
 

 

  
  
  
  
  

  ترجمه جریان درموضع فارابی 
  سيدعلي بطحائي ■داود احساني

  چكيده
 و آورد پديـد  اسالمي تمدن و فرهنگ در سترگ تحولي عباسي، خلفاي دوران در ترجمه جريان
 و بررسـي  قابل متعدد جهات از مختلف افراد هاي واكنش و جريان اين پيامدهاي و آثار رو، ازاين

 مترجمـان  از يـونس،  بـن  متـي  شاگرد فارابي، عظيم، تحول اين اثرگذاران از يكي. است تحقيق

 دو ميـان  در او كـه  شـود  مـي  ارزيـابي  گونه اين ترجمه جريان در فارابي نقش. است الحكمه تبي
 طور به را اي ترجمه تمدن و فرهنگ و دانش كه كساني( ترجمه مدافعان و حاميان متضاد جريان
 و مخالفان و) كنند تفسير اي ترجمه متون معيار با را معارف همه كوشيدند و بودند پذيرفته كامل

 علـوم  جـزء  را آن و بودنـد  نپذيرفتـه  را اي ترجمـه  علـوم  و معـارف  از يك هيچ كه( آن دشمنان
 آن بررسـي  و نقـد  بـه  منصفانه و گرفت پيش در را انصاف و اصالح راه) دانستند مي كننده گمراه

 آنـان  ترجمـه  و فهم اصالح در الحكمه، بيت مترجمان ترجمه نقد با گاه طرف يك از او. پرداخت
 را دينـي  هـاي  آمـوزه  و كوشـيد  فلسفه و دين ميان وحدت براي ديگر، سوي از و گماشت همت

 و تالش اسالم دين معارف با يوناني فيلسوفان آراي تقريب در و نمود عقالني و فلسفي تحليلي
  .كرد گذاري پايه را اسالمي فلسفه

  
  .ها واكنش فكري، هاي جريان فارابي، ترجمه، نهضتواژگان كليدي: 

  
  

                                                           
   ehsani_davod@yahoo.com   دانشجوي دكتري مذاهب كالمي، دانشگاه اديان و مذاهب (نويسنده مسئول) ■

 دانشجوي دكتري مذاهب كالمي، دانشگاه اديان و مذاهب  bathaei.ali@gmail 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره اول، بهار 
 

 27/11/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 09/02/1395 تاريخ تأييد مقاله: 

 .138-117)، ص 1( 3فصلنامه حكمت اسالمي، ». موضع فارابي در جريان ترجمه). «1395احساني، داود؛ بطحائي، سيدعلي ( نحوه استناد:



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 بـر  آن تـأثير  و قمـري  هجـري  چهـارم  تا اول قرن از ترجمه جريان گيري شكل چگونگي
 نظـران  صـاحب  و دانشـمندان  كـه  اسـت  مهمـي  بسيار مسائل از ،اسالمي تمدن و فرهنگ
ـ  خاصـي  نظرگـاه  از انديشمندي هر و كرده معطوف خود به را مستشرقان و مسلمان  دانب
  . است پرداخته
 جهـان  بـر  تأثيري چه يا بوده چگونه جريان اين گيري شكل هاي لفهؤم و عناصر اينكه

 ايـن  در بلكـه  نيسـت،  مقالـه  ايـن  بحـث  مـورد  ،داشـته  اسالمي تمدن و فرهنگ و اسالم
 درباره نبوي فلسفه سسؤم و شناس اسالم فيلسوف ، اينفارابي به بررسي ديدگاه ،پژوهش
 دو وجود با كه است نآ موضوع اين انتخاب اصلي علت. خواهيم پرداخت ترجمه جريان
 جريـان  ديگـري  و تأئيدكننـده  و حمـايتي  جريـان  يكـي  ترجمـه،  دوران در متضاد جريان

 را او توان مي آيا ؟است داشته جرياناين  به واكنشي چه فارابي كننده، تضعيف و بازدارنده
 و هـا  باكتـ  تمام كهدانست  كساني جزء و جريان اين يدانؤم و كنندگان حمايت گروه در

 انـد  داشـته  آن با ديني هاي آموزه ارزيابي و تطبيق در سعي و پذيرفته را وارداتي هاي آموزه
 داده نشـان  فرهنگي معروف و موجود هاي جريان خصوص در ممتازي ديدگاه او اينكه يا

 بـه  فـارابي  : واكـنش كـه  است اين تحقيق ، پرسشمطالباين  به توجه با بنابراين، است؟
   چيست؟ ترجمه جريان
 ترجمه جريان در اثرگذار و غالب هاي جريان ابتدا ايم كوشيده پژوهش اين نگارش در

 جريـان  بـه را  فـارابي  ورود چگـونگي  سـپس  و برشـماريم  تاريخي شواهد به توجه با را
 كتـب  مترجم عنوان فارابي ،اوالً كه است اين مالحظه قابل نكته البته. كنيم بررسي ترجمه
 و اسـت  نبـوده  نيـز  كتـب  شـارح  عنوان هب صرفاً وا ،ثانياً .است نداشته را فلسفي و منطقي
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 زيرا ؛اوست شأن دون شارح عنوان ولي ،نموده شرح و اصالح را شده ترجمه كتب گرچه
شـناخته   ديني عالمي و توانا فيلسوفي عنوان هب ،دهد ي ميگواه او آثار كه گونه همان فارابي
  . صاحب انديشه است ديني متون تبيين و فهم در هم و عقلي علوم حوزه در هم كه شده

   ترجمه دوران در موجود هاي جريان
 اول گـروه  :دكـر  تقسـيم  اصـلي  دسـته  دو بـه  را هـا  جريـان  ايـن  تـوان  مي تقسيم يك در

 كه كساني ،دوم گروه و بودند ترجمه جريان شيفتگان و حاميان مروجان، كاران،راند دست
 در البته. شدند  آن توسعه و رشد مانع و ندپرداخت ترجمه جريان با مخالفت به شكل هر به
 كه شتهدا وجود نيز اصالحي و اعتدالي سوم جريان يم كهكن اثباتخواهيم  مي پژوهش اين

  . است سوم جريان اين آغازگر هاي شخصيت جزء فارابي گفت بتوان شايد
 و اجتمـاعي  افراد بـانفوذ  و ديني انديشمندان مواضع توان مي طوركلي هب بدين ترتيب،

  : دكر تقسيم دسته سه به ترجمه جريان را درباره دوره آن سياسي
 بـه ) معنـوي  و مالي حمايت از اعم( نحوي به كه هايي جريان :حمایتی های واکنش. ١-١
  .پذيرفتند كامل طور هب را آن علوم و بخشيدند سرعتآن را  ياكردند  كمك ترجمه جريان
 و رشـد  بـه  متوكـل  و مأمون هارون، منصور، عباسي خلفاي از :عباسی خلفای. 1-1-1
  .ورزيدند اهتمام ترجمه توسعه

 از تـر  كامـل  چهـارم  قرن و سوم هاي قرن اواخر در علمي حالت«: گويد مي ينام احمد
 ،بودنـد  كـرده  بيـان  قبلـي  هـاي  مترجم آنچه دانشمندان دوره اين در .بود آن از قبل دوران
 ،مـين ا( »نمودنـد  مرتـب  را متفاوت هاي ديدگاه و نظرات و كردند شرح و فهميدند خوب
از همـه در   يشـتر منصـور، هـارون و مـأمون ب    يعباس يخلفا ميان در« و) 86ص ،م2012

و اسـتفاده از آن رواج   شـد  فـراوان  كاغـذ  هـارون  زمان در. اند داشتهنهضت ترجمه نقش 
 ايـن  در كتـاب  و تأليف ،شدن بود رفتن و پاك ينپوست قابل از ب يچون نوشته رو .يافت
  .)55ص ،1385 جميلي،( »يافت رواج دوره

ـ  ؛نهضت ترجمه بود يبانپشت عباسيِ خليفه ترين بزرگ مأمون، در چهـار   كـه  طـوري  هب
 بر. دپشتيباني نكر ترجمه نهضت از او مانند اي خليفهكه نهضت ترجمه ادامه داشت،  يقرن

  : دكرفهرست  گونه اين توان مي را او حمايت ،تاريخي شواهد اساس
    اين كار عالقه داشت. به شخصاً وكرد  معنوي حمايتمأمون از ترجمه ) الف
معين ساخت و از جمله، اوقافي دائمي براي آن  الحكمه بيت اداره برايرا  يلاامو اوب) 
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  تعيين كرد.
  گماردند. دولتي كارهاي در ورا گرد آوردند  دانشمنداندر زمان او ) ج
 يينتع ينآخر ،بيروني ابوريحان نقل به بنا به امر او اجرا شد. شهرها بين افتسم تعيين) د

