
 

  برخی بررسی ها درباره جهان بينی ها
  و جنبش های اجتماعی در ایران
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  هدف اين نوشته 
ما در اين جا قصد نداريم فهرست جامعی از کل منابع تحقيقی درباره سير              

ـ فلسفی و جريانات فکری و اجتماعی را در ايران به دست دهيم، زيرا جهان بينی های دينی 
الزمه اين کار يک تحقيق بيبليوگرافيک وسيع و تنظيم فهرستی است که شايد به صورت 

به عالوه اين کار به نحوی از انحاء در اين يا آن زمينه به وسيله بسياری . کتابی ضخيم بر آيد
بلکه مقصد ما در اين جا آن است که . نجام گرفته استاز پژوهندگان خارجی و ايرانی ا

تصوری از دامنه وسيع اين منابع ، نوع آن ها، شيوه استفاده از آن ها برای خواننده اين کتاب 
حاصل آيد تا روشن گردد تالش هايی که تا امروز انجام گرفته است، با همه دامنه و ارزندگی 

 ارثيه فلسفی و ايده ئولوژيک خلق های ساکن فالت ايران بالانکار آن، هنوز بايد ادامه يابد تا
  .و از آن جمله کشور ما به شکل جامعی بررسی شود

منابعی را که برای مطالعه سير تفکر فلسفی در ايران بايد مورد مطالعه اجمالی يا   
  :ان به چهار گروه اساسی تقسيم کرددقيق قرار داد می تو

  ولوژيک خود فالسفه و انديشه وران ايران قبل و بعد از اسالمآثار فلسفی و ايده ئ: گروه اول 
آنچه که مولفين ايرانی و عرب درباره سير تفکر فلسفی و جريانات فکری در : گروه دوم 

  کشور ما در قرون سالفه نوشته اند،
کتبی که مولفين باختری درباره جريانات فلسفی و فکری در ايران تصنيف و : گروه سوم 
  ه اند،تأليف کرد

  .آنچه که مولفين معاصر ايران  وعرب در اين باره نگاشته اند: گروه چهارم 
  

  آثار خوِد فالسفه و اندیشه وران ایران : گروه اول 
ن ما به زبان های ئولوژيک و فلسفی در سرزميه ها قرن آن چنان کوهی از آثار ايدطی د

علمی و تجزيه مطالب آن کار ، فارسی و عربی به وجود آمده که بررسی اوستايی، پهلوی
  .نسل هاست

غير از اوستا، که به زبان اوستايی است، متونی که در دوران اشکانی و ساسانی و تا سه 
 و  آذرفرنبعقرن اوليه تسلط مسلمانان در گوشه و کنار ايران به دست موبدان زرتشتی از قبيل

  فلسفی و منطقی و يا آثاریولی پس از اسالم خاص. ديگران نوشته شده به زبان پهلوی است
مثال . غه ادبی يا تاريخی به خود گرفته فراوان استبکه محتوی مباحث فلسفی است ولی ص

ولی . به عربی يا دانش نامه عالئی به فارسی از آثار صرفا فلسفی ابن سيناست» شفا«
ه آثار شاهنامه فردوسی يا خمسه نظامی يا منظومه های عطار يا مثنوی مولوی و امثالهم ک

صرفا فلسفی نيست، از افکار فلسفی فراوانی انباشته است که نمی تواند مورد بررسی 
بخش عمده و شکننده آثار فلسفی و منطقی پس . پژوهندگان تفکر فلسفی در ايران قرار نگيرد

زبان عربی در اثر . از اسالم در کشور ما به زبان عربی که زبان علمی نگاشته شده است
اصالحی شگرفی که بر اثر مقدار انبوه ترجمه ها يافته بود و در نتيجه انتشار غناء لغوی و 

به همين . وسيع آن در بالد اسالمی به افزار نيرومند ارتباط فکری و پيوند علمی بدل شد



 

