
 
 
 
 
 

 تعامل فلسفى تمدّن ايران و غرب

 دكتر سيّد مصطفى محقّق داماد   

 

 تاا به عقيده كارل ياسپرس، فيلسوف معروف آلمانى معاصر، از سده هشتم

 پنجم پيش از ميالد با چهار كانون تمدّنى و فرهنگى در چهار نقطه جهاان روبارو

 دوره زرتشا،، ( فرهناگ2فرهنگ كنفوسيوس و الئتسه در چاي،، )( 1)هستيم: 

 .( فرهنگ بودايى هند4( فرهنگ فرزانگان پيش از سقراط در يونان، )3)

 ام از هساتىشناسان معتقدند كاه كانونهاام مهام تمادّنى در دورهفرهنگ

 هام فرهنگى مجااور انتقاال پياداخويش در اثر داد و ستدهام فرهنگى به حوزه

اصلى د كه بر محور كانونشونكنند و سبب پيدايش كانون فرهنگى ديگرم مىمى

داد و خواهد چرخيد. تمدّن و فرهنگ ايرانى نيز مانند هر فرهنگ ديگرم در ايا،

ستد شرك، داشته و با تأثير و تأثر در برابر فرهنگهام ديگار بار پوياايى وىناام 

 (1)ذاتى خود افزوده اس،.

 انهام ايرانى اس، كه شاادروها و اسطورهبارزتري، نمونه اي، امر حماسه

 النهري، و فرهناگ باومى فاال دكتر مهرداد بهار معتقد اس، از فرهنگ كه، بي،

 همان گيرد. نمونه ديگر، باز به عقيدهايران پيش از آمدن قوم آريايى سرچشمه مى

كوشاانيان  محقّق، سلسله كوشانيان و سلسله يونانيان مستقل بلخ اس، كه قبال از
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معماارم و  كردناد. ساب حكوما، ماى در شرق ايران و شمال شبه قااره هناد

سازم و هنر يونانى بر تمدّن ايران خاورم تأثير گذاش،، وكوشانيان حتى مجسمه

هام خود به زبان بلخى برگزيدند،و احتمال دارد خط يونانى را برام نوشت، كتيبه

ما ماثثر افتااده كه ادبيا  يونان نيز در ذه، و فرهنگ مردم اي، ناحيه از سرزمي،

هام ايران بيشتر در شرق اسا،، ردّپاايى از فرهناگ ؛ و چون صحنه حماسهباشد

معناا، شاباه، ها ياف،. يكى از قرائ، دالّ بر اي،توان در اي، حماسهيونانى را مى

پاشانه پاام  چشام اسافنديار و)و اسفنديار به ايليااد هاومر اسا،  داستان رستم

 (2).(آشيل

 يد باهجيه پيشرف، علم يونانى، بادكتر بهار همچني، معتقد بود كه برام تو

 جدا شدن فلسفه از اسطوره نگريس،. در شرق اي، جدايى به وقاو  نپيوسا،، و

 يى بهكم از صور  ابتداها كمعلم و دي، همواره با يكديگر عجي، بودند. اسطوره

 شكل آيينهام يكتاپرستى درآمدند، و دي، هر پديده علماى را در خاود جاذ  و

توانساتند در عاي، حاال مانجّم  و ا باود كاه علماام ديا، ماىحل كرد. از اينج

ران و پزش  نيز باشند، و اي، پديده همچنان تاا پايش از ملاول در ايا رياضيدان

 (3)داش،. ادامه

 تنها يكى از كهنتري، تمدّنهام بشر اس،، بلكاه، باه عقيادهتمدّن ايرانى نه

باستان هگل در سنجش تاريخ شود،هگل، اساساً تاريخ با امپراتورم ايران آىاز مى

رىم همه شكوه وعظما،، ذاتااً رسد كه تمدنهام چي، و هند، بهبه اي، نتيجه مى

ايستا بودند و بنابراي، بايد خارج از تاريخ محسو  شوند. اما باامپراتورم اياران، 

تااريخى هساتند. گذاريم. ايرانيان نخساتي، قاومنخستي، گام را به پهنه تاريخ مى

به حال سكون ماندند و قرنها باه شايوه يبيعاى وگيااهى زيساتند و  چي، و هند
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نخساتي، باار آن از اياران اسا، كاه»نويسد جايگاهى در تاريخ ندارند. هگل مى

