
 

 

 

 

 
 
 
 

 کتابشناسی:
 یندر مغرب زم یاسالم هایفلسفه یختار ینتدو یربه س ینگاه

سعید انوری
* 

 

میالدی منتشر شده  ۳۸۹۱در سال  2به قلم هانس دایبر 1«اسالمی ۀشناسی فلسفکتاب»

شناسنی در تجدید چاپ شده است. این  کتاب 3م توسط انتشارات بریل۳۸۸۸و در سال 

عنوان جدید در سه مجلد منتشر شده اسنت.  ۱۰۰۰هایی در حدود م با افزوده۲۰۰۰سال 

اسالمی بر مکاتب یهودی، و متفکران قنرون وسنیای یتیننی نینز  ۀای  اثر به تأثیر فلسف

 سازد.اسالمی بر تفکر اروپایی و اسالمی جدید را منعکس می ۀپردازد و بازتاب فلسفمی

اسنالمی  ۀمیالعات غربنی در منورد فلسنف ۀبه تاریخچای  کتاب به دلیل آنکه  ۀمقدم

اسنالمی را بینان  ۀفلسنف ۀنگاری غربی در زمینتاریخ ۀکند و برخی از منابع اولیاشاره می

با فلسفه و تفکر در جهنان اسنالم را معرفنی  ۀکند و نیز رویکرد مستشرقان در مواجهمی

 ۀلت توجه مستشرقان بنه فلسنفنماید، حائز اهمیت است. همچنی  ای  مقاله بیانگر عمی

اسالمی را متذکر شده است.  ۀاسالمی است و برخی از خیاهای ایشان در شناخت فلسف

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  .۲۱/۰۰/۸۹: یرشپذ ؛ تاریخ۰۰/۰۲/۸۹: یافتدر یختار (.saeed_anvari@yahoo.com)تهران.  ییالمه طباطبادانشگاه ع یاردانش *

1. Bibliography of Islamic Philosophy. 

2. Hans Daiber. 

3. Brill, in the Handbook of Oriental studies Series, Vol: ۳۱. 
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کنند های اسالمی قدیمی را معرفی منیهانس دایبر در ای  مقدمه، برخی از تاریخ فلسفه

اند و در ایران شناخته شنده نیسنتند و سنیر تندوی  که توسط شرق شناسان نگاشته شده

 نماید. های اسالمی در مغرب زمی  را تشریح مییخ فلسفهتار

دست اول  ۀمورد از منابع منتشر شد ۸۹۰۰جلد نخست ای  اثر شامل فهرست الفبائی 

 ۳۹اسنالمی از قنرن  ۀهای اروپنایی و غیراروپنایی در منورد فلسنفو دست دوم به زبان

اسالمی است  ۀفلسف ۀزمینم است و شامل منابع یونانی و سریانی در ۳۸۸۸میالدی تا سال 

ا ی سال به طول انجامیده است. جلد دوم و سوم شامل نمایه ۲۹آوری میالب آن که جمع

ها و برخی از مهمتنری  اطنیالحات و ها و شرحاز نام نویسندگان، عناوی  آثار، ترجمه

 موضوعات است. 

اسنت اسنتفاده هایی که تا زمان چاپ آن منتشر شنده شناسیای  اثر از کتاب ۀدر تهی

معرفنی  ۳۸۸۱النی  ۳۸۹۹ ۀشده است )ای  موارد در جلد نخست این  کتناب از شنمار

ای کتابداری نیز استفاده شده است. در های رایانهم به بعد از برنامه۳۸۸۲اند(. از سال شده

( و EI) دائرة المعارف اسالم   ۀنگاری اسامی عربی و فارسی در اغلب موارد از شیوحرف

پینروی شنده  1شناسی اسالمی آسیای مرکزیکتاب ۀنامری روسی از شیوهدر حرف نگا

است. همچنی  سعی شده است تا نگارش اسامی با وجود اختالفنات موجنود در مننابع 

متفاوت، یکدست شوند. در موارد ضروری نیز اطالعات و توضیحاتی در مورد یک اثنر 

اند معرفنی شنده اسنت. پرداخته ذکر شده است و مقایتی که به معرفی برخی از ای  آثار

شناسی نگاشته شده به زبان آلمانی شناسی منابع عربی و اسالمکتابهمچنی  خواننده به 

هنای معرفنی کتناب ۀنماینو کتاب  (۷۲۰۸)منبع شمارۀ تالیف فؤاد سزگی   2م۳۸۹۸از آغاز تا 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Bibliography of Islamic Central Asia. 

2. Bibliographie der deutschsprachigen Arabistik. 
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هستند ارجاع داده  و نیز مجالتی که حاوی نقد و بررسی ای  آثار (۷۸۷۰)منبع شمارۀ  1اسالمی

 شود:ای  کتاب ارائه می ۀمقدم ۀشده است. در اینجا ترجم

 آن چیست؟  ۀاسالمی و هدف ما از میالع ۀمعنای تاریخ فلسف

 ای مغفول()تاریخ حییه

 مقدمه

ای در م سنخنرانی۳۰۹۸منار   ۲۸، شناعر و فیلسنوف آلمنانی، در 2فردریک شیلر

ایراد کرد. عننوان  3ئیس گروه تاریِخ دانشگاه یِنا،مراسم انتصاب افتخاری خود به عنوان ر

 4«.معنای عام تاریخ فلسفه و هدف منا از میالعنۀ آن چیسنت؟»سخنرانی وی چنی  بود: 

ای که بنه میالعنات پراکننده راضنی نیسنتند و در ای  سخنرانی پرشور از اذهان فلسفی

در روی دیگنر  خواست تا به جستجوی معرفت بپردازنند.جستجوی معنای تاریخند می

تنها دغدغۀ پژوهشگر سیحی آن است که به هر قیمتنی کنه »سکه، ]شیلر معتقد بود که[ 

 «.   شده، شرایط یزم برای حفظ مقام و منصب خود را فراهم کند

عصر خویش و به ویژه فلسفۀ کانت که متأثر از فلسفۀ -کرد آنچه شیلر به آن اشاره می

کلِی میالعۀ تاریخ بود. در ای  برهه برای توجه ویژه  شناختیِ معرفت ارزشِ  بررسی –بود 

کنه از  6، دییل قابل توجهی وجود دارد تا به تبِع ویلهم دیلتنای5به تاریخ فلسفۀ اسالمی

گفت، نقش فلسفۀ اسالمی را در پیشنرفت تناریخی و جهنانی سخ  می« فلسفۀ تجربی»

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Islamic Book Review Index. 

2. Friedrich Schiller. 

3. Jena. 

4. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universal geschichte? 

مرسوم است،  کنیم. ای  اطیالح که در میان تاریخدانان جدیداستفاده می« اسالمی ۀفلسف»از اطیالح  ]در ای  مقاله[.  5

 رود.به کار می« عربی ۀلسفف»به جای اطیالح 

6. Wilhelm Dilthey. 



 

 

641 

 تفکرات فلسفی بررسی کنیم.

بخنِش است که چرا فلسفۀ اسالمی در گذشنته الهنامبررسی ای  میلب حائز اهمیت 

اکنون انگیزۀ ما برای میالعۀ فلسنفۀ اسنالمی از رهگنذِر ای بود و همچنی  شور و عالقه

 تواند باشد.میالعۀ اسالم چه می

 قرن نهم و دهم میالدی

در ابتدا شایسته است به دنبال پاسخ ای  مسئله باشیم کنه چنرا از قنرن نهنم منیالدی 

هجری( به بعد، مسلمی  و فرهیختگان مسلمان، به رغم مقاومت مسنتمری کنه از )سوم 

وجود داشت، چنی  عالقۀ پرشوری نسبت به فلسفۀ یوننانی پیندا  1جانب سنت اسالمی

در آغاز قرن نهم میالدی )سوم هجری(، یعنی حتی پنیش « مکتب معتزله» کردند، و چرا 

-۱۰۰سینا )ق(، اب ۱۱۸ارابی )متوفی ق(، ف۲۹۲-۳۹۹از فالسفۀ بزرگی همچون کندی )