جهت آموختن زبان عربی و درک آثار فلسفی به اين زبان برای پژوهنده فلسفه ايران امريست 
ف ديگر ترجمه کامل يا ملخص متون عربی فالسفه ايرانی و عرب از طر. بديهی و ناگزير

در اين مورد کارهايی شده است ولی هنوز به . به زبان فارسی کاريست ضرور و سودمند
  . هيچ وجه کافی نيست

  :مجموعه آثار گروه نخست را می توان به سه دسته زيرين تقسيم کرد
يدئولوژيک قبل از اسالم است عرف جريانات اآثار به زبان اوستايی و پهلوی که م: دسته اول

مينوگ «، »دينکرت« ، »بندهشن « ، »زند و پازند« ، »اوستا و خرده اوستا« مانند
و يک سلسله اندرزنامه ها مانند اندرزنامه های اوشنر دانا، » شکند گمانی ويچار« ، »خرت

 بعضی از اين آثار .زرتشت، آذرپاد مارسپندان، بزرگمهر، خسرو کواتان و غيره و غيره
مانند متن کامل اوستا و يا کتاب عظيم دينکرت دائره المعارفی است که بايد برای بررسی آن 

« و » گرشاسب نامه «و » شاهنامه « بررسی آثاری مانند . ها هنوز کار زيادی انجام گيرد
ت که که گرچه به فارسی دری است ولی ترجمه هائيس» کليله و دمنه « و » ويس و رامين 

گاه مستقيم و گاه از طريق عربی از روی آثار پهلوی انجام گرفته برای روشن کردن محيط 
 ئولوژيک فراوانی است، د است و به عالوه متضمن نکات ايدفکری دوران پيش از اسالم مفي

  .به ويژه آن نکاتی که رواج و تداول زيادی پيدا کرده بود
وران طبيعی است که مطالعه آثار مولفين غير برای بررسی جريانات ايده ئولوژيک اين د

درباره ايران همزماِن  ) ارمنی، گرجی، يونانی، رومی، سريانی، هندی و گاه چينی( ايرانی 
مثال يکی از فالسفه مکتب آتن که در دوران خسرو انوشيروان به ايران . آن ها ضرور است

حل آن مسائلی که خسرو « نام داشت رساله ای نگاشت تحت عنوان» پريسکيانوس«آمد و 
روشن است که . متن التينی اين رساله در دست است. »شاه ايران درباره آن ترديدهايی دارد

چنين رساله ای چه اندازه می تواند برای روشن کردن نحوه بحث های فلسفی دوران خسرو 
  . اول ساسانی سودمند باشد

سی در الهيات و طبيعيات و نفسانيات و آثار صرفا فلسفی که به زبان تازی يا پار: دسته دوم
ما انبوه کتب . سياست مدن و منطق و اخالق به وسيله فالسفه ايرانی نگاشته شده است

مذهبی، فقهی، اصولی، کالمی و غيره را در اين جا کنار می گذاريم، چون اين رشته ايست 
 و بحث در عام ترين جداگانه و مستقل و مقصد ما تنها آن کتبی است که به سير تفکر فلسفی

از ابن » ادب الصغير« و » ادب الکبير« از اين قبيل است . مسائل، اختصاص يافته است
و » شفا« فارابی و » رساله فی مبادی آراء اهل المدينه فاضله« و » فصوص الحکم«مقفع و 

 از ابن» دانشنامه عالئی« و » منطق المشرقين« و » االشارات و التنبيهات« و » نجات«
کيميای « و » مقاصد الفالسفه« و » المنقد من الضالل« و » تهافت الفالسفه«سينا و 
فيلسوف آذربايجانی و شاگرد ابن سينا » مراتب الوجود« ابو حامد غزالی طوسی و » سعادت

شيخ » مجموعه فی حکمت اللهيه«و» حکمت االشراق«ابوالحسن بن مرزبان بهمنيار و 
کتاب « ابو سليمان منطقی سجستانی و » صوان الحکمه«و اشراق شهاب الدين سهروردی 