زناد، كند،سر بر ماىدرخشد و پيرامونش را روش، مىفروىى كه از پيش خود مى

هاان ايراناى، زيرا روشنايى زرتش، به جهانِ آگاهى، به روح ... متعلق اس،. درج

يابيم كه هستيهام خاصى را كه جزءذا  آنند به حال يگانگى نا  و وااليى را مى

راند كه ايشان را مىگذارد ... اي، يگانگى تنها از آن رو بر افراد فرمانخود آزاد مى

برانگيزد تا خود نيرومند شوند و راه تكامل در پيش گيرناد وفرديا، خاويش را 

بر پارسا و گناهكار  گذارد:گونه فرقى ميان هستيها نمىهيچ استوار كنند. روشنايى

تابد و بر همه به ي  انادازه بركا، وبهاروزم ارزاناى و بلند و پس، يكسان مى

جهاانى باه شاود. پاآ آىااز تااريخكند ... اصل تكامل با تاريخ ايران آىاز مىمى

 (4)«...معنام درس، اينجاس، 

در هندوستان حقوق وتكاالي  »افزايد: در توجيه فلسفى اي، امر، هگل مى

اناد. شدهاند و از اي، رو ... به حكم يبيع، از آن انسانبه يبقا  اجتماعى وابسته

شاود؛ اي، يگانگى روح و يبيع، در چي، به صور  نظام پدرشااهى نماودارمى

فرماان  گونه عنصر اخالقاى نادارد، زيارا پياروانسان در اينجا آزاد نيس، و هيچ

همچاون  آورد،جاام ماىيعنى به حكم يبيعا، محاآ آن را باه)س، بيرونى ا

. در (كنادبرد، نه آنكه از روم انديشه و آياي، چناي،فرزندم كه از پدر فرمان مى

كشاد كاه در برمىآيي، ايرانى، يگانگى روح و يبيع، نخس، خود را به پايگاهى

ه رابطاا شااود؛ باادي، گونااه آنآن جاادايى روح از يبيعاا، محااآ آشااكار مااى

دهد تا ميان نمىام كه مثالً در فرمانبردارم فرزند از پدر به انديشه مجالنينديشيده

دخال، كند، در اينجا جام آوردن آن از روم خواس، و آگاهىشنيدن فرمان و به

شاود، و روشنايى نمودار مىشود. اي، يگانگى در آيي، ايرانى به صور منتفى مى
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تاري، تنها روشنايى ساده ونا  ماادم، يعناى عااممقصود از روشنايى در اينجا نه

يعناى  اسان جزئيا، اس،. بدي،عنصر يبيعى، بلكه پيراستگى روانى يعنى نيكى

خيازد. روشانايى باه هاردو برماىاز ميان ا بندم به يبيع، محدود و متناهىپام

بخشاد يااآن را از يبيعا، محاآ معنام يبيعاى و رواناى، روح را برتارم ماى

نسان با روشنايى، يا نيكى انتزاعى، همچون باچيزم عينى كه خواسا، رهاند. امى

انگيزد،پيوند دارد ... پااكى روشانايى دارد و به كوشندگى برمىاو آن را گرامى مى

اسا، كاه همگاان تواناايى ... آيي، ايرانيان اس، و آن نيكى انتزاعاى و مجاردم

پيش از سرزمينهام ديگر، نيكسان برام دسترسى به آن دارند ... بدي، سان در ايرا

به گونه و پيوند بيروناى و آيد و نهيگانگى به گونه و آيينى معنوم و روحى درمى

او آزرم و آبرويى شخصى ام دارد بهروح. اينكه هركآ از آيي، بهرهام بىمنظومه

 «(5)بخشد.مى

 دهاد وسپآ هگل اي، معنا را به قلمرو سياس، و كشوردارم تعمايم ماى

از ديدگاه سياسى، ايران زادگاه نخستي، امپراتورم راستي، وحكاومتى »د: نويسمى

فردي، خود گيرد كهكامل اس،. در اينجا نژادم يگانه مردمان بسيارم را در بر مى

امپراتاورم دارند. ايا، امپراتاورم ناه همچاونرا در پرتو حاكمي، يگانه نگاه مى

همچاون جنابش، و ناهتا و باىچي،، پدرشاهى، و نه همچون امپراتورم هند، ايس

امپراتورم ملول، زودگذر، و نه همچون امپراتورم تركاان، بنياادب برساتمگرم 

اس،. برعكآ، در اينجا ملتهام گوناگون در عاي، آنكاه اساتقالل خاود رانگااه 

تواناد آناان را خشانودكند. از اند كه مىدارند، به كانون يگانگى بخشى وابستهمى

اسا، و ان روزگارم دراز و درخشان را پش، سار گاذاردهاي، رو، امپراتورم اير

كشاور بادولا،،  (راساتي،)شيوه پيوستگى بخشهام آن چنان اس، كه با مفهاوم 
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 «(6)بيشتر از امپراتوريهام ديگر مطابق، دارد.

 نويسد:باز در جام ديگر در فلسفه تاريخ، هگل در وص  دول، ايران مى

ز امعنااام امااروزم اياا، وا،ه بااود، زياارا امپراتااورم ايااران ... امپراتااورم بااه »

آماد كاه هرچناد باه شاهنشااهى اياران وابساتگى گوناگونى فراهم مىكشورهام

كاه  كردند. قواني، عاامىفردي، و عادا  و قواني، خود را حفظ مىداشتند، ليك،

 آور بود به ويژگيهاام قاومى گزنادمشددر عي، آنكه برام همگان الزاموضع مى

ه كاه كارد ... باه هماان گوناحتى از آنها پشتيبانى و نگاهبانى مىرساند بلكهنمى

كناد، ام سرشاار از زنادگى ماىتابد و ري  را به شايوهروشنايى بر همه چيزمى

منش  وگرف، و هر ي  را در خوم بسيارم را در بر مىامپراتورم ايران نيز اقوام

حميهاايى كاه در رخوييهاا و باىگذاشا، ...بادي، گوناه درنادهويژه آن ازاد مى

ئيل شد و كتا  پيامبران و كتاا  شاموهام مردمان با يكديگر رواداشته مىستيزه

 هايشان بر اوضاا هام پيامبران يهود و نفري،تورا  گواه آنند، پايان گرف،.شكوه

روزم و تباهكاارم و بابل به دس، كاورب، از سايهموجود پيش از گشوده شدن

ى كه كورب بار سراسار آسايام ىرباى ارزاناى آشفتگى حال آنان و نيز ازسعادت

 «(7.)دهدداش،، خبر مي

در اينكااه هگاال تاااريخ دوران هخامنشااى را از منظاار فلساافى خااا  

خودنگريسته، شكى نيس،. ولى اي، نكته نيز درخور تأمل اس، كه تااريخ اياران 

باويژه ديا، زرتشا، و  -بيناى ايرانياان آن روزگاار و تفكر دينى و جهانباستان

نيزدر نظرگاه فلسفى وم تأثير داشته اس،. باه عقياده هگال، ساير  -نيگرم زروا

كند كه روح از يبيع، استقالل ياباد، آگااهى باه تكاملى انسان وجامعه اقتضا مى

برسد، و كُلْ تعيّ، و خارجيّ، پيدا كند. يكى از مهمتري، مراحل مرتبه خودآگاهى
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درحالى كه نزد »نويسد: د. مىكناي، سفر دراز راهگل در دي، زرتش، مشاهده مى

