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 تمدن اسالمی فلسفه و بر یونانی مشائی تب فلسفیواکاوی تأثیر مک

 2احمد رضا بهنیافر 1،زادهیداهلل حاجی

 چکیده

یکی یونان به عنوان یکی از مراکز مهم تمدنی قبل از اسالم، دارای مکاتب فلسفی گوناگونی بوده است. 

فلسفی  در کنار مکتب فلسفی هِرمسی دو مکتب مهم است که مشائی مکتب فلسفی ،تبامکاز این 

مکتب فلسفی مشاء هیت ماسوالی که در این جا مطرح است این است که  .دنیونان به شمار می رو تمدن

واکاوی این موضوع  ؟بر فلسفه و تمدن اسالمی تا چه میزان تاثیر گذاشته است فلسفه مشائی چیست و 

ای با ریشه های یونانی، به به عنوان فلسفه با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد فلسفه مشائی

، از قرن سوم هجری با ظهور بزرگانی چون کِندی و ای که داشتگرایانه و استداللییتی عقلماه جهت

سینا فلسفه مشائی را به کمال رساند. . پس از اینان ابنپدیدار شدپس از او فارابی، در تمدن اسالمی 

ای که در این فلسفه بر آن تاکید شده، از جمله اسباب رشد و اعتالی تمدن اسالمی در قرون گراییعقل

سوفانی چون با ظهور ضد فیل ن اسالمدر جها فلسفه مشائی هر چندچهارم و پنجم هجری شده است. 

                                                      
 y.hajizadeh@isca.ac.ir  . ایمیل: )نویسنده مسئول(استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 1
 behniafar@yahii.com، دامغان، ایراندامغان اسالمی واحددانشگاه آزاد گروه معارف اسالمی،استادیار  2

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2322-2891
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2717-2961
mailto:y.hajizadeh@isca.ac.ir


 
                       

                              
 بهنیارفو  زادهحاجی /تمدن اسالمی فلسفه و رب یواننی مشائی تب فلسفیواکاوی تأثیر مک                             

 

   8391، زمستان 4، شماره 9دوره اسالمی :  -ریانیمجله مطالعات ا

 

Page | 37 37 

غزالی، مدتی دچار رکود شد و فلسفه به طور کلی از میان اهل سنت رخت بربست، اما با ظهور بزرگانی از 

شیعه چون خواجه نصیرالدین طوسی و پس از وی فالسفه بزرگی که در عصر صفوی پدید آمدند و 

تا حدودی رشد تمدن اسالمی یابی فلسفه در میان شیعیان و حکمت متعالیه را نهادینه کردند، شاهد رونق

 در این مقطع هستیم.

 تمدن اسالمی. ابن سینا، عقل گرایی، یونان، مکتب مشائی،واژگان کلیدی: 

 مقدمه

با پایان یافتن نسبی فتوحات که موجب گسترش قلمرو جغرافیایی اسالمی شد و با ثباتی که در قلمرو 

کم توجه مسلمانان به علوم و دستاوردهای تمدنی سایر ملل جلب شد. یکی از اسالمی پدید آمد، کم

به تمدن اسالمی منتقل و  -به صورت مستقیم و غیرمستقیم–اش های تمدنیهایی که داشتهتمدن

تأثیرگذار در تمدن اسالمی شده، تمدن یونان است. پیشرفت علوم و نگارش آثار فراوان علمی در 

های گوناگون که در عصر نهضت ترجمه، به زبان عربی ترجمه شدند، سبب شده، تمدن یونان، از زمینه

ها بر تمدن اسالمی باشد. یکی از علومی که مسلمانان در روند آشنایی ترین و تأثیرگذارترین تمدنمهم

خویش با تمدن یونانی از آنان گرفتند، فلسفه است. این توضیح را باید همین جا اضافه کرد که تردیدی 
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لکه آثار اسالمی همانند های غیراسالمی نیست بنیست فلسفه اسالمی، صرفاً دانشی برگرفته از اندیشه

  3تفسیر قرآن و برخی از علوم مانند فقه، کالم و عرفان در پیدایی آن دخالت داشته است.

کرد، تشخیص مسلمانان در فلسفه یونانی، دو مکتب علمی که هر یک تفکر خاصی را نمایندگی می

 -دیگری  مکتب هرمسیدادند. یکی از این دو مکتب، قیاسی استداللی یا همان مکتب مشائی بود و 

هر یک از این مکاتب در دوره اسالمی و در میان  4فیثاغورسی بود که جنبه مابعد طبیعی داشت.

سوالی که در این جا مطرح است این  5اند.فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان، دارای تأثیرات و پیروانی بوده

جهان اسالم به چه صورت بوده و  ء درمشاتب فلسفی فلسفی مشائی، در مکاست که تأثیر و نفوذ مکتب 

ر ارتباط داد؟ فرضیه مد نظ تمدن اسالمی را به این مکتب و تأثیراتی که داشته اعتالیتوان فراز و آیا می

یونان تاثیر پذیرفته و این امر بر تمدن اسالمی نیز  مشاء تب فلسفیاین است که فلسفه اسالمی از مک

 تاثیرگذار شده است.

، جسته و «سه حکیم مسلمان»و «  علم و تمدن در اسالم»سید حسین نصر در دو کتاب پیش از این، 

سیر »ای نیز با عنوان و تأثیرات آن بر فلسفه اسالمی پرداخته است. مقاله فلسفی مشاء گریخته به مکتب

« میگرایی در جهان اسالم و تأثیر تاریخی آن در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالگرایی و نقلتحول عقل

                                                      
 58، ص 2؛ دینانی، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، ج 125به بعد ؛ زرین کوب، کارنامه اسالم، ص  9رک: کربن، تاریخ فلسفه اسالمی، ص  3
  14رک: نصر، علم و تمدن در اسالم، ص  4
    147، ص5آثار، ج، مجموعهمطهری 5
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در فصلنامه فقه و تاریخ و تمدن به قلم سید رضا افتخاری نوشته شده که نویسنده، سیر تحول را به سه 

مرحله تقابل و تعارض، همزیستی و تضارب و همگرایی و تعاطی تقسیم کرده و تالش کرده تأثیرات 

به میان نیامده،  شائیم تاریخی هر یک از این مراحل را بیان کند. در این مقاله سخنی از مکتب یونانی

مهدی نصرتیان  6ضمن اینکه تمرکز مباحث، عمدتاً بر تأثیرات هر یک از این ادوار بر فقه و اصول است.

نوشته، تالش کرده تأثیر فلسفه در « نقش فلسفه در تمدن اسالمی»ای که با عنوان اهور نیز در مقاله

 هیونانی بر فلسفمشاء ن مقاله نیز تأثیر فلسفه دین، اخالق، سیاست و کالم اسالمی را بیان کند. در ای

مقاالتی نیز درباره برخی از مکاتب فلسفی یونانی و اسالمی نوشته شده،  7اسالمی مورد توجه نبوده است.