خالصه الوفا فی «ابوحيان توحيدی شاگرد سجستانی و » مقابسات«و » االمتاع و اموانسه
ابوعلی مسکويه و » طهارت االعراق«و » جاودان خرد« و » اختصار رسائل اخوان الصفا 

« و » المخلص« و » شاراتشرح ا«ناصر خسرو و » زادالمسافرين«و » جامع الحکمتين«
» اخالق ناصری«و » شرح اشارات«، فخر رازی و »تعجيز الفالسفه«و » مباحث المشرقيه

قطب الدين شيرازی و » دره التاج« خواجه نصير و رساالت فلسفی افضل الدين کاشانی و 
عبدالرزق الهيجی و » گوهر مراد« مالصدرا و » اسفار االربعه«ميرداماد و » قبسات«
ميرزا جلوه و آثار » تحقيق الحرکه فی الجوهر«حاج مال هادی سبزواری و » ظومهمن«

ف، ميرزا آقاخان کرمانی، سيد جمال الدين اسد آبادی، متفکر  امتفکرين اخير مانند طالب
ف که آثار زيادی به فارسی دارد و در مسير تفکر ايرانی موثر بوده است و اآذربايجانی آخوند

  . خيابانی و کسروی و ارانی و ديگراننوشته های شيخ محمد



 

آنچه که از آثار متفکران ايرانی از زرتشت تا ارانی نام برديم تنها گوشه ای از اين آثار 
شايد روزی برسد که کليات آثار اين مولفين به تفصيل يا تلخيص به فارسی ترجمه و . است

 مقوالت، احکام و در مجلدات منظم با شروح و حواشی الزمه طبع شود و مسير تکامل
  . جريانات فکری در فلسفه ايرانی روشن تر از آن شود که اکنون چنان است

آثار ادبی ـ فلسفی که به نظم يا نثر در زبان پارسی نگاشته شده و متضمن مسائل : دسته سوم
است مانند منظومه های عرفانی عطار و ) سياست، اخالق و غيره(حکمت عملی عرفانی يا 

وی و شبستری و رباعيات و غزليات فلسفی و آزاد انديشانه خيام و حافظ و سنايی و مول
آثاری که متضمن مسائل سياسی و اجتماعی و اخالقی است مانند مرزبان نامه و قابوس نامه 

 سعدی و نوشته های انتقادی مصلح الدينو سياست نامه و نوشته های منظوم و منثور شيخ 
 منظومه های گران قدر فردوسی و نظامی و افکار فلسفی به همين ترتيب در. عبيد زاکانی

و نيز روشن است که در کتب مؤلفانی مانند طبری، مسعودی، . فراوانی بيان شده است
ثعالبی، ابن نديم، يعقوبی، تاريخ های بيهقی، بلعمی، چهار مقاله عروضی، سياست نامه، 

 التواريخ، و غيره نيز می توان حبيب السير، عالم آراء، ناسخ، قابوس نامه، روضه الصفا
  .اطالعات فراوانی درباره حيات معنوی در ايران بدست آورد

  
  آنچه که در قرون وسطی مولفين عرب و ایرانی نگاشته اند : گروه دوم

تعداد کتبی که مولفين عرب و ايرانی در قرون وسطی درباره فرهنگ ايران نگاشته اند و در 
 عالوه بر تاريخ فلسفه و ايده ئولوژی، آثار متعددی درباره .خورد مراجعه است اندک نيست

تاريخ سياسی و جغرافيا و ادب و علوم در دوران پس از اسالم نگاشته شده که مطالعه آن ها 
. منظور ما در اين جا همه کتب نيست. برای روشن کردن مختصات عصر ضروريست

  و جريانات ايداره فالسفهمنظور آن دسته از کتب محدودی است که به طور اخص درب
ئولوژيک به ويژه بين قرن های چهارم تا ششم هجری از جانب عده ای از مولفين عرب و 
ايرانی تاليف شده و مهم ترين و مفيد ترين آن ها که متأسفانه به جز يکی همه به عربی است 