ام به گولى و نادانى و بدفرجامى دچار اس،، در انديشه ايرانى نفحههندوان روح

وزد.روح در اي، حاال خاود را از آن يگاانگى گاوهرم يبيعا، بيارون پاك مى

هنوز در برابر موضو  خود استقالل نيافته اسا، رهاا  ]و ازحالتى كه[آورد ... مى

 شوند كه حقيق، بايديگر، ايرانيان باستان بر اي، نكته آگاه مىدكند. به سخ،مى

يابد و روح ايرانى به باشد ... نزد ايرانيان اي، ذا  كلى عينيّ، مىبه صور  كلي،

 «(8) .رسدمرتبه آگاهى ازاي، ذا  مى

 از –دانيم كه به نظر هگل، ي  حرك، عظيم ديالكتيكى بر هماه چياز مى

در آن، ضاد  حاكم اس، كه -تكامل آگاهى و سير تاريخ  مقوال  فكرم گرفته تا

دارد و بعاد حال در خود نگااه ماىكند و در عي،هرچيزم آن را نسخ و فسخ مى

رم برد. انطباق ايا، نظار باا اصاول زرتشاتيگرم و زروانيگاام باالتر مىمرتبهبه

ل ش  بسيار شايان توجه اس،. هگل از اينكه بنام آياي، زرتشا، بار تقابابدون

يعناى تاز و  -كند. حرك، ديالكتيكى سه بُناى در هگال ستايش ياد مىاضداد به

 ايه تقابل بنا شده اس،. پيداسا، كاه گال از فكار ايا،دقيقاً بر پ -تز و سنتزآنتى

نويساد: گيرد و مىلى البته ايرادم نيز به آن مىو -متأثر اس، تقابل در دي، ايرانى

 ام اس، كهدم يا اهورامزدا و اهريم، به گونهدر دي، ايرانى تضادميان نيكى و ب»

دو ضد از يكديگرمستقلند. در فلسفه درس، برعكآ ايا، اسا، ... ولاى نفاآ 

نى در دي، ايرانى دليل اهمي، اي، دي، اسا،. اينكاه گونااگووجود اي، دوگانگى

اد محسوس و آشفتگى آگاهيهام انفرادم و جزيى ... در اي، تضاپايان چيزهامبى

ايرانى  خيزد خود نشانه نيروم انديشه اس،، و اي، نيرو در دي،برمىميانساده از 

 «(9)شود.آشكارمى
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 هدر يكى از سخنانى كه از هگل نقل كرديم، ديديم كه او كورب، شاهنشاا

 ساتايد. اهميا، كاورب گذشاته ازايران و بنيادگاذار سلساله هخامنشاى را ماى

 ه، و فلسفه در جايگاهى اس، كاهام تاريخى او، از نظر تاريخى ديكشورگشايي

 يهود برام او در يكتاپرستى قائل شده اس،. ستايشاى كاه از كاورب در تاورا 

در  (36باا  ) «كتاا  دوم ناواريخ اياام»شناساد. در اس،، حد و مرز نمى شده

خداوند روح كورب پادشااه فاارس را برانگيخا، ... كاه «آمده اس، كه  تورا 

ياء كتاا  اشاع»در  «.]نماياد[يم كه در يهودا اس، بنا برام وم در اورشل امخانه

و  او شبان ما، اسا،»گويد كه ( خداوند درباره كورب مى45و  44بابهام )« نبى

عناى خداوند به مسيح خويش ي»و باز  «مسر  مرا به اتمام خواهد رسانيد تمامى

 لاومكه دس، راس، او را گرفتم تا به حضور وم امتها را مل ]فرمايدمى[ كورب

و سازم وكمرهام پادشاهان را بگشايم، تا درها را باه حضاور وم مفتاوح نماايم

ر را هاديگر بسته نشود، م، پيش روم تو خواهم خراميد و جايهام ناهموادروازه

هموارخواهم ساخ، و درهام برنجي، را شكسته پش، بندهام آهني، را خاواهم 

كه  بخشيد تا بدانى كه م،بريدو گنجهام ظلم، و خزاي، مخفى را به تو خواهم 

 «.نىمام يهوه هستم ... و ديگرم نيس، و ىير از م، خدايى اسم، خوانده ترا به

 يوناانى ىار  -اگر يكتاپرستى را يكى از ستونهام اصلى تمادن عبراناى 

 بگيريم كه فلسفه و انديشه اروپا از زمان روميان تا امروز بر آن استوار بوده اس،،

 ييد و تحكيم آن نقشى انكارناپذير داشته اس،. در تورا  درمسلماً كورب در تش

حىّ و تا تا ابداالباد »(، پآ از وص  خداوند با صفا  6با  ) «كتا  دانيال نبى»

زوال و ساالطن، او ىيرمتناااهى اساا، و ملكااو  او بااى»خاادايى كااه  - «قيااوم

 «ساازدرهاند و آيا  و عجايب را در آسمان و زمي، ظاهر مىدهد و مىمىنجا 
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شود كه دانيال، پيامبر چني، خدايى، در عهد كورب بزرگ و به يارم تصريح مى-