    .بغداد و سامرا بود ينب ،مسافت در عصر مأمون
و آن  و درخواسـت  روم پادشـاه  از را ارسطو آثار و حكمت هاي كتاب عباسي مونأم)  ه

 هـا  كتاب ينا بود معتقد راهبان ديدگاه از متأثر روم امپراطور ازآنجاكه. كرد دريافترا 
 روانـه  شـتر  بـار  پنج اشتياق با ريزد، مي هم به را بنيادش اينكه مگر ،شود نمي يملت داخل
  .  كرد مأمون دربار

دو  يـن ا يـرا ز؛ نداشـت  ييدر عصر معتصم و واثق رشد درخـور اعتنـا   ترجمه جريان
 و همـت گماشـت   يگانهب هاي كتاب ترجمه به واثق ،حال بااين. بودند توجه بيدان ب يفهخل

 يتحما امتوكل در دوره خود ب .شد مي شمردهامر دست راست او  يندر ا يهماسو بنيوحنا
 مسـئول  بـود،  ةالحکمـ بیت مترجمان ترين برجستهاسحاق را كه  بن يناز نهضت ترجمه، حن

  .)63 -61ص ،2، جم2003 ين،ام ؛66-61، ص1385 يل،(جم دكر مدرسه
 نهضـت  در حمـايتي  و محـوري  ينقش كه دولتمرداني ترين معروف: دولتمردان .1-1-2
 پسـر  و پدر بختيشوع ماسويه، يوحنابن شاكر، بن بنوموسي: از ندبود  عبارت داشتند ترجمه

 وزير( زيات عبدالملك محمدبن ،)معتصم پزشك( بنان بن سلمويه ،)عباسي دولت پزشكان(
    .)معتصم
حسن) معـروف بـه    و سه برادر (محمد، احمدخدمات اين  :شاكر بن وموسينب )الف

توسـعه   يكردن اموال خود برا ينهدر هز )1(شرح است:  يندر نهضت ترجمه بد يوموسنب
 يبـا مترجمـان   )3(مترجمان را از مناطق دوردست گرد آوردند.  )2(نكردند.  يغترجمه در

 يبعض )4(منعقد كرده بودند.  يقره قرارداد بن و ثابت اعسم يب يشجاسحاق،  بن ينحن چون
 مـثالً شـد.   يمـ  يافـت  يونـاني و  يكه كتـب علمـ  فرستادند  ييها به مكانرا از متخصصان 

روم فرستادند كه در بازگشت حجم  ينرا به سرزم ياسحاق و قسطاس لوقا بعلبك بن ينحن
را كتـب رنـج سـفر     يـد خر يخود براآنها  )5(ب همراه خود به بغداد آوردند. اكت فراواني
  .)64، ص1356 (صفا، دندكر يتحمل م
 يهـا  بود كـه كتـاب   يقمر ياز پزشكان برجسته قرن سوم هجر :يهماسو بن يوحنا )ب
اسحاق از شاگردان  بن ينترجمه شد. حن يبه درخواست او به عرب يدر علم پزشك بسياري
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كـرد.   مـي ترجمـه   يو عرب يانيرا به سر ينوسجال يها كتاب يشبود و برا يدر پزشك يو
خـود بـه   هـم  كرد و  يم يقتشومترجمان را و  يماد يتحماترجمه از نهضت هم  ،يوحنا

  .)98ص ،2جتا،  بي يه،اصب ي(ابن اب پرداخت ميترجمه كتب 
بـه  بـود كـه    يانپزشك مشهور دولـت عباسـ   :يسبن جرج يشوعبن بخت يلجبرائ )ج

بهـره   يوناني يپرداخت و در آنها از ترجمه آثار پزشك يو فلسف يپزشك يها كتاب يفتأل
 هاي اباز كت يا پاره و بدين ترتيب، گرفت ميخود  يتمترجمان را در كنف حما يبرد. و
  به نام او ترجمه شد.  يو فلسف يپزشك
كـه پـس از   بود  يپزشك برجسته دولت عباس :بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع) د

ـ  يونانياز  يدر پزشك يفراوان يها كتاب و او را گرفت يمرگ پدر جا ترجمـه   ونـام ا ه ب
 بختيشوع براي جالينوس از را فراواني هاي كتاب اسحاق بن حنين«: يدگو يهاصب يشد. ابن اب

  .)16ص ،2همان، ج( »كرد ترجمه عربي و سرياني به يوناني از جبرائيل بن
از آثار  يبن اسحاق بعض ينحنمعتصم عباسي بود كه  انپزشك رئيس :بنان بن ماسویة )ه
  ترجمه كرد. به عربي او  يرا برا ـ مانند سيزده جلد از آثار جالينوس ـ يوناني يپزشك
 يماد يتحمااز جريان ترجمه  عباسي كهمعتصم  يروز :زيات عبدالملك بنمحمد )و
بـه مترجمـان و ناسـخان     ينـار هـزار د  دو يـك در هر ماه نزدكه  طوري كرد؛ به مي يو معنو

  ).176ص 2ج ،همانبه نام او ترجمه شده است ( يگوناگون يها . كتابپرداخت مي
ماننـد پزشـكي و    ـ  مـادي  نيـاز  احسـاس  كـه بودند  كسانيآنها  :عرب نوگرایان. ٣-١-١

 يونـاني  علـوم  و  تمـدن  ويـژه  گوناگون، بـه  هاي فرهنگ بهيا معنوي و فرهنگي  ـ  مهندسي
 اعـتالي  و رشـد  براي كه) معتزله( نوبنياد گرايي عقل روشنفكري جريان ؛ خصوصاًداشتند
 دربـاره   درايـن  فـاخوري  حنـا  .ها نيازمند بودنـد  ملت ديگر عقلي منابع از استفاده به خود
  :آورد مي چنين اسالم جهان در فلسفه تاریخ كتاب

 فكـر  نـواحي  همـه  در يافت، آشنايي بدان ها ترجمه اين راه از عرب كه دخيله علوم اين
 و هـا  فرهنـگ  با مسلمانان برخورد زيرا ؛داشت عميق تأثير ديني مسائل در حتي ،اسالمي
 محـك  بـه  ،بودنـد  فراگرفتـه  تعبـد  به را هرچه تا كرد مي وادار را آنها بيگانه، هاي فلسفه
 آمدنـد،  پديـد  سياسـي  علـل  به كه فرَقي شدند؛ پيدا مختلف فرَق اينجا از و بسنجند عقل
 مكاتـب  بـا  شـدند  مجبـور  خصـم  ليـ دال ابطـال  و خـويش  حقانيت اثبات براي بعدها ولي

  .)342ص جر، و فاخوري( شوند آشنا منطقي هاي استدالل و فلسفي
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 بـا كوشـيده   آن در كـه  كتابى بر  مقدمه در آلمانى، بزرگ خاورشناس ،روزنتال فرانتس
 متقدم آثار از اقتباسى يا ترجمه واقع در كه اسالمى، كالسيك آثار از هايى بخش آورىگرد

  : نويسد مي ،دهد نشان اسالمى فرهنگ بر را يونانى تمدن اثرگذاري بودند، يونانى
 در قطـع  طـور  بـه  ترجمه اسـت كـه   در نهضت عقيدتى و تاريخى هاى انگيزه ديگر، عامل
 عقيـدتى  نظريـات  و آرا اخـتالف  بـر  تر پيش قرن در سياسى هاى جنبش. شد محقق اينجا
 بـراى  عقيـدتى  هـدايت  يـك  سـاختن  فـراهم  و اصـول  ايـن  توجيـه  بـراى  كه بود مبتنى

 كـه  شـد  پديـدار  نيز مسيحيت در تر پيش مشابهى فرايندهاى. كردند مى تالش پيروانشان
 بــا درگيــر غالبــاً و فلســفى هــاى پيچيــدگى بــا پربــار ســخت الهيــاتى رشــد  زمينــه آن در

 مـدت  گذشـت  از پس نيز مسلمانان لحاظ، بدين. بود آورده فراهم را بنيادين هاى پرسش
 اختيـار  يـا  خداونـد  ماهيـت  نظيـر  - كالمـى  مسائل باب در عميق هايى بحث بر كوتاهى،

 شـايق  - بـود  كـرده  اشـارتى  هـا  بـدان  بگيـرد،  پى آخر تا را آنها آنكه بى قرآن كه انسان
 دفـاع  به مسيحى متكلمان استدالالت برابر در بتوانند اينكه براى مسلمانان عالوه به. شدند

 بر را آن تا كردند مى تالش و شدند مى آشنا مسيحى الهيات با بايد بپردازند، خود دين از
 بـر  را عقيـدتى  ديـدگاه  عباسـيان  ظـاهراً  بنـابراين،  .سازند دگرگون اسالمى عقايد اساس
 نيسـت،  يافتـه  سـازمان  گـروه  يك اينجا در معتزله از منظور( ساختند استوار معتزله آراى
 دربـاره  را فلسـفى  هـاى  بحـث  باب كه بودند اصحابشان و منفرد متفكران از شمارى بلكه

