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طرح مسئله

گذشته فلسفه و تاريخ آن حضور بسيار پررنگي در عمل غالب فيلسوفان دارد .به لحاظ
نظري ،انديشمندان بنامي در دوره معاصر مواجهه جدي با تاريخ فلسفه را براي
فيلسوفان ،ارزشمند يا حتي گريزناپذير دانستهاند ،خواه از جهت ضرورت روانشناختي
يا الزام اخالقي آن ،و خواه از جهت ضرورت مفهومي يا کمک به طرح مسائل جديد
فلسفي 1.در حوزه فلسفه اسالمي نيز بررسيهاي تاريخي در دهههاي اخير رو به فزوني
گرفته است؛ هرچند پيش از اين آثاري در ارتباط با تاريخ فلسفه اسالمي نگاشته شده،
اما رويکردهاي تاريخي نويني در دوره جديد به آنها افزوده شده است.
در اين ميان کتابها و مقالههايي که هوشياري تاريخي داشته و از جمله موضوع يا
مسئله مورد بررسي را بستريابي تاريخي ميکنند ،مورد اقبال بيشتري از سوي مخاطبان
قرار ميگيرند .بدينترتيب اين سؤال قابل طرح است که در رويکردهاي نوين تاريخي
دقيقاً چه اقداماتي انجام ميگيرد؟ در تواريخ سنتي فلسفه اسالمي چه فعاليتي انجام
گرفته است؟ به طور کلي ،چه رويکردهاي تاريخي مختلفي در عرصه فلسفه اسالمي
موجود است؟
اين مقاله به دستهبندي رويکردهاي تاريخي به فلسفه اسالمي و سبکشناسي آنها
ميپردازد .مفاد مقاله ،گونههاي مختلف تاريخنگاريهاي موجود را درباره فلسفه
اسالمي شناسايي و از حيث روش آنها مميزهيابي خواهد کرد؛ به نحوي که ويژگيهاي
هريک و وجوه امتياز آنها نسبت به يکديگر آشکار شود.
مقصود نگارنده اين مقاله از «رويکردهاي تاريخي به فلسفه» ،معنايي اعم از
«تاريخنگاري فلسفه» به معناي متعارف آن است .البته مورخان فلسفه هريک رويکردي
تاريخي دارند؛ اما بسياري از پژوهشگران عرصه فلسفه نيز در پژوهشهاي خود از
دادههاي تاريخي استفاده کرده يا تحليلهاي تاريخي عرضه ميکنند ،بيآنکه خود را
مورخ فلسفه بدانند؛ لذا گونهشناسي و مشخصهيابي رويکردهاي تاريخي در عرصه
فلسفه اسالمي ،افزون بر تاريخنگاري فلسفه اسالمي بر حوزه وسيعتري از پژوهشهاي
فلسفه اسالمي پرتو ميافکند .ضمن آنکه پژوهش حاضر از سنخ تحليلهاي درجه دوم
و ناظر به عمل پژوهشگران عرصه فلسفه اسالمي است ،نه از سنخ تحليلهاي درجه
 .1اين ديدگاهها در  Nichols, 2006نقل (و البته نقد) شده است.
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اول که به مسائل کالسيک فلسفه ميپردازد؛ لذا مخاطب مستقيم آن روششناسان
تحقيق در عرصه فلسفه اسالمي و تاريخ آن خواهند بود و البته براي محققان فلسفه
اسالمي نيز از جهت بصيرتافزايي و حصول تصوير سنجيدهتري از حوزه پژوهشي
ايشان سودمند است.
پيشينه و نوآوري تحقيق

گونهشناسي تاريخنگاري فلسفه مسبوق به سابقه است .تقسيم معروفي در افواه
پژوهشگران اين عرصه جريان دارد و در سالهاي اخير به کرات در آثار تخصصي و

غيرتخصصي مربوطه نيز تکرار ميشود که بر اساس آن ،چند الگوي مختلف در
تاريخنگاري فلسفه متمايز شده و ذيل چنين عناويني برشمرده ميشوند :فيلسوف
محور ،مکتبمحور ،روش و رويکردمحور ،مسئله و موضوعمحور ،دورهمحور.