 .اوبه پيروزم رسيد

نظر از زرتشتيگرم كه به اشااره و از زباان هگال دربااره آن ساخ، صرف

دار و از اديان باستانى ايران، مهرپرساتى و مانويا، در ىار  تاأثير دامناه گفتيم،

رواس، از آنها بيشتر صحب، كنيم. آيي، پرستش مهار  گذاشتند، و بنابراي، عميق

ميترائيسم از ايران به آسيام صلير رف، و بعد به شكل خاصى در روم و اروپاا  يا

تابريتانيا گسترب يافا، و تاا قارن چهاارم مايالدم يكاى از رقيباان سرساخ، 

م بود و بعضى آثار پايدار در تمدّن ىربى گذاش،. هيترا در وِدا باه معناامسيحي،

دوس، وپيمان اس،، و مهر در فارسى به معنام دوستى و محبا، و خورشايد و 

ماه هفتم ازماههام سال. مهر خداوند روشنى بوده و از پيمانها و مردم وفاادار باه 

شاتابد و خوانند مىكرده اس،. مهر به يارم كسانى كه او را مىپيمانهاحماي، مى

امنشيان مورد ستايش و احتارام باوده دهد، و در زمان هخشكنان را كيفر مىپيمان

اس،.اما مهرپرستى به عناوان آييناى سارّم باا تشاريفا  و آدا  مخصاو  در 

دانايم كاه صلير ظاهر شد، و پرستش مهر در آن نواحى معمول بود، و ماىآسيام

ام رساد كاه مهار واساطهصلير گاهواره فلسفه يونان بود. چني، به نظر مىآسيام

يم، باوده اسا،. باه نوشاته پلوتاارك ماور، روماى، اياي، اهورمزدا و اهارميان

ق م وارد ايتاليا شد. كسانى كاه آن را باه روم بردناد، ساربازان  67در مهرپرستى

رومى بودند. درقرن دوم مايالدم مهرپرساتى در روم و بناادر مديتراناه ىرباى و 

ام هامستعمرا  نظامى وپادگنهام رومى در افريقا و فرانسه تا سواحل رودخاناه

بريتانيا و از خاور تا فرا  منتشر شد، و كار به جايى رسايد راي، و دانو  و حتى

روم برام خشنودم خااير لشاكريان و فرمانادهان روماى، كه امپراتوران و سنام
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 .كنندبايس، از آن حماي،مى

 گرچاه پاآ از تشاارّف امپراتاور مقتادر روم كنسااتانتي، باه ديا، مساايح،

 چهارم ميالدم از مسيحي، شكس، خاورد، اماا آثاارمهرپرستى سرانجام در قرن 

 عميق آن نه تنها در آدا  و سن، عامه، بلكه حتى در مسيحي، باقى ماند و بعضااً

 ها هيچ جا گفته نشده كه حضار تا امروز پابرجاس،. به عنوان نمونه، در انجيل

 عيسى در چه زمانى متولد يا مصالو  شاد. ولاى در آياي، مهرپرساتى انقالباي،

موجب جش، و سرور وتشريفا   (خريفى و ربيعى)و اعتدالي،  (صيفى و شتوم)

گرفتاه كاه باشكوه بود. مسيحيان اوليه چون ديدند كه ايا، آيينهاا آنچناان ريشاه

 -مياان فايده اس،، دو تاريخ مهام از آندرافتادن با آنها نه تنها خطرناك بلكه بى

و ، خاود اساتوار كردناد. بيسا،را در آيي -يعنى انقال  شتوم و اعتدال ربيعى 

بود.مسيحيان » ناپذيرروز تولد خورشيد شكس،«پنجم ماه دسامبر نزد مهرپرستان 

را روز  آن روز را تاريخ والد  عيسى، و روز ديگرم نزدي  باه اعتادال ربيعاى

كرد كه، و بايد توجه)، قرار دادند (Easter) از تصلب، يعنى عيد پاك عروج او پآ

. از (رپرستان، ميثره خود با ارابه خدام خورشيد به آسمانهاعروج كردبه اعتقاد مه

خوردناد، وبار يباق برخاى اي، گذشته، مهرپرستان در پرستشگاهها باهم ىذا مى

كاتوليا  نياز تاا نوشيدند. در مراسم عشام ربّانى در مذهبقراي،، شرا  نيز مى

كليساا، ر تعااليم آنامروز تناول نان و شرا  يكى از اركاان مهام اسا، و، بناا با

متحاد مثمنان را با عيساى مسايح، «(transubstantiation) تبدل جوهرم»درنتيجه 

گفتاار ها و الهيا  ميترائيسم از حوصاله ايا،سازد. بحث در جزئيا  اسطورهمى

 تنهاايى و چاه درنتيجاهگوييم كه مهرپرساتى چاه باهبيرون اس،، همي، قدر مى

بويژه تعليما  او در دو رساله جمهورم )افاليون اختالط شديد و بارز با فلسفه 



 74 1/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 .آثار پايدار در انديشه فلسفى ىر  باقى گذاش، (وتيمائوس