 يافـت  يونـان   فلسـفه  در اصـوالً  كه بود هايى روش و عقايد بر مبتنى كه ــ كالمى مسائل
 نيسـت  تصـادفى  و اتفاقى چندان شايد .)گشودند مى اسالمى فرهنگ قلمرو در ــ شد مى
 زمـان  تـا  هشـتم  قـرن  آخـر  هاى دهه ساز  سرنوشت و حساس هاى سال خالل در معتزله كه

 گسـترش  را عربـى  - يونـانى  اى ترجمـه  هـاى  فعاليـت ) م 833 – 813( مـأمون  حكومت
 رسـمى  گرايش براى واقعى علت بايد عباسى حكام بر را معتزله نفوذ و تأثير البته. دادند

 اسـالم،  در ميـراث  ايـن  شـدن  پذيرفته براى كه گرفت نظر در كالسيك باستان ميراث به
 مسلمانان آشنايى موجب آنكه با ــ عملى گرايى منفعت نه. آورد فراهم مؤثرى هاى زمينه

 نـه  و ـــ  بـود  مطلـوب  برايشـان  كـه  شـد  دقيقه علوم و كيميا پزشكى، نظير هايى دانش با
 ـــ  يابند اشتغال فلسفى و كالمى مسائل به تا برانگيخت را آنها كه ــ نظرى گرايى منفعت
 مفهـوم  در. كند كفايت گسترده اى ترجمه فعاليت يك تأييد و تقويت براى توانست نمى

 موجوديت به مربوط مفروضات و ها گزاره تصديق و شناخت بر قطع طور به علم قرآنى،
 نگذشـت  ديـرى  و داشـت  اشعار مسلمان، يك دينى تكاليف و وظايف با آشنايى و دينى
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 .شـد  اسـتفاده  اسالم دينى واجبات و عقايد دانش به اشاره براى اختصاصاً واژه اين از كه
 دانـش  بـه  عالقه ،بنابراين .نداد دست از را خود كلى و وسيع داللت علم، واژه ،حال بااين
 عطـش  ترجمـان   مثابـه  بـه  علـوم  در و نفسـه  فـى  مند، نظام تعاليم در جويى، دانش صرف به

 علم محورىِ جايگاه اگر. شد برانگيخته مؤثرى و گسترده طور به اندوزى، دانش به آدمى
 بـا  ترجمه نهضت زياد، احتمال به ،بود نمى علم به نسبت دين تمجيد و ستايش و اسالم در

  .)157ص ،1382 ،روزنتان( گرفت مى صورت محدودتر مقياسى در و كمتر تتبعى

 مالي انگيزه از اعم اي انگيزه هر با مسيحيان ويژه و به مترجمان بيشتر :مترجمان .۴-١-١
 فرهنـگ  در تغييـر  و خـود  فرهنـگ  انتشـار  و انتقـال  انگيزه يا حكومتي مناصب تصرف و

  .بودند ترجمه نهضت ، پشتيبانديگر هاي انگيزه و اعراب
 آورده مطـالبي  بـاره  دراين اسالم جهان شرق در ترجمه نهضت كتاب در جميل رشيد دكتر

 چـون  يگونـاگون  هـاي  مليـت  از مترجمـان : است شرح بدين آن خالصه و مهم نكات كه
 رزتشتي و صائبي يهودي، مسيحي، مسلمان، چون يمختلف اديان از و هندي ايراني، عرب،
كـه بـه همـين دليـل      بـود  اسـحاق  بن حنين ،چهارم تا اولقرن  مترجم مشهورترين. بودند

صـورت   يانهنـد  و يرانيـان ا يان،شـام  يـان، ترجمه به كمك عراق .گرفت مأمون از پاداشي
بودنـد.  هـا   ايـن ترجمـه  ساز  ينهكردند و زم يينتع يآنها مستمر يدولتمردان برا .گرفت يم
كردنـد.   يترجمه مـ  يبه عرب يونانيغالباً از  كه بودند ينسطور يانيانِمترجمان از سر يشترب

 يـان در م )2(بود.  يو خانوادگ يترجمه مورث )1( :است مهم ميان، توجه به دو نكته دراين
، 1385 يـل، (جم بودنـد   يفعلـم صـاحب تـأل    يهـا  كه در شـاخه  بودند، كساني نامترجم
    .)71ص
 و ترجمـه  جريـان  با دشمني در كه اشتراكي با گروه اين :کننده تضعیف های واکنش. ٢-١
بـا آن   مخالفـت  بـه  متفـاوتي  رويكردهـاي  و هـا  انگيـزه  بـا  داشتند،اي  ترجمه علوم ورود

   :از ندا عبارت آنها ترين مهم .پرداختند
 ازآنجاكـه  گـروه  نيا :يكالم و يفلسف علوم بااشاعره  و ثي) مخالفت اهل حدالف

 زدودن را خـود  هـدف  دند،يد يم ناسازگار نيد يتعبد جنبه با را حكما ياستدالل كرديرو
و  يفلسف ،يورود به علوم عقل رو، ازاين. كردند يمعرف اسالم ساحت از يراسالميغ عناصر
را  مطالـب آن  انيعلوم را حرام و ب نيو آموختن ا ندرا اشتغال به علوم ضاله دانست يمنطق

. پنداشـتند  يمـ  ثيحـد  و قـرآن  علـوم  را علـوم  نيتـر  مهم آنان. برشمردند نيبدعت در د
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ـ جد نظـام  نيهمـ  در آنان شدن داخل دليل به متكلمان با ثيحد و سنت اهل مخالفت  دي
 عـرش  بررا  خدا ياستوا يچگونگ از پرسش نفس انس، بن مالك. بود يادراك و يتصور
 يفتـوا  ..)85ص، 1ج ،تـا  ، بييشهرستان( را پرسش نيبد خاص يپاسخ نه دانسته، بدعت
 ،ق1420 ، شـاطبى ( است تر بزرگ گناهان همه از شرك از پس كالم كه بود نيا زين يشافع
اسـاس،   نيمنازعه بر سر خلق قرآن، احمد بن حنبل درست بر همـ  يدر ماجرا .) 572ص

او هشـدار داد  بـه  و  دانست هودهيمتلكم برجسته را ب ،يسيكَراب نيحس قيو تحق يكنجكاو
؛ 572(همان، ص ديمسائل پروا گز نيهمچون اسالف صالح، مؤمنانه از بحث در ا ديكه با
است كه بعدها شـمار   يهمان سخن ،ليروح استدالل مخالفان با علوم اوا .)80ص ،يفخر
 كتابخانــه دربــاره عمروعــاص استفســار بــه پاســخ در - دوم فــهيخل بــه منــابع از يانــدك

 كتـاب  خداسـت،  كتـاب  با موافق اگر ،است كتب آن در آنچه« :اند داده نسبت -هياسكندر
 و سـت ين يحاجت بدان را ما است، ياله كتاب مخالف اگر و داشته ازين يب آن از را ما خدا
 بـاور  به ،گريد يسو از .)485-484صق، 1347 ،ي(قفط »يبكوش آن بردن نيب از در ديبا
 يا خانـه  در رفتنـد، يپذ را تيحيمس ها يوناني كه نيقسطنط دوره از لياوا يها كتاب شان،يا

 كشاندن يتباه به يبرا و ينصران يراهب اشاره به روم صريق و بود مانده محبوس و متروك
ـ رانيا و انينسطور و ساخت بغداد روانه را ها كتاب نيا از يشمار ،مسلمانان ديعقا  بـا  اني

  .)8-6ص ،تا ، بييوطي(س كردند كامل را انيروم فتنه ها كتاب آن ترجمه
 ورود. بـود  گانـه يب علـوم  برابر در تسنن اهل واكنش ،ترجمه انيجر يامدهايپ از يكي
ـ  در را سـنت  اهـل  سـخت  واكنش ،اسالم جهان به يوناني علوم ـ ا. داشـت  يپ ـ جر ني  اني

 يكـ ي ،يغزال ابوحامد. نمود يمنطق و يفلسف علوم متوجه را خود حمالت شتريب ،مخالف
ـ تكف را آنان و نوشت لسوفانيف رد در را الفالسفه تهافت كه بود نامخالف نيتر معروف از  ري

 سسـت  دنبـال  به نییالمنطق یعل الرد فيتأل با زين هيميت ابن .)39ـ38ص ،1361، يغزال( كرد
 و المنطـق عـن الکالم و المنطق صون فيلأت با هم يوطيس. بود يوناني منطق يمبان دادن نشان
 ،بـود  يفلسـف  يهـا  اسـتدالل  بر يمتك كه كالم علم يها هيپا دنكر متزلزل با كوشيد الکالم