1

اين تقسيمبندي از جهت ارائه نوعي تفکيک ميان تواريخ فلسفه قابل توجه است .در
عين حال تداخلهاي بارزي در آن مالحظه ميشود .به عنوان نمونه ،مالک تمايز در
الگوي روش و رويکردمحور – يعني همان روش و رويکرد – به تعبيري موجب پديد

آمدن مکاتب مختلف شده و تاريخنگاري براساس آن الگو ذيل الگوي مکتبمحور نيز
قابل درج است .همچنين تمايز بنياني ميان الگوهاي مکتبمحور و دورهمحور به نظر
نميرسد و به سليقه مورخ بستگي دارد .ميتوان پهنه زماني يک دوره را وسيع در نظر
گرفت تا چند مکتب را شامل شود يا مالک تمايز مکاتب را آن قدر جزئي و موردي
ساخت که در يک دوره مکاتب متعددي تميز داده شوند و بدينترتيب اين دو الگو
متفاوت شوند؛ اما به همين ترتيب ميتوان مالک تمايز مکاتب را عموميت بخشيد يا
تمايز دورهها را دقيقتر ساخت تا مکاتب و دورهها بر هم منطبق شوند .با توجه به
امکان تداخل اقسام ،مالحظه ميشود که تقسيمبندي باال مطابق تمايز رويکردهاي
تاريخي نيست و از حيث تقسيمات روشي آگاهيبخش نخواهد بود.
گونهشناسي ديگري از تواريخ فلسفه توسط علي اوجبي ارائه شده که بر طبق آن
نگارش تاريخ فلسفه تاکنون به شش شيوه صورت گرفته است« :سيرهنويسي»،
 .1اين تقسيمبندي ششگانه در يثربي ،1811 ،ص 38-11معرفي و توضيح داده شده است؛ هرچند که گويا اين بخش از کتاب

(که ذيل عنوان «پيشگفتار» آمده) نگاشته مؤلف نيست.
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«تحليلي -غيرانتقادي»« ،تحليلي -انتقادي»« ،گروهشناسي /جريانشناسي»« ،اخالقي-
عرفاني» و «ترکيبي» (اوجبي .)66-65 ،1811 ،اوجبي ادعايي در خصوص حصر منطقي
اين گونهشناسي ندارد و آن را تنها نتيجه استقراء منابع تاريخ فلسفه برميشمرد .او شيوه
تحليلي را «تفسير و تبيين آراء و انديشهها و کشف مباني و ريشهها» (همان)66 ،
ميداند؛ اما مشخص نميکند که آيا چنين فعاليتي اگر نه در مورد گروهي از فالسفه،
بلکه فقط در مورد يک فيلسوف انجام گيرد ،ميتوان آن را کاوشي در تاريخ فلسفه
دانست؟ محصول شيوه «اخالقي -عرفاني» در گونهشناسي اوجبي« ،اندرزنامههاي
اخالقي -عرفاني حکما» است که «عموماً توسط شاگردان حکما جمعآوري و ثبت
شده» است(همان)65 ،؛ اما اگر بنا باشد اين قبيل اندرزنامهها را آثاري در زمينه تاريخ
محسوب کنيم ،در اين صورت بايد تمامي مجموعههاي حديثي و حتي تفاسير مأثور
و ...را نيز کتابهايي در زمينه تاريخ به حساب آوريم که واضح است قابل پذيرش
نميباشد .با اين همه ،متمايز ساختن «سيرهنويسي» و «گروهشناسي /جريانشناسي» از
ساير شيوههاي تدوين تاريخ فلسفه در گونهشناسي ارائهشده توسط اوجبي
تحسينبرانگيز است که در ادامه به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت.
در اين ميان مصاحبه مفصلي با مصطفي ملکيان صورت گرفته و رونوشت آن تحت
عنوان «رويکردهاي متفاوت در تاريخ فلسفه نگاري» چاپ شده است(ملکيان.)1811 ،
سپس اين نوشتار در مجموعه گفتگوهاي ملکيان بازنشر يافته است(ملکيان،1816 ،
ص .)56-1بخش زيادي از اين مصاحبه خواندني و تأملبرانگيز درباره مطالبي است که
با عنوان انتخابشده براي آن نامرتبط است؛ ولي در مقطعي که به گونهشناسي
تاريخنگاريهاي فلسفه پرداخته چهار قسم را متمايز ساخته است :تاريخنگاري فلسفه
از حيث شخصيتهاي فلسفي ،تاريخنگاري فلسفه بر حسب مکاتب فلسفي،
تاريخنگاري فلسفه بر حسب سنتهاي فلسفي و تاريخنگاري موضوعي-مسئلهاي
فلسفه.