 .دومي، آيي، بزرگ ايرانى كه منشأ تأثير قوم در ىر  شاد، مانويا، باود

در الدمماي 216مانى، بنيانگذار يكى از پرنفوذتري، اديان جهان باستان، درحادود 

 هباشاود كاه تباارب، الاقال از ساوم ماادر، آمد، و گفته ماى النهري، به دنيابي،

 رسيد. اساس دي، او بار جادايى مطلاق عاالم ناور از عاالمشاهزادگان پارتى مى

 اياظلم،، خير از شر، و روح از ماده اس،. دي، مانوم يكى از ادياان گنوساي  

عرفانى اس، كه رستگارم انسان را در حصول معرف، روحانى و سعى دروصول 

ميسار داناد. رهاايى آدماى از جهاانبه آن از راه دورم و نجا  از عالم ماده ماى

بازرگ ام دراز از پيامبرانشود مگر با رياض،. مانى خويشت، را خاتم سلسلهنمى

رسيد. اومعتقد شد و به بودا و زرتش، و عيسى مىدانس، كه از آدم شرو  مىمى

مكاان و اند، ولى چاون محادود باههبود اديان گذشته نيز گرچه اديان حقيقى بود

يج بتدر پيروانشاناند، و بعالوهاند، لذا تأثير محدود داشتهزبان و قوم خاصى بوده

المگير ابالغ پيامى ىا اند. بنابراي،، او رسال، خويش رااز حقيق، اصلى دور شده

ترب بليغ در تبشير و گسديد، و هم او و هم جانشينانش سعىجهانيان مىبه همه 

از هايچ كوششاى آيي، و درآوردن همگان باه كايش خاود داشاتند و در ايا، راه

اج ازجمله ترجمه كتابهام مانوم به زبانهام ديگر و مساافر  ومباحثاه و احتجا

 .كردنددريغ نمى

ن روبرو نباود و شااهان ايراناى مانوي، در آىاز با مانعى در امپراتورم ايرا

 دادند. ولى روحانيون زرتشتى سخ، از آن كينه به دلآن روم خوب نشان مىبه

 روز محاكماه 26داشتند. عاقب، در عهد بهرام ساسانى ماانى دساتگير و پاآ از 

 محكوم به مرگ شد. ولى دي، او به سرع، رو به گساترب نهااد و از ىار  باه
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دانايم يكاى از و چناان كاه ماى)شامال افريقاا رسايد امپراتورم روم و مصار و 

زيسا،، در آباء كليسا، آگوستينوس قاديآ، كاه در شامال افريقاا ماى بزرگتري،

. دامنه آن در ىر  تاا فرانساه و (شد و مدتى به آن كيش باقى بود جوانى مانوم

ياف، و پيروانش پرستشگاههايى در آن نواحى تأسيآ كردناد. در اسپانيا گسترب

در قرن هفتم ميالدم در تركستان پاا گرفا، و تاا قارن نهام ديا، ق، مانوي،شر

اويلورم بود و از آنجا به چي، نفوذ كرد و تا هفتصد سال بعد در آن رسمى تركان

 .وجود داش،سرزمي،

 دي، مانى گرچه در قرن هفتم ميالدم بظاهر از اروپام شرقى برافتاد، ولاى

 هام ارتادادمدر قرون بعدم به صور  فرقه عناصرم از آن همچنان زنده ماند و

 مسيحى در برابر كليسام كاتئلي  و كليسام ارتدكآ قد علم كرد. يكاى از ايا،

 ها بوگوميليستها در بللارستان بودند كه از قرن دهم تاا پاانزدهم مايالدم درفرقه

 بسيارم از ايالتهام آسايايى و اروپاايى بيازانآ ازجملاه صربساتان و بوسانى و

وي، فعالي، داشتند. تعاليم محورم اي، فرقه از جه، قول به ثنوي، مطلاق هرزگ

 انكار تجسّد مسيح و محرماتى مانناد ممنوعيا، ازدواج و خاوردن گوشا، و و

شرا  و كالً هرگونه تماسى با عالم ماده، به تعاليم مانوم شباه، تام داش،.فرقه 

از تاب بايش از مسايحي،ديگر، آلبيگائيان در جنو  فرانسه بودند كه گرچه بمرا

گاذار تشاخيد داد و پاآ مانوي، متأثر بودند، كليسام كاتولي  انان را بادع،

 ازمبارزا  يوالنى سرانجام در قرن چهاردهم ميالدم موفق به قلع و قمع ايشاان

گذشته از رساندن پيام ماانى  -بويژه آلبيگائيان  -ها اهمي، تاريخى اي، فرقه. شد

 چنادانام ناهو مقابله با كليسام مادر بود كه به فاصاله گذارمىر ، در بدع،به

دراز، راه را بارام ماارتي، لااوتر و ظهاور ماذاهب پروتسااتان هماوار كاارد، و آن 
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 .بود كه انديشه و فلسفه ىر  را در قرنهام بعد از بيخ و ب، تكان داد امواقعه

 ىر  پآ ديده شد كه تا پيش از اسالم، كنش و واكنش فكرم بي، ايران و

 هاام ديناى و كيهاان شاناختى ايراناى صاور بيشتر بر مبناام سايطره انديشاه

 يا،اهام يونانى و مسيحى در متفكران ديناى گرف،، هرچند البته نفوذ انديشهمى

 .سرزمي، نيز بويژه در اواخر آن دوران شايان توجه اس،

 يرآنچه به فلسفه اسالمى معروف اس، از حدود قرن نهم ميالدم تح، تأث

 دو عامل عمده آىاز به نشو و نما كرد: نخس، مجادال  متكلماان، و دوم افكاار

مانناد جبار و اختياار،  -يونانى و مسيحى و آثار آنها در برخاى مساائل اساساى 

و عدل كامله االهى، و نسب، خداوند با عالم مخلوق. بزرگتاري، تاأثير را  قدر 

شتند. البته دانشامندان ايراناى افالي، وارسطو و فلويي، در حكمام اسالمى گذا

پيش از اسالم از فلسفه يونانى بويژه ارسطو متأثر بودند. باه نوشاته يكاى از  حتى

ام از كتب پهلوم اصاطالحا  فاراوان علماى موجاود در پاره»معاصر:  ورّخانم

اصطالحا  كه ىالباً قابل تطبيق بر اصطالحا  فلسفى يونانى خاصه  اس، و اي،

رساند كه تنها به وسيله عيساويان ايراناى علاوم يوناانى ،، مىارسطو اسحكم،

پذيرفته وبه زبان سريانى ادا نشده اس،، بلكه زرتشتيان نيز به ايا، كاار مباادر  

پهلوم را با معادل آوردن بسيارم اصطالحا  فلسفى يونانى ثروتمند كرده و زبان

 پااولآ ايرانااى ]ر عهااد ساسااانىد[ بودنااد ... يكااى از مشاااهير عيسااويانساااخته