  .دكن اعالم را خود مخالفت
 حنبـل  احمـدبن : نگـارد  يم الکـالم علم فی النظر تحریم رسالة نام به اى نوشته در قدامه ابن
 و كـالم  پـى  در را كسـى  نيسـت  ممكـن . شوند نمى رستگار هرگز كالم اهل«: است گفته

 را متكلمـان  از ىيبـدگو  او .»باشـد  حيلت و مكر او دل در آنكه مگر ،ببينى كالمى ديدگاه
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 در كتـابى  او چراكه ؛گزيد دورى نيز »باورع و زاهد« محاسبىِ حارث از كه رسانيد بدانجا
نخسـت  تـو  آيـا ! تـو  بـر  واى«: گفـت  او بـه  احمـد . بـود  كـرده  تصنيف گرايان بدعت رد 

 ات نوشـته  ايـن  بـا  آيـا  بپردازى؟ آنها رد به آن از پس تا كنى نمى بازگو را آنان هاى بدعت
 رأى بـه  را آنان خود، اين كنى؟ نمى وادار شبهات در انديشه و ها بدعت مطالعه به را مردم

 خـرا  و زنـديق  ،كـالم  علماى«: است گفته همچنين احمد .»خواند فرامى كندوكاو و نظر و
  .»بكارند

  : است گفته شافعى: گويد زعفرانى
 قبايـل  ميان در و نندز خرما خوشه با را آنان بايد كه است اين كالم اهل درباره من حكم

 بـه  و كـرده  رهـا  را سنت و كتاب كه است كسى كيفر اين: بگويند و بگردانند عشاير و
    .)542ص ،2 ج ،1386 عسكرى،! (است گرويده كالم

هـاى رسـيدن بـه شـناخت و معرفـت       و از روش استعلم منطق نيز نزد ايشان حرام 
 نگهـدارى ى بـراى  يتنها بشرى به حساب نيايد. علم منطق از ديدگاه صاحبان اين روش به

  :گويند مى آنان. نيست كافى فكر در اشتباه و خطا از ذهن
 و ماجـه  ابـن  و غزالـى  امام و سينا ابن و  فارابى و كندى مانند اسالم انديشمندان از بسيارى

 بـا  هـا  ديـدگاه  و آرا و افكـار  در ولـى  رسـيدند،  برتـرى  به منطق در رشد، ابن و طفيل ابن
 باطـل  و حـق  سـنجش  ميـزان  منطـق  پس،. كردند پيدا بنيادين و عميق اختالفات يكديگر
  .)543، ص2 ج ،همان( نيست

 :ديـن  حـوزه  بـه  ضـاله  ديعقا ورود دليل به شيعي نامتدين از برخي مخالفت) ب
 ،شـد  مي مرتبط دين و اعتقادات به كهرا  علومي ويژه ، بهعلوم اين ورود ،نامتدين از بعضي
 بـه  فراواني هاي هشبه ،ترجمه نهضت با بودند معتقد و شمردند برمي دين از انحراف نوعي
 آن بـه  تـر  پـيش  كـه  كـرده  وارد مبـاحثي  بـه  را مسـلمانان  و اسـت  شـده  وارد دين حوزه
برخـي   .شود مي دين در متعدد هاي هفرق و اختالف ايجاد و انحراف سبب و پرداختند نمي

  ها بدين قرار است: از اين شبهه
 و كـرد  مـي  مطرح 7صادق امام عصر ماترياليست ،العوجا ابي  بن عبدالكريم كه شبهاتي

، 1390 آملـي،  جـوادي ( يافت شهرت مفضّل توحيد نام به و داد پاسخ بدان حضرت آن
    .)57ص ،3ج

 امـام  را آنهـا  پاسـخ  كـه  كـريم  قـرآن  در تعـارض  وجـود  بـر  مبني كَندي اسحاق اتشبه
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    .)311ص ،5ج همان،( فرمود القا خود شاگردان از يكي به 7عسكري
 جامعـه  بـه  غيريونـاني  و يونـاني  هـاي  كتـاب  ترجمـه  با 7رضا امام زمان در كهشبهاتي 
 .داد پاسـخ  آنهـا  بـه  ديگـر  جاهاي و مأمون مجلس در 7ارض امام و كرد رسوخ اسالمي
 ايـن  خـود  كـه  شـبهاتي  .شـد  كالمـي  و فقهـي  مختلف مكاتب پيدايش باعث كه شبهاتي
 آنهـا  دفع به خود زمان در :معصوم امامان از يك هر كه...  و كردند مي القا ها مكتب
 و نـاب  افكـار  بـا  انحرافي افكار گونه اين اختالط مانع خود، گويي پاسخ با و پرداختند مي

 تشريح و ها مرزبندي تبيين با و شدند مي - است راستين اسالم گاه تجلّي كه - شيعه اصيل
 ايـن  راسـتين  پيروان هم و كردند مي حمايت و دفاع اسالم مكتب از هم انحرافي، خطوط
  .  )27ص ،3ج همان،( داشتند پوشش زير را شيعيان يعني مكتب،

 و داشـت  وجـود  زمـان  آن نامتدين ميان در نگرش اين كه است نآ بيانگر ديدگاه اين
  .كرد مي بدبين فلسفي متون ويژه وارد، به تازه علوم درباره را آنها

 :عـرب  جهـان  بـر  غيرعربـي  فرهنگ تسلط دليل به بزرگان از برخي مخالفت) ج
 فرهنـگ  بـه  دهنزن آسيب شده، ترجمه كه هايي كتاب نوع دليل به را ترجمه نهضت برخي،
 مخـالف  پزشـكي  و هندسـي  ،رياضـي  هـاي  باكتـ  ترجمـه  با گروه اين. دانستند مي عربي

 مسـائل  غيرمسقيم يا مستقيم كه بود هايي كتاب ترجمه در شان مخالفت بيشتر بلكه نبودند،
  . بود عرب بر غيرعرب تسلط عامل و دربرداشت را ديني و فرهنگي

 را دولتشان ،پيوست عباسيان به و شد جدا امويان از خالفت چون: گويد مي سيوطي  
 نسبت رئيسانشان بيشتر دل در و داشتند چنگ در را رياست ايرانيان. پاداشتند به ايرانيان با
در اسـالم   ،داشـتند  ياسـالم دشـمن   كه بـا  يرانيانا. بود كفر و كين اسالم دولت و عرب به

اسـالم و ترجمـه    ينبه سرزم يونانيآوردن كتب  ،حادثه ين... نخست. آوردند يدپد يحوادث
كتـب   يـن عامل آوردن ا. كتب در دسترس مسلمانان قرار گرفت ينبود. ا يآن به زبان عرب

امپراطـور روم   ينبن خالد بن برمك بـود. همچنـ   يحيياسالم  ينروم به سرزم يناز سرزم
 يرو يحمسـ  يـن و آنـان از د  يـرد قـرار گ  يحيانمسـ  يـار كتب در اخت ينا آن داشت كه يمب

در  يونانكه كتب فلسفه و مذهب ينا يماز ب. كنند يلم يونانيگردانند و به مذهب و فلسفه 
 ييآن را در جـا  ،نشود يناز د يگردان  يو رو يفو سبب تضع يردقرار نگ يحيانمس ياراخت

و بـا   يافـت از ماجرا اطـالع   يبرمك يحيي .يردكرد تا در دسترس مردم قرار نگ يآور جمع
همان كتب را تقاضـا كـرد. پادشـاه روم بـا      يروابط دوستدر و  يجادروابط ا ،ياارسال هدا
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در مترجمان قـرار دارد و   ياردر اخت يبن برمك يحييآنها را فرستاد و خالد بن  يخوشحال
در امـان نبـود.    يمانشا ،كرد يدر جدال شركت م ينيهر متد مناظره بر پا شد و يزمنزلش ن

 كاغـذ  هارون زمان در. يافتمعروف شد و رواج  يعلوم در عصر برمك :يدگو يم يوطيس
 پـاك  و رفتن بين از قابل پوست روي نوشته چون ؛يافت رواج آن از استفاده و شد فراوان
  .)51ص، 1385 جميل،( يافت رواج زمان اين در كتاب و تأليف. بود شدن

 زمـان  كه بود اداري ديوان احتماالً و كتابخانه ةالحکم بیت :گفته است گوتاس ديميتري
 پيش ساساني ايران در .كرد نهادينه را عربي به پهلوي ترجمه فرهنگ و شد تأسيس منصور

