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 چکیده

 و آنان میان مجادالت نیز و مسیح دین اعتقادی هایمایهبُن کالمی تبیین به نیاز اما فلسفه مدونی نداشتند آغاز،مسیحیان در 
 فلسفه سراغ به ابتدا مسیحیت جهان. آوردند عقلی علوم و فلسفه سوی به رو چندی، از پس کلیسا آباء که شد سبب یهودیان

 مسلمان فیلسوفان هایکتاب التین هایترجمه میالدی دوازدهم قرن از. رفت ارسطویی آن از بعد و نوافالطونی سپس و افالطونی
 فلسفی احیای و عقلی رنسانس و علمی نهضت در بسزایی تأثیر و گرفت قرار مسیحی حکیمان دسترس در رشدابن و سیناابن نظیر

 ای کتابخانه روش به وسطی قرون طی مسیحی اروپای بر اسالمی فیلسوف دو این های اندیشه تأثیر دامنه مقاله، این در. داشت آنان
 .است شده تشریح توصیفی، روش به و آوری جمع

 توماس کبیر، آلبرت مانند وسطی قرون مدرسی فالسفه بر را تأثیر ترینبیش سیناابن نظریات از نظر سه گفت باید مجموع در
 مخالفت حال، عین در اما. ماده فردیت مبدأ وجود، و ذات رابطه اشراق، و شناخت: داشت اسکوتوس دنز و بیکن راجر آکوویناس،

 .گرفت صورت دانستند، می مسیحی شریعت اصول مغایر را سینوی های آموزه که گیوم مانند افرادی سوی از نیز هایی

 توماس مسیحیان میان از. شد اسکوالستیک حکمای برای خوبی سرمشق عقل و دین میان تالئم ایجاد در رشدابن اهتمام

 افالطون فلسفه هایاندیشه میان وحدت ایجاد در سعی او هایآموزه با مخالفت هدف با البته و رشدابن روش از الهام با آکوویناس

 و گشت بردارنام التینی رشدگراییابن به که شد علمی نهضتی پیدایش سبب رشد¬ابن آراء گسترش. کرد مسیحیت هایآموزه و
 خویش هایدیدگاه ارائه به جریان این از متأثر پارمایی تادئوس و اسکوت مایکل کاردان، ژرم باکنتروپ، یحیای برابانی، سیژر

 .پرداختند

 

 واژگان کلیدی:

  رشدسینا، ابنالهیات مسیحی، قرون وسطی، فلسفه اسالمی، ابن
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 مقدمه. 1

 در قرون آغازین مسیحیت، اقبال مسیحیان بیشتر به سوی عبادت، تذکر و اندیشه در گفتار و کردار حضرت عیسی

دانستند و حقیقت را جویی میپژوهی را ابزار حقیقتویژه آن که دانشکاری نداشتند. به چندان بود و به حکمت و فلسفه

ها چندان نیازمند دیدند و خود را به جستن حقیقت در ورای آنو حواریون می نیز تنها در تعلیمات مسیح

استدالل و احتجاج  به فراگیری طرق نیازمنداما بودند کسانی که برای اثبات آموزه های دینی، خودشان را  1پنداشتند.نمی

رغم تفاوت جا که فلسفه و کالم علیاز آنعنوان یک دانش مستقل توجه شد. از این رو، به علم کالم به می دانستند وعقلی 

های فلسفی است، جوییاند و نیز اتخاذ بسیاری از مبانی کالمی نیازمند پیهای مشابهمبادی، دارای برخی غایات و روش

علی رغم اینکه میراث عظیم فلسفی یونان  عنوان دانشی ارزشمند، مورد توجه واقع شد.به و کالم فلسفه رفتهلذا رفته

استان که در پهنه امپراطوری روم گسترش یافته بود، به تدریج وارد جهان مسیحیت شد اما مسیحیت یک دین وحیانی، ب

مبتنی بر مواعظ و نصایحی جهت رستگاری ابدی بود و واعظان مسیحی مصمم بودند که مردم را به دین عیسوی رهنمون 

 که یک نظام فلسفی عرضه کنند.شوند نه این

 قرون وسطی طیاروپا در فلسفه و الهیات رابطه  . 2

که امپراطوران روم، دین مسیحیت را برگزیدند و آیین عیسوی را رسمیت بخشیدند، رونق بازار حکمت بیش پس از آن

حکم به تعطیلی مدارس حکمت و  2از پیشِ رو به افول نهاد. شیپور مرگ فلسفه زمانی نواخته شد که امپراطور ژوستی نین

ریس فلسفه داد و عرصه را چنان بر فیلسوفان تنگ کرد که برخی از آنان برای حفظ جان خویش به ایران ممنوعیت تد

 3گریختند تا در زیر چتر علم دوستی انوشیروان قرار گیرند.

سقوط  در اروپای مسیحی بود.به زیان فلسفه  امپراطوری، اضمحالل آنو هم  مسیحی شدن امپراطوری رومهم 

شک در شرایطی که مردمان در زیر بار امپراطوری روم، نابسامانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی اروپا را در پی داشت. بی

توان امید چندانی به شکوفایی مباحث تئوریک فلسفی داشت، لذا در طوفان برند، نمیسنگین فقر و ترس از مرگ به سر می

ها و نیز رو به خاموشی گرایید و به این ترتیب، فلسفه اصیل ابتدا از مدرسه شداید اقتصادی و اجتماعی، چراغ فلسفه

 4های اروپاییان رخت بر بست و در زیر تل تاریخ مدفون گشت.ها و جانها و سپس از ذهنکتابخانه

شکار، سبب شد تا جهان مسیحیت به اشتباه خود در طرد فلسفه پی ببرد و در چرخشی آ عوامل چندیدیری نپایید که 

 چند عامل را می توان در این چرخش مؤثر دانست: سوی فلسفه آورَد.رو به

تنازعات اعتقادی و کالمی میان مسیحیان و یهودیان بود. عالمان یهودی با تکیه بر استدالالت عقلی، کشیشان  عامل اول

در مباحث فلسفی و کالمی را طلب ها نه فقط آشنایی بلکه تبحر طلبیدند و پاسخ دادن به آنمسیحی را به تحدّی می

 5سوی فلسفه و علوم عقلی آوردند.کرد. از این رو آباء کلیسا جهت دفاع از کیان خود رو بهمی

های اعتقادی دین مسیح بود. مسیحیان از یک سو اعتقاد به الوهیت یکی از افراد بشر داشتند و از مایهبُن عامل دوم

 6میرد و بعد، از میان مردگان برانگیخته خواهد شد تا مسیحیان را رستگار کند.ب میطرف دیگر این خدایشان بر فراز صلی

                                                           
 .68-68، صصسیر حکمت در اروپارک: محمدعلی فروغی،  .1

2. Justinian 

 رک: همان .3

 .962-982، صصهای فلسفی از دوران باستان تا به امروزمکتبپرویز بابایی،  .4

 .16، ص9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .5
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ها ناگزیر ملزومات این معتقدات احساس شد. آنان در ضمن بحث از این آموزهبا گذشت زمان، حاجت به تبیین کالمی 

 .دشدند از مفاهیم و مقوالتی استفاده کنند که از فلسفه به عاریت گرفته شده بومی

اعتقاد به روحانیت نفس را  7از جمله مشکالت اعتقادی که به این مسأله دامن زد این بود که آباء کلیسا در رساله فیلون

جا که یافتند. از آنخوانده و تبعیت از آن را بر خود الزم شمرده بودند و اکنون بایستی براهینی برای اثبات بقای نفس می

به نجات فردیِ انسان معتقد بودند لذا فرد انسان بایستی جاوید شمرده و علو قدر او حواری و مسیحیان نخستین  8پولس

چه مسیحیت تصدیق کرد، قدر و قیمت نفس و ابدیت آن نبود بلکه فسادناپذیری موجودی به نام شد اما آنباز شناخته می

برای نجات نفس بلکه برای نجات انسان  انسان بود که مرکب از جسم و نفس است؛ زیرا بنا بر اعتقادشان، مسیح نه تنها

آمده بود. لذا قصدشان این بود که راه حلی بیابند که هم بقای نفس را اثبات کنند و هم تقدیر جسم را محتوم سازند. بر 

ای کردند. در نظر اول هیچ فلسفهبایست یکی از دو راه افالطونی و ارسطویی را اختیار میحسب سنت فلسفی یونانی می

تر از فلسفه افالطونی باشد، چرا که اصحاب فلسفه افالطونی بر استقالل ذاتی نفس از بدن و وجود توانست نویدبخشنمی

بخشد، اعتقاد داشتند و در هیچ مکتبی بیش از مکتب افالطونیان درباره تجرد نفس از نفس مجردی که به بدن حیات می

رفته سوی فلسفه افالطون آوردند. اما رفتهرو به، اثبات خلود نفس بودند نی که در پیکلیسا از زما شد. آباءبدن اصرار نمی

در تجرد نفس افالطونی صورت داد، به اشکاالتی برخورد که در فلسفه افالطون پاسخی  9مسیحیت با تأمالتی که آگوستین

 10شد و همین امر فلسفه افالطون را در نظر آنان از اعتبار ساقط نمود.یافت نمیبرای آن 

گاه که نفس در خود تأمل آگوستین معتقد بود آن های نوافالطونی آوردند.سوی فلسفهدر گام بعدی آباء کلیسا رو به

 11شود. یوهانس اسکوتوسکند و آراسته و منظم و زیبا گردد، به دیدار خداوند که منبع و پدر هر حقیقتی است، نائل می

توان از یکدیگر جدا کرد، زیرا هم افالطونیان، معتقد بود خرد و ایمان را نمیعنوان فیلسوفی تأثیرگذار در مکتب نونیز به

سرچشمه خرد و هم منشأ دالئل نقلی، خداوند است و فلسفه حقیقی همان دیانت حقیقی است. چنین نظراتی که مشحون 

 لیسا اسکوتوس را تکفیر کرد.، کهای نوافالطونی بود، با کتاب مقدس مطابقت چندانی نداشت. شاید به همین دلیلاز نگاه

توانند به زودی دریافتند که صرفاً با اتکا به این فلسفه نمیرغم تمایل الهیون مسیحی به فلسفه نوافالطونی، آنان بهعلی

تبیین هستی بپردازند. از جمله این مشکالت آن بود که مکاتب افالطونی به تجرد نفس معتقد بودند، اما آگوستین نفس را 