(PersaPaulus) ئيآ حوزه ايرانى نصيبي، اس، كه كتابى مشتمل بر بحث درباره ر

ارسطو به سريانى برام خسرو انوشيروان نوش، و در آن نساب، باه اثباا  منطق

وجودواجب و توحيد و ساير نظرهام فالسفه به برترم روب حكما بر اهل اديان 

م در ايران ... چون به آثاار ارساطو توجاه كرد ... معلمي، كليساهام نسطوراشاره
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داشتنددر كليساهام خود در ايران ... با قو  بسيار به تحقيق در روب اي، اساتاد 

اسكندرانى او توجه كردند ... مجاهداتى كاه پايش از خسارو انوشاروان يا شرّاح

شده بود در برابر توجه او به علوم فاقد اهمي، اس،. اي، پادشاه كه  (م31 -579)

فرمانروايى مدبر و هم سردارم شجا  بود به حكم، نياز عالقاه داشا، و از هم

 «(10)خواند.افاليون و ارسطو آگاه بود و ترجمه اي، دو استاد را مى فلسفه

 چنانكه اشاره شد، واسطه نقل فلسافه و علاوم يوناانى باه جهاان اساالم،

 ان درردناد و كارشامترجمانى بودند كه از اواخر قرن هفتم ميالدم آىاز به كار ك

 ساالمىااواخر قرن نهم به حد اعتال رسيد. علوم يونانى از پنج يريق وارد جهان 

 ،شد: از يريق نساطوريان، يعقوبياان، ايرانياان زرتشاتى در مدرساه جنديشااپور

از مدرسه حرّان، و يهوديان. هشتاد سال پآ از سقوط دول، اموم قسم، زيادم

 انى و بسايارم از كتاب جاالينوس و برخاى ازتأليفا  ارسطو و شاهان اساكندر

 ناناممسال»مكالما  افاليون به عربى ترجمه شد. به نوشته دكتر ابراهيم مدكور، 

 نادم،اي، ميراث عظيم انسانى را از شش زبان گرفتند: عربى، سريانى، پهلاوم، ه

 «(11)التي، و يونانى.

 ى باود كاهآىاز حقيقى نهض، ترجمه از عهد ابوجعفر منصور خليفه عباس

مايالدم مركازم بارام ترجماه  832شهر بلداد را ساخ،. پآ از او، ماأمون در 

 آورم كتابشد، و گروهى را برام جماعالحكمه ناميده مىوجود آورد كه بي،به

سودمند به هند و ايران و قسطنطنيه فرستاد. كتابهايى كه ترجمه شد، هم مربويبه 

يبيعيا   ود، و هم علوم نظرم همچونعلوم عملى مانند يب و حسا  و كيميا ب

از راه اي،  ها و كتب مانوم و مزدكى،و مابعدالطبيعه و دي،، و هم تورا  و انجيل

هام بعضى از فالسافه پايش از ساقراط وهمچناي، ها، مسلمانان با انديشهترجمه
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مكتبهام فلسفى بعد از ارسطو، بويژه اهل مكتب اسكندريه، آشناشدند. اماا آنچاه 

ساز در فلسفه اسالمى داش، اي، بود كه ارسطو را ازراه تعاليم مفسران دوران تأثير

شاناختند. باه نوشاته  اسكندرانيو چند كتابى كه به ىلط به او منسو  شاده باود،

كردناد  اجماالً بايد گف، كه سريانيان و مسلمي، فلسفه را ازجايى آىااز»بور دم

حكماام مكتاب ، يعنى از جايى كهكه آخري، حكمام يونان به پايان آورده بودند

 «(12)نوافاليونى به شرح كتب ارسطو پرداختند.

 مانند كتا  التفاحاه و -عامل مثثر ديگر در فلسفه اسالمى چند كتا  بود 

 كاه حكماام اساالمى باه ىلاط آنهاا را از ارساطو -كتا  ربوبي، يا اثولوجياا 

 عمياق گذاشا،. ايا، پنداشتند. اثولوجيا بخصو  در متفكران مسلمان تاأثيرمى

 ها يا تاسوعا  فلويي، بود كاه باا تعااليم اساكندرگانهكتا  درواقع بخشى از نه

 هم درآميخته بود و تأثير آن بخوبى در فارابى و اب، سينا و اب، رشادافروديسى به

شماردكه مشهود اس،. فلويي، عقل را وسيله حصول معرف، و موجودم كلى مى

شوند. قسم، اوّل ايا، نظرياه،يونانى از آن صادر مى همه كائنا  در آن منحل و

هام ريشهرىم برخى شباهتها به فلسفه رواقى، داراماس،، ولى قسم، دوم آن به

عرفاانى اسا، كلى در نزد فلويي، همان وحد ىيريونانى اس،. عالقه جزيى به

سطو افاليون و ار گردد، نه ارتباط عقلى چنانكهكه ذا  جزيى در كلى منحل مى

گفتند. فلويي، پآ از تحصيل فلسفه يونان باساپاهيان گوردياانوس و رواقيان مى

مندشاد و باويژه تحا، امپراتور روم به ايران آمد و به حكم، ايران و هند عالقه

در مهرپرساتى  تأثير عقايد ايرانيان در آيي، مهرپرستى يا ميترائيسام قارار گرفا،.