یونانی بر فلسفه اسالمی و بر تمدن اسالمی مورد بررسی قرار  مشاء اما تاکنون تأثیر مکتب فلسفی

 نگرفته است.

 ی در تمدن اسالمیمکتب فلسفی مشائ

( که در آن جنبه عقلی، استداللی و Peripathetic Philosophyاستداللی مشائی) -مکتب قیاسی

ق م.( و پیروانش تعلق داشت و به تعبیری بر 322فلسفی، بر جنبه مابعد طبیعی غلبه دارد، به ارسطو)م.

                                                      
 35 -9گرایی در جهان اسالم و تأثیر تاریخی آن در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی، ص گرایی و نقلافتخاری، سیر تحول عقل 6
  103 -85رک: نصرتیان اهور، نقش فلسفه در تمدن اسالمی، ص  7
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این روش که در میان فالسفه اسالمی پیروان زیادى دارد،  8فلسفه او و بعضی از نوافالطونیان استوار بود.

« فلسفه استداللی»برخی معتقدند تعبیر تنها بر استدالل و برهان عقلى تکیه دارد. به همین جهت 

اصطالح مشاء در ادبیات  9مفیدِ مفهوم روش فلسفى مشّائین باشد.تواند ای است که میبهترین واژه

لسفی ارسطو، پیروان او، ابن سینا و شماری از فیلسوفان مسلمان به کار فلسفی معاصر، درباره شیوه ف

سینا و پیروانش، لزوماً به معنای تبعیت کامل آنان از رود. با این توضیح که اطالق شیوه مشائی بر ابنمی

اند، به کِندى، از فالسفه اسالمى که بیشترشان پیرو این روش بودههای فلسفی ارسطو نیست. اندیشه

توان اشاره باجه اندلسى میرشد اندلسى و ابنفارابى، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسى، میرداماد، ابن

 کرد. 

 کندی اولین چهره فلسفه مشائی

ای پیدا شدند که طرفدار مکتب فلسفی مشائیان در جهان اسالم از قرن سوم هجری به بعد، فالسفه

وی که عنوان  10ق.( است.260ف یعقوب بن اسحاق کِندی)م.بودند. اولین چهره در میان آنان، ابویوس

                                                      
و یسمى هو و أصحابه »...ن جهت بوده که آنان بحث های علمی را در حال راه رفتن)مشی( انجام می دادند. علت به کارگیری واژه مشاء درباره ارسطو و پیروانش نیز بدا 8

  61فاخوری و جر، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، ص ؛  424، ص 2شهرستانی، الملل و النحل، ج« المشائین
 140، ص5آثار، جمطهری، مجموعه  9

   315رسد. ابن ندیم، فهرست، ص نسب کندی به اشعث بن قیس می 10
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دان و فیلسوف ایتالیایی قرن شانزدهم و کاردانوس؛ ریاضی 11را یافته« فیلسوف العرب»برانگیزِ تحسین

با زبان سریانی و یونانی آشنایی داشت و  12وی را یکی از دوازده چهره متفکر و عقالنی بشریت دانسته،

یا نظارت بر ترجمه این آثار شد. ضمن  13ی با آثار علمی و فلسفی یونان و ترجمهاین امر سبب آشنایی و

اینکه همین آشنایی، بر اندیشه فلسفی وی تأثیرگذار شده است. به همین جهت برخی وی را فیلسوفی 

فیلسوفِ »ق.( ضمن معرفی وی به عنوان 372ابن جلجل)م.بعد از سال  14اند.یونانی مآب دانسته

نویسد: وی در تالیفات خود روش ارسطاطالیس)ارسطو( را در پیش در عالم اسالم، می« االطالقعلی

گرفته است... وی بسیاری از کتب فلسفه را به عربی ترجمه کرد، مشکالت آنها را بیان داشت، غوامض 

به  ق.( نیز از تبحر و آگاهی وی 646قفطی)م. 15آنها را تفسیر و تلخیص کرد و آنها را قابل فهم نمود.

  16فلسفه یونانی سخن گفته است.

ها و آثار، مکتب فلسفی مشائی اسالمی را که خود مبدل به کندی در مرحله بعد، تحت تأثیر همین اندیشه

گذاری کرد و بر مشائیان اسالمی پس از خویش تأثیرگذار نظام فلسفی مستقلی در جهان اسالم شد، بنیان

                                                      
   315؛ ابن ندیم، الفهرست، ص  485، ص 7جاحظ، الحیوان، ج 11
   12؛ نصر، سه حکیم مسلمان، ص  27نصر، علم و تمدن در اسالم، ص  12
 112رک: زرین کوب، کارنامه اسالم، ص  13
 به نقل از شبلی نعمان، مجموعه مقاالت. 346پور، کندی موسس حکمت مشاء در اسالم، ص جمال 14
    73ابن جلجل، طبقات االطباء، ص « و لم یکن فی اإلسالم غیره احتذى فی توالیفه حذو أرسطاطالیس...» 15
 500ریخ الحکماء، ص قفطی، تا« المشتهر فی الملة االسالمیه بالتبحر فی فنون الحکمة الیونانیه...» 16
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نویسد: تلفیق فلسفه ارسطو و افالطون سخن گفته، میهای کندی در کوب که از تالششد. زرین

  17.«محققان معتقدند تأثیر کندی در نقل علوم عقلی بین مسلمین بسیار بود»

گذاری کرد، ارسطویی و بیشتر نوافالطونی بود. به تعبیر یکی از محققان: مکتب استداللی که وی پایه

ی شرح شده به دست مفسران آن فلسفه ارسطوییگذار مکتبی دانست که در کِندی را باید بنیان»

تر اسکندرانی، با مکتب نوافالطونی، درهم آمیخته بود... وی در فلسفه به مکتب آتنی نوافالطونی نزدیک

بود تا به مکتب اسکندرانی که فارابی پذیرفته بود... وی میان عقل و ایمان یا میان فلسفه و دین قائل به 

  18.«شودآثار فارابی و ابن سینا دیده نمی چنان ارتباطی بود که در

مکتب مشائی در جهان اسالم در قرون چهارم و پنجم هجری بسیار نیرومند شد. در این دوره بزرگانی در 

 روند. ترین فالسفه عالم به شمار میفلسفه مشائی پیدا شدند که از بزرگ

 ای دیگر در فلسفه مشائیفارابی چهره

ق.(؛ دومین فیلسوف برجسته 339کمتر از یک قرن پس از کندی، ابونصر محمدبن طرخان فارابی)م. 