اين گونهشناسي حسب روش تاريخنگاري مورخ – نه سليقه او و همچنين نه صرفاً

محتواي اثرش – است و لذا نقدهاي وارد بر گونهشناسيهاي پيشين آسيب چنداني را
بدان وارد نميسازد؛ اما پوشيده نيست که در مطلب باال جز معرفي مختصري ،به
مشخصهيابي اينگونهها پرداخته نشده است .عالم مقال آن نيز بر خالف مقاله حاضر
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معطوف به فلسفه اسالمي نيست .افزون بر اينکه مالحظه مهمي – به شرح آتي – در آن
ناکاويده باقي مانده که آشکارسازي و تفصيل جوانب مختلف آن مالحظه به همراه
بررسي نحوه تأثيرگذاريش بر تواريخ فلسفه و بلکه رويکردهاي تاريخي به فلسفه
اسالمي ،نوآوري اين مقاله محسوب ميشود.
نکته ظريف در مواجهه با تواريخ فلسفه (همانند تواريخ ساير حوزهها و نيز تواريخ
عمومي ) ،تلقي عمومي از مورخ متعهد بسان کاوشگري است که به مطالعه و جستجو
در وقايع تاريخي ميپردازد و آنگاه همانند گزارشگري صادق ،حقايق مربوطه را
گزينش کرده و پيش روي خواننده قرار ميدهد .مورخ در اين فرآيند نقشي منفعالنه
دارد و نهايت انتظاري که از او ميرود آن است که حوزه کاوش خود را هرچه وسيعتر
و دقت خود را هرچه بيشتر کند .حاصل فعاليت او نيز در نهايت يا درست است که در
اين صورت کالم نهايي در آن زمينه گفته شده و ضرورتي براي تداوم و تکميل پژوهش
وجود ندارد ،يا نادرست است که در اين صورت خطاي صورتگرفته بر پايه مستندات
متقن قابل رديابي است و مورخ نيز پس از آگاهي از آن به اشتباه خود پي برده و قاعدتاً
قانع خواهد شد.
ولي موشکافي بيشتر در عملکرد مورخان ،ما را متفطن عامليت فعال ايشان در
گزينش وقايع مرتبط ،نحوه چيدمان و ايجاد ربط و نسبت ميان آنها ميکند .از همين رو
است که حتي در خصوص واقعهاي واحد ،انواعي از روايتها قابل عرضه است؛ بلکه
از اساس اينکه واقعه مورد نظر چگونه ديده و دستهبندي شود ميتواند از منظري تا
منظر ديگر متفاوت باشد .پديدآمدن مکاتب گوناگون تاريخنگاري و سبکهاي متفاوت
در هر مکتب به همين جهت است .همچنين شناسايي و تميز دادن آن مکاتب از

يکديگر حسب نگرش فلسفي مورخ به تاريخ – نگرشي آگاهانه يا ناخودآگاه – التفات
روششناسان تاريخنگاري را به اين مطلب و خامبودن ديدگاه بيانشده را در بند پيشين
نشان ميدهد 1.بدينترتيب مشخص ميشود که تفاوت روايتهاي تاريخي گاه مبنايي

بوده و در اين صورت چنين نيست که تفاوت آنها با گفتگوي متقابل و صرفاً با استناد
به شواهد تاريخي مربوطه قابل فيصلهيابي باشد.
 .1براي آشنايي اجمالي با مکاتب تاريخنگاري ،مالحظه مدخلهاي دايرةالمعارفي مرتبط با فلسفه و روش تدوين تاريخ
سودمند است؛ مثالً نک (سجادي و رزمآرا )1816 ،و ( .)Little, 2016بررسيهاي تفصيليتر در آثار تخصصي مانند
( )Tucker, 2009, pp.371-380قابل دسترسي است.
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در اين مقاله ،رويکردهاي تاريخي به فلسفه اسالمي ذيل سه عنوان دستهبندي مي
شود« :تذکرهنگاري فالسفه»« ،جريانشناسي تفکر فلسفي» و «تاريخنگاري مسائل
فلسفه» (نظر به اتکاء متأخّر بر متقدم ،بررسيهاي آتي نيز به همين ترتيب سامان داده

