اسالمی مشرق و مغرب  به وسیله   زنجیر متین  مذهب  مشترک  با یکدیگر  ارتباط کامل داش 

و ارتباط  به  قدری محکم  بود که اختالفات سیاسی  نمی توانست  انها را از هم حدا سازد  و همین  روابط  میان دنیای  

اسالمی مشرق ومغرب موجب شد  که هردو  از لحاظ  معنوی نیز با  یکدیگر  مر بوط شوند  و از این جهت  در نتیجه  

 د و اتفاق  معنوی برادرانه که امروز اروپا ان را از دست داده ،  داشتن  منافع مشترک ، اتحا

در  امپراتوری اسالمی برقرار شد و متفکرین متفرق اسالمی را با یکدیگر نزدیک و مربوط ساخت و مسلمین داری 

 زبان فرهنگ و فکر مشترکی گردیدند 

هر قدر  هم سهم انها  در پیشرفت  افکار خالص  باید  دانست  که اعراب  شعله  معرفت را روشن نگاه داشته اند و  

فلسفی کم  باشد  باز  خدمات انها  به علوم الهی  ، نهایت  اهمیت و ارزش  را  دارد  و ما مطمئنیم که انهایی که متفکرین  

خوانده اند بلکه  اسالمی را فاقد  عقاید بکر  و اصیل  شمرده اند هرگز آثار  ابن رشد و عزالی و عده  دیگر  از علما را ن

 متکی به مدارک دست دوم و نادرست بوده اند 

... هنگامی که امپراتوری اسالم  در اروپا پایان یافت  باز مشرق  و مغرب  در معنا  با یکدیگر مربوط بودند و این 

 تماس  معنوی  در قرن سیزدهم  میالدی به اعالی درجه خود  رسیده .

رانبها در کتابخانه ها  و موزه های  اروپا را باچراغ  معرفت مطالعه  کنیم  ان وقت  هنگامی  که تمام کتب  و آثار  گ
عرب  که هنوز  هم در ما هست،  در تمدن  قرون وسطی  خیلی  بیش ازان است که تاکنون دانش خواهیم  دید نفوذ 
 تشخیص داده ایم. 
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