سینا، ظاهر شد. فارابی که به ترین نماینده مکتب مشائی قبل از ابنمشائی در جهان اسالم و برجسته

                                                      
  112زرین کوب، کارنامه اسالم، ص  17
 13 -10نصر، سه حکیم مسلمان، ص 18
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ترین شارح و ترین پیرو و بزرگبزرگ 19نیز شهرت دارد،« معلم ثانی»بندی علوم، به عنوان جهت تقسیم

منطق و  20ق.(328مفسر آثار ارسطو)در شرق جهان اسالم( است. وی در جوانی نزد متی بن یونس)م.

حضور  25اشتغال ورزید. 24به شاگردی یوحنا بن حیالن 23یا بغداد 22سپس در حران 21فلسفه را فرا گرفت

یر نبوده است، چرا که از تأثی ارسطو بیوی نزد اساتید تمدن سریانی، در گرایش وی به مکتب استداللی

فارابی طرز  26متی بن یونس به عنوان موسس مکتب ارسطویی بغداد و استاد فارابی یاد شده است.

امری که کامالً نشانگر تأثیرپذیری وی از  27دانست،استدالل ارسطو را کلید هرگونه بحث علمی می

غنون ارسطو نوشته و به جهت آثار مکتب ارسطویی است. این اندیشمند مسلمان، تفسیری بر منطق یا ار

موسس »از او به عنوان  -28«اغراض مابعدالطبیعه ارسطو»از جمله کتاب -فراوانی که در این زمینه نوشته

                                                      
   231، ص 7زرکلی، االعالم، ج 19
وفیات ؛ ابن خلکان،  323قفطی، تاریخ الحکماء، ص « و کان ببغداد...»نصرانی در زمان خالفت راضی؛ خلیفه عباسی ساکن بغداد بوده است.  یونس بن ابوبشر متى 20

  156، ص 5االعیان، ج
    266، ص 24ذهبی، تاریخ االسالم، ج« اخذ عنه الفارابی» 21
  235، ص 2شهری در منطقه شام که مرکز صابئین بوده است. رک:حموی، معجم البلدان، ج 22
  605ابن ابی اصبیعه، عیون االنباء، ص  23
   541، ص 5از حکمای نصرانی. رک: ابن خلکان، وفیات االعیان، ج 24
   105؛ مسعودی، التنبیه و االشراف، ص   605ابن ابی اصیبعه، عیون االنباء، ص « و قال ابونصر الفارابی عن نفسه انه تعلم من یوحنا بن حیالن» 25
   153، ص 5ابن خلکان، وفیات االعیان، ج 26
  16نصر، سه حکیم مسلمان، ص  27
    20، ص 7زرکلی، االعالم، ج« یعةله نحو مائة کتاب، منها... أغراض ما بعد الطب»  28
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شرح و تفسیری که وی بر کتاب مابعدالطبیعه یا متافیزیک ارسطو  29شود.نیز یاد می« منطق اسالمی

  30نوشت، به فهم این اثر به ابن سینا کمک کرد.

اندیشید. از اقدامات مهم او به اصالح دنیا و ایجاد مدینه فاضله برای تمامی انسانیت می ،فارابی در فلسفه

گفت دین محمدی با فلسفه یونانی متناقض وفق دادن میان دین اسالم و فلسفه یونانی است. وی می

و تأویالت فلسفی  نیست، حکما و انبیاء با هم اختالفی ندارند و اگر اختالفی هست، ظاهری است

های وی در این زمینه سبب شد میان ارسطو و عقاید اسالمی تواند این تعارضات را رفع کند. تالشمی

 یک نوع توفیقی داده شود و فلسفه ارسطو از اصول فلسفه اسالمی قلمداد شود.

 ابن سینا؛ اوج فلسفه مشائی در اسالم

و « حجة الحق»، «شیخ الرئیس»ق.( ملقب به 428ا)م.پس از کندی و فارابی، حسین بن عبداهلل بن سین

ای است که فلسفه مشائی در جهان اسالم به ترین چهرهچهره برجسته و بلکه برجسته 31«امیر پزشکان»

ترین فیلسوف و دانشمند اسالم و بزرگ»خود دیده است. این شخصیت علمی که از او به عنوان 

ق در بخارا متولد شد و به  370در سال  32یاد شده،« فنونموثرترین چهره آن در قلمرو کلی علوم و 

                                                      
  31نصر، علم و تمدن در اسالم، ص  29
   188مختصرالدول، صابن العبری، تاریخ « فانفتح علیّ فی الوقت أغراض ذلک الکتاب»سینا خود می گوید: ابن 30
 این لقب بیشتر در جهان غرب بر وی اطالق شده است. 31
 115کوب، کارنامه اسالم، ص خواند. زرینسینا را بزرگترین استاد فلسفه بعد از ارسطو میراجر بیکن انگلیسی نیز ابن 32نصر، علم و تمدن در اسالم، ص  32
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گونه که خود بیان کرده در جهت نبوغ و پشتکاری که داشت، به زودی مراتب ترقی را طی کرد و همان

کتاب »وی بعدها دایرة المعارف عظیمی به نام  33هیجده سالگی بر تمامی علوم زمان خویش مسلط شد.

ب، نماینده اوج فلسفه مشائی و موثرترین اثر مشائی در اسالم به شمار رفته  تالیف کرد و این کتا« الشفاء

، فلسفه «االشارات و التنبیهات»وی همچنین با نگارش اثر مهم دیگری در فلسفه با عنوان  34است.

کتاب الشفا و کتاب النجاة او، هر »گرایانه مشائی را در جهان اسالم رونق داد. گفته شده استداللی و عقل

به جز این دو کتاب، برخی  35.«فلسفه مشائی مسلمین است -المعارفدایرة-ترین مجموعهدو، هنوز مهم

هاى فلسفى بوعلى از کتاب»شود: اند. گفته میدیگر از آثار وی بر اساس فلسفه مشائی نگارش یافته

الحکمه همه حکمت  قبیل شفا، اشارات، نجات، دانشنامه عالئى، مبدأ و معاد، تعلیقات، مباحثات، عیون

بخشی به فلسفه مشائی و توجه و اهمیت وی به فلسفه مشائی، تأثیرات ابن سینا در رونق 36.«مشّاء است

  37یاد شده است.« استاد مشائیان اسالم»ای است که  از وی به عنوان تا اندازه

                                                      
 188مختصر الدول، صالعبری،  تاریخ ابن« فلما بلغت ثمانی عشرة سنة من عمری فرغت من هذه العلوم کلها» 33
 18دن در اسالم، ص نصر، علم و تم  34
  114کوب، کارنامه اسالم، ص زرین 35
      149، ص5آثار، جمطهری، مجموعه 36
  38نصر، سه حکیم مسلمان، ص  37
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مشائیان را مورد « حکمة المشرقیین»سینا در ابتدای کتاب به این نکته نیز باید اشاره شود که هر چند ابن

سینا متوجه ارسطو نیست، چرا که ابن 38اند،گونه که برخی از محققان گفتهنقد قرار داده، اما این نقد همان