خواهد شد) .اين دستهبندي قرابت زيادي به تقسيم پيشنهادي ملکيان از تاريخنگاري-

هاي فلسفه دارد؛ زيرا دسته اول آن متناظر «تاريخنگاري فلسفه از حيث شخصيتهاي
فلسفي» ،دسته دوم دربرگيرنده هر دو قسم «تاريخنگاري فلسفه بر حسب مکاتب
فلسفي» و «تاريخنگاري فلسفه بر حسب سنتهاي فلسفي» ،و دسته سوم متناظر
«تاريخنگاري موضوعي -مسئلهاي فلسفه» در تقسيمبندي ملکيان است .عمده تغيير آن
است که عنوانها قدري کوتاهتر ،گوياتر و بروزتر شده و بررسي مکاتب و سنتهاي
فلسفي همخانواده شدهاند .البته اين قبيل دستهبندي و تقسيمبندي ،في نفسه اهميت
چنداني ندارد ،مگر آنکه معبري براي کاوشهاي مهمتر شود .دستهبندي پيشنهادي
کمک ميکند تا بتوانم بهروشني از انگاره محوري اين مقاله ،يعني عامليت مورخ در
هرگونه تاريخنگاري فلسفه ،دفاع کنم .در ادامه ،اين عامليت را از جنبههاي متنوعي و به
تفکيک در هريک از رويکردهاي تاريخي به فلسفه اسالمي نشان خواهم داد.
تذکرهنگاري فالسفه

ادبياتي پربرگ و بار از سنتي در ميان دانشوران دوره اسالمي وجود دارد که ميتوان آن
را تالش ايشان براي نگارش تاريخ فلسفه و فيلسوفان دانست .اين سنت که بخش

عمده آثار مرجعي همچون صوان الحکمة سجستاني (نزديک  631 -881ق) ،تاريخ
الحکماء قفطي ( 565-651ق) و محبوب القلوب اشکوري (ت 1116 .ق) را دربر
ميگيرد ،1قسمي از کتب تراجم و سيرهنويسي بوده و معطوف به معرفي رجال خاصي
است که به صورت سنتي فيلسوف دانسته شدهاند.
محتواي اين آثار در ذيل نام هريک از فيلسوفان معموالً حاوي چنين مطالبي است:
محل و زمان تولد ،معرفي خانواده ،محل سکونت و تحصيل ،مسافرتها ،اساتيد و
شاگردان ،فهرست آثار و عقايد ،محل و زمان وفات و دفن ،و احياناً کلماتي حکمتآميز
از او .هنوز نيز عموماً اولين چيزي که از شنيدن تاريخ فلسفه به ذهن متبادر ميشود،
 .1براي معرفي دقيقتر سه اثر ياد شده و ساير آثار مشابه نک انواري.1813 ،
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چنين نگارشهايي است و فعاليتهاي پژوهشي در امتداد آن سنت ،در دوره معاصر نيز
تداوم دارد (هرچند گاه همراه با تفننهايي شده ،مانند طبقهبندي فالسفه اسالمي بر
اساس نسبت استادي و شاگردي ميان آنها).

1

پس از آشنايي با اَشکال پيچيدهتر و بسيار ظريفتري از تاريخنگاري فلسفه (که در
ادامه شناسايي و معرفي خواهد شد) انگيزه بسيار قوي خواهيم يافت تا اينگونه
نگارشها را که تنها حاوي مجموعهاي از بيوگرافيهاست به جاي آنکه تاريخ فلسفه
بدانيم فقط حاوي مواد خام و اوليهاي که براي نگارش تاريخ فلسفه بهکار ميآيد
محسوب کنيم .البته پيششرط نگارش چنان تواريخ فلسفه ،در اختيار داشتن مواد
فراواني از جمله اينگونه تذکرهنگاريهاست .از طرفي تاکنون حتي همان دادههاي خام
و اوليه را در خصوص زندگي و آثار و آراي برخي فيلسوفان اسالمي در اختيار نداريم.
به عنوان مثال فرد تأثيرگذاري همچون مجدالدين جيلي که شهابالدين سهروردي
(چهره شاخص فيلسوفان اشراقي) و فخرالدين رازي (شارح ابن سينا و طرف گفتگوي
خواجه نصيرالدين طوسي) نزد او تلمذ کردهاند ،همچنان ناشناخته است .نمونههاي
فراوان ديگري نيز قابل ذکر است که برخي از آنها حتي در سدههاي اخير ميزيستهاند،