ق(، در جستجوِی تبیینی عقالنی از ۹۸۹-۹۲۰رشد )ق( و اب ۹۰۹-۳۹۰ق(، غزالی )۳۲۹

طبیعی میناب  بنا -شناسی علمیعقاید اسالمی در قالب نظریۀ بدیع طفات الهی و جهان

مسیحیت  ۀآفرینش برآمد؛ و چرا پس از الهیات اولی ۀمحتوای الهیات قرآنی در مورد مسئل

که به فلسفه و منی  یونانی روی آوردند، مسلمانان نیز در جستجوهایشان بنه فلسنفه و 

 منی  یونانی روی آوردند؟

رسید مابعدالیبیعه، منی  و فلسفۀ طبیعی یونانی، بنیانی عقالنی در اختینار به نظر می

راسالمی، های غینهاد و در مقابِل حمالت نوظهوری که از سوی جنبشعقاید اسالمی می

و بیش از همه از جانب مسیحیت، یهودینت، آینی  زرتشنتی و منانوی متوجنه آن بنود، 

کرد. بنابرای  تصادفی نیست که در آغاز قرن دهم میالدی )قرن چهارم حفاظی فراهم می

هجری(، در محافل اسالمی شاهد رشد نوعی آگاهی نسبت به کلیت حکمت فلسنفی و 

م و از ای  رهگذر، وحی اسالم برتر از دیگر منابع تلقی بخش وحیانی آن هستیمنبع الهام

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Islamic orthodoxy. 



 

 

641 

ه
گا

ن
 ی

س
ه 

ب
 یر

دو
ت

ن
ی

 
ار

ت
خ

ی
 

ه
سف

فل
ها

 ی
الم

س
ا

 ی
زم

ب 
غر

 م
در

ن
ی

 

 نماید.شد، چرا که اعتقاد بر آن بود که حقیقت ناب الهی را عرضه میمی

سننِخ عقایند متفکنران پیشنی  اندیشۀ فلسفی در حال ظهور در اسنالم خنود را هنم

ه آننان در یافتند که بنهای فکری میانگاشت و علما در آن تأمالِت مناسب و حمایتمی

هنا از طینف وسنیعی از کنرد. آنبندی تصّور خویش از عالم کمنک منیطرح و طورت

هنای نظریات فلسفی باستان )هر چند با انتقاد مکرر از آن نظریات( و همچنی  از ترجمه

 بردند.   فالسفۀ پیشی  بهره می 1و عقاید نویسانِ  هاِی آراءآثار فالسفۀ باستان و پژوهش

 تا شانزدهم میالدیقرن دوازدهم 

بننه دییننل مشننابه، از پایننان قننرن دوازدهننم مننیالدی )ششننم هجننری( بنندی  سننو، 

مکتنب »کنندگاِن زبان عربی به یتی  در دوران قرون وسیی، از جمله متنرجمیِ  ترجمه

پذیرتِر ارسیو و مفسران اسالمی وی یعنی فارابی و شروع به ترجمۀ آثار دستر  2،«تُلِدو

شناسنی، ها، منی ، هسنتیترجمه ۀرشد کردند. در رأ  همسینا و اب ب تر ااز همه مهم

ها، متأثر از ارسیو و مفسری  اسالمی شناسی و طبیعیات قرار داشتند؛ ای  ترجمهمعرفت

کنندۀ ارسیو، تأثیر نو و بارزی بر تصور قرون وسنیایی مسنیحیت در منورد نوافالطونی

 عالم نهادند.

رشند در سینا و همچنی  تعالیم ابن اب  4عال )واهب الصور(یگانه بودن عقل ف 3آموزۀ

 ۀباب جاودانگی عقل فعال و منفعل و آموزۀ دوگانگی حقنای  الهیناتی و فلسنفی )نظرین

رشد اقتبا  شد. بنابرای  فالسفۀ اسالمی نه فقط مدرسنان حقیقت دوگانه(، از فلسفۀ اب 

دهنندگاِن انی نیز بودند، یعنی انتقنالفلسفه در قرون وسیی بودند، بلکه ناقالن فلسفۀ یون

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Doxographic. 

2. Toledo School. 

3. Doctrine. 

4. Dator Formarum. 
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« افراطنی»ینا « آمیزبدعت»از آن تحت عنواِن ارسیوگرایِی  1بِرگِ چه فرناند ف  اشتی  آن

 کند. یاد می

فلسفه در اسالم، به سیاق موارد فوق، به نحو رو به رشدی در الهیات بنه کنار گرفتنه 

تصوری الهیاتی از عالم پدید آورد کنه  شد و مابعدالیبیعه با طبیعیات پیوند زده شد تامی

بود. در همی  حال، مخالفنت  2عربِی ُملَهم از اسکندریه-برخاسته از نظریۀ علم ارسیویی

و دشمنی علیه فلسفه ریشه و قدرت گرفت، و نقینۀ او  آن محکومینت ارسنیوگرایی 

بنا  3د.م به او  خود رسی۳۲۰۰م بود که در هفتم مار  ۳۲۰۰آمیز در دهم دسامبر بدعت

هنا و وجود ای ، ای  محکومیت نتوانست مانع جذب متفکران قرون وسیایی به اندیشنه

های ها در آموزهاندیشه هاِی عربی به یتی  و تلفی  گزینشی آنبیانات موجود در ترجمه

های فکنری آموزه ۀالهیاتی و فلسفی خودشان شود. ماحصل ای  امر نوعی بسط یکپارچ

کاتب مختلفی بودند؛ بدی  ترتیب جریانهای فکریی ظهور یافتند که بود که تحت تأثیر م

و  4،«سنازیارسنیویی»هنا را بنا عنناوینی چنون پژوهشگران از آن زمنان تنا کننون آن

 اند.      نامیده 6«رشدگرایِی یتینیاب »یا  5«گرایی سینویآگوستی »

ها و آراء تلفی  اندیشه های مرتبط از قبیل نظریۀ اشراق آگوستینی، امکانبسط اندیشه

سینوی در اندیشۀ قرون وسیایی را فراهم آورد. ارسیوگرایی عربی و مفسران عنرب آن 

بدان معنا نیست که پژوهشگر قرون وسنیایی همنواره  جذابیت یافتند. با وجود ای ، ای 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Fernand Van Steenberghen 

2. Alexandrine  

 ۲۳۸محکومیت را به  م ای ۳۲۰۰م اسقف پاریس سیزده قضیة فلسفی را محکوم کرد و در ۳۲۰۰دسامبر  دهم. در 3

، اتی  ژیلسون، ترجمة رضا گندمی تاریخ فلسفة مسیحی در قرون وسییقضیه افزایش داد )برای میالعة بیشتر نک: 

 ( )م(.۹۸۸-۹۸۸، ص۳۱۹۸نصرآبادی، انتشارات سمت، تهران، 

4. Aristotelianising.  

5. Avicennising Augustinianism. 

6. Latin Averroism. 



 

 

656 

ه
گا

ن
 ی

س
ه 

ب
 یر

دو
ت

ن
ی

 
ار

ت
خ

ی
 

ه
سف

فل
ها

 ی
الم

س
ا

 ی
زم

ب 
غر

 م
در

ن
ی

 

 قرارگیرد، امری که از زمان انتشار اثر کالسنیک« اب  رشدی»یا « سینوی»باید ذیل عنوان 

م اغلنب در میالعنات فلسنفۀ ۳۹۹۱در  2رشدگراییرشد و اب اب با عنوان  1ارنست رنان

َمدَرسی قرون وسیایی مصداق داشته است. عالوه برای ، فالسفۀ مدرسی از انتقاد کردن 

های فلسفی رنسانس از منابع الهام بخش خویش ابایی نداشتند؛ چنی  انتقادی در فعالیت

هنای گامی که طی قرن پانزدهم منیالدی و بنا انتشنار ترجمنهشود، یعنی هنمشاهده می

، فلسنفۀ اسنالمی محبوبینت 3رشند، غزالنی و فنارابی در ونینزسنینا، اب یتینی آثار اب 

ای یافته بود. در آن برهه، طرفاً عالقه به ارسیو دلیل جلنب توجنه گسنترده بنه گسترده

 فالسفۀ اسالمی و تأمالت آنان دربارۀ ارسیو نبود.