 آنهـا  در كـه  بودند دولت ادارة در ةالحکم بیوت يا حكمت هاي خانه نام به خزايني، اسالم از
 از مختلفـي  هـاي  پـاره  و هـا  جنـگ  گزارش ايراني، تاريخي دانش حاوي ،منظوم هايي كتاب
 يعنـي  ؛شـد  مـي  نگهـداري  ساسـاني  پادشاهان براي عشقي، مشهور هاي زوج دربارة آگاهي
 ،زرتشـتي  ايـدئولوژي  طبـق  بـر  و ساسـاني  شـكوه  منظوم ثبت بر مشتمل بودند هايي كتاب

 بـراي  مركـزي  ةالحکمـ بیـت يقـين  به .)78-77ص ،1381، گوتاس( هخامنشيو  ساساني

 همايش مركز و قدما يا اوايل علوم تعليم براي دانشگاهي عربي، به يوناني هاي كتاب ترجمه

 .-83)85ص همـان، ( كـرد  آماده يوناني هاي كتاب ترجمه براي را فضا فقط و نبود دانشوران
 شـد،  تأسيس مختلف ملل از باكت ترجمه و آوري جمع و نگهداري هدف با ابتدا مركز اين

  . شد اضافه آن به نيز ديگري هاي فعاليت ولي
 شـده  مي ترجمه و نگهداري آنجا در كه هايي كتاب گرفت نتيجه توان مي مطالباين  از
 احساس اين و دهكر نگران را مسلمانان كه بوده هايي كتاب ،سيسأت اوايل در ويژه ، بهاست
 و كنـد  مـي  تهديـد  را مسـلمانان  باورهـاي  اينكه بر افزون اي ترجمه متون كه داشته وجود
 جهـان  بر آنان تسلط و غيرعربي فرهنگ نفوذ سبب شود، مي قرآني معارف تحريف سبب
    خواهد گرديد. نيز عرب

    يتگرو هدا يموضع اعتدال
 كه است اين گري هدايت و اصالح از مقصود يست؟چ يتگر. مقصود از موضع هدا1-3-1

 ايـن  .كنـد  تأييد ،است حق و واقع مطابق كهرا  هايي از ترجمه بخش اوال،ً ،مصلح شخص
 كـه را  بخشـي  ثانيـاً، . مطالب يا تأكيد بـر آنهاسـت   تشويق و تفسير تبيين، صورت هب يدأيت

 را آن ،نويسـي  رديـه  يـا  آن به پرداختن عدم با يعني ؛شمارد مي مردود ،است واقع مخالف
 بـا  د،كر اصالح مناسب، تفسير و اصالحات با توان مي كهرا  بخشي ثالثاً،. انگارد مي مردود
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 اصـالح  اسـت،  اباطيل با مشوب را كه مطالبي يعني كند؛ مي اصالح مناسب تفاسير و تغييرات
  .است نيز موضوعات بر مصلح شخص اشراف بيانگر رويكرد اين. نمايد مي تصفيه و

 ،تاريخي شواهد به توجه با: الحکمه بیت های ترجمه به اصالحی و نقادانه نگاه لزوم .٢-٣-١
 بايد لزوماً كه دارد وجود جدي هاي ضعف و ها آسيب ،ترجمه جريان در كه شود مي اثبات

  :است ذيل شرحه ب شواهد اين از برخي. كرد عمل مصلحانه و نگريستبدان  منتقدانه
  :گويد مي مطارحات در سهروردي :فلسفي و عقلي متون ترجمه در دقت عدم) الف

 نظـر  اهـل  كه گروهي شد، مي ترجمه عربي به يوناني كتب كه هنگامي اميه بني زمان در
 يوناني نام هر و فلسفي كتاب را مترجم اثر هر ،بودند بهره بي نيز صحيح ذوق از و نبوده

 هـاي  گفتـه  پخش و نشر به فلسفه، به رغبت با لذا و پنداشتند اعتماد مورد فيلسوفي نام را
 دريافـت  سـان  بـدين  آنچه بر نيز را فروعاتي و پرداخته يونان مردم از عوام آثار و خطبا
 و پرداختـه  آنهـا  هـاي  بافته تكرار به ديگر هاي گروه پس آن از و افزودند مي ،كردند مي

 مسـير  از فلسـفه  كـه  بـود  سـان  بـدين  و كردنـد  ساز را فراواني هاي موافقت و ها مخالفت
، 1، ج1375 آملـي،  جـوادي  ؛206 ـ 205ص ،1375 سهروردي،( شد خارج خود اصلي
    .)508ص

 قـرن  مترجمـان «: يـد گوبـاره   دراين يعبدالرحمان بدو :متون در تصرف و دخل) ب
ترجمه كنند. مترجمان درجه دوم بـه   يو بعد به عرب يانيبودند اول به سر يلما عادتاً سوم

و  نسـطوريان «: يـد گو يمـ  يناحمـد امـ   و) 58، صم1940 ي،(بـدو  »پرداختند يكار م ينا
 گاه. بود سهوي گاهي و عمدي اشتباه گاهي. نبودند ينام ،كردند يدر آنچه نقل م يعقوبيان
 فهم در اجتهاد گاه. است داده رخ عربي به سرياني و سرياني به يوناني از ترجمه از اشتباه

 امري ،باشد مصون تحريف از استنساخ در كه اي نسخه يافتن. است بوده تفسير و تأويل و
 و تلخـيص  بـا  ،1385، جميـل ( »دوران گذشـت  در ترجمـه  بـه  رسـد  چـه  ؛است مشكل
 .)تصرف

 اين در ترجمه هاي روش از يكي :نداشتند ترجمه صالحيت كه مترجماني ورود) ج
 معنا جوهر از ؛ زيراداشت وجود مشكالتي روش ايندر  .بود لغت به لغت ترجمه دوران،
 اصـلي  كلمـه  چـون  روش ايـن  در. شد نمي همشاهد كتاب جمالت ميان ارتباطي و غفلت
 ايـن  بـه  كه مترجمان مشهورترين. است شده عربي وارد بيگانه كلمه ،نشده منظور مترجم
  .)همان( بودند حمصي ناعمه بن عبدالمسيح و بطريق بن يوحنا ،كردند مي ترجمه روش
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 در جدي هاي آسيب و ضعف نقاط از يكي :شخصي هاي انگيزه با مترجمان ورود) د
 يـزه بـه انگ ترجمـه  اخالق ترجمه و نكردن  يترعا ،ةالحکم یتب نااز مترجم يترجمه برخ

را  خودفرزند و خواهرزاده برخي از مترجمان،  . براي نمونه،بود يبه منافع شخص يابيدست
يـا  . بـود  نامناسـب ، يبه علت عدم تبحـر كـاف   هاي آنها ترجمهو آوردند  مي ةالحکم بیت به

 كـار  يـن جذب افـراد صـالح در ا  به و  دكردن مي يانحصاردر دست خود را ترجمه  اينكه
ـ عقا متناسب با تعصـبات و را با تأويل و تفسير، ترجمه متون يا . پرداختند نمي د و افكـار  ي

منطـق،  مثـل   – يونانيعلوم  ،يانيسر مترجمان«: يدگو يم ينام احمد. دادند انجام ميخود 
بـه دقـت و امانـت ترجمـه      ،نداشـت  يتضـاد  نيكه با درا  - ياضياتر و طب يعيات،طب
. شودسازگار  يحيتزدند كه با مس يم يلآن دست به تعد يهو شب ياتدر اله يول ،كردند يم

 »كردنـد  يـت تبعنيـز از ايشـان   كردنـد و مسـلمانان    يمعرفـ  يمثالً افالطون را راهب شرق
 .(همان)

 ييـا از طرف اولكه آموختن و آموزش آن  يكتب ترجمه :دين مخالف كتب ترجمه)  ه
 .جادو و سحر و بيني طالع و تنجم ، يعنيغريبه علوم كتب ترجمهانند م؛ بودشده  ينه يند

 ابومحمـد «: نويسـد  مـي  اسـالمی تمـدن در عقلـی علوم تاریخ كتاب در باره دراين صفا اهللا ذبيح
 آنكـه  بـا  شيعه متكلمين از) چهارم قرن اوايل و سوم قرن(اواخر  نوبختي موسي بن حسن
کتاب : نوشت منجميين رد در كتابي ،بود كرده آغاز نجوم علم با را خود شهرت او خاندان

 االحداث ةاضاف :داشت نجوم احكام به معتقدين بر ردي نيز اشعري...  و المنجمیین علی الردّ 
 معاصـران  از) ياربن نصـر بـن سـ    يث(ل مظفر بن ليث...  بها السعادة احکام تعلیق و النجوم الی

 فـن  ايـن  مگر ،نكردم رها را علم فنون از يك هيچ: گفت مي برامكه كاتب و احمد بن خليل
 اسـت  بابـت  آن از بلكه ،دارم عجز آن آموختن از كه است جهت آن از نه اين و را نجوم
  .)17، ص1356، صفا» (دارند مي مكروه را آن دين يعلما كه