داد مساوی با تعریفش از انسان بود. آگوستین خود متوجه گرفت و تعریفی که از نفس ارائه میانسان در نظر میمساوی 

رفته تعاریفی که ارسطو از این مشکل شد اما نتوانست به آن پاسخ دهد. بعد از برخورد با چنین مشکالتی بود که رفته

های کلیسایی، در میان اهل فلسفه و کالم مسیحی جای خود برخی آموزهخوانی با ظواهر رغم ناهمنفس ارائه داده بود علی

شمرد و را باز کرد. نفس و بدن در نظر ارسطو دو جزء الینفک از یک جوهر بودند. او انسان را اتحادی از نفس و بدن می

ارق از انسان داده انگاشت، اما دین مسیحیت به انسان وعده بقای شخصی و نه بقای جوهری مفنفس را صورت بدن می

 د.کرای را محقق نمیبود، در حالی که نظریه ارسطو چنین وعده

سینا از عربی به التین ترجمه شد و گره از که آثار ابنتالش فالسفه مسیحی برای حل این مسأله راه به جایی نبرد تا آن

و و افالطون قابل جمع است و الزمه پذیرفتن سینا در این مسأله این بود که نظر ارسطکار فرو بسته آنان گشود. نظر ابن
                                                                                                                                                                                              

 .33، صش1364علی مراد داودی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ، روح فلسفه قرون وسطیاتین ژیلسون،  .8

7. Philon 

8. Paul 
9. Augustine 

 .922-969، صروح فلسفه قرون وسطیرک: اتین ژیلسون،  .12

11. John Duns Scotus 
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یکی، ردّ دیگری نیست. بدین صورت که نفس در حد ذات خود جوهر روحانی بسیطی است که فساد در آن راه ندارد و 

 12باشد.در عین حال صورت، جسم آلی است که دارای حیات بالقوه می

راغ فلسفه افالطونی و سپس نوافالطونی و سپس هر چند جهان مسیحیت پس از روی آوردن به فلسفه، ابتدا به س

ارسطویی رفت و در نهایت در قرن دوازدهم و سیزدهم با واسطه آشنایی با آثار فیلسوفان اسالمی به درک بهتری از ارسطو 

و  گاه کامالً متروک نشد بلکه همیشه در کنار فلسفه ارسطویی باقی ماندرسید، اما فلسفه افالطونی و نوافالطونی هیچ

رفت و حتی گاهی بیش از رقیبش عرض اندام نمود و تِم اصلی آثار کسانی مانند کار میعنوان مکمل و متمم آن بهبه

  14گرایی رنسانسی بار دیگر به محاق رفت.را تشکیل داد. اما با ظهور عقل 13توماس آکوویناس

رشد در سینا، کندی، فارابی، غزالی و ابنظیر ابنهای فیلسوفان مسلمان نهای التین کتاباز قرن دوازدهم میالدی ترجمه

های فراوانی را برای آنان به ارمغان آورد که تأثیر بسزایی در نهضت علمی و دسترس حکیمان مسیحی قرار گرفت و آموزه

رشد از غرب جهان اسالم سینا از شرق جهان اسالم و ابندو فیلسوف بزرگ، ابن 15رنسانس عقلی و احیای فلسفی آنان داشت.

 16.تری در این فرآیند علمی داشتندسهم بیش

 قرون وسطی در جهان اسالم طیفلسفه و الهیات رابطه  .3

به عربی وارد جهان اسالم شده بود، نقش بسزایی  شاناین واقعیت قابل انکار نیست که فلسفه یونانیان که با ترجمه آثار

در عین حال، تردیدی نیست که در پرتو آیات شریفه قرآن،  17های فیلسوفان مسلمان داشت.در قوام بخشیدن به اندیشه

 سابقه بود، چرا که در این افق، معانی وانداز آن به کلی بیافقی در پیش چشم اندیشمندان مسلمان گشوده گشت که چشم

 توان به آن دست یافت.های دیگر نمیحقایقی قابل درک و کشف است که در افق

رغم تأثیرپذیری از فلسفه یونانی، در مهد فرهنگ ناب اسالمی و تعالیم قرآنی و سنت متعالی دینی فلسفه اسالمی علی

سینا، خواجه نصیر، ی، ابنبه تعالی و تکامل رسیده است. این حقیقت از اولین فیلسوف اسالمی یعنی کندی تا فاراب

عالمه طباطبایی و شهید مطهری سریان و و حتی فیلسوفان و متکلمان معاصر نظیر  میرداماد، مالصدرا، مال هادی سبزواری

، زیرا متفکران مسلمان در آیات آفاقی و انفسی قرآن به تأمل و اندیشه پرداختند و از این طریق به 18جریان داشته است

 بهایی دست یافتند.گراندقایق و حقایق 

های فلسفی مسلمانان طی قرون متمادی و تالش در جهت برقراری تالئم میان عقل و شرع، به بالندگی در هر کوشش

سینا پس از جدّ عنوان مثال، ابندو حوزه کمک نمود. هر چند که پیمودن این راه، خالی از افت و خیزهای گوناگون نبود. به

از طریق شرع، قابل اثبات نیست، اما در عین حال، آراء او  جزبه گوید که معاد جسمانیت میو جهد فراوان با صراح

ترین عناصر ای از مهمترین تأثیر را بر تفکر فلسفی پس از وی بر جای گذارد. این نظام فلسفی، آمیزهترین و ماندنیژرف

                                                           
 .925-922، صصروح فلسفه قرون وسطیرک: اتین ژیلسون،  .19

13. Thomas Aquinas 

 .65-83، صص1362یحیی مهدوی، تهران، خوارزمی، چاپ دوم،، تاریخ فلسفه قرون وسطیامیل برهیه،  .14

 .316، صدر قرون وسطیتاریخ فلسفه امیل برهیه،  .15

 .882-858صص1383اصغر حکمت، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، علی، تاریخ جامع ادیانرک: جان بی ناس،  .18

 .35، ص3، ج1365نو، چاپ چهارم، ، تهران، طرح اسالم در جهان فکر فلسفی ماجرای غالمحسین ابراهیمی دینانی،  رک:. 18

 .15، صتاریخ فلسفه اسالمیحسن معلمی و همکاران، . 16
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بینی دینی و اسالمی و نوافالطونی در پیوند با جهانبینی افالطونی بنیادین فلسفه مشاء ارسطویی و برخی عناصر جهان

  19است.

در قرن ششم هجری با نضج حکمت اشراق توسط سهروردی، فلسفه اسالمی وارد مرحله جدیدی شد. در این نظام 

برخی مسائل دینی نامید، گره از می« تأویل»و « بیان» کهچه آمد. او با تکیه بر آنفلسفی، نوراألنوار مبدأ همه امور به حساب می

 20های انتقاد امثال غزالی قرار گرفته بود، دمید.ای به کالبد فلسفه که زیر تازیانهگشود. سهروردی با این کار، روح تازه

رشد در غرب جهان اسالم سر بر آورد و به دفاع جانانه از فلسفه در در زمان شیخ اشراق، فیلسوف دیگری به نام ابن

رشد سعی غزالی تألیف کرد. ابن تهافت الفالسفهعنوان ردی بر کتاب را به تهافت التهافتبرابر مخالفان پرداخت و کتاب 

 22دین را اثبات نماید.نوایی عقل و هم21«الحقّ الیضاد الحقّ بل یوافقه و یشهد له»وافری نمود تا بر اساس قاعده 

از تالش های عظیم خواجه نصیرالدین طوسی در فلسفی کردن مباحث کالم اسالمی و شیعی نیز نباید غافل بود اما 

شاید بتوان ادعا کرد که جمع میان عقل و شرع، در حکمت متعالیه مالصدرا به اوج کمال خود رسید، چرا که او در تألیف 

عالوه بر منابع فلسفی پیشینیان، از قرآن و حدیث به وفور الهام گرفته و از این رو هر چند و تأسیس نظام فکری خود، 

ای که پدید پذیرد، فلسفهکند و هیچ سخنی را بدون پشتوانه و دلیل نمیهمواره بر مدعیات خویش، براهین عقلی اقامه می

عنوان یکی از منابع عالوه از کشف و شهود نیز به های تشیع است. بهآورده عمیقاً دینی و اسالمی و هماهنگ با آموزه

و عمالً نشان داده که  23های برهانی به اثبات رسانده استبینی عرفانی را با استداللبخش استفاده نموده و جهانالهام

 24و برهان و قرآن هرگز از هم جدایی ندارند.

 وپاتأثیر الهیات و فلسفه اسالمی بر الهیات و فلسفه ار. 4

باشد لذا آراء برخی از آنان را که تأثیر جایی که این مجال اندک، قادر به بررسی آراء تمامی فالسفه اسالمی نمیاز آن

عنوان دو فیلسوفی که رشد بهسینا و ابنکنیم و از آن میان، به ابنتری بر نظرات دانشمندان اروپایی گذاشته است بررسی میعمیق

 کنیم.تری مبذول میاند، توجه بیشرا داشتهترین تأثیرگذاری بیش

 سینا. ابن4-1

 سینا در تحوالت فلسفی اروپاجایگاه ابن. 4-1-1

ترین دانشمندان اسالمی قرون عنوان بزرگهیثم و جابر بن حیان بهسینا را در کنار رازی، بیرونی، ابنویل دورانت، ابن

گوید که خداوند چهار بار و می 26داندترین استاد فلسفه بعد از ارسطو میو راجر بیکن او را بزرگ 25کندوسطی معرفی می

 27سینا بوده است.در طول تاریخ، معرفت را به آدمیان عرضه کرده که یکی از آن دفعات به دست ابن

                                                           
 .134همان، ص. 12

 .51-52، صص3، جماجرای فکر فلسفی در جهان اسالمرک: غالمحسین ابراهیمی دینانی، . 92

 .15، ص1224، بیروت، دارالفکر لبنانی، فصل المقال فی ما بین الحکمۀ و الشریعۀ من اإلتصالمحمد بن رشد، . 91

 .994-916، صصتاریخ فلسفه اسالمیرک: حسن معلمی و همکاران، . 99

 .968همان، ص. 93

 .129-62، صص ش1384قم، قیام،  ،قرآن، برهان، عرفان از هم جدایی ندارندزاده آملی، باره رک: حسن حسنجهت مطالعه بیشتر در این. 94