کما اينکه تقريباً هيچ اطالعاتي درباره مال اسماعيل بروجردي – که گفته شده «اهل
خبره او را از صدرالمتألهين شيرازي اعلم ميدانستند» (حائري مازندراني ،1853 ،ص)6

– نداريم؛ لذا لزوم تداوم و تکميل فعاليتهاي تذکرهنگارانه در خصوص فيلسوفان
اسالمي پوشيده نيست .بدينترتيب ممکن است خارجدانستن آن فعاليت از شمول
عنوان اعتباربخش «تاريخنگاري فلسفه» مانعي در راه بهبود و توسعه و تعميق نگارش

تواريخ فلسفه – از هر گونهاي – محسوب شود .در عين حال مالحظههاي انتقادي
مهمي درباره گونه تذکرهنگارانه از تواريخ فلسفه قابل طرح است.
نگارش تذکرهنگاران فلسفه بر مبناي فهم بسيار ابتدايي از کيستي فيلسوفان و

همچنين چيستي سوانح مهم حيات فردي و فلسفي آنها شکل ميگيرد .نويسندگان اين-
گونه تواريخ به ندرت دست به انتخاب افراد مورد نظر از فهرست فالسفه ميزنند و به
جاي آن تالش ميکنند مدخلي را به هرکس که انديشه او به نحوي مورد توجه آنان که
به صورت سنتي به عنوان فيلسوف شناخته شدهاند قرارگرفته اختصاص دهند .اينان
 .1براي معرفي آثار متعددي از اين دست نک انواري .1811 ،براي طبقهبندي فالسفه اسالمي نک مطهري.663-661 ،1815 ،
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بيطرفي و صداقت نگارش خود را در جامعبودن معجم خويش ميدانند و از حيث
اشتمال بر فيلسوفان تالش ميکنند آن را خنثي نگه دارند؛ هر چند ممکن است رأيشان

را درباره هريک از فالسفه در ضمن نگارش ترجمه او بيان کنند .صاحب رياض العلما
در ابتداي قرن دوازدهم و مطهري در انتهاي قرن چهاردهم هجري قمري ،هريک
مدخلي را به معرفي مالصدرا اختصاص دادهاند؛ ولي اولي پسر مالصدرا را در نسبت با
او مصداق «يخرج الحي من الميت» (افندي اإلصبهاني ،1611 ،ص )31-35ميداند؛ در
حالي که مطهري ،مالصدرا را «حکيم الهي و فيلسوف رباني بينظير» (مطهري،1815 ،
ص )615معرفي ميکند .بدينترتيب قضاوتهاي تذکرهنگار در تفسير او از کيستي
شخصيت موردنظر بروز مييابد و تصاوير متعدد عرضهشده از شخصيت واحد گاه
مختلف و حتي بنياناً متفاوت خواهد بود.
در خصوص محتواي مدخلهاي تذکرهنگاري ،چنانچه مؤلف در پي جامعيت اثر
خود باشد ،تالش ميکند تا فراگيربودن آن را نسبت به حداکثر دادههاي موجود درباره
صاحب ترجمه حاصل نمايد؛ هرچند که يک ويژگي مشترک و مهم در محتواي
عرضه شده در آنها عموماً قابل تشخيص است .آنچه براي تذکرهنگار در اولويت است،
گزارش حيات شخصي و آنگاه حيات فکري صاحب ترجمه است و در اين ميان