» هتتمه صوان الحکم«ابوسليمان منطقی سجستانی و » صوان الحکمه«: عبارت است از
به فارسی تأليف علی بن زيد بيهقی و ) »دره االخبار و لمعه االنوار« موسوم به (
از نويسندگان فصيح و تيز تأليف ابوحيان توحيدی شاگرد ابوسليمان منطقی و » مقابسات«

تأليف وزير جمال الدين ابوالحسن بن القاضی » اخبا العلماء باخبار الحکماء«هوش عرب و 
» تاريخ الحکماء« و ) از مردم شهر قفط از شهرهای مصر( االشرف معروف به قفطی 

 ملل و« تأليف ابن ابی اصيبعه و » عيون االنباء فی طبقات االطباء«تأليف شهرزوری و 
» الخطط المقريزيه«ابو منصور اشعری بغدادی و » الفرق بين الفرق«شهرستانی و » نحل

از مردم شهر مقارزه ( تأليف تقی الدين احمدبن علی بن عبدالقادر محمد معروف به مقريزی 
وفيات «تأليف ابوالفرج محمد بن اسحق بن نديم الوراق و » الفهرست«و ) واقع در بعلبک 

تأليف تاج » االنساب«تأليف ياقوت حموی و» معجم االدباء«بن خلکان و تأليف ا» االعيان
مسعودی » التنبيه و االشراف« و » مروج الذهب«االسالم قاضی ابو سعيد محمد سمعانی و 

  .و غيره
همه اين کتب در تاريخ فلسفه نيست و برخی از آن ها تنها بنا به علل و مناسباتی   

ست ولی همه اين کتب را بايد جزء منابع ضرور تحقيق در متضمن نام فالسفه و آثار آن ها
بايد دانست که حتی . تاريخ تفکر فلسفی و اجتماعی به ويژه در دوران پس از اسالم شمرد

آن هم (مولفين کتبی که صرفا قصد بيان تاريخ فلسفه داشته اند غالبا به ذکر شرح زندگی 
و شمارش بعضی آثار اکتفا ورزيده اند و بيان برخی سخنان حکيمانه ) مجمل و گاه مغلوط

ولی به هر جهت اين آثار به علت قرب زمانی متضمن يک رشته اطالعات درباره فالسفه 
پس از اسالم است که پژوهنده مجهز به اسلوب صحيح تحقيق می تواند از آن اطالعات، به 

گر ملخصی از اين بسيار به جا خواهد بود ا. موقع و به جای خود استفاده های فراوان ببرد



 

کتب يا منتخباتی از آنچه که برای ايرانيان ضروريست به پارسی ترجمه می گرديد تا کار 
  .پژوهندگانی که عربی نمی دانند تسهيل می شد

  
  آنچه که مولفين باختری درباره فلسفه ایران نوشته اند : گروه سوم

 فلسفه ما کليه آثاری در اين جا منظور نگارنده از تأليفات مولفين باختری درباره
نيست که در قرون وسطی و جديده در ترجمه و تشريح و تبيين آثار فالسفه و علماء ما به 

ويژه فارابی، ابن سينا، رازی، بيرونی، غزالی و ديگران نوشته شده است زيرا تعداد اين کتب  
رساالت و که بسياری از آن ها به زبان التين است از صدها متجاوز است و نيز منظور، 

مقاالتی نيست که در زمينه فلسفه ايران در اروپا و امريکا به طبع رسيده و در ميان آن ها گاه     
پژوهش های عميقی وجود دارد، بلکه منظور يک سلسله آثار اساسی محققين اروپايی است 
ود که طی آن ها کوشش شده است فلسفه و تفکر اجتماعی ايران در يکی يا همه ادوار، در وج

اين آثار را می توان  جزء کتبی دانست که پژوهنده . يک يا چند تن از نمايندگانش تشريح شود
از ميان آن ها بدون رعايت نظم خاص و بر حسب مثال . بايد ضرورتا بدان ها مراجعه نمايد