 .312، ص1، ب4، جتاریخ تمدنرک: ویل دورانت،  .95

 .115، صکارنامه اسالمکوب، عبدالحسین زرین .98

 .398، ص1369ها، چاپ اول، ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهتاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسمحمد ایلخانی،  .98
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ترجمه التینی آثار او که  ، به واسطهسینااندکی بعد از وفات ابناواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم، یعنی  در اروپاییان

نامه شدند. در ابتدا، زندگیآشنا  با همکاری دانشمندان یهودی و مسیحی در اندلس آغاز گشت، با این فیلسوف بزرگ

سینا حتی در به التین برگردانده شد. ترجمه آثار ابن شفاهایی از منطق و طبیعیات و نیز تمامی الهیات خودنوشت او و قسمت

سینا آثار کندی و فارابی نیز به التین برگردانده و در م ادامه داشت. پس از آشنایی اروپاییان با آثار فلسفی ابندوره رنسانس ه

 28رشد نیز آغاز شد.اوایل قرن سیزدهم میالدی، ترجمه آثار ابن

ترجمه شد، جهان مسیحیت خود را در مقابل نظام منسجمی دید.  سینا به زبان التیناز آثار ابن هاییوقتی که قسمت

سینا از جاذبه فراوان فلسفه ابن 29سوی خود جلب کرد،این نظام قویم فلسفی توجه برخی از متفکران اروپا را به شدت به

نبوغ خاص خود،  آن جهت بود که او فلسفه ارسطو را با آراء مفسران اسکندرانی و فلسفه نوافالطونی تلفیق کرده و با

ها را با الهیات دینی و اسالمی در آمیخته بود و به این ترتیب، بنایی را در فلسفه مشاء پی افکند که در اصل یونانی آن آن

 30نظیر نداشت.

 31دانند که مؤلفات ارسطو را برای اروپاییان حفظ کردند.هر چند برخی افراد، اوج هنر فیلسوفان اسالمی را در این می

سینا صرفاً مفسر ارسطو نبودند بلکه خود، دارای نظام فلسفی مستقلی ویژه ابناقعیت این است که فالسفه اسالمی بهاما و

های فیلسوفان یونانی و هم از تعالیم اسالمی بهره گرفته شده بود. از این روست که بودند که در آن، هم از اندیشه

هایی داشته است، نظام فلسفی سینا با این که از فیلسوفان قبلی اقتباسابن: »گویدسینا میکاپلستون درباره اهمیت فلسفه ابن

اغراق نخواهد بود اگر  32«خود را با دقت و مستقالً ساخته است و آن را به نظام فلسفی به خصوصی تبدیل کرده است.

حتی شاید بتوان گفت  33رسیدند.سینا حاوی مطالبی است که متفکران مسیحی دو قرن پس از او بدان بگوییم که فلسفه ابن

تر از آثار دانشمندان یونانی بوده است، چرا که که تأثیر آثار دانشمندان اسالمی بر علم و اندیشه اروپا به مراتب بیش

بار و  1000و زکریای رازی  35بار و نام گالن 3000سینا بیش از ، نام ابن34عنوان نمونه در مجموعه آثار فراری دگرادوبه

  37بار آمده است. 100فقط  36پاکرتیسنام هی

رشد اثر گذاشت و دار بود و از دیار مشرق گذشت و به اسپانیا رسید و در فلسفه ابنسینا بسیار گسترده و دامنهنفوذ ابن

سینا به حدی بود که موجب پیدایش یک جریان شدت نفوذ ابن 38به دنیای مسیحی التینی و فیلسوفان مدرسی نیز رسید.

رغم این علی 40را آغازگر آن دانستند. 39سیناگرایی التینی نامیدند و گوندیسالینوسای آن را ابناروپا شد که عده فلسفی در

توان گفت که ثابت کرده است که الاقل می 41های اتین ژیلسوناند، اما پژوهشکه برخی در وجود چنین مکتبی تردید کرده

ویژه پس این مکتب به 43نماینده آن بود. 42سینایی وجود داشته است که گیومابن-در آن دوران، مکتبی با ماهیت آگوستینی

                                                           
 .193، ص، کارنامه اسالمکوبعبدالحسین زرین .96

 .954، ص9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .92

 .12، صفالسفه بزرگهنری توماس،  .32

 .434، ص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .31

 .953، ص9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .39

 .398، ص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .33

34. Ferraro Degrado 
35. Gallen 
36. Hypacertius 

 .116، صتأثیر اسالم بر اروپای قرون وسطیمونتگمری وات،  .38
 .396، ص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .36

39. Gundissalvius 

 .52، صسه حکیم مسلمانسید حسین نصر،  .42
41. Etienne Gilson 
42. Guillaume 
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غزالی که  مقاصد الفالسفهو نیز کتاب  44شناختندهایی از شفا که در قرون وسطی آن را به نام کفایات میاز ترجمه بخش

 45سینا بود، نضج گرفت.ای از فلسفه ابنخالصه

مستقیمی که بر فلسفه اروپا نهاد، به واسطه تأثیراتی که در فلسفه حکمای یهود مانند سینا عالوه بر تأثیرات فلسفه ابن

تمام این مساعی چه در حوزه تمدن اسالمی و چه  46جبرول و موسی بن میمون گذاشت نیز فلسفه اروپا را متأثر نمود.ابن

ترین علل سینا و یکی از مهمسفه ابنیهودی و چه مسیحی کوششی بود برای برقراری تالئم میان عقل و دین. اهمیت فل

سینا نه مانند ابن 47سوی او شد، توفیق وی در سازگار نمودن تعالیم فلسفی و دینی است.یری که بهگاقبال چشم

 49خاطر دین نابود کند.خاطر فلسفه از میان ببرد و نه مثل غزالی که فلسفه را بهبود که بخواهد دین را به 48لوکاتیوس

سینا بر همه جای اروپا سینا در غرب تنها در بُعد فلسفی نبود بلکه در علم پزشکی نیز خورشید دانش ابنابن دامنه تأثیر

ها طرز فکر و آثار او بر علوم پزشکی دادند و قرن« امیر پزشکان»ای که در مغرب زمین، به او لقب گونهپرتو افکند، به

 50استیال داشت.

 سینا در اروپافلسفی ابنهای پیروی از اندیشه. 4-1-2

سینا را وارد کالم مسیحی کرد دانند که فلسفه ابناغلب مورخان فلسفه قرون وسطی گوندیسالینوس را اولین کسی می

ویژه اروپای غربی داشت. آنان و نقبی میان آراء او و آگوستین زد. فلسفه آگوستین اتباع فراوانی در اروپای قرون وسطی به

لذا کارهای  51نگریستند.دیدند و به آن به دیده احترام سینا، افکار او را مشابه افکار آگوستین ابنبا مطالعه آثار 

سینا بیش از سینایی شد اما واقعیت این است که گرایش او به فلسفه ابنابن-گوندیسالینوس سبب ایجاد مکتب آگوستینی

  52گرایش او به اندیشه آگوستین بود.

سینا باید دورنمایی از اهم نظریات او داشته باشیم، ن تأثیرپذیری اندیشمندان اروپایی از آراء ابنبرای دانستن چند و چو

سینا با کوشش فراوان شرح مفصلی از آراء ارسطو و فارابی درباره افکنیم. ابنلذا نگاهی اجمالی به رؤوس آراء او می

دهد و این قضیه را که کثرت ممکن متغیر و کثرت یهیوال، ممکن و واجب، کثرت و وحدت، صورت، علل اربعه و... م

داند و مانند فلوطین برای حل این مشکل، آید را موجب شگفتی میوجود میالوجود نامتغیر بهاز واحد واجب ،اشیاء فانی

و توافق آن وجود گاه در قضیه انتقال خدا از عدم بهکند که عقل فعال نام دارد. آنای فرض میمیان ممکن و واجب واسطه

داند که این شود و چون میخورد و چون ارسطو قائل به قدم جهان مادی میبا تغییرناپذیری ذات الهی به مشکل بر می

اند پیشنهاد ای را که غالب فیلسوفان مدرسی به آن متوسل شدهجواب مایه اعتراض متکلمان خواهد شد، راه حل میانه

 جود جهان تقدم ذاتی دارد و نه زمانی.کند و آن این است که خداوند بر ومی

                                                                                                                                                                                              
 .51همان، ص .43
 .946، ص 9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .44

 .115، صکارنامه اسالمکوب، رک: عبدالحسین زرین .45

 .118همان، ص .48

 .115-114صص همان، .48
48. Lucatius 

 .396، ص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .42
 .34، صش1368احمد آرام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم،  ،علم و تمدن در اسالمسید حسین نصر،  .52

 .115، صکارنامه اسالمکوب، عبدالحسین زرین .51

 .393، صو رنسانس تاریخ فلسفه در قرون وسطیمحمد ایلخانی،  .59
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زمان در زمان است. نظریه دیگر او این است که اشیاء در نتیجه حکمت به نظر او حدوث اشیاء نتیجه ظهور فکر بی

یابند چرا که در ذاتشان مقاصد و اغراض خلقتشان ثبت و ضبط است. بنابراین، خدا مسؤول علل غایی درونی تکامل می

پردازیم و ممکن است که شر جزئی از لحاظ کلی، خیر باشد. دیگر ر غرامتی است که در قبال اختیار میشر نیست بلکه ش

اند. باشد و عالوه بر انسان، کائنات نیز دارای نفسکه نفس مبدأ حرکت ذاتی و نمو جسم است و غیر مادی میاین

در مجموع باید  53نیز چیزی جز این نیست. شود و سعادت نیکوکارانهای پاک پس از مرگ به عقل کل واصل مینفس

ترین تأثیر را بر فالسفه مدرسی قرون وسطی نهاد: شناخت و اشراق، رابطه ذات سینا بیشگفت که سه نظر از نظریات ابن

 54و وجود، مبدأ فردیت ماده.

یان و نوافالطونیان اروپایی ای بر افالطونمایه ارسطویی داشت، اما تأثیر قابل مالحظهه بُنکسینا با اینفلسفه ابن

سری از آراء هایی که با یکرغم مخالفتو شاگرد مشهورش توماس آکوویناس علی 55گذاشت. افالطونیانی نظیرآلبرت کبیر

که نظریه آکوویناس با این 56های وی بودند.شدت متأثر از آثار و اندیشهسینا داشتند، در روش و محتوا بههای ابنو اندیشه

سینا و قائل به تجرد صور محسوس و حس مشترک و قوه النفس، متأثر از ابنمفارق را قبول نداشت اما در علم عقل فعال

شد، گفت و هر کجا که سخنش موافق با رأی او میسینا سخن میسان افالطون از ابنوی با احترامی به 57ارزیابی بود.