های خینی یوننانی بنه شده، با انتقال نسخه   قوۀ محرک پدید آمده از آثار ترجمهای

ها گریخته بودند و فراهم آمدن امکان غرب توسط پژوهشگران بیزانسی که از دست ترک

هنا( رو بنه های عربی به یتی  آنمیالعۀ آثار که  از متون اطلی یونانی )به جای ترجمه

بلند و بلندتر شند و خصنومت رو بنه  5«به سوی سرچشمه» 4افول نهاد. شعار اومانیستی

رشدی نسنبت بنه پژوهشنگران اسنالمی ملهنم از عهند باسنتان و دشنمنی نسنبت بنه 

 پرداختند پدید آمد.ها میآثار آن ۀکه به میالع 6شناسانیعرب

 قرن هفدهم و هجدهم میالدی

به منابع اطلی  که مشوق رجوع« به سوی سرچشمه»به همی  نحو، عبارت اومانیستی 

شناسنان نینز گردیند تنا بخش عنرببود، از نیمۀ دوم قرن شانزدهم میالدی به بعد الهام

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Ernest Renan. 

2.Averroes et l'Averroisme. 

3. Venice. 

4. Humanist. 

5. Ad fonts. 

6. Arabists. 
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شناسی تناریخی را از طرین  تنالش بنرای بنه دسنت آوردن فعالیت خود در زمینۀ زبان

واسیه از منابع اطلی عربنی اخنذ شنده باشند، ارتقنا تصویری از فرهنگ اسالمی که بی

دان پروتسنتان سوئیسنی در م( الهینات۳۸۲۰-۳۸۸۰) 1یش ُهتینگنربخشند. یوهان هاینر

منتشنر  3م در زوریخ۳۸۹۲که در سال  2الهیاتی-منتخبات تاریخیکتاب خویش با عنوان 

« شناسنیسودمندی عربنی در الهینات، طنب، حقنوق، فلسنفه و زبان»شد، فصلی را به 

شناسی عربنی ده در کتاباختصاص داد. با وجود ای ، وی ناگزیر بود بر جزئیات ارائه ش

 تکیه کند و بیش از همه از ای  آثار استفاده نمود:

ابن  نندیم )وفنات  الفهرستق(، و کتاب ۸۸۹اب  ابی ُاطیبعه )وفات  طبقات ایطباءِ 

کنه توسنط لئننو  4در بناب برخنی مننرداِن ننامی عنربق ینا پنس از آن(، و کتناب ۱۹۹

  م به نگارش درآمده بود. ۳۹۲۰در سال  5آفریکانو 
شننا  انگلیسنی بنه ننام های بیشتری دست یافت عرباولی  فردی که به پیشرفت

آوری های خیی عربی در مشرق زمی  را جمعم( بود. وی نسخه۳۸۸۳-۳۸۰۳) 6پوکوک
تاریخ مختصنر م در آکسفورد، منبع تاریخی اسالمی مهمی با عنوان ۳۸۸۱نمود و در سال 

به همراه ترجمۀ یتی  آن منتشر کرد. وی پنیش  را 7گریگوریو  )اب  العبری( فی الّدَولِ 
م فصلی از ای  اثر را به همراه تفسنیری مفصنل از آن، تحنت عننوان ۳۸۹۰از آن در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Johann Heinrich Hottinger. 

2. Analecta historic – theological. 

3. Zurich. 

4. De viris quibusdam illustribus apud Arabes. 

5. Leo Africanus. 

6. Pococke. 

7 .Bar Hebraeus غریغوریو  المعروف باب  العبری، تاریخ مختصر الدولای  اثر بارها منتشر شده است از آن جمله: ؛ ،

توسط عبدالمحمد آیتی به زبان فارسی ترجمه  مختصر تاریخ الدولق. ای  اثر با عنوان ۳۳۲۳، داراآلفاق العربیةقاهره: 

پور و حشمت اّله نیز توسط محمدعلی تا  ش(. ترجمة دیگری از آن۳۱۰۰شده است )انتشارات علمی و فرهنگی، 

 ش( )م(.۳۱۸۳ریاضی منتشر شده است )انتشارات اطالعات، 
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ای غنی از اطالعنات را در منتشر نمود. در ای  اثر، پوکوک مجموعه 1تاریخ اعراب ۀنمون
گنردآوری کنرده بنود. های خیی عربنی اسالمی بر مبنای سایر کتاب ۀتاریخ فلسف ۀزمین

آوری شنده را منتقداننه مسلماً پوکوک هنوز در جایگاهی قرار نداشت که میالب جمنع
هنا و بررسی نماید و از این  رو جزئینات خناص میالنب وی نیازمنند برخنی بنازبینی
نگاراننه اطالحات هستند. با وجود ای ، ای  کتاب نشانگر اولی  مجموعه میالب تناریخ

 ۀفلسف ۀمی بود و دقیقاً تا قرن نوزدهم منبعی برای تحقیقات در زمیناسال ۀفلسف ۀدر حوز
م پوکوک به اتفاق پسر خنود ۳۸۰۳آمد. در سال اسالمی برای مورخان بعدی به شمار می

ای را همنراه بنا ترجمنه حی ب  یقظانطفیل با عنوان مت  اطلی عربی داستان فلسفی اب 
میالدی به زبانهای انگلیسی، هلندی و  ۳۹و  ۳۰ون یتی  از آن منتشر نمود. ای  اثر در قر

 آلمانی ترجمه شد.
با وجود ای ، نسخۀ پوکوک دقیقاً تا قرن نوزدهم تنها مت  فلسنفی شنناخته شنده در 

اسالمی از متنون اطنلی بنه یکبناره روا   ۀمند فلسفنظام ۀاروپا به زبان اطلی بود. میالع
اسالمی، همانگونه که پیشتر  ۀتاریخ فلسف ۀزمیننیافت. از ای  رو آثار تمهیدی پوکوک در 

اشاره شد، تا قرن ننوزدهم منیالدی بندون آنکنه میلنب جدیندی بنه آن اضنافه شنود 
 شد. آثار شایان ذکر در ای  برهه عبارتند از:برداری میکپی

 ۀدر مورد منشاء، تنوالی و دور VII(؛ تاریخ فلسفه کتاب ۳۸۹۹ 3)لیدن: 2گئورگ ُهرن
 )به زبان یتی (؛ 4حیات فالسفه

)بنه  7هاگرایی در نزد ترکعقل ۀتاریخ فلسف(؛ ۳۸۸۳ 6)نیویورک: 5هانر بالتاز سیلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Specimen historiae Arabum. 

2. Georg Horn. 

3. Leiden. 

4. Historia philosophiae libri VII quibus de origine, succession, sectis et vita philosophorum. 

5. Hener. Balthas. Seelman. 

6. Halae. 

7. Historia rationalis philosophiae apud Turcas. 
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 زبان یتی (؛

درآمدی بر میالعات تناریخی ادبنی (؛ ۳۰۸۳ 2)هلمستادی: 1یوهان گُتفرید یکه ماخر
  )به زبان یتی (؛ 3اعراب

فلسننفی در مننورد منشنناء ای از تنناریخ (؛ خالطننه۳۰۲۹ 5)ناپننل: 4 . پ. کاپاسننو

 )به زبان یتی (؛ 6های آنپیشرفت

)به  10فلسفه ۀ(؛ تاریخ نقدان۳۰۹۸ 9؛ آمستردام:۳۰۱۰ 8)لندن: 7آندره فرنسوا بورو ِدلَند

 زبان فرانسه(؛ 

ای آکادمینک از نموننه(؛ ۳۰۳۹ 12)آلتنورفی: 11کریستوفرو  کارلو  فنابریکیو 
 زبان یتی (؛ )به  13میالعات فلسفه یونانی در میان اعراب

تاریخ در پنج مجلد(؛  ۳۰۳۲-۳۰۳۳ 15)لیپسیا 14و در را  همه: یوهان یاکوب بروکر

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Johann Gottfried Lakemacher. 