ارسطو... بسیاری از امور را به »گوید: شمارد که قابل توجه است. از جمله میاوصافی برای ارسطو برمی

را برای بسیاری از علوم مورد توجه قرار داد و کشف کرد، نهایت درستی شناخت، اصول صحیح علمی 

سازی علوم از اشتباهات تواند درباره جداسازی امور صحیح از غلط و پاکتالش ممکن را که یک فرد می

در حقیقت نقد مشائیان توسط ابن سینا، بیشتر متوجه کسانی است که فلسفه  39.«انجام دهد، به خرج داد

اند. ابن سینا در ادامه تمجید از ارسطو درباره ت پذیرفته و هیچ نقدی از او نکردهارسطو را دربس

های شیوه و مکتب او را برطرف کنند و بر آنان سزاوار بود نقص»نویسد: اندیشمندان پس از وی می

و داری از مطالب ااصولی که آورده فروعی را بنا کنند، اما چنین نکردند بلکه وقت خود را صرف نگه

بنابراین ابن سینا در حقیقت به  40«کردند و حتی در مورد اشتباهاتش به توجیه متعصبانه روی آوردند...

اند و از عقل خویش در جهت گیرد که بدون هیچ نقض و ابرامی، فلسفه ارسطو را پذیرفتهکسانی ایراد می

اند. ضمن اینکه این برنداشته اند و در این راه قدمیاصالح یا تکمیل فلسفه مشائی ارسطو بهره نگرفته

دهد ابن سینا فلسفه مشائی یا به تعبیری مکتب فلسفی ارسطو را به صورت کلی )با مطالب نشان می

                                                      
  20 -19سینا و فلسفه مشاء، ص دیباجی، نسبت ابن 38
    20سینا، منطق المشرقیین، ص ابن« و ذلک اقصی ما یقدر علیه انسان...» 39
   3همان، ص « و تنقیح ایاهاو اصالح له ا»... 40
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ایراداتی که داشته( پذیرفته و تالش کرده آن را اصالح کرده و ایرادات آن را تا حد امکان رفع نماید. 

اند با معیار علمی، دقیقاً که مشائیان مطرح کرده ما همه علومی»گوید: شاهد این مطلب آنکه وی می

سنجیده و درست آن را از غلط جدا کردیم و هر کدام را با دلیل و برهان رد یا قبول نمودیم تا جایی که 

فلسفه مشائی اصالح »به همین جهت برخی تعبیر  41«آنچه حق بود بماند و آنچه نادرست بود، کنار رود.

کوب ضمن و به همین جهت است که دکتر زرین 42اند.ی ابن سینا به کار بردهرا برای مکتب فلسف« شده

که  -نژاد در این فلسفه مشائیتصرف دماغ این حکیم ایرانی»نویسد: رد تقلیدی بودن فلسفه بوعلی می

محسوس است... خاصه توفیق وی در زمینه تلفیق بین عقل و دین از  -ارسطویی و نوافالطونی است

اش را پس از ابن سینا هر چند برخی از شاگردان وی روش فلسفی 43.«ارزش ابتکاری دارد منظر محققان

ادامه دادند، اما در شرق جهان اسالم تحوالتی رخ داد که سبب شد تمایالت ضد فلسفی غلبه یابد و 

 همین امر موجب شد تا چند قرن، فلسفه مشائی دورانی از رکود را طی کند. 

 

 اشاعره و غزالی مخالفان مکتب فلسفی مشائی

                                                      
    3سینا، منطق المشرقیین، ص ابن 41
  26سینا و فلسفه مشاء، ص رک: دیباجی، نسبت ابن 42
 115 -114کوب، کارنامه اسالم، صزرین 43
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یا  324ی اشاعره از قرن چهارم هجری توسط ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری)م. مکتب کالم

فکرانش آن را گذاری کرد و هممکتبی که او پایه ق.( که از مخالفان فلسفه مشائی بود، شکل گرفت.330

ترین سرسخت»مخالف فلسفه مشائی بلکه به تعبیری  -صرف نظر از ضدیتش با معتزله-ادامه دادند

اشاعره اولین کسانی بودند که عقل را زیر »نویسد: بود. یکی از محققان می 44«لسفه مشائیدشمن ف

کالم اشعری هرچند به عنوان حریفی  45«سوال بردند و در میزان توانایی آن چون و چرای بسیار کردند.

فورک ق.(، ابن403باقالنی)م.تازه و سرسخت برای فلسفه مشائی مطرح شد و بزرگانی چون 

ق.( و 447بویه)ق.( را به خود دید، اما تا پایان دوره آل429ق.( و عبدالقاهر بغدادی)م.40اصفهانی)م.

نتوانست به جریان غالب بدل شود، چرا که  -کردندکه از علوم عقلی طرفداری می -حاکمیت شیعیان

د و در میان بزرگان حکومت و دربار، جایی برای ای جذب نکرده بواین مکتب در آغاز، پیروان گسترده»

 46.«خود باز نکرده بود

« االسالمحجة»ق.( ملقب به 505ابوحامد محمدبن محمد غزالی طوسی)م.با پایان یافتن دوره آل بویه 

ان مخالفاز وی که  .و یکی از مخالفان فلسفه مشائی ظهور کرد اندیشمندان اشعرییکی از تاثیرگذارترین 

گرا همانند معتزله، شیعیان امامی و اسماعیلی را های عقلگروهبود، گرایی در جهان اسالم قلجریان ع

                                                      
  61نصر، سه حکیم مسلمان، ص  44
 216دینانی، منطق و معرفت در نظر غزالی، ص  45
  299بارانی، بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیه با فرقه های معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بویه در بغداد، ص  4646
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ای چون ابن سینا و فارابی که از منظر وی به در مواردی به طور خاص به تکفیر فالسفه کرد وتکفیر می

اشاعره را در ضدیت با های او از جمله کسانی است که اندیشه 48نیز پرداخت. 47بودند ان تشبّه کردهنییونا

جریان عقلی و استداللی مشائی رونق بخشیده و از نفوذ فلسفه مشائی در اسالم، مخصوصاً در محافل 

به تعبیر یکی از محققان، پافشاری وی بر رد و نقد فلسفه، سبب شد بر  49اهل سنت جلوگیری کرده است.