تأليف دبر » تاريخ فلسفه در اسالم« از آن جمله است کتاب ذی قيمت . برخی را ذکر می کنيم
 زمانی آن را آقای عباس شوقی به فارسی ترجمه کرد ولی بهتر است ترجمه اين کتاب  که1

و ديگر آثار » الغزالی«  و کتاب 2تأليف هرتن» فلسفه در اسالم« و کتاب . تجديد شود
 يکی از پژوهندگان مطلع و دقيق فرانسوی در رشته فلسفه شرق و 3تحقيقی بارون کاررادوو

و غيره » فرهنگ فلسفی ابن سينا«و » ماهيت و وجود« مانند 4گواشن نيز کليه تأليفات مادام 
که در رديف بهترين و دقيق ترين آثار تحقيقی درباره فلسفه ابن سيناست و آثار متعدد دليسی 

 مولف تحقيقات پر ارزشی درباره فلسفه  و کالم کشورهای خالفت و تأثير علوم 5اليری 
در تاريخ که يکی از آثار را آقای احمد آرام » عرب«فلسفی يونانی در اين فلسفه و مقام تفکر 

 و 6ترجمه کرده است، و تأليفات کريمسکی » انتقال علوم يونانی به عالم اسالمی«به نام 
و از آن جمله حکمت اشراق سهروردی و ( هارولد نيکلسن و هانری کربن درباره تصوف 

و ) اوروئيسم( درباره فلسفه ابن رشد 7 و نوشته های ارنست رنان) عرفان جالل الدين مولوی
 و 9 درباره اسالم و صوفيگری و فلسفه غزالی و پژوهش های کمن 8تحقيقات گلد تسيهر 

 10آرتور کريستنسن دانمارکی و اتاکارکليما درباره مانيگری و مزدکی گری و آثار مريس بوژ
 درباره تاريخ 11ی درباره فلسفه ابن رشد و غزالی و کتاب مولف معاصر آلمان هرمان ل

 درباره 13 و ماکسيم ردنسن 12ماترياليسم در قرون وسطی و نيز پژوهش هايلوی ماسينسون 
در رديف منابعی که در آن . جريانات ايده ئولوژيک قرون وسطايی ما و غيره و غيره

اطالعات وسيع درباره آثار و مواضع فلسفه ما ذکر شده است بايد از دائره المعارف دو 
مدخل کتاب شناسی برای بررسی فلسفه « و کتاب 15 و پينه 14اثر کرائوس» المیاس«جلدی
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 مختصر درباره فلسفه کتاب شناسی« و 1948 چاپ برن سال 17 اثر بخنسکی 16»عرب
آثار مربوط به فلسفه عرب منتشره در باختر مسيحی از «  و کتاب 18»عرب در جهان

  19.نام برد » 1885 تا 1810
ن برخی از جمهوری ها مانند جمهوری های شوروی آذربايجان و در اتحاد شوروی که در آ

تاجيکستان و ازبکستان از شرکاء اين يا آن بخش از ارثيه فرهنگی مشترک با ما در اين يا آن 
ند تالش وسيعی برای تنظيم اين فرهنگ در کار انجام گرفتن است و درباره  ادوران از تاريخ

 و ناصر خسرو و نظامی و بسياری آثار و رجال ديگر اوستای زرتشت و ابن سينا و بهمنيار
کتاب پروفسور پژوهش های با ارزش انجام گرفته است و از آن جمله و به ويژه بايد از 

و کتاب کوچک ولی با ارزش دانشمند جوان اندره برتلس » اوستا«ماکوولسکی درباره 
ونوف، پطروشوسکی، درباره ناصر خسرو و آثار محققانه پروفسور پيگولوسکايا، دياک

ن ارمنی و گرجی نيز تا حد تحقيقات دانشمندا. براگينسکی، زاخودر و ديگران نام برد
  . ی به روشن کردن بخش هايی از حيات ايده ئولوژيک جامعه ما کمک می کندهمعتناب

  
  آنچه مولفين معاصر ایران و عرب نوشته اند : گروه چهارم 

نيز ) به ويژه مصر و سوريه و عراق(بی ر ما و همچنين در کشورهای عردر کشو
نشر می يابد،       متون انتقادی . اند نظيم آثار فلسفی همت گماشتهپژوهندگان به تدوين و ت