2. Helmstadii.  

3. Dissertatio inauguralis historic-litteraria de fatis studiorum apud Arabes. 

4. G.P.Capasso. 

5. Neaoli. 

6. Historiae philosophiae synopsis sive de origine et progressu philosophiae. 

7. Andre-Francois Boureau-Deslandes. 

8. London. 

9. Amsterdam. 

10. Histoire critique de la philosophie. 

11. Christophorus Carlous Fabricius. 

12. Altorfi. 

13. Specimen academicum de studio philosophiae graecae inter Arabes. 

14. Johann Jakobe Brucker. 

15. Lipsiae. 
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 )به زبان یتی (. 1فلسفه ۀنقادان

های ای  مورخی  در باب فلسفۀ اسالمی در طیفنی مینان طنرد کامنل تنا گیرینتیجه

ی فلسنفی، در نگارگیرد. به طور حتم تفاسیر مختلف از اهداف تاریختحسیِ  آن قرار می

برخی از فالسنفۀ اسنالمی،  2ای  اختالف آراء نقشی کلیدی داشتند. میاب  دیدگاه بروکر

اند، اما این  امنر بنه هنی  های شایسته و پیروان خوب ارسیو بودهدانچه بسا متافیزیک

 رود.اسالمی به شمار نمی ۀعنوان دلیلی کافی برای تکریم فلسف

دتی بعد همچنان نافذ بود. ای  دیدگاه از سوی مفسری دیدگاه اساساً منفی بروکر تا م

 4خردورزاننه ۀروح فلسنفدر جلد ششم اثر خود با عننوان  3کانتی، به نام دیتریش تیِدم 

م( کنه بنه بررسنی اعنراب پنیش از ۳۰۸۹مورد نقد قرار گرفت. وی در جلند چهنارم )

پردازد، طرد فلسنفۀ میسینا بود[ ]که فیلسوفی متأثر از فارابی و اب  5ریموندو  لولو 

اسالمی نیز  ۀنویسد که شایسته است فلسفشمارد و میاسالمی توسط بروکر را مردود می

تینِدم  در «. های عقلی، مورد تقدیر آینندگان قرارگینردبه خاطر اطالح و توسعۀ حییه»

 سینا یافنت؛شناسی اب توان در اطیالحوضوح و قیعیت فراوانی را می»نویسد: ادامه می

های وی عم  فراواننی وجنود دارد، تفکنراتش دارای نظمنی شنگرف و گیریدر نتیجه

تیدم  «. ارتباط و همبستگی جدی است. او به معنای حقیقی کلمه، متفکری مستقل بود...

م ۳۳۸۱که در سال  کتاب الشفاسینا با عنوان یتینی مابعدالیبیعه اب  ۀدر اثر خود به ترجم

کند که با سختی فراوانی توانسته اسنت کند؛ وی ادعا میاره میدر ونیز به چاپ رسید اش

رشد های یتی  منتشر شدۀ آثار اب به ای  اثر دست یابد. سایر منابع اطلی فلسفی، ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Historia critica philosophiae. 

2. Brucker. 

3. Dieterich Tiedemann. 

4. Geist der Spekulativen Philosophie. 

5. Raymundus Lullus. 
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داللة یتینی کتاب  ۀمبتنی بر ترجم 1طفیل هستند؛ همچنی  آثار آراء و عقاید نویسانۀو اب 
 میمون وجود دارد. اب الحائرین 

کتناب تعلیمنی تناریخ  با عننوان 2در قرن هجدهم میالدی، نه اثر یوهان گوتلیب بول
هی   5تاریخ فلسفهبا عنوان  4و نه کتاب ویلهلم گوتلیب تِنِم  3فلسفه و منابع انتقادی آن

توجهی را به ارمغان نیاوردند. اما در کنار آثار تیدم ، هر دوی ای  آثنار یک پیشرفت قابل

نگاران فلسفی در قرن نوزدهم میالدی شدند. در نتیجنه اطلی برای تاریخ تبدیل به منابع

توان گفت که همچنان پس از تیدم ، هی  تحولی در راسنتای میالعنۀ متنون اطنلی می

 فلسفۀ اسالمی و ارزیابی آن از ای  رهگذر طورت نگرفت.  

 قرن نوزدهم میالدی

یوست. میالنب عربنی بنه منظنور ای  تحول نهایتاً در قرن نوزدهم میالدی به وقوع پ

منند توسنط پیگیری تنأثیرات دوران باسنتان در اسنالم بنه شنکل نظنام ۀتحقی  در زمین

 7م(، گوسنتاو فلوگنل۳۹۳۰-۳۰۹۰) 6شناسانی همچنون یوهنان گئنورگ وننریششرق

م(، و در نهاینت منوریتس اشنتای  ۳۹۸۸-۳۹۰۹) 8م(، فردیناند ووستنفلد۳۹۰۲-۳۹۰۰)

( ضبط و ثبت شد و برای اولی  بار تصحیح متون رون  گرفت. م۳۸۰۰-۳۹۳۸) 9اشنایدر

عربی نیز تعمیم یافت. اسامی شایان ذکنر  -یهودی و فلسفۀ یهودی ۀای  فعالیت به فلسف

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. doxographic. 

2. Johann Gottlieb Buhle. 

3. Lehrbuch der Geschichte der Philosophie und einer Kritischen Literatur derselben. 

4. Willhelm Gottieb Tennemann. 

5. Geschichte der Philosophie. 

6. Johann Georg Wenrich. 

7. Gustav Flügel. 

8. Ferdinand Wüstenfeid. 

9. Moritz Steinschneider. 
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 در ای  زمینه، عبارتند از:

حکایاتی در باب تاریخ فلسفۀ مدرسی قرون وسنیا در اثر خود با عنوان  1فرانتس دلیت 

منتشر شد، میالب پرباری  3م در ییپتسیگ۳۹۳۳که در سال  2ماناندر میان یهودیان و مسل

توان به افراد زیر اشاره کرد: آگوسنت دهد؛ همچنی  میکه عمدتاً کالمی هستند ارائه می

 6م(، سننالومون مونننک۳۹۸۳-۳۹۰۹) 5م(، ویلیننام کننورتُ ۳۹۹۰-۳۹۰۸) 4اشننمولدرز

 8ینندریش دیتریسننیم( و فر۳۹۰۳-۳۹۰۸) 7م(، مننارکو  یننوزف مننولر۳۹۰۱-۳۹۸۰)

 م(. ۳۹۲۳-۳۸۰۱)

دانسنت؛ وی بابنت چننی  اسنالمی را ذاتناً اطنیل نمنی ۀآگوست اشمولدرز، فلسف

عربنی و  ۀای در مورد فلسفمورخ فلسفه، در سخنرانی 9دیدگاهی از سوی هاینریش ریتر

ارائه شد، منورد انتقناد  10م در آکادمی گوتینگ ۳۹۳۳گرایان سنتی عرب که در سال جزم

عربی و بنه وینژه  ۀشناخت ما از فلسف ۀرفت. عنوان سخنرانی وی چنی  بود: دربارقرار گ

اسالمی، ارنسنت رننان  ۀاولی  پشتیبان واقعی فلسف 11کیش عربی.عقاید متکلمان راست

نخستی  بنار در  12اب  رشد و اب  رشدگراییم( بود که کتاب وی با عنوان ۳۹۲۱-۳۹۸۲)
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Franz Delitzsch. 

2. Anekdota zur Geschichte der mittelalterlichen Scholastik unter fuden und Moslemen. 

3. Leipzig. 

4. August Schmolders. 

5. William Cureton.  

6. Salmon Munk. 

7. Marcus Joseph Müller. 

8. Friedrich Dieterici. 

9. Heinrich Ritter. 

10. Gottingen. 

11. Über unsere Kenntnis der arabischen Philosophie und besondres über die Philosophie der orthodoxen 

arabischen Dogmatiker. 