  50ای وارد شود.حیثیت فلسفه مشائی لطمه قابل مالحظه

توان میان دین و فلسفه وفق داد، به منظور برانداختن شیوه با این زیربنای فکری که هرگز نمی غزالی

تبیین کرد، سپس در کتاب « مقاصد الفالسفه»استداللی، ابتدا فلسفه مشائیان را در کتاب خویش 

انتقاد کرد؛ چرا ، به شدّت فلسفه را مورد انتقاد قرار داد و از فالسفه با جدیت «تهافت الفالسفه»دیگرش 

که موجبات ضعف و سستی در عمل به دین را فراهم  دانستمی هایییکی از گروهفالسفه را که وی 

این اندیشه را مطرح « احیاء علوم الدین»وی میانه خوبی با کالم)عقلی( هم نداشت و در  51.اندآورده

                                                      
 154، 86،63رک: غزالی، تهافت الفالسفه، ص 47
سینا و فارابی را واجب شمرده است. غزالی، المنتقذ من وی ضمن تکفیر ارسطو و اساتیدش سقراط و افالطون تکفیر همه کسانی که از آنان پیروی کرده اند همچون ابن 48

مطهری، است.  تکفیر کرده رسماً -ده باشندعقیاى که با او همو در واقع همه فالسفه -غزالى در سه مسأله بوعلى رانویسد: شهید مطهری)ره( می 10 -9الضالل، ص 
 110، ص12 ج ،درسهاى اسفار

 37نصر، علم و تمدن در اسالم، ص  49
 117کوب، کارنامه اسالم، ص زرین 50
  586و   100فاخوری و جر، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، ص 51
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ها هرچه باشد، در ر از اینآور است در قرآن و سنت هست و غیکند که آن بخش از کالم که علممی

  52انگیزد.عقاید انسان شبهه برمی

غزالی عالوه بر این که متکلمی اشعری مسلک بود، از یک جهت دیگر نیز به مکتب فلسفی استداللی در 

ور شده است و آن جنبه صوفیانه اوست. وی که گرایشاتی صوفیانه پیدا کرده بود، جهان اسالم حمله

ها ترین خویها و خوی آنان را پیراستهترین راهترین شیوه و راه آنان را درستهسلوک آنان را پسندید

اش، تصوف را برگزیده بود و تصور وی که در یک مورد برای شفایافتن از بیماری روحی 53است.شمرده 

ول و طریقت صوفیانه را در جهان اسالم به عنوان امری مقب 54کرد خداوند وی را در این مسیر انداخته،می

قابل احترام جا انداخت. وی از میان طالبان راه حق در زمان خویش یعنی متکلمان، باطنیان، فالسفه و 

باید »نویسد: دکتر نصر می 55یابی به یقین و مقصد معرفی کرد.صوفیه، تنها گروه اخیر را قادر بر دست

گرفت تا از ف وی سرچشمه میی صرفاً استداللی، بیشتر از جنبه تصودانست که حمله غزالی به فلسفه

های کالمی او، ... به نظر وی تنها تصوف است که وسیله رسیدن به یقین و جنبه اشعری بودن و گرایش

دهد... در واقع اهمیت غزالی در تاریخ اسالم تنها از آن جهت نیست که سعادت را در اختیار آدمی قرار می

بلکه نیز از آن جهت است که تصوف را در نظر فقیهان و از قدرت پیروان مذهب صرفاً استداللی کاسته، 
                                                      

  115دین، ص غزالی، احیاء علوم ال« التخبیط و التضلیل فیه اکثر من الکشف و التعریف» 52
  178 -177غزالی، المنقذ من الضالل، ص  53
  135زرین کوب، فرار از مدرسه، ص  54
   145دهباشی و میرباقری فرد، تاریخ تصوف، ص  55
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متکلمان قابل قبول و شایسته احترام قرار داد و باالخره چنان شد که تعلیم تصوف آزادانه در مدارس 

دینی رواج یافت و حتی اگر کسانی مانند ابن تیمیه و ابن جوزی گاه به گاه پیدا شده و به تصوف حمله 

های جامعه دینی نسبت به تصوف اند از احترامشان در فضا گم شده و نتوانستهکرده اند، بانگ مخالفت

 56.«بکاهند

عالوه بر غزالی، دیگرانی نیز پیدا شدند که همین مسیر ضدیت با فلسفه را ادامه دادند. یکی از آنان 

رش است. وی با نگا« الملل و النحل»ق.( صاحب کتاب مشهور 548محمد بن عبدالکریم شهرستانی)م.

های فالسفه(، مسیری که غزالی در جهت ضدیت با ابن سینا و خوردن)زمین کتاب مصارع الفالسفه

ق.( طبیب یهودی که در اواخر عمرش 560فلسفه مشائی باز کرده بود را ادامه داد. پس از او ابوالبرکات)م.

ای که گونهقرار داد؛ به، شفای ابن سینا را به شدت مورد اعتراض «المعتبر»مسلمان شد، در کتاب خویش 

 57رفت.گفته شده اگر اعتراضات او را خواجه نصیر جواب نداده بود، حکمت مشائی به کلی از بین می

ق.( و ملقب به امام 606پس از اینان، ابوعبداهلل محمدبن عمر بن حسین ملقب به فخرالدین رازی)م.

« غزالی دوّم»علم کرد. وی که برخی او را المشککین، از اندیشمندان اشاعره، علیه مکتب مشائی قد 

یک قرن پس از غزالی، شرحی انتقادی بر شاهکار ابن سینا التنبیه و االشارات نوشت و  58اند،خوانده

                                                      
 63 -62نصر، سه حکیم مسلمان، ص  56
 278تنکابنی، قصص العلماء، ص   57
  81،  ص 2نصر، تاریخ فلسفه اسالمی، ج 58
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ترین از برجسته»تالش کرد تأثیر و نفوذ فلسفه مشائی را براندازد. در کالم یکی از نویسندگان آمده است: 

لمانان، حمله سخت او بر فلسفه مشاء و گشودن راه بر مذاهب آثار رازی در اندیشه کالمی مس

گرا در اسالم و موفقیت وی در های عقلمخالفت او با جریان 59«مابعدالطبیعی اشراقیان و صوفیان بود.

 60این مسیر سبب شده برخی از او به عنوان کسی که شیعه و معتزله را در هم شکسته است، یاد کنند.

 فلسفه مشائی از قرن هفتم به بعد             

هر چند ظهور اشاعره و به طور خاص غزالی و دیگر مخالفان فلسفه مشاء ضربه بزرگی به جریان های 

فلسفی در جهان اسالم وارد کرد، اما این پایان کار نبود و باز هم جهان اسالم شاهد سربرآوردن حامیان 

( که از شاگردان ابن 6ق.( و ابوالعباس لوکری)م.نیمه اول قرن 446به جز بهمنیار)م.فلسفه مشائی بود. 

ق.( به 672سینا بودند و فلسفه مشائی را انتشار دادند، در قرن هفتم هجری خواجه نصیرالدین طوسی)م.

ی به دفاع از ابن سینا پرداخت و براهین مخالفان را جواب داد. وی با شرح عنوان یکی از نوابغ اسالم

ای که بر اشارات نوشت، تا حدودی باعث رونق فلسفه مشائی و تعلیمات ابن سینا شد. پس از استادانه

الدین ق.(، قطب672الدین کاشانی)م.ق.(، افضل660خواجه نصیر، افراد دیگری چون اثیرالدین ابهری)م.