  58نمود.اظهار مسرت می

توان های متفاوتی وجود داشت و از این لحاظ، میسینا دیدگاهدوازدهم نسبت به آراء ابندر اردوگاه نوافالطونیان قرن 

. طرفداران آگوستین کلیات نظریه عقل فعال را 59ها را به دو دسته تقسیم کرد. طرفداران آگوستین و طرفداران دیوینیسآن

یعنی عقل  60ناسی تسری بخشیدند و آن را با لوگوسشپذیرفتند اما بسیاری از آنان این نظریه را در خداشناسی و نه جهان

ای نیز عقل فعال را همراه با عقل منفعل در نفس انسان نیز لحاظ نمودند. به این ترتیب، نظریه خدا یکی گرفتند و عده

 های دیوینیس و اسکوتوس نزدیک شد، ولی چون این دو متفکر با سنت کالمی حاکم بر کلیساسینا با نظریهصدور ابن

سینا و آگوستین در بین متفکران های ابندیگری در جهت نزدیک نمودن برداشت دهماهنگی چندانی نداشتند، لذا رویکر

سینایی بود. این جریان تا اواسط قرن ابن-سیناگرایی یا مکتب آگوستینیاروپایی شکل گرفت که امتداد همان جریان ابن

زیستند معتقدند که حتی برخی از فیلسوفانی که بعد از این تاریخ می 62هاسالبته کسانی مانند  61سیزدهم ادامه داشت.

 64اند.نیز متأثر از این جریان بوده 63مانند آداموس باکفیلد

                                                           
 .396-398، صص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .53

 .954، ص9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .54
55. Albertus 

 .115، صکارنامه اسالمکوب، عبدالحسین زرین .58

 .398، صتاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسمحمد ایلخانی،  .58

 .396ص، 1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .56
59. Divinius 

60. Logus 

 .399، صتاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسمحمد ایلخانی،  .81
62. Hass 
63. Adamus Baqfield 

 .398ص همان، .84
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آیا کلیات یا انتزاعیات مستقل از »سینا این سؤال بود که سوی فلسفه ابناز جمله نقاط عزیمت متکلمان اروپا به

ها ذهن فیلسوفان قرون وسطی را به خود مشغول سینا به این سؤال که مدتابن« جزئیات حقیقی وجود دارند یا خیر؟

 66سینا را به این پرسش دادند.و آکوویناس نیز همان پاسخ ابن 65داشته بود، پاسخی مکفی داد. بعدها آبالر

که منکر آموزه عقل  و آلبرت کبیر در حالی 68و یوهانس الروشلی 67برخی از فیلسوفان اروپایی مانند الکساندر آو هیلز

یوهانس الروشی که جانشین الکساندر در  69سینا را پذیرفتند.فعال مفارق بودند، نظریه انتزاع و ضرورت اشراق ابن

سینا را پذیرفت و همانند او تجرد را آخرین مرتبه ادراک کلی دانست و دانشگاه پاریس بود، نظریه تجرد مفاهیم حسی ابن

 70سینا با عنوان مرجعی برای اثبات وجود عقل فعال سخن به میان آورد.تقسیم قوای کثیر نفس، از ابنای در باب در رساله

که او نه تری نشان دادند حال آنسینا توجه بیشهای مشائی فلسفه ابندر عین حال، باید بگوییم که اروپاییان به جنبه

اصر مأخوذ از نوافالطونیان ترکیب کرد بلکه یکی از پیشگامان تنها فیلسوفی مشائی بود که عقاید ارسطو را با بعضی از عن

رسالة فی های تمثیلی و نیز در مکتب ما بعد الطبیعی اشراق نیز بود. وی در آخرین تألیفات خود و مخصوصاً در داستان

ه جانب سعادت ابدی ها تغییر شکل داده است؛ جهانی که در آن، عارف ب، عالم فیلسوفان قیاسی را به جهانی از رمزالعشق

های سینا کتابتر آن مفقود شده، ابنتری است که بیشکه جزئی از کتاب بزرگ منطق المشرقینکند. در خود سفر می

گوید داند و میها را مناسب حال مردم عوام میکند و مطالعه آنتر جنبه ارسطویی دارند، رد میتر خود را که بیشقدیمی

، طیر، حی بن یقظانرا بنویسد. مجموعه سه رساله وی:  الفلسفة المشرقیةراز و برگزیدگان  که در صدد است برای اهل

با این  71کند.ها تا حضرت الهی یا مشرق نور بحث میدرباره دوره کامل مسافرت عارف از جهان سایه سالمان و ابسال

 تر مکشوف شد.سینا برای اروپاییان کمهای اشراقی اندیشه ابنهمه جنبه

البته وابستگی  72و تأثیرات فراوانی بر دانشمندانی مانند آلبرت کبیر، توماس آکوویناس، راجر بیکن و دنز اسکوتوس داشت.ا

این تعلق به حدی است که برخی، فهم نظام فلسفی  73سینا بیش از وابستگی آکوویناس به او است.نظری اسکوتوس به ابن

را نیز متأثر از  75سینا در قرون وسطی بر اندیشه اکهاتتعالیم ابن 74دانند.سینا غیر ممکن میاسکوتوس را بدون خواندن متون ابن

 -جریان آگوستینیعنوان نمونه کامل سینا بر راجر بیکن به میزانی است که ژیلسون او را بهشدت تأثیر ابن 76خود کرد.

که متأثر از رساله کبیر راجر بیکن بود، به نوبه خود بر  78راجر مارستون 77کند.سینایی در اروپای مسیحی معرفی میابن

سینا و آگوستین تالئم های ابنتأثیرات بسزایی داشت. دو فور یکی از کسانی است که میان اندیشه 79های ویتال دو فوراندیشه

                                                           
65. Ablar 

 .398، ص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .88
67. Alexander of Hales 
68. Larusian 

 .954، ص9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .82
 .398، صتاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسمحمد ایلخانی،  .82

 .393، صعلم و تمدن در اسالمسید حسین نصر،  .81

 .34همان، ص .89

 .954، ص9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .83

 .332، صتاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسمحمد ایلخانی،  .84
75. Eckhat 

ابرراهیم دادجرو، تهرران، شررکت انتشرارات علمری و فرهنگری، چراپ اول،          )فلسفه اواخر قرون وسطی و دوره رنساانس،،  تاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .88

 .992-996، صص3، جش1366

 .398، صتاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسمحمد ایلخانی،  .88
78. Rager Marston 

79. Vital de furr 
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سینا به دامنه نفوذ فکری ابن 81سینایی پیوست.ابن -مشی او را ادامه داد و به مکتب آگوستینی 80هوگولین برقرار کرد. بعدها

سینا تأثیر پذیرفت و بر بسیاری از فالسفه ویژه در بحث اثبات وجود خدا از فلسفه ابنمیمون بهشود. ابنهمین حد ختم نمی

رساله  83سینا را در تجرد مفاهیم حسی پذیرفته بوده نظریه شناخت رأی ابنآو هیلز ک الکساندر 82اروپایی نیز تأثیر گذاشت.

نیز رساله در باب نفس را تحت  84سینا نام برد. یوهانس بلوندوسسینا نوشت و بارها در آن از ابنجامع کالم عام را متأثر از ابن

، شفا سینا در کتابابن 85سینا منطبق کرد.ابن فسکتاب النسینا و ارسطو نوشت و ساختار آن خود را نیز بر ساختار تأثیر ابن

خداشناسی را با فیزیک و متافیزیک پیوند زد. برخی از اروپاییان نظیر گوندیسالینوس نیز از شیوه او در این کار تمجید کردند و 

گوندیسالینوس هم در روش و هم در  86کارگیری این روش توسط آکوویناس به اوج خود رسید.کار بستند. پس از چندی، بهبه

صفحه از فصل چهارم  36توان در زمانی دریافت که بدانیم او سینا بود. اوج این تأثیر را میمحتوا به شدت متأثر بلکه پیرو ابن

 87سینا نقل کرده است.های ابنکتابی را که درباره نفس نوشت، عیناً از کتاب

 سینا در اروپاابنهای فلسفی مخالفت با اندیشه. 4-1-3

سوی مباحث ها بهسینا توجه نشان دادند اما حدود نیم قرن طول کشید تا توجه آنالنفس ابنمتفکران اروپا ابتدا به علم

های خویش توان یافت که صفحاتی از کتابیک از فیلسوفان غربی را نمیمابعدالطبیعی و وجودشناسی او جلب شود. هیچ

سینا البته این بدان معنا نیست که همه نظریات ابن 88سینا اختصاص نداده باشند.ودشناسی ابنرا به بخشی از مباحث وج

سینا خرده سانی عقل مفارق و اشراق حس با خدا، بر ابنعنوان مثال راجر بیکن در عدم همها بود. بهمورد قبول آن

 89.گرفتمی

نوعی وحدت وجود که اسکوتوس سینا بههای ابناهجا که به عقیده شماری از متکلمان مسیحی، برخی دیدگاز آن

هایی بر علیه طرفداران آن اعمال شد، در تضاد با دیدگاه رایج کلیسا واقع گشت و لذا محدودیتمطرح کرده بود ختم می

فعال و ویژه نظریه عقل سینا به، اسقف پاریس، که از فیلسوفان مشهور قرن سیزدهم بود به نفی آراء ابن90شد. گیللموس

 91که او میان موجود و وجود تمایز گذاشته بود، انتقاد کرد.فردیت ماده پرداخت و از این

های یک از آموزهنباید از نظر دور داشت که پیش از ترجمه مابعدالطبیعۀ ارسطو به زبان التین، دقیقاً مشخص نبود کدام

داد. لذا برخی مانند راجر بیکن و گیوم در انتساب این یک را باید به خودش نسبت سینا را باید به ارسطو و کدامابن

ها افکنیهای نظری نیز در این شبههتابیهای نادرست و همچنین کجالبته برخی ترجمه 92ها دچار اشتباهاتی شدند.آموزه

داشتند که از نظر پنینا، برخی میسنقش داشتند، مثالً به واسطه نفوذ افکار غزالی و یا ترجمه نادرست برخی از آثار ابن

                                                           
80. Hugolin 

 .396ص همان، .61
 .98، ص1366، مرداد 42، شنگاهی گذرا به نقش اسالم در تمدن غربی، معرفتمحمد فنایی اشکوری،  .69

 .395، صتاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسمحمد ایلخانی،  .63
84. Bloundues 

 .395همان، ص .65
 .191-192، صصتأثیر اسالم بر اروپای قرون وسطیمونتگمری وات،  .68
 .393، صفلسفه در قرون وسطی و رنسانس تاریخمحمد ایلخانی،  .68

 .396ص همان، .66

 .954، ص9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .62

90. Gillemous 

 .392، صتاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسمحمد ایلخانی،  .21

 .954-953، صص9، جکاپلستون، تاریخ فلسفهرک: فردریک  .29
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سینا چون آفرینش ضروری است پس خداوند در افعالش دارای اختیار نیست، یا این که خدا به جزئیات علم ندارد و ابن

سینا را ها، برخی از فیلسوفان قرون وسطی مانند گیوم آراء ابنبرداشتبه دلیل همین سوء 93قدرت او محدود است.