مااده ناور  جهان اسا، و باه جهاان موجودم برتر وجود دارد كه سرچشمه نور

ام داشتند انديشه كند. حكمام اسالمى نيز چني،افكند و تاريكيها را روش، مىمى
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 (13)كردند.و اي، فكر را به فلسفه مسيحى در قرون وسطى داخل

 د.فلويي، نه تنها حكم،، بلكه تصوف اسالمى را نيز تح، تاأثير قارار دا

 ،.هام فلسفى نداشازد و داعيهق و دي، گام مىتصوف اسالمى در آىاز راه اخال

 از آياي، يعنى همزوجى -ولى يولى نكشيد كه به صور  مذهبى فلسفى درآمد »

وف گنوسى و مانوم با صبله افاليونى جديد. نخستي، كسى كه فلسفه را واردتص

باا آنچاه كند كه بيشتر آراء ذوالنونكرد، ذوالنون مصرم بود ... نيكلسون ثاب، مى

 در كتب ديونوسيوس آمده كاه مبادت تصاوف مسايحى در قارون وساطا شامرده

 شود، همانند اس،. ديونوسيوس در تاريخ تصاوف مسايحى و اساالمى تاأثيرمى

 يى ازبه عقيده او، معرف، به خداوند فقط با صفام دل و رها «عميق داشته اس،.

ك، اسا،. پاذير و باه ياارم عقال نااممبند دنيا و اتصاال باه ناور الهاى امكاان

ز ه ىلط اسنان و آرايى كه از تاسوعا  فلويي، اقتباس و، چنانكه گفتيم، بگونهاي،

ا باه اسالم ام از عقايد را در ميان مسلمانان رواج داد كپاره»ارسطو دانسته شد آنِ

ر دو ىيبا، از خاود،  (گنوساى)آنهابيگانه بود و مذاهب فيآ و اشراق و ادرياه 

 البتاه درماورد عوامال ماثثر در نشاو و« (14)ج گردياد.مسلمي، شناخته و رايابي،

تاوان رجاو  كارد، هام مختل  مىتصوف اسالمى و مسيحى، به سرچشمهنمام

و  عقيده دو ت، از پژوهندگان معاصر عر ، عامل مهمى كه ملفاول مانادهولى به

 ومكتب اسكندريه منسو  گشته، عامل اشراق اس، كاه عنصارم ايراناى ىالباً به

 (15)اس، و مسلمانان آن را با حكم، افاليونى درآميختند.زرتشتى

 در اي، مختصر بيش از اي، مجال سخ، از تصوف نيسا،، و اكناون باياد

 بپردازيم به انديشه فلسفى در اسالم. چنان كه اشااره كارديم، فلسافه اساالمى از

 يور كلى در مكتب كالمى عمده وجاود داشا،.مجادال  كالمى منشأ گرف،. به
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مكتب معتزله يا عقليان كه قائل به اختيار برام آدمى و وحد  ذا  وصفا   اوّل