   اسالمي فلسفه گذاري پايه در او نقش و ترجمه جريان در فارابي موضع
 يتنهادر ترجمه و  جريانو مصلح  منتقد در مقامرا  يكه فاراب يو شواهد يلاز دال يخبر
  ند از:ا كند، عبارت يم يمعرف يسس فلسفه اسالمؤم

 الکبیـر زنون رساله شرح در فارابي: يونانمترجمان و شارحان فلسفه  بر ي. نقد فاراب2-1
 شـيخ  كبيـر،  زنـون از : «دارد مـي  بيـان  چنـين  را مطالب بيان و شرح به ورود علت يالیونان
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 را برخي نوشته، شروحي آنها از برخي بر نصارا كه ام ديده رسائلي ارسطو شاگرد و يوناني
 يك كه چنان ؛ام نوشته شروحي آثار اين اصول بر من. اند افزوده مطالبي بعضي بر و گذاشته
 ،تا الف ، بيفارابي» (است يیونـانال الکبیر زنون رساله اين آنها، نخستين و بنويسد بايد شارح
   .)يالیونان الکبیر زنون رساله مقدمه
 فـارابي  كـه  شود مي استفاده» اند افزوده مطالب بعضي بر و گذاشتهرا  برخي« عبارت از
 زيـاد  و كـم  را مطالبي ،نامترجم بوده معتقد بلكه ،نداشته قبول را مترجمان مطالب بعضي

. دارد مـي  بيـان  فلسـفي  اصـول  از مناسب و صحيح شرح را خود انگيزه رو، ازاين. اند دهكر
 تسلط نيز و شده ترجمه هاي باكت مطالب و محتوا بر وا احاطه ،عبارت اين از اينكه ضمن
 شـروحي  آثار اين اصول بر من: «ويدگ مي  زيرا ؛شود مي برداشت ترجمه يها روش بر وي

  . »بنويسد بايد شارح يك كه چنان ؛نوشتم
 كتـاب  بـر  خـود  مقدمـه  در فـارابي  :حکیم دو رأی بین جمع در فارابی اجتهادی نگاه .٢-٢
 انگيـزه  و گفتـه  سخن ارسطو و افالطون يآرا از مردم بدفهمي از الحکیمین يرأی بین الجمع
 اكثـر  ديـدم «: نگاشـته اسـت   چنـين  و دانسته ها بدگماني رفع و ها برداشت اصالح را خود
 حكـيم  دو بـين  كـه  كننـد  مـي  ادعـا  و كننـد  مي نزاع عالم قدم و حدوث در ما زمان مردم

 يأر بين جمع. است اختالف...  و اول مبدع اثبات مسائل در) ارسطو و افالطون( برجسته
 ،شده روشن آنها نظر اتفاقِ تا كردم، اراده ام مقاله در را قولشان داللت ساختن روشن و آنها
   .)79صتا،  بي ،يفاراب» (شود زايل آنها هاي كتاب به ناناظر هاي قلب از بدگماني و شك
 و كالمـي  هـاي  نـزاع  و هـا  اختالف دادن نسبت فارابي كه شود مي نتيجه عبارت اين از
را فهـم ناصـواب    يـن ا ،آنـان دانسـته   كالم نادرست فهم از ،يوناني حكيم دو به را فلسفي

 يـن اصـالح ا  بـدين ترتيـب، در  و  برشـمرده سخنان آنان  يحصحناحاصل ترجمه و شرح 
  .همت گماشته است يمدو حك يندرست كالم ا ياناشتباه و ب
 يونـاني  يمدو حكـ  ينكـه در ا« :نويسـد  مـي  نيـز  عقال اجماع حجيت قسمت در فارابي

ـ  ،متفاوت و گوناگون است يان... گرچه ب .اند اشتباه كرده ،اختالف دارند  يمعقـل سـل   يول
راه صواب را نشان داده و اصالح  يانب ينبا ا او .)82ص ،(همان» استمنزه از فهم دوگانه 

  . كرده است بيان را خود اجتهادي هاي ديدگاه و گرفته پيش راامت  ينب
 را افالطـون  قـول  ابتـدا  افالطـون،  لثُم بحث در كتاب همين دوازدهم فصل در فارابي

 .كنـد  ينسبت داده شده، ذكر مـ  ارسطومثُل به باره را كه در گوناگونيو بعد اقوال  آورد مي
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صـور مجـرّده را رد    قول به مثُل و ،خود كه در مابعدالطبيعة است حروفكتاب  در ارسطو
 ابه ماسـو را ، علم تفصيلي واجب تعالي اثولوجیاكتاب  در را شنيع دانسته است و آن ،كرده

  . داند از طريق صور علميه و روحاني مي
 ،آنكـه  اولكند:  يكي از سه فرض را پيشنهاد مي ،ار ارسطوفارابي در جمع اين دو گفت

 هـر  ،اينكـه  دوم يست.ن او به متعلّق ديگر بعضي و ستارسطو به متعلّق آثار اين از بعضي
 دو هـر  ،اينكـه  سـوم  اسـت.  اخـتالف  و تناقض آنها در و ستارسطو به مربوط بخش دو

(همـان،   اسـت  يكـديگر  با اجتماع قابل كه دارد تأويلي و معنا ست، ليكنارسطو از بخش
    .)281ص ،2ج ،1375، آملي جوادي ،106ـ105ص

 نظـر  از چـه  ،ترجمه جريان به فارابي رويكرد شود مي معلومشده،   هاي مطرح فرض با
 كـه  نيسـت  گونـه  اين و است تحليلي و استقاللي رويكردي روشي، نظر از چه و محتوايي

 توجـه  با اينكه ضمن. باشد متعلّم صرفاً و بپذيرد را ةالحکمـ بیت هاي ترجمه و شروح تمام
 احتمـال  و نداشته اعتماد ةالحکمـ بیت نامترجم به وا كه شود مي نتيجه اول فرض از ،بيشتر

در احتمـال سـوم عـدم فهـم      ينهمچنـ  .اسـت  داده مي ارسطو به غلط به را آثاري انتساب
نسبت داده اسـت و    نارا به مترجم يممطالب و عدم شرح مناسب از متون دو حك يحصح

كوشد با ارائه معنا و تأويل معقول از مثُل، مراد مشترك افالطون و ارسطو را  در نهايت مي
 و اوسـت  فلسفي و فكري استقالل بيانگر ،كتاب اين در فارابي اجتهادي رويكرد. ندكبيان 
 سـاز  زمينه اي گونه به حكيم دو فلسفي مباني تفسير و ويلأت در وي تسلط و احاطه همين
 . است شده اسالمي فلسفه گذاري پايه

  فارابي موضع بارهدر نگاران تاريخ بيان. 2-3
 كــارل از نقــل بــه عباســیان عصــر در اســالمی تمــدن كتــاب در مكــي محمــدكاظم .١-٣-٢

  : دارد مي بيان ابراهيم حسن و شكعه مصطفي امين، احمد ،بروكلمان
 مسـائل  پيرامـون  افكـاري  عباسـي  جامعـه  در. بـود  توأم كالم علم با ابتدا در فلسفي آثار

 اختيـار  و جبـر  انسـان،  آزادي عـدل،  مثـل  پروردگـار  صـفات  خداوند، همچون عقيدتي
 يهوديـت،  همچـون  مختلـف  اديـان  پيروان القائات از ناشي كه شد مي برانگيخته و مطرح

 عميـق  و گسـترده  هـاي  مناقشـه  در فلسـفه . بـود ) پرسـتي  دوگانه( وثني آيين و مسيحيت
 دينـي  دانشمند. گرفت نام كالم جديد دانش اين .آمد وجوده ب مسلمانان و اديان پيروان

 از را دينـي  ديـ عقا كوشـيد  مـي  و بـود  معتقـد  دينـي  تعـاليم  به پرداخت، مي فلسفه به كه



 

 

133

مه 
رج

ن ت
ريا

ر ج
ي د

اراب
ع ف

وض
م

 

 بـه  ايمـاني  پشـتوانه  بـدون  فالسـفه  كـه  درحالي ؛كند اثبات عقلي گونه به فلسفي براهين
 و دينـي  دانشـمندان  اخـتالف  موجـب  امـر  همـين . پرداختنـد  مـي  موضوعات اين مناقشه
 يـك  از فلسـفه  بـه  فـارابي . بودنـد  مسلمان فيلسوفان نخستين فارابي و كندي. شد فالسفه
 كسـاني  اشـتباهات  تصـحيح  بـه  و نوشـت  هـايي  كتاب او. نگريست گسترده و كلي منظر