12. Averroes et l'Averroisme. 
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بنه وینژه در « عربی )اسنالمی( ۀفلسف»بر اطالت م منتشر شد؛ رنان ۳۹۹۱پاریس در سال 

کند؛ اگرچه از نظر وی قرون یازدهم و دوازدهم میالدی )پنجم و ششم هجری( تأکید می

ای تر الهیات اسالم اینگونه نیست. رنان ای  ایده را در سنخنرانیاسالم یا به عبارت دقی 

در سورب  ایراد کرد، بسط  1«اسالم و علوم»م با عنوان ۳۹۹۱مار  سال  ۲۸که در تاریخ 

عصر وی، ]سنیّد[ جمنال و گسترش داد. ای  سخنرانی با انتقادات مستقیمی از سوی هم

)افغانی( مواجه شد که اهمیت بیشتری برای نقش اعراب در پنذیرش  ]اسد آبادی[الدی  

 قائل بود و به عقیدۀ او نه تنها عقل بلکه دین  اسنالم« ساسانی -علوم یونانی»و پرورش 

نقش ایفا کنرده اسنت. بنا وجنود این  در « تمدنی برتر»نیز در آموزش بشریّت به سوی 

)افغنانی( نینز نتوانسنت تصنویری از  ]اسد آبادی[الدی  تحلیل نهایی حتی ] سید[ جمال

میان دی  و فلسفه یا علوم به دست دهد. با ای  حنال نظنر وی مبننی بنر تعلنیم  ۀمصالح

تربیت نوع »در باب  2سالم که یادآور اثر گ. ی. لسینگبشریت از طری  عقل و دی  در ا

تنوان در چننی  نظنری را منی ۀنماید. پیشیناست، ارزیابی مثبتی از اسالم ارائه می 3«بشر

م در ۳۹۸۰در سال  5یهودی یافت که در یادبود سالومون مونک 4ساموئل مودلینگر ۀیادنام

موننک ینا در بناب ارزش میالعنات  ۀمیادنابه چاپ رسید. ای  یادنامه با عنوان  6لمبرگ
« شناسنیشرق»پردازد که به شرح ای  موضوع می 7تاریخ فرهنگ ۀشرق شناسی در زمین

و منشنا « تنری  مبنانی علنوم مختلنفکهن »و « همواره در خون مونک وجود داشنت»

ارزیابی مجدد و کامنل تناریخ »کند و از ای  منظر را مشخص می« های اخالقی ماسنت»

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Islam and the sciences. 

2. G.E. Lessing. 

3. Erziehung des Menschengeschlechtes. 

4. Samuel Modlinger. 

5. Salomon Munk. 

6. Lemberg. 

7. Reminiszenz an Munk oder über den Werth des Orientalismus für die Kulturgeschichte. 
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 «. مری الزامی استجهان، ا

های مثبتی همچنان نادر بود. ای  دیندگاه پنس از نفنوذ و با وجود ای ، چنی  ارزیابی

تأثیر مونک و رنان راه خود را در آثار مربوط به تاریخ فلسفه، به ویژه در آثار نوشته شنده 

 به زبان فرانسوی باز کرد. اسامی شایان ذکر در ای  زمینه عبارتند از: 

 ؛2م(: تاریخ عمومی فلسفه از قدیمتری  ازمنه تا قرن نوزدهم۳۹۸۰) 1َزنویکتور کو

 ؛4مدرسی ۀتاریخ فلسفم(: ۳۹۹۰) 3ب. اورو

 ؛6تاریخ فلسفه م(:۳۹۹۸)ویرایش کلی سوم  5پ. َولِ 

 .8قرون وسیی ۀم(: مبانی تاریخ عمومی و تیبیقی فالسف۳۸۰۹) 7فرانسوا پیکاوِ 

ای محتناط اسالمی تا اندازه ۀفلسف ۀشان دربارشناسان نیز عموماً در قضاوتخود شرق

هایی نگاریبودند. آنان فعالیت خود را محدود به تصحیح آثار، میالعات موضوعی و تک

 کردند.در باب یک فیلسوف خاص می

 قرن بیستم میالدی

شنا  نوشنته شند و داننش قابنل اسالمی که توسط یک عرب ۀاولی  تاریخ فلسف

اثنر تنی. ی. دی  9تاریخ فلسفه در اسنالمگرفت اطلی را در بر میای از منابع مالحظه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Victor Cousin. 

2. Histoire générale de la philosophie depuis les temps les plus anciens jusqu'au XIX siècle. 

3. B. Haureau. 

4. Histoire de la philosophie scolastique. 

5. P. Vallet. 

6. Histoire de la philosophie. 

7. Francois Picavet. 

8. Esquisse d'une histoire générale et compare des philosophes médiévales. 

9. Geschichte der Philosophie im Islam. 
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ای  اثر کار خنود  ۀنویسند 3م منتشر شد.۳۸۰۳در سال  2است که در اشتوتگارت 1بوئر

در سنال  5که در هنارلم 4فلسفه در اسالمرا با ویرایشی کلی ]به زبان هلندی[ با عنوان  

مخاطبان هلندی را مد نظنر داشنت.  تری ازم منتشر شد ادامه داد که طیف وسیع۳۸۲۳

داند؛ به اعتقاد وی یونانی می ۀرا محصول ادغام التقاطِی فلسف« اسالمی ۀفلسف»دی بوئر 

عقالنی نداشته است. با وجود  ۀفلسفۀ اسالمی هی  سهم قابل توجهی در پیشرفت عمد

پنس اسالمی به ادعای وی شایسته توجه تاریخی منا بنوده و انندامش در  ۀای ، فلسف

پوشش یونانی، نمایان است و شاید قادر باشد بصیرتی نسبت به شرایط ظهور فلسنفه 

اسنالمی ننه تنهنا بنه تنأثیر ارسنیو  ۀفراهم کند. دی بوئر در توطیف خنود از فلسنف

نماید. پردازد، بلکه در مقایسه با پیشینیان خود تأکید بیشتری بر میراث افالطونی میمی

دهد، به عنوان مثال میان حکنیم های متعددی که انجام میبا وجود ای ، وی در مقایسه

، قادر به تفکینک دقین  نیسنت. «افالطون در عباِی نبوِی محمد ]ص[»حاکم فارابی و 

نقص دیگری که باید در ای  زمینه بدان اشاره نمود، نبوِد فصنلی در منورد علنم کنالم 

زمینۀ دینِی تفلسف کارانۀ وی در خصوص پساست و در همی  راستا، سکوت محافظه

ها برای جبنران این  اسالمی و اهمیت آن در بسط عقاید اسالمی است. یکی از تالش

ای کوتناه، امنا در آن دوره بسنیار در خالطنه 6هنا توسنط ایگنناتس گلندزیهرکاستی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. T.J. de Boer. 

2. Stuttgart. 

ط عبا  شوقی به فارسی ترجمه شده است )تهران: ش توس۳۱۳۱در سال « تاریخ فلسفه در اسالم». ای  اثر با عنوان  3

 مؤسسة میبوعاتی عیائی( )م(.

4. De wijsbegeerte in den Islam. 

5. Haarlem. 

6. Ignaz Goldziher. 
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 1فلسنفۀ اسنالمی و یهنودیاسالمی و یهودی بنا عننوان  ۀبخش، در باب فلسفآگاهی

 م منتشر شد. ۳۸۰۸طورت گرفت که در سال 

 ۀها را در میالعم( نتوانست ای  ایده۳۸۳۹-۳۹۰۳) 2شنا  آلمانی ماکس هورتِ شرق

فلسنفۀ اسنالم در مناسنباتش بنا م در مونیخ تحت عنوان ۳۸۲۳تاریخی خود که در سال 
منتشر شد دنبال کند. وی در ای  اثر که در مقایسه بنا  3های فلسفی شرِق باختربینیجهان

هنا بنر اندیشنۀ نماید، دربنارۀ تنأثیر هنندیه بیشتری به عرفان اسالمی میآثار قبلی توج

کند. وی به دلیل استفاده از اطیالحات نامربوطی که از فلسفۀ مدرسی اسالمی مبالغه می

کنننده از گیرد، غالباً تصویری غلط، مبهم و گمراهو بیش از همه از فلسفۀ معاطر بهره می

زمینۀ اسالمی افکار، نادینده شواهد متنی و پس ]در اثر وی[ دهد.اندیشۀ اسالمی ارائه می

خیز ای که در زمینی حاطلجهان بینی شرقی»گرفته شده است. هورت  به تعبیر خودش 

گیرد و معتقد است کنه این  را در نظر می« بستر محکمی پیدا کرده و ریشه دوانده است

وی «. انست دیدگاه خویش را بپرورانددیدگاه یونانیان بود که تو»بینی تنها به کمک جهان

بیند که در آن می« بینی سامیکشمکِش شهود بصری ایرانی را با جهان»در فلسفۀ اسالمی 

تبیی  «. آن روزگار پذیرفته است ۀشدتأثیراتی از تمامی کشورهای متمدِن جهاِن شناخته »

 رسد که: هورت  در ای  ایدۀ جسورانه به او  خود می

ها ابداع شد. فلسفۀ اسالمی آن نوعی از افکنار را بنه منا می توسط ایرانیفلسفۀ اسال»

دهد که فردی از نژاد آریایی زیر آفتاب جنوب و تحت تأثیرات رنگارنگ خاور نشان می

 «. ها استو باختر قادر به پروراندن آن

، «تکامنل بنرهم  ۀعناطنر نظرین»هایی است: وی از اثر هورت  مملو از چنی  کلیشه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Die islamische und die judische philosophie. 