اسا،، گفتند عقل مستقالً قادر به تشخيد درسا، از نادرسا،الهى بودند و مى

هرچند وحى نيز مثيد تشخيد عقلى اس،. درمقابل، اهل سن، وجماع، تقريباً 

كردناد و ماتهم ماىمحورمعقايد معتزله مخال  بودند و ايشان را به انسانبا كليه

آراء معتزلاى بااقى سرانجام موفق به دفع و سركو  آنان شدند. با اي، حال، بارقه

فاروزان نگاه داشا،. ماند و نهض، عقلى در انديشه فلسفى اسالمى را همچناان

ام از فلسفه ارساطويى ونوافالياونى پاآ از فلسفه اسالمى گرچه در قالب آميزه

مآ  ارسطوشاكل گرفا،، ولاى و اسكندرانى يونانى گذر از صافى شارحان آتنى

حكمام اسالمى برام سازگار ساخت، آن با تعاليم دي، خود،دو مفهوم اساسى در 

الوجود بود وديگرم مفهوم نباو . الوجود و واجبآن وارد كردند كه يكى ممك،

عمومى مطابق، داش، شناسى عمومى آنان با همان يرحاز اي، كه بگذريم، كيهان

 .از يونانيان به ارث برده بودند كه

 در شرق جهان اسالم، دو اختر تابناك سپهر فلسافى، دو فيلساوف نامادار

 شناساى و روانشناساى تقريبااًايرانى فارابى و اب، سينا بودناد. فاارابى در كيهاان

 اساتثنام نظرياه صادور ياا فيضاان كاه منشاأالبتاه باه)يكسره تابع ارسطو باود 

 ، ولى در نظرياا  سياساى عمادتاً دو رسااله بازرگ(داش،نوافاليونى و ايرانى 

 افاليون، جمهورم و قواني،، را با تلييراتى برام منطبق ساخت، تعااليم فيلساوف

 هام فاارابىداد. در نوشتهيونانى با اوضا  و احوال عصر خويش، اساس قرار مى

 هساتى و بينايم. خادا در قلاهبينى مكتب اسالمى ماىتصويرم تمام نما از جهان

 در فلسفه فلويي، و عل، اول نزد ارساطو اسا،، و عقال اول از او «اَحَد»معادل 

 گيرد. در اينجا متأسفانه فرص، شرح و بيان نظريه فيضاان بار يباق آراءمنشأ مى



 81 تعامل فلسفي تمدّن ايران و غرب

 كنيم كه، به عقيده او، عااليتري، ساعاد  بارامفارابى نيس،. همي، قدر اشاره مى

ر نتيجه عمل عقل و هم، يا عقال فعاال، آدمى پرورب قوه خردورزم اس، كه د

 شود و حاصل آن تفكر اسا،. كساى دارام صاالحي، ادارهبرآن قوه حاصل مى

 مناد باشاد، وجامعه اس، كه عالوه بر فضايل عملى، از فرزانگى فلسفى نيز بهره

بشارم ام همانا پيامبر اس، و وضع اصول و قواني، مثدم به سعاد چني، فرزانه

تنها در كليا ، بلكه دربعضاى از خته اس،. نظريا  سياسى فارابى نهتنها از او سا

جزئيا  نيز از نظريه سياسى افاليون اقتباس شده اس،. پيامبرفرمانروام فاارابى 

موجود بشرم فرماان دهد و از هيچهمان حاكم حكيم افاليون اس، كه فرمان مى

خره اليه تحتانى مركب از هام اجتماعى اس، وباالبرد، و در زير او ساير اليهنمى

 .فرمانروايى بر هيچ كآ را ندارندبرند و صالحي،افرادم كه فقط فرمان مى

 ردومي، حكيم بزرگ ايرانى عالم اسالم اب، سينا اس، كاه باه اجماا  اكثا

 ،نظاران مهمتاري،، ناوآورتري،، و نيرومنادتريقريب به اتفاق مورّخان و صاحب

ون بوده اس،. نهض، فلسافى شارق اساالم باا فيلسوف مسلمان از آن زمان تاكن

 ، نظامتري، و ظريفتري، و جامعتريسينا به بارورم كامل رسيد كه بانى منسجماب،

 قفلسفى قرون وسطى بود. افكار او در فلسفه مدرسى جهان مسيحي، تأثير عميا

 نتىداش، و در جهان اسالم هنوز يكى از اركان آموزب فلسفى در مراكز دانش س

 ماروزهام علميه تاا اانگيز نفوذ او در حوزهمى اس،. شايد دليل بقام حير اسال

 ىكوششهام عميق وم برام آشتى دادن خردگرايى يونانى با اصول عقايد اساالم

 .بوده اس،

 محور مابعدالطبيعه اب، سينا، تقسيم وجود به ممك، و واجاب اسا،، و او

 ر فلسافه شارق و ىار  ديادهبندم اي، نظريه كه تأثير آن هناوز دبرام صور 
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شود، بي، ماهي، و وجود تماايز باارز قائال شاد. اسااس تفكيا  ماهيا، از مى

الرئيآ، در نظريه ارساطويى حركا، و نظرياه نوافالياونى وجودبنا به رتم شيخ

گذاشته شده اس،. ولى اب، سينا برام رسيدن به نتيجه مطلو  ناچاار باود فيضان

ياه ارساطو در باا  مااده و صاور  تلييارا  هم درنظريه فيضان و هم در نظر

گف، چرا بايد چيزها از قوه اساسى واردكند. اشكال نظريه ارسطو اي، بود كه نمى

درآيند؛ نظريه فيضان گرچه ي  وجود و ي  حرك، عام رو باه بيارون را به فعل

كرد، اما وجه عقلى برام آن به گرف، و بظاهر مسأله فعليّ، را حل مىمىمفروض

باه اضاافه  (مااده و صاور  و وجاود)داد. اب، سينا سه عامال اصالى نمىدس،

وجودواجب را به عنوان اساس آن حرك، مفروض گرفا، و، باه عقياده خاود، 

مسأله راحل كرد. ولى شايد بزرگتري، نثآورم او در فلسفه، ابادا  نظرياه شاهود 

ه و استوار كردن جايگاه وحاى و عقال نباوم و اهميا، قاو» حآ باي،«عقلى و

 .متخيّله درخردورزم بود كه بعدها فالسفه ىربى عميقاً از آن متأثر شدند

تفصيل ظرافتهام فكرم حكمام اسالمى و مجاادال  متكلماان باا ايشاان 

ودسااتاوردهام درخشااان علاام كااالم درنتيجااه اياا، احتجاجااا ، متأساافانه در 

گنجاد، تعرّضاا  متشارّعان باه حكماا سارانجام موجاب اي، مقال نمىحوصله

فلسفه به سنگر تصوف شد. متأثر از عقايد صاوفى وحاد  وجاودم نشينىقبع

، حكايم شايعى ايراناى، صادرالدي، (مايالدم 1240 - 1165عربى )معروف، اب،

مكتباى بنيااد نهااد كاه آرام ابا، ساينا و  (قرن هفدهم)شيرازم، درعهد صفويه 

ودند. اماا معتقدا  شيعه وعرفان عقلى سهروردم و اب، عربى همه در آن دخيل ب

خدم، حكمام اسالمى به فلسفه اي، بود كه در يى هازار ساالى شايد بزرگتري،

معروف اس،، ميراث گرانقدر  (Dark Ages) «اعصار تاري »به  كه در تاريخ اروپا
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فيلسوفان يونان راترجمه و حفظ كردند و در حدّ تاوان باه ىناام آن افزودناد، و 

فه در ىر ، به متفكران اروپايى انتقال مجدد آفتا  علم و فلسسپآ پآ از يلو 

گونه كه تا امروز آن -بويژه ايرانيان  -هرچندارزب اي، خدم، عظيم آنا  -دادند 

 .شناخته نشده اس، شايسته بوده،
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