  .، مقاالت و رساالت تحقيقی درباره اشخاص و  جريانات فکری نوشته می شودويژه نامه ها
از ميان مولفين معاصر .  اندمولفين عرب برای انتشار تاريخ های جامع فلسفه نيز کوشيده

تاريخ فالسفه االسالم فی « محمد لطفی جمعه مصنف عرب به عنوان مثال می توان از
تاريخ االسالم السياسی و الدينی و الثقافی و «و ابراهيم حسن مصنف » المشرق و المغرب

 »بندلی جوزی«و » ضحی االسالم و فجر االسالم«و دکتر احمد امين مصنف » جتماعیاال
و جميل صليبا مولف آثاری درباره » اريخ الحرکات الفکريه فی االسالممن ت«مولف کتاب 

ابن سينا و دکتر طه حسين و جرجی زيدان که درباره جريانات ايده ئولوژيک تأليفاتی دارند 
بيست مقاله (، قزوينی )حواشی گات ها و يشت ها( مولفين ايرانی مانند پورداود. نام برد

، دکتر )جه الحق ابوعلی سيناح(، دکتر گوهرين) غزالی نامه(، همايی )الحکمهدرباره صوان 
ه در تاريخ فلسف(، مدرسی چهار دهی )تاريخ علوم عقلی( ، دکتر صفا)تاريخ تصوف( غنی
درباره تحليل (، فروزانفر )يرانی درباره طبيعتنظر متفکران ا(، دکتر سيد حسن نصر )اسالم

درالدين نظری به فلسفه ص(، مشکوه الدينی)رباره مولویتب دو نقد عطار و يک رشته ک
، مدرس )علم کالم( ، سيد احمد صفايی)حکمت الهی عام و خاص(، مهدی قمشه ای )شيرازی
، دکتر ) مولفات و مصنفات رازی( ، دکتر نجم آبادی ) خواجه نصير الدين طوسی( رضوی 

فرهنگ مصطلحات صوفيه ( يی، دکتر احمد علی رجا)فرهنگ علوم عقلی(سيد جعفر سجادی 
عالوه بر . يک رشته آثار درباره سير جهان بينی ها در ايران ايجاد کرده اند) فظدر ديوان حا

نام بردگان عده ای از پژوهندگان معاصر کشور ما مانند دکتر ارانی، دهخدا، دکتر سياسی، 
د شاهوردی، فروزانفر، دکتر محمود هومن، دکتر صديق، صادق هدايت، فاضل تونی، محم

، منوچهر بزرگمهر، عبدالحسين وغی، اکبر دانا سرشت، احمد کسرویدکتر صديقی، فر
زرين کوب، محمد تقی دانش پژوه، راشد، دشتی و جمعی ديگر در يک رشته کتب و مقاالت، 
مسائل مربوط به تاريخ تفکر فلسفی و جريانات فکری در ايران را مطرح کرده اند و مطالب 

و هفتصدمين  به عالوه به مناسبت هزاره ابن سينا. ت فراوانی بيان داشته اندجالب و ذی قيم
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17 Bochensky  
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ذکر اين فهرست های بسيار . جشن نامه ها و يادنامه هايی نشر يافته است سال خواجه نصير
بسيار ناقص و کامال نامنظم از منابع چهارگانه پژوهش فلسفه ايران تنها برای آن است که 

به ويژه آن که در اين عرصه برای نخستين بار  حقيق داشته باشند ومحققين تصوری از پهنه ت
گام می گذارد بداند که وی تنها با هضم عميق بهترين دست آوردهای تعميمی و تحليلی ديگر 

خود  پژوهندگان وبا اتکاء کامل به متون اصلی می تواند ادامه دهنده در خورد محققين پيش از
 راه آسان نرود و به نتايج سطحی و شتاب زده دل خوش باشد و کار را سهل نگيرد و از
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