. شـدند  مرتكـب  افالطـون  و ارسـطو  يآرا آميختن درهم هنگام به او از پيش كه پرداخت
 اجتمـاعي  فلسـفه  در او. كـرد  شرح جداگانه و كامل طور به را فيلسوف هر يآرا فارابي
 اسـالم  از فـارابي  ،حـال  بـااين . دانـد  مي بالطبع مدني را انسان كه بود متأثر ارسطو از خود
 از يكـي  همچون وي شخصي ابداعات و يوناني فلسفه كنار در اسالم بلكه ،نگرفت فاصله

    .)357-356ص ،1383مكي، ( ماند باقي او فلسفه هاي سرچشمه

 كامـل  پذيرنـده  فـارابي  كـه  شـود  مـي  اسـتفاده  نگاران تاريخ و انديشمندان بيانِ اين از
 ترجمه دوران ايجادشده فضاي و فرهنگ مرعوب و نبود ةالحکم بیت نامترجم هاي ترجمه
 .بـود  آنـان  هـاي  اشـتباه  رفع و يافتن درصدد ،اوالً ،فرهنگي و فكري استقالل با بلكه ،نشد
 نكـرد  دور اسالمي معارف و متون از را او ،اي ترجمه عقلي متون و فلسفه به اشتغال ،ثانياً
 اسـاس  بر ديني متون قبول و رد و تفسير و ويلأت به معتزله از بعضي همانند نشد سبب يا

. پـذيرفت  هم كنار در استقالل حفظ با را دو هر بلكه ،بپردازد يوناني فلسفه و عقلي علوم
 فلسـفه  و اسـالم  ديـن  ميـان  تـا  دكـر  گذاري پايه را فلسفي مباني و اصول همچنين فارابي

  .   پديد آورد وثيقي ارتباط
   :است آمده مطالع حاشيه در .٢-٣-٢

 آنهـا  و كـرد  جمـع  را) عـروه  بن ثابت و اسحاق بن حنين مانند( مملكتش مترجمين مأمون
 ديگر ترجمه با اي ترجمه هيچ كه اي گونه به ؛دادند ارائه را نادرستي و مختلف هاي ترجمه
 درخواسـت  بـه  كـه  فـارابي  حكـيم  زمـان  تا يافت ادامه اين و نداشت موافقت و مطابقت
 متـون  تهـذيب  و اصـالح  فارابي توسط و شد آوري جمع ها ترجمه ساماني نوح بن منصور
     .)33ص ،1381، هاس صدوقي( گويند ثاني معلم را او خاطر همين به و گرفت صورت

 داشـته  شهرت مصلح و حكيم عنوان هب فارابي، كه است نآ بيانگر نيز تاريخي متن اين
 تـوان  مي رو، كردند. ازاين مي مراجعه او به متون تهذيب و اصالح براي كه اي گونه به است؛

 متـون  تهـذيب  بـه  كوشـيد  كـه  برشـمرد  ترجمـه  جريـان  مصـلحان  ترين برجسته از را او
 حـوزه  بـه  درسـتي  بـه  را يوناني فلسفه متون ،مناسب شرحي ارائه با و بپردازد شده ترجمه
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 فالسـفه  رو، ازايـن . دهـد  قـرار  مسلمان انديشمندان دسترس در و ندك منتقل اسالم جهان
 بهـره  بسـيار  فـارابي  شـروح  و رسـائل  از ،فلسـفي  متون مطالب صحيح فهم براي اسالمي

 ارسطو مابعدالطبیعه مرتبه چهل آنكه از پس كه است كرده اذعان سينا ابن كه چنان؛ بردند مي
 و بـرد  پي ارسطو اغراض به فارابي مابعدالطبیعه اغراض رساله كمك به ،نفهميد و خواند را

   .شد حل برايش فلسفه مشكالت
  : گويد مي االطباء طبقات از نقل به صفا اهللا ذبيح .٣-٣-٢

 مونوفيزيـان  اثـر  كـه  چنان ؛است بسيار ارسطو منطق نشر در الخصوص علي نسطوريان اثر
 بيشـتر  يونـاني  فلسـفه  بـا  مسلمين آشنايي ،ديگر طرفي از. جديد افالطوني فلسفه نشر در
 او منطقيـات  خاصـه  ،ارسـطو  آثـار  كـه  اينجاست از و گرفت صورت نسطوريان وسيله هب

 منطقيـات  از نسـطوريان  كـه  دانسـت  بايـد  ،حـال  بااين. يافت نفوذ مسلمين ميان در بيشتر
 ؛كردنـد  مـي  توجه ،آمد مي آنان مذهبي مناقشات كاره ب كه هايي قسمت به بيشتر ارسطو
 اول فصـل  هفـت  و ارمينياس باري و قاطيغورياس به ارسطو ارغنون رساله هشت از يعني
 آخـر  تـا  ،است كرده اشاره اصيبعه ابي ابن كه چنان و نموده مي اكتفا اولي آنالوطيقاي از

ه بـ  مضر را مابقي و داده مي قرار تحقيق و مطالعه مورد منطق كتب از را وجوديه اشكال
صـفا،  ( شـد  معمـول  فـارابي  عهـد  از ،بعـد  هـاي  قسـمت  تئقرا و اند پنداشته مي نصرانيت

    .)17ص، 1356

 عمـل  گزينشـي  هم ،متون ترجمه در مسيحي مترجمان كه است نآ بيانگر نيز قول اين
 باورهـاي  اسـاس  بر را فلسفي و منطقي كتب و زدند مي تحريف به دست هم و كردند مي

ـ  كرد؛ اصالح را روش اين فارابي ولي ،نمودند مي زياد و كم خود  وا از بعـد  كـه  طـوري  هب
  . است شده مي تدريس هم محذوف هاي قسمت
 دينـي  متون ميان وحدت ايجاد فارابي، عملكرد و روش معتقدند نگاران تاريخ .۴-٣-٢

باره  دراين االاطباء طبقات صاحب. است بوده) يوناني فلسفه و منطق منظور( عقلي علوم و
  :  گويد مي

 ايـن  و ورزيدنـد  مي عناد علم هر از بيش مذاهب اهل يوناني منطق به نسبت كه زماني در
ــه اختصــاص ــان ؛نداشــت ســنت اهــل ب ــه چن ــين از ك ــل متكلم ــم تشــيع اه ــد ه  ابومحم

 طـرق  بـه  اعتـراف  همچنـين  و بود نگاشته منطق اهل رد در كتابي نوبختي موسي بن حسن
 كـه  اسـت  سـبب  همين به و شد مي شمرده الحاد و زندقه بر بزرگي دليل ييارسطو برهان
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 و منطـق  بـا  عمـومي  اذهان مخالفت، همين سببه ب گويا و »تزندق تمنطق من«: اند گفته
) ص( اكـرم  رسول كالم از يا مجموعه فارابي ،است بوده منطقيين به الحاد و كفر نسبت
  .)همانجا( آورد گرد ،بود شده منطق علم به اشاره آنها در كه

و  شد مطرح فلسفي و عقلي علوم در فارابي از سوي بار نخستين نبوت بحث. ۵-٣-٢
 .پرداخـت  نبوت تبيين به نبوت و وحي منكران برابر در كهاست  مسلمان فيلسوف اولين او،
 .شـد  مـي  شـمرده  كفريات جزء نبوت، بحث به ورود ها قهفر برخي نگاه از فارابي، دوره در

 اين مسئله توصيف به انديشمندان او از پس شد موجب كه گشود را راهي فارابي رو، ازاين

 ،اين كـار  با و كرد عقالني تبيين را نبوت و وحي فارابي. دهند نشان توجه آن به و زندپرداب
 حقيقت يك مثابه به فارابي، فلسفة در نبوت و وحي زيرا ؛داد قرار فلسفه مسائل جزء را آن

 يـك  از ارسـطو  و افالطـون  فلسفه بر تسلط با او. استشده  كالبدشكافي هستي در موجود
 برخورداري نيز و ،ديگر طرف از محمدي شريعت پيروي و ديني علوم به احاطه و ،طرف

 را آن كـاركرد  نيـز  و تخيل و خيال ماهيت از بحث توانست ،خود مبتكر و خالق ذهن از
  . دهد پيوند نبوت فلسفه با را آن و برد فراتر بسيار

 فلسـفه  الهام منبع و سرچشمه عنوان به حديث و قرآن« مقاله در نصر حسين سيد دكتر
 هـاي  آمـوزه  اسـاس  بـر  مسلمان فالسفه است معتقد اسالمی فلسفه تاریخ كتاب در »اسالمي
 خـدا  ميـان  دقيـق  طـور  بـه  و ندسـاخت  ويـران  را »عدم از خلق و خداوند خالقيت« ،قرآني

  :  نويسد مي ايشان .شدند قائل تمايز جهان وجود و محض هستي عنوان به
 و خداونـد  اسـالمي  نظريـه  در ريشـه  ،ارسـطويي  شناسـي  هستي فهم در بنيادين تحول اين