 94دند.مخالف با باورهای دینی قلمداد کر

چه قصد داشتند آن 95ها نیز از سوی متکلمان قرن چهاردهم صورت گرفت. بسیاری از آنان نظیر اکامبخشی از مخالفت

سینا خواندند، در هم بشکنند و از این رو با آراء فالسفه اسالمی از جمله ابناسالمی می -را که جمود ناشی از تفکر یونانی

 96کردند.مخالفت می

در قرن شانزدهم میالدی تصمیم گرفت که  97سینا نیز از گزند مخالفان در امان نماند. پاراکلسوسابن حتی آراء پزشکی

 98سینا و جالینوس را به آتش کشید.پزشکی میراثی و سنتی را از بنیان بر اندازد و در این راستا، آثار ابن

 رشد. ابن4-2

 رشد در تحوالت فلسفی اروپاجایگاه ابن. 4-2-1

در   شو تأثیردارتر رشد در آن دوران، نامابنتری داشت، اما سینا در تفکر فلسفی قرون وسطی حضور عمیقهر چند که ابن

خواران آشکارتر بود. حتی اگر نخواهیم مانند برخی از نویسندگان، حکمای اروپا در قرون وسطی را ریزه ،بین فالسفه غرب

 100های فراوانی کردند.ها و اقتباسرشد استفادهشان از تألیفات ابنباید بگوییم که آنان در آغاز رنسانس علمی 99رشد بخوانیم،ابن

 101«رشد مورد قبول همه خردمندان است.در عصر ما فلسفه ابن»گوید: راجر بیکن البته با قدری مبالغه می

اکم بود. حتی درک فالسفه مشاء از آراء ارسطو به رشد، مکتب افالطونی و نوافالطونی بر پهنه حکمت حپیش از ابن

های ارسطو بود و نوافالطونیان به دلیل سعی فراوانی که در تقلیل اختالفات میان واسطه تفاسیر نوافالطونیان از اندیشه

مات شایسته ای موارد به تحریف آراء آن دو پرداخته بودند. در چنین فضایی یکی از خدافالطون و ارسطو داشتند، در پاره

رشد نیز از تحریف مصون نماند؛ البته آراء ابن 102رشد، بازیافتن ارسطوی حقیقی و انتقال افکار واقعی او به اروپا بود.ابن

عنوان مثال نظریه او پیرامون عقل و وحی به غلط، نظریه حقیقت دوگانه قلمداد شد و زمینه بحث و مشاجرات فراوانی به

رشد قائل به حقیقت دوگانه بود و یا نه، این اندیشه زمینه تئوریک گذار اروپا جدا از این که آیا واقعاً ابن 103را فراهم نمود.

 104از قرون وسطی و ورود به دوران مدرن را فراهم کرد.

های ارسطو عنوان شارح بزرگ نوشتهدرستی بههای میانه و نیز دوران رنسانس بیش از هر چیز بهرشد در سدهابن

شمار آورد. شهرت و نفوذ ها بهترین مفسران آثار ارسطو در همه دوراناخته شده بود و شاید بتوان وی را یکی از بزرگشن

                                                           
 .951همان، ص .23

 .99، ص1366، مرداد 42، شنگاهی گذرا به نقش اسالم در تمدن غربی، معرفتمحمد فنایی اشکوری،  .24

95. Ockam 

 .182، صش1365زاده، تهران، حکمت، چاپ اول، سید حمید طالب، هستی در اندیشه فیلسوفاناتین ژیلسون،  .28

97. Prockelsus 

 .51، صسه حکیم مسلمانسید حسین نصر،  .26

 .191، صکارنامه اسالمکوب، کار برده است. رک: عبدالحسین زرین کوب بهاین تعبیر را دکتر زرین .22

 .829، صتاریخ تمدن اسالمجرجی زیدان،  .122

 .496، ص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .121

 .188-188صص ش،1352محمدعلی طالقانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ، اسپانیای اسالمیمونتگمری وات،  .129

 .188همان، ص .123

 .999، صتاریخ فلسفه اسالمیحسن معلمی و همکاران،  .124
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های میانه شعاری به این مضمون معروف بود های ارسطو تا بدان حد رسیده بود که در سدههای او بر نوشتهتفاسیر و شرح

 105رشد تفسیر شده است.ابن لهوسیبهارسطو و ارسطو  وسیلهبهکه طبیعت 

رشد شناختند، اما از این واقعیت نیز نباید چشم پوشید که جهان اسالم در واقع اروپاییان ارسطو را به واسطه ابن

رشد مانند فخر رازی، های متکلمان و فیلسوفان پس از ابنیک از کتابرشد را به واسطه اروپاییان شناخت. در هیچابن

شود. رشد نمیهای ابنای به اندیشهالدین رازی، میر فندرسکی، میر داماد و مالصدرا اشارهقطب خواجه نصیر طوسی،

ای از تاریخ و بُعد جغرافیایی دست به دست هم داده بودند تا مانع از انتقال این گویی افول فلسفه در جهان اسالم در برهه

رشد، از روی عناد و یا بدفهمی، ی شوند. این که برخی مخالفان ابنها از اندلس و شمال افریقا به سایر مناطق اسالماندیشه

ها تأثیر نبوده است. از ایناو را منکر دین مبتنی بر وحی معرفی کرده بودند نیز در مهجور ماندن او در جهان اسالم بی

هایی مانند شیعی با فلسفهگذشته، فلسفه بعد از غزالی از میان اهل سنت رخت بر بست و در دامن شیعه بالید و تفکر 

بینیم درست در از این روست که می 106رشد که سهمی از ذوق و اشراق نداشتند، میانه خوبی نداشت.فلسفه ارسطو و ابن

رشد در غرب جهان اسالم مشغول شرح آراء ارسطو بود، سهروردی در شرق جهان اسالم مشغول بیان نقاط زمانی که ابن

که به هر تقدیر تنها پس از این 107ورزید.ر اهمیت حکمت خسروانی حکمای ایرانی تأکید میضعف فلسفه ارسطو بود و ب

تر از مسرّه و مهمسبعین، ابنماجه، ابنطفیل، ابن، فالسفه مهم غربِ اسالمی نظیر ابن108مستشرقانی مانند رنان و پاالسیوس

 109سوی آنان جلب شد.رشد را معرفی کردند، توجهات اندیشمندان جهان اسالم بههمه ابن

اند و با هم سازش دارند و در طفیل معتقد بود که هم دین و هم فلسفه بر حقرشد بر خالف کسانی مانند ابنابن

هایی از مضامین دینی ارائه داد که با نظریات مقبول فلسفی صورت مشاهده عدم سازش ظاهری، باید تفسیرها و تأویل

او در تبیین  110ی که به طریق فلسفی فهمیده شود، برتر از دین خالص عقلی است.هماهنگ باشد. به نظر او دین آسمان

را  مناهج االدله فی عقائد الملةو  فصل المقال فی ما بین الحکمه و الشریعه من االتصالپیوند دین و فلسفه دو کتاب 

والستیک شد تا در حوزه رشد در ایجاد تالئم میان دین و عقل سرمشق خوبی برای حکمای اسکاهتمام ابن 111نوشت.

رشد و از میان مسیحیان توماس آکوویناس با الهام از روش ابن 112مسیحیت و یهودیت نیز به همین شیوه عمل نمایند.

های مسیحیت کرد و های فلسفه افالطون و آموزههای او سعی در ایجاد وحدت میان اندیشهالبته با هدف مخالفت با آموزه

نوشت و  1329های خدا را در سال میمون، کتاب جنگرشد و ابنقارشون تحت تأثیر آراء ابن از میان یهودیان لوی بن

 113سعی کرد اندیشه یونانی را با ایمان یهودی تلفیق نماید.

                                                           
 .582، ص1، جمقاله ابن رشد، دایرۀ المعارف بزرگ اسالمیهادی مؤذن جامی، محمد .125

 .992، صتاریخ فلسفه اسالمیرک: علی معلمی و همکاران،  .128

 .926، ص3، جماجرای فکر فلسفی در جهان اسالمغالمحسین ابراهیمی دینانی،  .128
108. Palassius 

 .2، صتهافت التهافترشد، محمد بن  .122

 .188، صاسپانیای اسالمیمونتگمری وات،  .112

 .582، ص1، جمقاله ابن رشد، دایرۀ المعارف بزرگ اسالمیهادی مؤذن جامی، محمد .111

 .192، صکارنامه اسالمکوب، عبدالحسین زرین .119

 .669، ص8، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .113
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را بنا نهادند. شاید بهتر  114رشدگرایی التینیرشد بر آثار ارسطو جنبشی به نام ابنهای ابنای با مطالعه شرحبعدها عده

های ارسطو بود و نه رشدگرایی. چرا که مشوق اصلی این جریان، اندیشهن جریان، ارسطوگرایی خوانده شود تا ابنباشد ای

 کردند به این نام خوانده شدند.رشد از ارسطو تکیه میتر به تفاسیر ابنها بیشلیکن از آن جا که آن 115رشدابن

 رشد در اروپاهای فلسفی ابنپیروی از اندیشه. 4-2-2

های اسالمی بود و نفوذ و گسترش آراء تر از سرزمینرشد در قلمرو مسیحیت بیشطور که گفته شد، نفوذ ابنهمان

بردار گشت. به نظر برخی صاحب نظران، تالش رشدگرایی التینی نامرشد سبب پیدایش نهضتی علمی شد که به ابنابن

اما این  116رشد اندیشید و در عین حال یک مسیحی باقی ماندنتوان مانند ابحاصل بود چرا که نمیاین گروه، امری بی