                                                      
  279، ص 1، جصابری، تاریخ فرق اسالمی 59
   82، ص 8سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج« ...شاع دمار الشیعة و» 60
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الدین ق.(، جالل903ق.(، صدرالدین دشتکی)م.766الدین رازی)م.ق.(، قطب710زی)م.شیرا

ق.( آثاری تالیف کردند که در همه آنها، اثر اندیشه 949الدین منصور شیرازی)م.ق.( و غیاث907دوانی)م.

 ابن سینا و فلسفه مشائی دیده می شود. 

سینا مورد توجه بزرگانی چون ی، فلسفه ابنق.( با تجدید حیات عقلی و هنر1148 -907در دوره صفوی)

ق.( و شاگردش عبدالرزاق 1050مالصدرا)م. 62سید احمد علوی، 61ق.(،1041میرداماد)م.

بایست قرار گرفت و آثار ارزشمندی در فلسفه مشائی تولید شد. به این لیست می 63ق.(1072الهیجی)م.

میرفندرسکى در تمام مواردى که بین »شده  را نیز اضافه کرد درباره وی گفتهق.( 1050)م.میرفندرسکی

 64«کرد.نظر بود از فالسفه مشاء دفاع مىفلسفه مشاء و طرفداران سهروردى اختالف

و « مفتاح الشّفاء»جا افتادن فلسفه مشائی بود که سبب شد سیّد احمد علوى شاگرد و دامادِ میرداماد، 

را به رشته « کشف الخفاء فى شرح الشّفاء»ه حلّى و عالم« مغلقات الشّفاء»غیاث الدّین منصور دشتکى، 

سینا هاى ابنتحریر درآورند و ملّا صدراى شیرازى تعلیقه بر إلهیّات شفا بنویسد، تا راه فهم و درک اندیشه

                                                      
 1041محمد حسینى استرآبادى، مشهور به میر داماد و معلم ثالث، از دانشمندان بزرگ شیعه و استاد در فنون معقول و منقول وی به سال  الدین سید محمد باقر بن شمس 61

 189، ص 9امین عاملی، اعیان الشیعة، ج در نجف اشرف وفات کرد. 
 احمد بن زین العابدین علوی مشهور به میر سید احمد علوی شاگرد و داماد میر داماد. 62
 شاگرد و داماد مال صدرا که اصالتا اهل الهیجان مازندران بوده است وی فردی حکیم، شاعر و متکلم بوده است. 63
  52والیتى، فرهنگ و تمدن اسالمى، ص  64
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سینا که در جهان تسنّن متروک و منسوخ گردیده را هموار سازد. با این عوامل سنّت سینوى یا فلسفه ابن

  65شیّع و ایران، راه تحوّل و تکامل خود را پیمود و جانى دوباره یافت.بود، در جهان ت

مقبولیت فلسفه و به طور خاص فلسفه مشائی، سبب نگارش آثار دیگری نیز شد که هرچند در مواردی 

االفکار جامع »اش گرفت، اما کلیت آن مورد پذیرش بود. نمونهنظرات ابن سینا در آنها مورد نقد قرار می

سینا ق.( است که در آن به شرح و گزارش شفاى ابن1209مالمهدی نراقی)م.« و ناقد االنظارِ

« حکمت بوعلی»در ادوار اخیر نماینده مکتب مشائی، میرزا صالح حائری مازندرانی است که  66پردازد.مى

 67د.روترین تحقیق در مابعد الطبیعه ابن سینا از لحاظ مشائی به شمار میوی کامل

 از آن پسالمی در قرون سوم تا ششم واسفراز تمدن 

سیره پیشوایان دینی همواره بر خردورزی تاکید شده و از تقلید کورکورانه و  در قرآن کریم و در

تردیدی نیست که این عامل در کنار عوامل دیگری چون توجه به عمل و  68گونه نهی شده است.تعصب

ها در طول تاریخ و از جمله تمدن اسالمی کوشی، علم آموزی و... از کارآمدترین اسباب رشد تمدنسخت

                                                      
 17مصنفات میر داماد، پیشگفتار، ص داماد،  65
    302،  253 -172، 95 -94جامع االفکار، ص رک: نراقی،  66
 55نصر، سه حکیم مسلمان، ص  67
  1؛ نهج البالغه، خطبه   22، زخرف، 100رک: یونس،  68
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زمان با دوره دهد فراز تمدن اسالمی همتوجه به ادوار فراز و فرود تمدن اسالمی نیز نشان می .دبوده ان

بوده  -گرابه عنوان مکاتبی عقل -اوج فلسفه مشائی، حاکمیت شیعه و رشد مکتب کالمی شیعه و معتزله

از آن، سپس  گرایی و فلسفی با مخالفت اهل حدیث و حمایت حاکمان عباسیاست. هر چند جریان عقل

ق.( تا حد زیادی از اقتدار و نفوذش کاسته شد، اما در عصر آل 324ظهور ابوالحسن اشعری)م. 

در همین  69گرایی و معتزله شوکتشان زیاد شد.ق.( به جهت حمایت این خاندان از عقل447 -320بویه)

بن دعوت صاحبترین و موثرترین بزرگان معتزله به ق( از سرشناس414قاضی عبدالجبار)م.دوره 

آثاری  71به ری آمد. 70-وزیر فخرالدوله دیلمی که خود دارای گرایشات معتزلی بود -ق.(385عباد)م.

در این دوره تدوین  72-گرایان اسالمبه عنوان تعقل -مهمی که توسط او و برخی دیگر از بزرگان معتزله

عنوان دوره کالسیک معتزله نیز ترین دوره فرهنگی معتزله رقم بخورد و از آن به شده، سبب شده مهم

  73یاد شود.

های وسیعی از قلمرو جغرافیایی جهان اسالم به نوبه خویش به رشد عقالنیت حاکمیت شیعه نیز بر بخش

در اسالم کمک کرد. چرا که شیعه پس از آغاز دوره غیبت کبری، به اجتهاد روی آورده بود و به طور 

                                                      
 235، ص 2ذهبی، میزان االعتدال، ج 69
    246حلبی، تاریخ علم کالم در ایران و جهان، ص  70
  168بغدادی، الفرق بین الفرق، ص ...« لدعوة ابن عباد » 71
 110زرین کوب، کارنامه اسالم، ص  72
 62 -63فرهنگی معتزله در قرن چهارم هجری، ص  -مفتخری و قبادپور، تجدید حیات فکری 73
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طرح مباحث عمیق الهى عقل شیعی به جهت »یر شهید مطهری: گرایی داشت. به تعبکلی تمایل به عقل

االیام به صورت عقل فلسفى و استداللى درآمده از طرف ائمه اطهار)ع( و در راس آنها على)ع( از قدیم