2. Max Horten. 

3. Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen Weltans chauungen des 

westlichen Orients. 
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 ۀیی»با عناوینی چون « انسان کامل»ناپذیر عرفان اسالمی، به عنوان بخش جدایی« توتف»

ننوعی از خودشناسنِی »، «تغییر ذات نخستی ، تغییر روح نخسنتی »، «حقیقت ۀعمی  هم

گوید. هورت  در اثرش سخ  می و غیره« اشیاء عالم ۀآغازی  وجود هم ۀنقی»و « خداوند

م به چاپ رسید به ۳۸۳۹که در سال  1معنا ۀنگی اسالم در حییقابلیت تیور فرهبا عنوان 

 کند. اشاره می« حد و مرز عقل اسالمیقابلیت گسترش بی»

توان ]در ای  اثر[ نادیده گرفنت: انعکا  گرایشات فلسفی اواخر قرن نوزدهم را نمی

آن غلبه کرد، و  بر« ابر مرد»نیچه از انسان به عنوان امری که باید از طری  « بنیادی  ۀتجرب»

کنند. هورت  بنه همنی  که نیچه برای اروپائیان قائل بود، به ذه  خیور می« ایسروری»

ننوع »اسالمی، یا به بیان دیگر با مبالغه دربارۀ  ۀطورت با مبالغه دربارۀ بخش ایرانی فلسف

. بنا دهد که یادآور ارنست رنان است، نوعی از نژادپرستی از خود نشان می«انسان آریایی

ظرفینت و »رسد نژادپرستی هورت  بنه تنامالت وی در خصنوِص وجود ای  به نظر می

 شود.تاثیرات خارجی، محدود می ۀبه واسی« پتانسیل پیشرفت در اسالم

ایدئولوژی و شنفافیتی « »پدیدارشناسی نوی »با ای  حال ادعای هورت  مبنی بر اینکه 

نیز به مراتب برتر اسنت، ینادآور « درسیم ۀحتی از فلسف»ایجاد کرده است که « مفهومی

-۳۹۹۸) 2معاطر یعنی پدیدارشناسی ادموند هوسنرل ۀگرایش متفاوت دیگری در فلسف

دهنند کنه م( نیز هسنت. بنا وجنود این ، اشنارات هنورت  بنه نیچنه نشنان منی۳۸۱۹

 ۀپدیدارشناسی، تنها مضموِن مکرری نیست که بر تفسنیر و توطنیف هنورت  از فلسنف

زیستی  ۀتجرب»شمار هورت  نظیر داشته است. عالوه بر ای ، اطیالحات بی اسالمی تاثیر

، «ذات نخسننتی »، «حقیقننت نخسننتی »، «هسننتی نخسننتی »، «روح نخسننتی »، «بنیننادی 

حقیقت »و « ذات نخستی »ای که هورت  میان و غیره به همراه مقایسه« واقعیت نخستی »

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Die Kulturelle Entwicklungsfähigkeit des Islam auf geistigem Gebiete. 

2. Edmund Husserl. 
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 1سنم اسنتعالیِی کنانتِی روبنرت راینینگنرآلیبه دست داد، یادآور اینده« و تفکر نخستی 

گویند کنه واقعینات نخسنتی  بنه عننوان م( است که سنخ  از این  منی۳۹۸۸-۳۸۹۹)

 شوند. از پیش متعیّ  می« های نخستی تجربه»

پایه برای تفسیر فلسفۀ اسالمی از طری  تحمیل توطیفات هورت  تالشی سست و بی

حنوی کنه در توطنیفات وی واقعینات اطیالحات و مقویت فلسفۀ معاطر است؛ به ن

 اند.موجود در متوِن آثار فلسفۀ اسالمی بدفهمیده شده و مورد سوء تعبیر قرارگرفته

ای از متون تصحیح از زمان هورت  تا کنون، شناخت ما از فلسفۀ اسالمی با حجم گسترده

حنو رو بنه های فردی و آثار تاریخی عمومی افزایش یافته است که بنه نشدۀ عربی، پژوهش

گیرند و راه خود را از ای  دیدگاه سنتی که فلسفۀ اسالمی بنا رشدی فالسفۀ ایرانی را در بر می

اسنالمی در زمیننۀ -کنند. منابع دسنت دوم اروپنایی و عربنیرشد به پایان رسید، جدا میاب 

ر توان تمامی آنها را مشخص کنرد. آثنافلسفۀ اسالمی اکنون چنان گسترده شده است که نمی

نگاشتی نوشته شده به زبانهای اروپایی که مبتنی بر منابع اطلی )به زبان اطنلی و تاریخِی تک

 شده( هستند، به ترتیب زمانی شامل موارد زیر هستند: یا به طورت ترجمه

 )به زبان ایتالیایی(؛ 3عرب ۀفلسفم(: ۳۸۱۸) 2 . قادری

)بنه زبنان  5متنون اطنلیاسالمی بر اسا   ۀمبانی فلسفم(: ۳۸۳۰) 4علی مهدی خان

 انگلیسی(؛

 )به زبان فرانسه(؛ 7اسالمی ۀاندیشم(: ۳۸۹۱) 6حلمی ضیاء اولک 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Kantian Robert Reininger. 

2. G. Quadri. 

3. La filosofia degli arabi nel sao fiori, I-II, Firenze, ۳۸۱۸.  

4. Ali Mahdi Khan. 

5. The Elements of Islamic Philosophy based on original texts, Lahore. 

6. Hilmi Ziyan Ulken. 

7. La pensée de l'Islam.  
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 2مسنلمان( –اسنپانیائی  ۀاسپانیائی )فلسف ۀ: تاریخ فلسف۳۸۹۰ 1میگل کروز ارناندث

 )به زبان اسپانیائی(؛ 4: تاریخ تفکر اندلس۳۸۹۹ 3: تاریخ تفکر جهان اسالم۳۸۹۳

به زبنان  6عنوان فلسفه و کالم اسالمیای  اثر با [م(: ۳۸۹۹؛ ۲۳۸۸) 5مونتگمری وات

فارسی ترجمه شده است )مترجم: ابوالفضل عزتی؛ تهران، انتشارات علمنی و فرهنگنی، 

 )به زبان انگلیسی(؛ ]ش(۳۱۰۰

 )به زبان انگلیسی(؛ 7اسالمی ۀفلسفم(: ۳۸۸۲م. سعید شیخ )

ای  اثنر بنا [م(: 1966؛ 1963آثار منتشر شده توسط میان محمد شریف ) ۀمجموع

جمعی از مؤلفان  ۀبه زبان فارسی ترجمه شده است )ترجم 8تاریخ فلسفه در اسالمعنوان 

)به  ببهان    ]ش(۳۱۰۰-۳۱۸۲زیر نظر نصر اّله پورجوادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 

 انگلیسی(؛

 ۀتناریخ فلسنفای  اثنر بنا عننوان [م(: 1986، 1981؛ 1974؛ 1964) 9هانری کربن
سنید جنواد طباطبنائی، تهنران:  ۀدو بار به زبان فارسی ترجمه شده است )ترجم اسالمی

اسننداّله مباشننری، تهننران: انتشننارات امیرکبیننر،  ۀش؛ ترجمنن۳۱۰۰انتشننارات کننویر، 

]ش(۳۱۹۲
 )ب  ببان فرانسوی(؛ 10

به زبنان  سیر فلسفه در جهان اسالمای  اثر با عنوان [م(: 1983؛ 1970ماجد فخری )

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Miguel Cruz Hernandes. 