ویژه شمال ایتالیا پیروانی پیدا کرد و تا قرن هفدهم به حیات نهضت که از فرانسه آغاز شده بود در جای جای اروپا به

، مایکل 119کرمونیتی، 118و عالوه بر سیژر برابانی، اندیشمندانی مانند یحیای باکنتروپ، ژرم کاردان 117خویش ادامه داد

، آلکساندر 125، آگوستینو نیفو124ای، کایتان تیئنه123، پائولوی ونیزی122، آنجلوی آرتسویی121، تادئوس پارمایی120اسکوت

جا بود که فرانسوای نفوذ این جریان تا آن 127های خویش پرداختند.، و... متأثر از این جریان به ارائه دیدگاه126آکولینی

 129رشدی را در کلژ دو فرانس تدریس نماید.کند تا مکتب ابنیا به فرانسه دعوت میرا از ایتال 128اول، ویکومرکاتو

رشدی التینی ایستادند نیز متأثر آراء برخی افالطونیان و نوافالطونیان اروپا نظیر توماس آکوویناس که در برابر جنبش ابن 

خداوند علت اشیاء است. این عقیده به نظر آلفرد  عنوان مثال آکوویناس معتقد است که علمرشد است. بههای ابناز اندیشه

آکوویناس نظریه مشکک  130نیست.« العلم القدیم هو العله و السبب للموجود»رشد برداری از کالم ابنگیوم چیزی جز گرته

رشد و پذیرد. او حتی در جدال میان ابنرشد از این نظریه داده است، میبودن وجود ارسطو را نیز به واسطه شرحی که ابن

از جمله نظریات دیگر  131کند.گیرد و به وحدت این دو حکم میرشد را میتر جانب ابنسینا بر سر جوهر و هستی، بیشابن

عنوان اصل افتراق اشیاء، اذعان به امکان قدیم بودن باشد، انتخاب ماده بهرشد و ارسطو میابن هایثر از اندیشهآکوویناس که متأ

 132عالم، رد تصوف، تصدیق مافوق عقل بودن برخی قضایای دینی و... است.

رشد و آراء فلسفه ابنهای فراوانی که میان اگر بخواهیم از فالسفه دوران جدید نامی به میان آوریم باید به شباهت

رشد است. به نظر نیز مشابه ابن 136حتی برخی از آراء اسپینوزا 135وجود دارد، اشاره کنیم. 134نیتسو الیب 133دکارت

                                                           
114. Latin Averroist 

 .553، ص9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .115

 .134، صهستی در اندیشه فیلسوفاناتین ژیلسون،  .118

 .93، ص1366، مرداد 42، شنگاهی گذرا به نقش اسالم در تمدن غربی، معرفتمحمد فنایی اشکوری،  .118
118. Jerome Cardan 
119. Cremonini 

120. Michael Scott 

121.Tadeus 
122. Angelo of Arezzo 

123. Paul of Venice 

124. Cajeten of Thiene 
125. Niffue 

126. Alexander of Achilini 

 .181، ص3، جتاریخ فلسفهرک: فردریک کاپلستون،  .198
128. Vicomercato 

 .332، صتاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجددامیل برهیه،  .192

 .194، صکارنامه اسالم کوب،عبدالحسین زرین .132

 .998، صتاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجددامیل برهیه،  .131

 .496، صص 1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .139
133. Descartes 

134. Leibnitz 
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رشد و هم رشد تأثیر پذیرفته باشد. جالب آن که هم ابنهای ابنمیمون از اندیشههای ابنرسد او به واسطه مطالعه کتابمی

 137و متولیان قرائت رسمی از دین در دوران خویش، مشکالت زیادی داشتند.اسپینوزا با متکلمان 

خوش رشد به حوزه فلسفه محدود نماند و علم نجوم و حتی نظریات سیاسی اروپا را نیز دستهای ابنأثیرات اندیشهت

 وسیلهبهجهان اسالم شناسی ارسطو و بطلمیوس که در عنوان مثال مبارزه میان خاستگاه فلسفی کیهانتحوالتی کرد. به

رشد و البطروجی شروع شده بود، در قرن سیزدهم و چهاردهم در فرانسه، آلمان و انگلستان ادامه طفیل، ابنماجه، ابنابن

به دفاع  140و دیتریش فون فرای بورگ 139، راجر بیکن، جان بوریدان138یافت و افرادی همچون آلبرت، توماس فون آکوین

کند نیز در واقع همان نگاه ارسطویی است که در کمدی الهی از خداوند عرضه می 142مفهومی که دانته 141از آن پرداختند.

 143رشد محفوظ مانده و به دست اروپاییان رسیده است.از طریق فیلسوفان اسالمی نظیر ابن

اهیت دوگانه که با تأسی از نظریه م 145و مارسیلیوس پادوایی 144در حوزه سیاست نیز کسانی مانند یوهانس جاندونوی

رشدیان از آثار او بود، آدمی را دارای دو غایت دانستند؛ یکی غایت طبیعی که دولت به یاری های ابنحاصل برداشت

نماید. سازد و دیگری غایت فراطبیعی که کلیسا به یاری تعالیم وحیانی آن را برآورده میتعالیم فلسفی آن را برآورده می

 146داند.رشدگرایی سیاسی مین یوهانس تأکید دارد و مارسیلیوس را نمونه اعالی ابنرشدگرا بودژیلسون بر ابن

 رشد در اروپاهای فلسفی ابنمخالفت با اندیشه. 4-2-3

که در سال رشد صورت گرفت. پس از آنهای ابنهایی با اندیشههم در خارج و هم در داخل قلمرو اسالمی مخالفت

ق ابویوسف یعقوب منصور در 591سینا در بغداد سوزانده شد، در سال های ابنمه کتابق به فرمان خلیفه عباسی، ه545

البته مدتی بعد  147تعداد کمی که در علوم طبیعی بود، در آتش سوزانده شود. جزبه رشدداد تا تمام تألیفات ابناشبیلیه فرمان 

هایی که از شرح علل مخالف 148از کارخود پشیمان شد و عمل خود را با دادن سِمتی به او در دربار مراکش جبران نمود.

است، لذا در  نوشتارموضوع این خارج از پذیرفت سوی برخی حاکمان و عالمان اسالمی با جریان فکر فلسفی صورت می

 کنیم.رشد در اروپای مسیحی بسنده میهای ابنورت گرفته با اندیشههای صادامه تنها به بیان مخالفت

رشدیان آن چه ابنآنرا تأسیس نموده و بر آن پای می فشرد، اما رشدگرایی التینی سیژر دو برابانی جنبش ابنهر چند 

توجه به نحوه رویارویی  149نامبارک شمرده شد. یترفندبه مثابه دانان خواندند، توسط برخی الهیرا حفظ امانت علمی می

دانان و رشد به خرج داد، میزان اهتمام الهیکلیسا با این پدیده و شدت عملی که کلیسا در برابر نفوذ افکار ارسطو و ابن

م کلیسای پاریس تعالیم سیژر دو 1270سازد. در سال کردند را به وضوح نمایان میاحساس خطری که از این رهگذر می

                                                                                                                                                                                              
 .199، صکارنامه اسالمکوب، عبدالحسین زرین .135

136. Spinoza 

 .134، صهستی در اندیشه فیلسوفاناتین ژیلسون،  .138
138. Thomas of Aqevin 

139. Jean Buridan 
140. Dietrich de freibourg 

 .166، صفرهنگ اسالم در اروپازیگرید هونکه،  .141
142. Dante 

 .1438، ص 9، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .143
144. John of Jandun 
145. Marsilius of Padua 

 .922-926، صص3، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .148

 .492-496، صص 1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .148

 .188، صاسپانیای اسالمیمونتگمری وات،  .146

 .5، ص3، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .142
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بیست  150م بنا به درخواست پاپ ژان1277رشدیان را محکوم کرد. در سال های ابنمورد از آموزه 13ک و برابانی را خطرنا

قضیه محکوم دانست. به این ترتیب او از مقام  219و یکم، رئیس کلیسای پاریس به بازجویی از سیژر پرداخت و او را در 

م توسط یک کشیش مورد 1282د محکوم شد و در سال استادی دانشگاه خلع و از سوی دادگاه تفتیش عقاید به حبس اب

 151ضرب و شتم قرار گرفت و جان سپرد.

گرایی ناشی از ترجمه آثار فلسفی از های علمی در مقابل موج عقلهای قضایی، به واکنشالبته کلیسا عالوه بر واکنش

عنوان خطری برای کیان ان دینی بهیونانی و عبری و عربی به التین دست یازید. این موج فلسفی از سوی برخی متولی

های سیژر دو برابانی را مطالعه آثار ایمان مردم قلمداد شد. برخی روحانیون، ریشه خردگرایی مکتب پادوا و بدعت

عنوان فیلسوفی که قائل به ماهیت دوگانه عقل و دین است، تیغ کلیسا را نسبت به رشد بهدانستند. شهرت ابنرشد میابن

رشد و ارسطو و دفاع از هایی در نقد آراء ابندانان و متکلمان مسیحی کتابای از الهیرد و سبب شد که عدهاو تیزتر ک

  152مسیحی که در آن روزگار پیوند قویمی با فلسفه افالطون داشت، بنویسند.الهیات و کالم رسمی

رسد که با عقاید اهل کالم د، به نتایجی میرشد و اتباع التینی او معتقد بودند اگر بگذارند فلسفه به راه خود روابن

تردید این ادعا رعشه بر اندام متکلمان ها را مردود خواهد نمود. بیتناقض خواهد داشت و بسیاری از معتقدات آن

بینیم تقریباً تمام وجه همت فلسفه مدرَسی قرن سیزدهم صرف پاسخ به این تحدی انداخت. از این رو است که میمی

رشد ثابت کرده بود که جهان قدیم است و نفوس هم بقای شخصی ندارند. متکلمان عنوان مثال ابنبه 153شد.رشد ابن

کوشید تا با براهین فلسفی می 154کردند. قدیس بناونتورامسیحی در برابر این عقیده موضع گرفته و براهین او را تخطئه می

رشد توانسته قدم عالم را گفت نه ابنخصی دارند. توماس میثابت کند که عالم قدیم نیست و نفوس بعد از مرگ بقای ش

ثابت کند و نه بناونتورا حدوث آن را. به عقیده او اساساً کمیت فلسفه در اثبات حدوث و یا قدم عالم لنگ است. اسکات 

نند چنین نمایند؛ چرا تواتوانند حدوث زمانی و نه بقای نفس را اثبات کنند اما متکلمان میمعتقد بود که فیلسوفان نه می

های فلسفی و کالمی قرن سیزدهم اگر تاریخ اندیشه 155که در این گونه امر، یقین ما بر پایه ایمان استوار است و نه بر عقل.