در قرن چهارم قدرت خلفای عباسی محدود بود و امیران »است: یکی دیگر از محققان آورده  74«.بود

ایشان مذهب تشیع داشته و نسبت به علوم معقول، در مقابل علوم منقول که به محلی که بسیاری از 

شود، نظر مساعدتری داشتند، بر بسیاری از سرزمین های اسالمی فرمان اخبار و احادیث مربوط می

 راندند، بنابراین علوم عقلی که فلسفه نیز از آنها بود، به شکوفایی خود ادامه داد و چنان پیشرفتی کردمی

  75«های چهارم و پنجم هجری را می توان دوره زرین این علوم دانست.که قرن

پیشرفتی که در این زمان حاصل شده، هم مورد تایید کسانی که است که به طور کلی از ادوار تمدن 

و هم همه کسانی که به طور خاص این دوره را مورد مطالعه خویش قرار  76انداسالمی سخن گفته

اخیر از این دو قرن با عنوان دوره اوج و شکوفایی تمدن اسالمی و عصر زرین فرهنگ و  اند. گروهداده

                                                      
گرایی در نهج البالغه، ص گرایی در اندیشه امام علی)ع( رک: سیاوشی و فاضلیان، دعوت به تعقل و نشانه های عقللدر خصوص عق 93، ص 3مطهری، مجموعه آثار، ج 74

71- 90 
 62 -61نصر، سه حکیم مسلمان، ص   75
تی، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ؛ والی 108 -104، ص «ایران و اسالم هویت ایرانی میراث اسالمی»؛ مفتخری،  4، ص 1رک: شریف، تاریخ فلسفه در اسالم، ج 76

؛ بیات، بایسته های دوره بندی تمدن  24-23؛ میکل و لوران، اسالم و تمدن اسالمی، ص  15  11 -6: جعفریان، نگاهی به ادوار تمدن اسالمی، ص   -8، ص 1ایران، ج
 34 -11اسالمی، ص 



 
                       

                              
 بهنیارفو  زادهحاجی /تمدن اسالمی فلسفه و رب یواننی مشائی تب فلسفیواکاوی تأثیر مک                             

 

   8391، زمستان 4، شماره 9دوره اسالمی :  -ریانیمجله مطالعات ا

 

Page | 57 57 

ق.( 421عصری که به تعبیر ابن مسکویه)م  77اند.تمدن اسالمی و به تعبیری رنسانس اسالمی یاد کرده

ه آموزش های مرده زنده شد، دانشمندان پراکنده گرد هم آمدند، جوانان به آموختن و پیران بدر آن دانش

   78پرداختند، ذوق ها به جوش آمد، بازار کساد دانش رونق یافت.

چراغ اندیشه و تفکّر فلسفى پس از »اند: این فراز و اعتالی تمدنی بر خالف باور کسانی که بر این گمانه

یابی جریان فلسفی در ایران که با رونق 79،«در جهان اسالم خاموش گردیده است ق.( 595ابن رشد)م.

پس از گونه که پیشتر اشاره شد ه رونق آن در عصر صفویه بوده، مجدداً خودنمایی کرده است. همانعمد

ای توسط برخی از فالسفه شیعه ابتدا در قالب فلسفه مشائی و سپس در قالب فلسفه« فلسفه»ابن سینا 

 تا عصر حاضر تداوم یافت. « حکمت متعالیه»تلفیقی با عنوان 

 گیرینتیجه

مکتب فلسفی مشائی به عنوان یکی از مهم ترین مکاتب فلسفی یونانی که در آن جنبه های عقلی و 

از قرن  ارسطو و نوافالطونیان بود.استداللی بر جنبه های مابعد الطبیعی غلبه داشت، برگرفته از تعالیم 

                                                      
 . 44گرایی در عصر رنسانس اسالمی، ص احیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسانکرمر،  9آدامتز، تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری، ص  77
 458 -457، ص 6ابو علی مسکویه، تجارب االمم، ج« فعاشت هذه العلوم...»... 78
هاى مدیدى گمان نویسان غربى فلسفه مدّتختاری»نویسد: هانرى کربن می  5رنان، ابن رشد و الرشدیه، مقدمه ص « انّ الدّراسات الفلسفیّة عند العرب ختمت بابن رشد»  79

 234ص کربن، فلسفه ایرانى و فلسفه تطبیقى، « میالدى در قرطبه، فلسفه اسالمى نیز روى در نقاب خاک کشید. 1198اند که با تشییع جنازه ابن رشد در سال کرده
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سوم هجری به بعد، جهان اسالم شاهد پیدایش فالسفه ای بود که پیرو مکتب فلسفی مشائی بودند. 

تحت تاثیر مکتب فلسفی مشائی یونانی،  که عنوان افتخارآمیز فیلسوف العرب را یدک می کشد، کندی

ترین فلسفه مشائی اسالمی را بنیان نهاد. پس از وی فارابی مشهور به معلم ثانی خود را به عنوان بزرگ

. وی ضمن تاکید بر درستی طرز استدالل پیرو و شارح آثار ارسطو در شرق جهان اسالم معرفی کرد

ارسطو، تالش کرد میان فلسفه ارسطو و عقاید اسالمی پیوند دهد. پس از کندی و فارابی، ا بن سینا 

ی با نگارش آثاری چون کتاب ملقب به شیخ الرئیس، فلسفه مشائی را در جهان اسالم رونق بخشید. و

فلسفه مشائی را در جهان اسالم به اوج  -که موثرترین اثر مشائی در اسالم به شمار می رود -الشفا

خویش رساند. حاکمیت فلسفه مشائی در جهان اسالم که بیشتر، شیعیان آن را نمایندگی می کردند، از 

هر چند با موجبات رشد و اعتالی تمدن اسالمی در قرن سوم تا پایان قرن پنجم هجری شده است. 

یکی از تاثیرگذارترین نمایندگان این مکتب و بزرگانی  ؛ظهور اشاعره و به خصوص امام محمد غزالی

شد، اما  دیگر در میان اشاعره، فلسفه و به طور کلی عقل گرایی در جهان اسالم ضربات اساسی متحمل

بعدها خواجه نصیرالدین طوسی و سپس فالسفه دیگری در دوره صفویه که فلسفه مشائی را تبلیغ می 

امری که سبب تجدید حیات عقلی حداقل در بخشی از . کردند و ایرادات مخالفان آن را جواب دادند

  جهان اسالم شد.
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 ومطالعات منابع

 قرآن کریم.       

 تا.نهج البالغه(صبحی صالح(، قم، موسسه دار الهجره، بی

، 1364ی در قرن چهارم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیرکبیر، آدامتز، تمدن اسالم

 دوم.