2. Historia de la filosofia Espańola: Filosofia hispano-musulmana, Madrid.  

3. Historia del Pensamiento en el mundo islamico, Madrid.  

4. Historia del Pensamiento en el-Andalus, Madrid.  

5. W. Montgomery Watt. 

6. Islamic Philosophy and Theology.  

7. Islamic Philosophy, Lahore. 

8. A History of Muslim Philosophy. 

9. Henri Corbin. 

10. Histoire de la philosophie. 
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جمعی از مترجمنان زینر نظنر نصنر اّله پورجنوادی،  ۀترجمه شده است )ترجمفارسی 

]ش(۳۱۰۲تهران: مرکز نظر دانشگاهی، 
 )ب  ببان انگلیسی(؛ 1

: المعتزلننه و ایشنناعره ۳)جلنند مننذاهب ایسننالمیی م(: 1972عبههداحرنمن بههد ی )

لهد نخسه    )ج م((۳۸۰۱: اسماعیلیه، قرامیه، نَُصیریّه، دروزیه )۲م(؛ جلد۳۸۰۳)بیروت: 

 آن ب  ببان فرانس  ترجم  شده اس (؛ 

 )به زبان آلمانی(؛  3اسالمی قرون وسیی ۀفلسفم(: ۳۸۹۹) 2میشائل مورا

 )به زبان اسپانیایی(؛  5تفکر فلسفی عربم(: ۳۸۹۹) 4رافائل رامون گِررو

)به زبان  7اسالمی کالسیک ۀفلسفم(: ۳۸۸۰) 6توفی  ابراهیم به همراه آرتور ساگادیف

 یسی(؛ انگل

)بنه زبنان  8ۀاسنالمی و فالسنف ۀفلسنفم(: ۳۸۸۳محمد شریف خان و م. انور سلیم )

 انگلیسی(؛ 

 )به زبان ایتالیایی(؛  10متفکران بزرگ اسالمم(: ۳۸۸۸) 9کارماِل بافیون

تناریخ فلسنفه ای  اثر با عنوان [م(: 1996) یرایش  11سید نسین نصر   احیور حیمن
جمعی از مترجمان، تهران: انتشنارات  ۀده است )ترجمبه زبان فارسی ترجمه ش اسالمی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. A History of Islamic Philosophy. 

2. Michael Marmura. 

3. Die islamische Philosophie des Mittelalters. 

4. Raffael Ramon Guerrero. 

5. El Pensamiento filosofico arabe, Madrid. 

6. Taufic Ibrahim together with Arthur Sagadeev. 

7. Classical Islamic Philosophy, Moscow. 

8. Muslim Philosophy and Philosophers, Delhi. 

9. Carmela Baffion. 

10. I grandi pensatori dell'Islam, Roma. 

11. Oliver Leaman. 
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]ش(۳۱۹۹-۳۱۹۱حکمت، 
1. 

اگر نقاط ضعف موجود در تفاسیر فردی نظیر استفاده از اطیالحات مدرن همراه بنا 

هنای خناص همچنون آمیز بر برخی از جنبههای نامربوط مؤلف یا تأکید مبالغهیادداشت

همراه با تأثیر آیی  زرتشتی در آثار هنانری  تأکید بسیار بر عرفان و شناخت باطنی شیعی

شنود کنه کرب  را عجالتاً مورد اغماض قرار دهیم، گرایش رو بنه رشندی مشناهده منی

زمیننۀ اسنالمی کند و توجه بیشتری به پسبه یکدیگر تلقی می ۀفلسفه و الهیات را وابست

 های مورد بحث دارد.  فلسفه

یخی نویسندگان مسلمان طنحت دارد، اگرچنه ای  امر به ویژه در مورد میالعات تار

میالعات ایشان نیز همانند برخی از آثار نوشته شده به زبان اروپایی کنه در بنای بنه آنهنا 

اشاره شد، به جای آنکه به لحاظ تاریخی نقادانه و تحلیلنی باشنند، بنه توطنیفی بنودن 

که بنرای تفسنیر و فهنم  –داران یونانی با طالیه گرایش دارند. در ای  آثار اغلب مقایسه

شود و تأکید بسیار زیادی بر اطنالت نادیده گرفته می –تحویت تاریخی ضروری است 

رسد بخشی از ای  گرایش، واکنشی علیه رویکرد منفی شود. به نظر میفلسفۀ اسالمی می

های قبلنی مقالنه نگاری اروپایی در زمینۀ فلسفه باشد )در ای  زمینه به بخشساب  تاریخ

گرایانه در جهنان اسنالم مراجعه کنید(. با وجود ای ، همچنی  ای  امر با گرایشات اسالم

هنا، کنونی تقویت شده است و به فلسفه نیز تعمیم یافتنه اسنت. در بین  این  گنرایش

نظنران مورخی  مسلمان بر اطالت و استقالل اندیشۀ اسالمی از طری  ارجاع به طناحب

رشند( تأکیند گراینی در اسنالم )اب های پیشگام عقلچهره تیمیه( یامذهبی )غزالی، اب 

آید، فهرستی بنه ترتینب زمنانی از منؤلفی  مسنلمان )و بعضناً چه در پی میکنند. آنمی

 اند: نگارانۀ فلسفۀ اسالمی است که عمدتاً به زبان عربی نوشته شدهمسیحِی( آثار تک

)بنه زبنان  المشرق و المغرب االسم  فی ةتاریخ فمسفم(: ۳۸۲۰محمد لیفی جمعه )

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. History of Islamic Philosophy. 
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 عربی(؛

 )به زبان ترکی(؛ 2م(: جریانهای فلسفی در اسالم۳۸۱۱-۳۸۲۸) 1اسماعیل حقّی

، دراسنات (: اعنالم الفلسنفة العربینةم1957) 3کمال الیازیجی و انیوان قّیا  کَنَرم

  مفّصله و نصوص مبّوبه مشروحه )به زبان عربی(؛

اثنر وی بنا عننوان تناریخ فلسنفه در جهنان [م(: 1958) 4حنا فاخوری و خلیل الجر

عبدالمحمد آیتی، تهنران: انتشنارات  ۀبه زبان فارسی ترجمه شده است )ترجم 5اسالمی

 ؛ )به زبان عربی( ]ش(۳۱۹۹علمی و فرهنگی، 

)بهه   مشروع رویا جدیدة للفکر العربی فی العصنر الوسنیطم(: 1971) 6طیب تیزینی

   زبان عربی(؛

المنالاهج الدییالی فالی الفلسالفة     م(: ۳۸۰۰؛ )هج الفلسفة العربیةمنام(: ۳۸۸۹عمر فر خ )
 )ب  ببان عربی(؛  م(: تاریخ الفکر العربی إلی أیام اب  خلدون۳۸۰۲العربیة؛ )

 )به زبان عربی(؛  تاریخ الفکر الفلسفی فی ایسالم: 7م(۳۸۰۸محمد علی ابوَریّان )

)بنه  فی الفلسالفة االسالممیة  م(: ۳۸۹۳؛ )فی الفکر االسالمیم(: ۳۸۰۸ابراهیم مدکور )

 زبان عربی(؛

)بنه   من الفلسفة الیونانیة الی الفلسالفة االسالممیة  م(: ۳۸۹۳محمد عبدالرحم  مرحبا )

 زبان عربی(؛

 )به زبان عربی(. تاریخ الفلسفة العربیةم(: ۳۸۹۳جمیل طلیبا )

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Ismail Hakki. 

2. Islamda felsefe ceryanlari, Istanbal, ۳۸۲۸. 

3. Kamal al-Yazidji and Antun Ghattas Karam.  

4. Hanna al-Fakhuri and Khalil al-Djurr. 

 تاریخ الفلسفة العربیة.. 5

6. Tayyib Tizini. 

 م است )م(.۳۸۸۰. تاریخ چاپ نخست آن 7
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 بندی مطالبجمع

تعنداد  ۀا بنه واسنیاسالمی به عنوان یک رشتۀ تحقیقی مستقل، نه تنه ۀتاسیس فلسف

اسالمی، بلکه از طری  فصول  ۀها در خصوص موضوع کلی فلسفنگاریای از تکفزاینده

قنرون وسنیی و در  ۀاسالمی در آثار جدیند در منورد فلسنف ۀفالسف ۀنوشته شده دربار

ها و میالعات جدید، به وضوح قابل مشناهده اسنت. و همچنی  تصحیح هادایرةالمعارف

ادامنۀ جسنتجوی حقیقنت و حکمنت ... کنه »نون طنرفاً منادامی کنه فلسفۀ اسالمی اک

شنود. کسنانی کنه باشد، ادامۀ فلسفۀ یونانی تلقنی منی« بار در یونان آغاز گشتنخستی 

 مشتاق مشارکت در جستجوی حقیقت هستند باید سواب  ای  جستجو را میالعه کنند.