 هایی بسیاری از اوراق دفتر این قرن را سیاه کرده است.را ورق بزنیم خواهیم دید که چنین بحث

سوی رشد، برخی از منتقدان مانند بوناونتورا پیکان انتقاد خود را مستقیماً بهثار ابننویسی بر آبه هر حال در اثنای ردیه

رشد نمودند و هر تر معطوف به آراء ابنخود ارسطو نشانه رفتند و برخی مانند توماس آکوویناس، حمالت خود را بیش

رشد به او نسبت داده بود، بری چه که ابننای از موارد، ساحت او را از آچند دل خوشی از ارسطو نداشتند اما در پاره

اما در نقد آراء وی  156رشد بودکه به قول رنان تقریباً تمام حکمت خود را مدیون ابنرغم ایندانستند. آکوویناس علی

رشد پدید آورده بود، فرو بنشاند و به این منظور کتاب مدخل خواست موجی را که تألیفات ابنسعی بلیغ نمود. او می

توان به درباره وحدت عقل رشدیان نوشته شد میهایی که در رد مکتب ابناز جمله دیگر کتاب 157لهیات را تألیف کرد.ا

                                                           
150. Jean 

 .946، صتاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجددامیل برهیه،  .151

 .496، ص 1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت، رک:  .159

 .61، صش1365ها، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهاحمد احمدی، تهران، ، نقد تفکر فلسفی غرباتین ژیلسون،  .153
154. Benaventura 

 .همان .155

 .191، صکارنامه اسالمکوب، عبدالحسین زرین .158

 .496، ص 1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .158
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، مواعظی 158رشد و نیز خطاهای فیلسوفان اثر ژیل رمیرشد اثر آلبرت کبیر، درباره تزکیه عقل بالقوه در رد ابندر رد ابن

های ریموند لول اشاره به این نکته الزم به نظر در مورد مخالفت 160و... اشاره کرد. 159رشدیان اثر ریموند لولدر رد ابن

کرد و لذا مبارزه با های دینی اسالم تلقی میرشد را به منزله حجتی اسالمی و نتیجه آموزهرسد که گویی وی فلسفه ابنمی

توان در این رشد را میجار اربابان کلیسا از ابنشدت انز 161نمود.رشد را به مثابه انجام تکلیفی دینی تلقی میحکمت ابن

رشد ملعون در قصه درباره نفس که به هر حال نه هر چند که ابن»نویسد: فقره از کتاب اسکوتوس به وضوح دید؛ او می

له به ما مخیّ وسیلهبهتواند کند که عقل یک جوهره جداگانه است که مینزد خود او و نه نزد دیگران معقول نیست اثبات می

 162«اند توضیح دهند.ملحق شده باشد، اما این وحدت را نه خود او و نه شاگردی از شاگردان او نتوانسته

توان به عنوان نمونه میشود. بههای ارسطویی نیز دیده میرشد حتی در اردوی طرفداران اندیشهمخالفت با آراء ابن

رشد در تفسیر نظریه ارسطو راجع به ها یعنی پیروان ابنرشدیی با ابنها یعنی پیروان اسکندر افرودیسمجادله آلکساندی

  163عقل اشاره کرد.

سرانجام پس از آن که توماس فون آکوین که از خاندانی اشرافی و نزدیک به قیصر بود و عالقه و تسلط کاملی به 

رشد داد. پس از آن، و تطهیر ابن رشد داشت به رهبری کلیسا برگزیده شد، حکم به آمرزش ارسطوفلسفه ارسطو و ابن

رشد سر فرود آورند و دوران های ارسطو و ابندانشگاه پاریس و چندی بعد، اغلب محافل علمی اروپا در برابر اندیشه

  164رشد ستیزی رو به پایان نهاد.ابن

یزان هراسی که توان به مرشد صورت گرفت، میهایی که علیه ابنگیریها و لحن موضعبا دقت در نوع مخالفت

که مجامع دینی و مقامات کلیسایی در قرون وسطی فتوایی مبنی بر متألهان مسیحی از گسترش آراء او داشتند، پی برد. این

 165العاده این استاد بزرگ فلسفه در قلمرو اندیشه اروپایی دارد.منع تدریس آثار او صادر کردند، خود نشان از نفوذ فوق

طور بخش نگاهی تازه به خدا، معجزه، وحی، نبوت، آخرت، انسان، هستی و بهرشد، الهامه ابنباید اذعان کرد که فلسف

 خالصه عقل و دین شد و زمینه را برای ورود اروپای مسیحی به دوران اصالح دینی و رنسانس عقلی فراهم کرد.

 سایر فالسفه. 4-3

تأثیر را بر جریان حکمت و علوم عقلی اروپا داشتند، اما  ترینرشد فیلسوفانی بودند که بیشسینا و ابنهر چند که ابن

توان کندی، فارابی وغزالی را نام برد که گاه آفرین بودند. از آن جمله میفیلسوفان دیگر اسالمی نیز در این فرآیند، نقش

ه عقل و دین، تأثیر گذاردند. ویژه در ارتباط با مقولمستقیم بر آراء حکماء و الهیون اروپایی به صورت مستقیم و گاه غیربه

 افکنیم.در این مجال، نگاهی گذرا به تأثیرات این سه اندیشمند می

 

 

                                                           
158. Gille de Rome 
159. Rymond Lulle 

 .582ص، 9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .182

 .199-191، صصکارنامه اسالمکوب، عبدالحسین زرین .181

 .989، ص3، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون،  .189

 .398-394، صصوسطی و دوره تجددو نیز: امیل برهیه، تاریخ فلسفه قرون  983-989باره رک: همان، صصجهت مطالعه بیشتر در این .183

 .468، صفرهنگ اسالم در اروپازیگرید هونکه،  .184

 .192، صکارنامه اسالمکوب، عبدالحسین زرین .185
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 . کندی4-3-1

ه.ق( که ملقب به فیلسوف العرب است، در کوفه به دنیا آمد و در بصره و بغداد به تحصیل دانش 252-185کندی)

های اصلی آنان در حمایت از نهضت ترجمه داشت، از مشوقپرداخت و به واسطه ارتباط و نفوذی که در دربار خلفاء 

رساله در موضوعات  265شد بلکه وی بالغ بر شود محدود نمیچه امروزه فلسفه نامیده میدانش او تنها در آن 166بود.

 مختلف از جمله حساب، هندسه نظری، نجوم، جغرافیا، فیزیک، سیاست، موسیقی، طب، فلسفه و... نوشت. جالب آن که

کندی همانند افالطون معتقد بود که همگان باید ریاضیات و فلسفه بدانند. ریاضیات در نظر او مادر علوم بود، لذا در 

چه در میان تألیفات او بیش از همه جلب آن 167تالش بود تا مبانی طب و موسیقی را نیز بر اساس ریاضیات استوار کند.

بعید نیست که  168زده کرد.از مسیحیت نوشت و جهان اسالم را شگفت ای است که کندی در دفاعکند، رسالهتوجه می

 های او باشد.تألیف این اثر، یکی از علل اقبال عالمان مسیحی اروپا به آراء و اندیشه

عهده ها را بهو تنقیح و تصحیح بسیاری از ترجمه کار ترجمه نشد اما ویراستاری علمیاو هر چند که خود دست به

ی به نوعی، یک فلسفه فلسفه کندی 169را نوشت. رسالة فی حدود األشیاء و رسومهاین قاموس فلسفی به نام داشت و نخست

. البته او استبینی سوی افکار معتزلی قابل پیشلذا تمایلش به 170نوافالطونی بود که در قالب جدیدی ریخته شده بود،

معتزله پیوست و وقتی اهل سنت بر ضد معتزله قیام کردند،  کوشید که از افکار معتزله دوری کند ولی عاقبت بهبسیار می

 171کتابخانه وی مصادره شد و جانش به خطر افتاد و به بصره گریخت.

شان از او محدود به دانش فلسفه شناسند، اما استفادهعنوان یک فیلسوف میهر چند اروپاییان وی را بیش از هر چیز به

ای به نام بازگشت ستارگان دارد که در آن تئوری معروف لکیندوز است، رسالهنبود. کندی که در اروپا مشهور به ا

هموار نموده  172بطلمیوسی در مورد گردش دورانی ستارگان را رد کرده و به این ترتیب راه را برای ارائه نظرات کپرنیک

پرگار را در هندسه متداول کرد و چگالی اجسام مایع را محاسبه نمود و  وسیلهبهگیری زاویه او همچنین اندازه 173است.

تحقیقات کندی درباره نور که در کتاب نورشناخت منعکس  174هایی درباره قانون جاذبه و سقوط اجسام انجام داد.آزمایش

یفات کندی از میان رفته و امروزه بسیاری از آثار و تأل 175شده است، بعدها تأثیر فراوانی بر نظریات راجر بیکن گذاشت.