 تا.ابن ابی اصیبعه، عیون االنباء فی طبقات االطباء، بیروت، دار مکتبة الحیاة، بی

 .1995ابن جلجل، سلیمان بن حسان، طبقات االطباء، قاهره، المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقیه، 

 .1364ان، احمد بن محمد، وفیات االعیان، قم، منشورات الشریف الرضی، ابن خلک

 ، دوم.1405سینا، شیخ الرئیس، منطق المشرقیین، قم، کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، ابن

 .1992مختصرالدول، بیروت، دار الشرق، چاپ سوم، ابن العبری، تاریخ 

 تا.بینا، جا، بیابن ندیم بغدادی، فهرست، بی

گرایی در جهان اسالم و تأثیر تاریخی آن در شکوفایی گرایی و نقلافتخاری، سید رضا، سیر تحول عقل

 .35 -9، ص 1388، زمستان 22فرهنگ و تمدن اسالمی، فصلنامه فقه و تاریخ و تمدن، شماره 

 ق.1403بیروت، دار التعارف،  امین عاملی، سید محسن امین، اعیان الشیعة،
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محمدرضا، بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیه با فرقه های معتزله، حنابله و اشاعره در بارانی، 

 ، اول.1392عصر آل بویه در بغداد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 ق.1408بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، بیروت، دار الجیل، 

، 1393صلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر، تابستان بندی تمدن اسالمی، فهای دورهبیات، علی، بایسته

 . 34 -11، ص 2سال نوزدهم، شماره 

 .1304تنکابنی، میرزا محمد بن سلیمان، قصص العلماء، تهران، المکتبة االسالمیه، 

 ، دوم.1424جاحظ، عمروبن بحر، الحیوان، بیروت، دار الکتب العلمیه، 

، شماره 1385ی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شهریور و مهر جعفریان، رسول، نگاهی به ادوار تمدن اسالم

   11 -6، ص ص 108 -107

پور، بهرام، کندی موسس حکمت مشاء در اسالم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جمال

 .387-343، ص 4-1شماره  1362، پاییز 25تهران، سال 

 ، دوم.1376جهان، تهران، اساطیر، حلبی،  علی اصغر، تاریخ علم کالم در ایران و 

 ، دوم.1995حموی، یاقوت، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، 

، اول، پیشگفتار 1385داماد، محمد باقر، مصنفات میرداماد، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

 به قلم دکتر مهدی محقق.
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 ، ششم.1393تصوف، تهران، سمت، دهباشی، مهدی و سید علی اصغر میرباقری فرد، تاریخ 

سینا و فلسفه مشاء، تاریخ فلسفه، سال ششم، شماره سوم، زمستان دیباجی، سید محمدعلی، نسبت ابن

 . 32-11، ص 1394

 ، سوم.1383دینانی، غالمحسین، منطق و معرفت در نظر غزالی، تهران، امیرکبیر، 

 .1385طرح نو،  ، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، تهران،---------

 ، اول.1407ذهبی، شمس الدین، تاریخ االسالم، بیروت، دار الکتاب العربی، 

 ق.1406، میزان االعتدال، قاهره، دارالفکر العربی، ---------

 .1957رنان، ارنست، ابن رشد و الرشدیه، مقدمه به قلم عادل زعیتر، قاهره، دار احیاء الکتب العربیه، 

 .1989عالم، بیروت، دارالعلم  للمالیین، چاپ هشتم، زرکلی، خیرالدین، اال

 .1353زرین کوب، عبدالحسین، فرار از مدرسه، تهران، انجمن آثار ملی، 

 ، سیزدهم.1387، کارنامه اسالم، تهران، امیرکبیر، -----------

 تا.جا، دار احیاء الکتب العربیه، بیسبکی، عبدالوهاب بن علی، طبقات الشافعیة الکبری، بی

البالغه، پژوهشنامه گرایی در نهجهای عقلسیاوشی، کرم و سید جواد فاضلیان، دعوت به تعقل و نشانه

 .90 -71، ص 12، شماره 1394نهج البالغه، زمستان 

 .1362شریف، میر محمد، تاریخ فلسفه در اسالم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 
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 ، سوم.1364النحل، قم، الشریف الرضی، شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و 

 ، سوم.1386صابری، حسین، تاریخ فرق اسالمی، تهران، سمت، 

 ، اول.1426غزالی، محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، بی جا، دار ابن حزم، 

 .1382، تهافت الفالسفه، تهران، شمس تبریزی، ----------

 م،1994مکتبة الهالل،  ، المنتقذ من الضالل، بیروت، دار و----------

فاخوری، حنا و خلیل جر، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، علمی و 

 ، یازدهم.1393فرهنگی، 

 تا.قفطی، علی بن یوسف، تاریخ الحکماء، عراق، مکتبة المثنی، بی

 .1352کربن، هانری، تاریخ فلسفه اسالمی، ترجمه اسداهلل مبشری، تهران، 

 .1396ترجمه سید جواد طباطبایی، بی جا، مینوی خرد، ، فلسفه ایرانى و فلسفه تطبیقى، --------

ترجمه محمد سعید حنایی گرایی در عصر رنسانس اسالمی، کرمر، احیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان

 .1375کاشانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 

 ، دوم.1379، سروش، مسکویه، ابوعلی، تجارب االمم، تهران

 تا.مسعودی، علی بن حسین، التنبیه و االشراف، بیروت، دار صعب، بی

  ش. 1376مطهری، مرتضی، درسهاى اسفار، تهران، صدرا، 
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 تا.آثار، تهران، صدرا، بی، مجموعه----------

 پژوهشی -، دو فصلنامه علمی«ایران و اسالم هویت ایرانی میراث اسالمی»مفتخری، حسین، 

 .111 -93، ص 2، سال چهارم، شماره 1392جستارهای تاریخی، پاییز و زمستان 

فرهنگی معتزله در قرن چهارم هجری،  -مفتخری، حسین، علی فتح قبادپور، تجدید حیات فکری

 .62 -63، ص 20، شماره 1383فصلنامه تاریخ اسالم، زمستان

(، ترجمه حسن فروغی، تهران، سمت، 1می)میکل، آندره با همکاری هانری لوران، اسالم و تمدن اسال

 ، دوم.1393

 ، اول.1423جامع االفکار و ناقد االنظار، تهران، حکمت، نراقی، مال مهدی، 

، بهار 34نصرتیان اهور، مهدی، نقش فلسفه در تمدن اسالمی، تاریخ در آیینه پژوهش، سال دهم، شماره 

 .103 -85، ص 1392و تابستان 

 .1387تاریخ فلسفه اسالمی، تهران، حکمت، نصر، سید حسین، 

 ، سوم.1386،  علم و تمدن در اسالم، ترجمه احمد آرام، تهران، امیرکبیر، ----------

 ، ششم.1386، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، تهران، امیرکبیر، ----------

 ، چهارم.1384امور خارجه،  والیتی، علی اکبر، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، تهران، وزارت .1

 