مغفنول در فلسنفۀ در ای  خصوص، همچنان نیازمند تصحیح آثنار منتشنر نشنده ینا 

عربنی، -اسالمی هستیم. میالعۀ ای  میالب باید شامل مکتوبنات ترجمنه شندۀ یوننانی

های فالسفۀ اسالمی بر آثار متفکران یونانی، و همچنی  فضا و محیط اسالمی حاکم شرح

های خاص باشد. مقایسۀ منابع و میالعۀ تنأثیر تناریخی اندیشنۀ بر اندیشمندان و اندیشه

 دهد. ی هرمنوتیکی به سوی حقیقت را نشان میاسالمی، مسیر

به همی  نحو، جا دارد تا به تنوعات و ظرائف غالباً مغفول اندیشۀ اسنالمی از طرین  

مقایسۀ فالسفۀ )اسالمی و غیر اسالمِی( قدیم و جدید و نینز از طرین  مقایسنۀ اخنالِف 

أکید قناطعی بنه نقنش فالسفۀ اسالمی و غیراسالمی توجه شود: در انجام ای  امر، باید ت

شود که تا کنون به آن بهناء داده نشنده اسنت؛  1اندیشۀ قروِن وسیایِی یهودی و َمدَرسی

عربِی متوِن فلسفی و همچنی  آثار عربی ترجمه -سریانی-هاِی یونانیمیالعات و ترجمه

اندیشۀ اسنالمی در تمنامی « فهمِ »شده به یتی  و عبری، ابزارهای مفیدی در بازسازی و 

 عاد آن هستند. اب

شناسنی جنامعی طیف وسیع تفاسیر مدرن و جدید از فلسفۀ اسالمی، که هنوز کتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Scholastic. 
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تواند تصویر ناقصی در اختیار ما قرار دهد؛ بنا وجنود طرفاً می 1برای آن موجود نیست،

ای ، نباید در میالعۀ فلسفۀ اسالمی آنها را نیز نادیده گرفت. البته، نباید توقعاتمان خیلنی 

پردازند و ینا از شنواهد متننی ها اغلب طرفاً به وجوهی تخصصی میباشد زیرا آنزیاد 

 بسیار غافل هستند.

همچنان با همان حّدت و شّدت بنه قنّوت  «به سوی سرچشمه»شعار اومانیستِی 

 ۀخود باقی است. به همی  نحو، اهمیت تاریخی و کلی فلسفۀ اسالمی کنه در مقدمن

ز ارزش خود را اثبنات کنرده اسنت. همچننی  اهمینت ای  مقاله به آن اشاره شد، نی

فلسفی از عالَم ن  الهیاتی و طبیعین  ای اسالمی از مفاهیمی ذاتاً مابعدالیبیعیزمینهپس

رسد در آن ایمان با جستجوی دینی و فلسفِی راینج کاماًل مشهود است که به نظر می

 از معرفت مرتبط است. 

علوم اسالمی و پیوند آن با دی  و فلسنفه  ۀلذا جستجوی معرفت، مبنای اطلی توسع

ای تاریخی از مشغولیت ذه  آدمی به مسائل و معارِف حاطل است. پیوند مذکور نمونه

ای که میان گرانهاز فکر بشری است. اهمیت تاریخی و کلی فلسفۀ اسالمی و نقش واسیه

دهندۀ خود نشاندوران باستان و قرون وسیی دارد مشخص شده است، و ای  امر به نوبۀ 

 رابیۀ میان فلسفه و علوم و میان فلسفه و مابعدالیبیعه یا الهیات اسالمی است. 

، 2طنور کنه منارتی  پِلِسننرگیری از جهات مختلفی اهمینت دارد: همنانای  نتیجه

تاریخ علوم در اسالم به عنوان وظیفنۀ شنا ، در سخنرانی افتتاحیۀ خود با عنوان شرق
کنند، م در فرانکفورت منشر شد، بینان منی۳۸۱۳که در سال  3رنمیالعات اسالمی مد

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ده در ای  مقاله، نک: های اسالمی و نیز تکمیل فهرست آثار معرفی ش. جهت اطالع از کتابشناسی تفصیلی تاریخ فلسفه1

. ۳۱۸۰، زمستان ۰، فصلنامة تاریخ فلسفه، شمارة «های اسالمیکتابشناسی توطیفی تاریخ فلسفه»انواری، سعید، 

 .۳۱۸۲، بهار ۳۲، فصلنامة تاریخ فلسفه، شمارة«های که کتابشناسی تاریخ فلسفه»همچنی  نک: همو، 

2. Martin Plessner. 

3. Die Geschichte der Wissenschaften im Islam als Aufgabe der modernen Islamwissenschaften. 
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دیگر طرفاً بررسی تاریخ علم در اسالم از وظایف میالعات اسنالمی جدیند نیسنت؛ 

اکنون بررسی تاریخ فلسفه در اسالم از آغاز تا به امروز نیز در ردیف وظایف میالعات 

 اسالمی جای دارد. 

ه تاریخ کلی فلسفه و علم است، بلکه خبنر از ای  امر نه فقط نویدبخش کمکی مهم ب

 دهد.فهم بهتری از عالَمِ معنوِی اسالم و همزیستِی آن بی  عقل و دی  می

، حکمنتای  همزیستی موجود در مفهوم فلسفۀ اسالمی، ینا بنه عبنارتی در مفهنوم 

مورد تأکید قرار گرفتنه  1در اسالم« فلسفه»معنا و نقش توسط سید حسی  نصر در کتاب 

فلسفه »تلقی کرده، لذا « خادمِ اشراق و شناخت باطنی»است. نصر همانند کُربَ  فلسفه را 

با وجود ای ، فلسفۀ «. کندناشی از اتحاد معنوی ایجاد می ۀپلی میان جمود منیقی و جذب

است که به نحو عرفانی نضج گرفتنه اسنت، « ای نبویفلسفه»اسالمی از دید نصر اطویً 

دهد؛ فلسفۀ اسالمی بندل بنه یقت است که همه چیز را به هم پیوند مییعنی بینشی از حق

شنود. اکننون، طبن  در رویارویی با علم و فلسفۀ غیر اسالمی مدرن می« عقالنی»ابزاری 

توان شود؛ و میمی 3جایگزی  خردورزی 2تصوری که نصر از فلسفه دارد، شهود عقالنی

 به درک مابعدالیبیعی ارتقا یافت.  از طری  تأویل )تفسیر رمزی( از معرفت علمی

از جملنه  –توان گفت که آگاهی علمی ما اکنون بر اهمیت تاریخ فلسفهدر نهایت می

کند. اینک معلوم شده است که تاریخ فلسفۀ اسنالمی و تاکید می –اهمیت فلسفۀ اسالمی

  بنه به طور کلی، تاریخ فلسفه طرفاً توطیفی از خیاهای اندیشۀ بشری نیست. پنرداخت

ینابی بنه فلسفۀ اسالمی نیز طرفاً برخاسنته از اشنتیاقی خینالی و آرمنانی جهنت دسنت

نیست. یعنی اشتیاقی معمول و متنداول در رمانتیسیسنم آلمنانِی قنروِن « حکمت شرقی»

 شناسان بود. هجدهم و نوزدهم که تا قرن بیستم میالدی قوۀ محّرک برخی از شرق

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. The Meaning and Role of "Philosophy" in Islam.  

2. Intellectual Intuition. 

3. Rationality. 
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فلسفۀ اسالمی ممارستی برای ذه  است که بنه آن کاماًل برعکس باید اذعان کرد که 
انند. هایی را دریابد که در گذر زمان پدیدار شندهدهد تا ساختارها و اسلوبآموزش می

فهم فلسفۀ اسالمی بیانگر چالشی مداوم میان قوای ادراکی بشر و نیروی خالقانۀ آن یعنی 
سالمی، یعنی مشکلی کنه خیال است. بدی  ترتیب مشکل اطالت و استقالل فلسفۀ ا ۀقو

شناسان و مورخی  فلسفه بسنیار منورد بحنث توسط متفکران مسلمان و همچنی  شرق
  ای است.گرفت، اکنون دیگر بحثی حاشیهقرار می