 تنهـا  نه ثيرأت اين ،عالوه به .دارد است، شده بيان حديث و قرآن در كه نحوي به آفرينش
 ،داشـتند  اظهـار  خود متعارف كالمي معناي در را عدم از خلق نظريه كه كساني مورد در

 و داشـتند  عنايـت ) فـيض ( صـدور  نظريه به كه سينا ابن و فارابي چون كساني براي بلكه
 بسـيار  ،بودند نكرده فراموش را خدا و جهان وجود ميان بنيادين تمايز هرگز حال درعين
  .)64ص ،الف1383 نصر،( نمود مي مهم

 و خـدادادي  هـاي  توانـايي  از برخورداري با فارابي كه است نآ بيانگر مطالب اين بيان
 برقـرار  پيوندي نبوي شريعت و ديني علوم و ارسطو و افالطون فلسفه بين هوشمند ذهني
  .گرفت قرار اسالمي فلسفه اساس و پايه كه نمود تبيين را اصولي و كرد
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   نتيجه
 هـاي  باكتـ  و فالسـفه  مقلـد  صـرفاً  و ترجمـه  جريـان  از كامـل  متـأثر  توان نمي را فارابي
 را كوشـند او  بسيار مي محققان و انديشمندان از برخي البته. دانست ةالحکم بیت اي ترجمه
 آراي از بازتـابي  صـرفاً  را او فلسـفه  و برشـمارند  ترجمـه  نهضـت  از منفعل و متأثر كامالً

. بداننـد  اسـكندراني  ارسطويي حوزه از متأثر نيز و نوافالطونيان ويژه به و ارسطو افالطون،
 از متـأثر  كـامالً  را او اسـالم دایرةالمعـارف در »فـارابي « عنـوان  با خود مقاله در روالترز مثالً

 فلسـفه  در را او آراي از كـدام  هـر  بنيـاد  كوشـد  مـي  و داند مي اسكندراني حوزه تعليمات
 كتـاب  در منـدرج  اصـول  و احكام از استفاده با فارابي« :گويد ميراي نمونه ب .بيابد يوناني
 مبـاني  در او يأر لممثّ امعن اين و داد قرار كالم و فقه مبناي را فلسفه ،سوفسطیقا و بوطیقا
 و هست همو قوانين  نواميس واضع الطبيعه، مابعد عالم و فيلسوف. است شريعت و كالم
 بـا  فـارابي  ،آنها تصور برخالف اما .»است آورده ،قوانین و نوامیس كتاب در افالطون را اين

 اسـالمي  معارف از وافر درك داشتن و ،يوناني فلسفي ميراث هضم و عميق فهم و مطالعه
 و مصـلح  فردي ،متعالي معنوي هاي احساس و عرفاني و اخالقي روحي از برخورداري و

 و نهـاد  بنـا  فلسـفه  در جديدي مبادي و اصول وي رو، ازاين. محض مقلد نه بود، فرهنگي
 علوم كه كرد حكم چنان فلسفي نظام اين در او. شد نبوي فلسفه يا اسالمي فلسفه سسؤم

 رساله ويژه به فارابي آثار. شوند دارربرخو سازماني وحدت يك از ،دين با موافقت عين در
 درسـت  فلسـفه  مثابـه  به را خود يآرا فارابي كه است اين بيانگر ،حكيم دو يأر بين جمع
 حكيم دو تفكر شناساندن براي فلسفي پژوهش يك صرفاً رساله اين رو، . ازاينكند مي بيان

  . است اسالمي فلسفه تأسيس طرح بلكه ،نيست يونان بزرگ
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  مĤخذ و منابع
 كتابخانـه . األطبـاء  طبقـات فـي األنبـاء عیـون .تـا)  قاسـم (بـي   احمـدبن ، يهصـب  ياب ابن .1

 .نورالحکمة الكترونيكي

 ه. قاهر. مصر: اإلسالم ظهرم). 2012( ، احمدأمين .2

 .ةالمکتبه االسره القاهرمصر:  .)2(ج االسالم ضحیم). 2003( ـــــــــــ .3

 ةمکتبـ: قـاهرة. االسـالمیه الحضـاره يفـ يالیونـان التـراث م).1940( عبدالرحمن بدوي، .4
  ة.المصری ةالنهض

تحقيـق و تنظـيم محمـد     .)5و  3(ج مقربان یفنا ادب ).1390( عبداهللا آملي، جوادي .5
   .اسراء نشر مركزقم:  صفايي.

ـــــــــــــــــــ .6 ــق). 1375( ــ ــوم رحی ــد  . )2و  1(ج مخت ــيم حمي ــق و تنظ تحقي
  .اسراء نشر مركزقم: پارسانيا. 

  .هجـری چهـارم و سوم قرن در اسالم جهان شرق در ترجمه نهضت ).1385، رشيد (جميل .7
  .سمتتهران:  .وند آئينه صادق ترجمه

وگويي ميان تمدن يوناني و تمـدن   نهضت ترجمه، گفت). «1382انتس (فرروزنتال،  .8
 .176-157ص ،15، تاریخ اسالممترجم نگار ذيالبي. ». اسالمي

 .)مطارحـات(کتـاب  اشـراق شیخ مصنفات مجموعه ).1375حبش ( بن يحيي سهروردي، .9
 .فرهنگي تحقيقات و مطالعات موسسهچاپ دوم. تهران: 

. الکـالم و المنطـق فـن عـن الکالم و المنطق صون تا). (بي ربك ابي بن عبدالرحمن سيوطي، .10
  .العلميه كتبلدارابيروت: 

  . دار المعرفة: چاپ دوم. بيروت .االعتصام ق).1420موسي ( بن ، ابراهيمشاطبى .11
 اهللا فـتح  محمدبن تخريج .)1(ج النحل و الملل تا). (بي عبدالكريم محمدبن شهرستاني، .12

 .ةالمصری االنجلو ةمکتب: ةقاهر .بدران

  .حكمتتهران: . متاخر عرفای و حکماء تاریخ ).1381( منوچهر ها،س صدوقي .13

چهـارم. تهـران:    نوبـت  .اسـالمی تمـدن در عقلـی علـوم تـاریخ ).1356( اهللا ذبـيح  صفا، .14
    اميركبير.
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 انتشاراتى فرهنگى مركزتهران:  ).2(ج قرآن در اسالم عقاید ).1386( مرتضى عسكرى، .15
   .منير

  .يدانشگاه نشرتهران:  .فالسفهال تهافت). 1361محمد ( بنمحمد ي،غزال .16

 عبدالمحمـد  ترجمـه . اسـالم جهان در فلسفه تاریخ). 1386( خليل، حنا؛ جر، فاخوري .17
 .فرهنگي علمي انتشاراتچاپ هشتم. تهران:  .آيتي

 نـور  الكترونيكي كتابخانه از .الحکیمین رایي بین الجمع. تا) محمد (بي بنمحمدفارابي،  .18
 .الحكمه

 مـتن  از( ترجمـه  ي.الیونـان الکبیـر زنـون رسـاله تـا) الـف.   (بي ـــــــــــــــــــــ .19
    .نورالحکمة الكترونيكي كتاب .قزويني حقيري ابوالفضل) انگليسي

 نشـر  . تهـران: جـوادي  پـور  نصراهللا ترجمه ،اسـالم جهان در فلسفه سیر ، ماجد.فخري .20
 .دانشگاهي

ـ  دخـت  نيبه مترجم .الحکمـا تاریخ ق).1347(يوسف  بن علي قفطي، .21 تهـران:   .يدارائ
  .تهران دانشگاه

  یونـانی  یهـا کتـاب  ترجمه  نهضت . یعرب  فرهنگ ، یونانی تفکر ).1381(  يتريميدگوتاس،  .22
  ترجمـه  .) دهـم تـا  هشتم/  چهارم تا  دوم  یها قرن(  یعباس  نیآغاز  جامعه و بغداد در  یعرب به

 . يدانشگاه نشر مركز:  تهران  ي.كاشان  ييحنا ديمحمدسع

. سـپهري  محمـد  ترجمـه  .عباسیان عصر در اسالمی تمدن ).1383( كاظم محمد مكي، .23
 تهران: سمت.

. فلسـفه  اسـتادان  از جمعـي  ترجمـه  .اسـالمی فلسفه تاریخ ).1383( سيدحسين نصر، .24
 .حكمت تهران:

قرآن و حـديث بـه عنـوان سرچشـمه و منبـع الهـام       ). «الف1383( ـــــــــــــــ .25
 هم، ترجتاریخ فلسفه اسالمیدر: نصر، حسين؛ ليمن، اليور (ويراستار). » فلسفه اسالمي

  جمعي از استادان فلسفه. تهران: حكمت.
  
 
  
  