 ها باقی مانده است.تنها ترجمه التینی آن

 . فارابی4-3-2

ترین فیلسوفان اسالمی است. او همانند فالسفه متقدم، ه.ق(، ملقب به معلم ثانی، از بزرگ 339-260ابونصر فارابی )

شناسی و همه مباحث آن روز از منطق، روان دانست، لذا در آثارش تقریباً بهها را زیر مجموعه فلسفه میبسیاری از دانش

                                                           
 .59، صتاریخ فلسفه اسالمی حسن معلمی و همکاران، .188

 .399، ص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .188

 .393همان، ص .186

 .53، صتاریخ فلسفه اسالمیحسن معلمی و همکاران،  .182

 .393، ص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .182

 همان. .181
172. Copernicus 

 .168، صفرهنگ اسالم در اروپازیگرید هونکه،  .183

 .همان .184

 .393، ص1، ب4، جتاریخ تمدنویل دورانت،  .185
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وی  176اثر علمی به رشته تحریر در آورد. 127الطبیعۀ، اخالق و سیاست پرداخت و بالغ بر  بعد موسیقی گرفته تا ما

الجمع بین رأی نخستین کسی است که منطق یونانی را منظم و منقح ساخت و به جهان اسالم تقدیم نمود و با تألیف کتاب 

، با نگاهی نوافالطونی در صدد تالئم دیدگاه افالطون و ارسطو بر آمد. این رویکرد در کارهای بعدی فیلسوفان الحکیمین

 177ای گذارد.اسالمی و اخالف اروپایی آنان اثر قابل مالحظه

عنوان فلسفی نبود، به هایتر از بهرهناگفته نماند که استفاده اروپاییان از دانش فارابی در سایر علوم نظیر موسیقی، کم

ترین تصنیفات قرون وسطی در موسیقی نظری و مورد استفاده مثال مدخل فارابی در موسیقی از جمله معروف

پژوهان آن عصر بود. آثار فارابی در این باب، در نزد موسیقی دانان اروپا از جایگاه واالیی برخوردار بود و تا موسیقی

 178.اواسط قرن هفدهم مورد رجوع بود

 . غزالی4-3-3

ه.ق( در طوس زاده شد و در گرگان، نیشابور و بغداد به تدریس و تدرس پرداخت. در راه  505-450ابوحامد غزالی )

دست بود رغم این که خود، فیلسوفی چیرهو روش متکلمان، باطنیه، فالسفه و صوفیه به تحقیق و تفحص پرداخت. علی

دانست. وی طریقه شان را مغایر با اسالم میطبیعی و الهی تقسیم نموده بود و راه همهاما فالسفه را به سه دسته دهری و 

های پایانی عمرش را در خانقاهی که در طوس بنا کرده بود، گذراند تر یافت. از این رو، سالصوفیان را به حقیقت نزدیک

بتدا توسط کسانی مانند اسحاق بن پولکار به عبری بسیاری از آثار او ا 179و تدریس در نظامیه نیشابور و بغداد را نپذیرفت.

 180و سپس به التین ترجمه و مورد استفاده اروپاییان قرار گرفت.

 . نتیجه5

در سده های مسیحیت یک دین وحیانی، مبتنی بر مواعظ و نصایحی جهت رستگاری ابدی بود و واعظان مسیحی 

که یک نظام فلسفی عرضه کنند. با مسیحی شدن شوند نه اینمصمم بودند که مردم را به دین عیسوی رهنمون نخستین 

امپراطوری روم، حکم به ممنوعیت تدوین فلسفه توسط ژوستی نین صادر شد و بازار حکمت و فلسفه رو به افول نهاد. 

کار، اما دیری نپایید که عوامل چندی سبب شد تا جهان مسیحیت به اشتباه خود در طرد فلسفه پی ببرد و در چرخشی آش

 سوی فلسفه آورَد. رو به

عامل اول تنازعات اعتقادی و کالمی میان مسیحیان و یهودیان بود که سبب شد آباء کلیسا جهت دفاع از کیان خود رو 

های اعتقادی دین مسیح وحاجت به مفاهیم و مقوالتی جهت تبیین مایهسوی فلسفه و علوم عقلی آوردند. عامل دوم بُنبه

 این معتقدات بود. ملزوماتکالمی 

هر چند جهان مسیحیت پس از روی آوردن به فلسفه، ابتدا به سراغ فلسفه افالطونی و سپس نوافالطونی و سپس 

ارسطویی رفت و در نهایت در قرن دوازدهم و سیزدهم با واسطه آشنایی با آثار فیلسوفان اسالمی به درک بهتری از ارسطو 

سینا، کندی، فارابی، غزالی و های فیلسوفان مسلمان نظیر ابنهای التین کتابهرسید. از قرن دوازدهم میالدی ترجم

های فراوانی را برای آنان به ارمغان آورد که تأثیر بسزایی در رشد در دسترس حکیمان مسیحی قرار گرفت و آموزهابن
                                                           

 .988، صبزرگان فلسفههنری توماس،  .188

 .81، صتاریخ فلسفه اسالمیحسن معلمی  و همکارن،  .188

 .159، صکارنامه اسالمکوب، عبدالحسین زرین .186

 .984-983، صصفلسفهبزرگان هنری توماس،  .182

 .688، ص8، جتاریخ تمدنرک: ویل دورانت،  .162
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رشد از ز شرق جهان اسالم و ابنسینا انهضت علمی و رنسانس عقلی و احیای فلسفی آنان داشت. دو فیلسوف بزرگ، ابن

 تری در این فرآیند علمی داشتند.غرب جهان اسالم سهم بیش

رغم تأثیرپذیری از فلسفه یونانی، در مهد فرهنگ ناب اسالمی و تعالیم قرآنی و سنت متعالی دینی فلسفه اسالمی علی

ناصر بنیادین فلسفه مشاء ارسطویی و برخی عناصر ترین عای از مهمبه تعالی و تکامل رسیده است. این نظام فلسفی، آمیزه

 بینی دینی و اسالمی است.بینی افالطونی و نوافالطونی در پیوند با جهانجهان

سینا به زبان التین ترجمه شد، جهان مسیحیت خود را در مقابل نظام منسجمی دید. هایی از آثار ابنوقتی که قسمت

سینا از آن سوی خود جلب کرد،جاذبه فراوان فلسفه ابنتفکران اروپا را به شدت بهاین نظام قویم فلسفی توجه برخی از م

ها را جهت بود که او فلسفه ارسطو را با آراء مفسران اسکندرانی و فلسفه نوافالطونی تلفیق کرده و با نبوغ خاص خود، آن

سفه مشاء پی افکند که در اصل یونانی آن نظیر با الهیات دینی و اسالمی در آمیخته بود و به این ترتیب، بنایی را در فل

 نداشت.

سینا عالوه بر تأثیرات مستقیمی که بر فلسفه اروپا نهاد، به واسطه تأثیراتی که در فلسفه حکمای یهود مانند فلسفه ابن

سالمی و چه جبرول و موسی بن میمون گذاشت نیز فلسفه اروپا را متأثر نمود. تمام این مساعی چه در حوزه تمدن اابن

ترین علل سینا و یکی از مهمیهودی و چه مسیحی کوششی بود برای برقراری تالئم میان عقل و دین. اهمیت فلسفه ابن

سینا نه مانند لوکاتیوس سوی او شد، توفیق وی در سازگار نمودن تعالیم فلسفی و دینی است. ابنیری که بهگاقبال چشم

 خاطر دین نابود کند.سفه از میان ببرد و نه مثل غزالی که فلسفه را بهخاطر فلبود که بخواهد دین را به

ترین تأثیر را بر فالسفه مدرسی قرون وسطی نهاد: شناخت و سینا بیشدر مجموع باید گفت که سه نظر از نظریات ابن

رت کبیر، توماس آکوویناس، اشراق، رابطه ذات و وجود، مبدأ فردیت ماده. او تأثیرات فراوانی بر دانشمندانی مانند آلب

سینا را مخالف با راجر بیکن و دنز اسکوتوس داشت. با این حال مخالفت هایی نیز از سوی افرادی مانند گیوم که آراء ابن

 باورهای دینی مسحی قلمداد کردند، صورت گرفت.

فیل معتقد بود که هم دین و هم طرشد دیگر فیلسوف اسالمی تأثیرگذار بر اروپاست. او بر خالف کسانی مانند ابنابن

هایی از مضامین اند و با هم سازش دارند و در صورت مشاهده عدم سازش ظاهری، باید تفسیرها و تأویلفلسفه بر حق

دینی ارائه داد که با نظریات مقبول فلسفی هماهنگ باشد. به نظر او دین آسمانی که به طریق فلسفی فهمیده شود، برتر از 

 ی است.دین خالص عقل

رشد در ایجاد تالئم میان دین و عقل سرمشق خوبی برای حکمای اسکوالستیک شد تا در حوزه مسیحیت و اهتمام ابن

رشد و البته با هدف یهودیت نیز به همین شیوه عمل نمایند. از میان مسیحیان توماس آکوویناس با الهام از روش ابن

های مسیحیت کرد و از میان های فلسفه افالطون و آموزهمیان اندیشههای او سعی در ایجاد وحدت مخالفت با آموزه

نوشت و سعی کرد  1329های خدا را در سال میمون، کتاب جنگرشد و ابنیهودیان لوی بن قارشون تحت تأثیر آراء ابن

 اندیشه یونانی را با ایمان یهودی تلفیق نماید.

نهضت که از بردار گشت. این رشدگرایی التینی نامکه به ابن رشد سبب پیدایش نهضتی علمی شدگسترش آراء ابن

ویژه شمال ایتالیا پیروانی پیدا کرد و تا قرن هفدهم به حیات خویش ادامه فرانسه آغاز شده بود در جای جای اروپا به

اسکوت، تادئوس  داد و عالوه بر سیژر برابانی، اندیشمندانی مانند یحیای باکنتروپ، ژرم کاردان، کرمونیتی، مایکل
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ای، آگوستینو نیفو، آلکساندر آکولینی و... متأثر از این جریان به پارمایی، آنجلوی آرتسویی، پائولوی ونیزی، کایتان تیئنه

 های خویش پرداختند.ارائه دیدگاه

صورت رشد های ابنهایی هم با اندیشهالزم به ذکر است که هم در خارج و هم در داخل قلمرو اسالمی مخالفت

رشد به خرج گرفت. توجه به نحوه رویارویی کلیسا با این پدیده و شدت عملی که کلیسا در برابر نفوذ افکار ارسطو و ابن

سازد. اما سرانجام پس از کردند را به وضوح نمایان میدانان و احساس خطری که از این رهگذر میداد، میزان اهتمام الهی

رشد اندانی اشرافی و نزدیک به قیصر بود و عالقه و تسلط کاملی به فلسفه ارسطو و ابنآن که توماس فون آکوین که از خ

رشد داد. پس از آن، دانشگاه پاریس و چندی داشت به رهبری کلیسا برگزیده شد، حکم به آمرزش ارسطو و تطهیر ابن

رشد ستیزی رو به پایان رند و دوران ابنرشد سر فرود آوهای ارسطو و ابنبعد، اغلب محافل علمی اروپا در برابر اندیشه

 .نهاد

ترین تأثیر را بر جریان حکمت و علوم عقلی اروپا داشتند، اما رشد فیلسوفانی بودند که بیشسینا و ابنهر چند که ابن

برد که گاه  توان کندی، فارابی وغزالی را نامآفرین بودند. از آن جمله میفیلسوفان دیگر اسالمی نیز در این فرآیند، نقش

 ویژه در ارتباط با مقوله عقل و دین، تأثیر گذاردند.مستقیم بر آراء حکماء و الهیون اروپایی به صورت مستقیم و گاه غیربه
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