گزارش ساير جنبههاي حيات او همچون پيشزمينه و شرايط جاري اقتصادي ،کنش-
هاي سياسي و تعامالت او با نهادهاي گوناگون اجتماعي در حاشيه قرار ميگيرد و
معموالً تنها در صورتي ذکر ميشود که حاوي نکتهاي عبرتآموز بوده و بتوان از آن پند
و اندرزي اخالقي را استنتاج کرد.
اصوالً مورخ تذکرهنگاري که در حال تحرير حيات شخصي و فلسفي است ،خود را
متعهد به بستريابيهاي سياسي -اجتماعي -اقتصادي نميداند؛ زيرا به صورت
پيشفرض ،آن موارد را خارج از حيطه اصلي مورد نظر خويش و بيتأثير بر آن ميداند.
حتي در خصوص حيات فلسفي فيلسوف نيز آراي او در فضايي ايستا و بدون ربط و
نسبتي با آرا و عقايد پيشينيان و پسينيان و همچنين فاقد تعاملي با عقايد و افکار دوران
معاصرش عرضه ميشود .در اين ميان ،تبيين چرايي کنش و واکنشها و حيات فلسفي
او نيز معموالً به کلي مغفول است.
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در هر يک از دو گونه آتي تواريخ فلسفه ،تالش ميشود که ايستايي اشارهشده در
تواريخ تذکرهنگارانه از ميان برداشته شده و به نحوي سير تحول و تطور در تاريخ
فلسفه مورد توجه قرار گيرد.
جريانشناسي تفکر فلسفي

در دهههاي اخير تالش شده تواريخي از فلسفه اسالمي با دورهبندي تفکر فلسفي و
عطف نظر به توالي و تعاقب فکري ادوار فلسفه عرضه شود .به نظر ميرسد رواجيافتن
تاريخنگاري بدين سبک به طور عمده تحت تأثير پژوهشهاي غربياني مانند تي .جِي.
دِبور ( ،)1163-1155هانري کربن ( ،)1111-1118مونتگومري وات ( )3115-1111و

دانشآموختگاني در غرب مانند اقبال الهوري ( ،)1181-1111نگارنده سير فلسفه در
ايران ( ،)Iqbal, 1964بوده باشد.
اينگونه تاريخنگاري را در اينجا تحت عنوان عام «جريانشناسي» دستهبندي
ميکنيم .در اين گونه ،سير تطور تفکر فلسفي روايت شده و ’فراز‘ و ’فرود‘ هاي آن
نشان داده ميشود؛ چگونگي تغيير مکاتب فلسفي مورد توجه قرار ميگيرد و مسائل و
دغدغههاي کالن فلسفي و چگونگي ربط و نسبت آنها با انديشهها (گاه غيرفلسفي) و
فيلسوفان يا حتي متفکران قبل و بعد بيان ميشود .در اينگونه تاريخنگاري فلسفه،
فيلسوفان ديگر نه بمانند گونه تذکرهنگاري که هريک مستقل از ديگران و منفرداً مورد
مطالعه قرار ميگيرند ،بلکه فعاليت فلسفي آنان در بستري تاريخي قرار داده ميشود.
مثالً پرسيده و پاسخ داده ميشود که چرا بايد فالن سؤال يا انگاره بنياني براي فالن
متفکر يا در فالن دوره مهم بوده باشد .فعاليت ممتد جاللالدين آشتياني در

مقدمهنگاري بر آثار متعددي که تصحيح کرده – از قبيل منتخباتي از آثار حکماي الهي
ايران (آشتياني )1861-1861 ،و مقدمه الشواهد الربوبية (مالصدرا – )1815 ،و نيز
نگارشهاي مرتبط حسين نصر – که در فلسفه اسالمي از آغاز تاکنون :فلسفه در
سرزمين نبوت ( )Nasr, 2006يکپارچه شده – از بهترين نمونههاي ممثل اينگونه تاريخ
فلسفه هستند.

مميزههاي چندي را ميتوان براي تاريخنگاري جريانشناسانه برشمرد .در اين گونه،
بهجاي تمرکز بر تکتک آثار يا انگارهها و استداللهاي انديشمندان ،کليت فعاليت
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ايشان و جايگاه تاريخي آنان مورد نظر قرار ميگيرد .در اين ميان تعيين ميشود که
کدام انديشمندان بايد در روايت تاريخ فلسفه مورد توجه قرار بگيرند و کدام نه؛ لذا
ممکن است مثالً شيخ بهائي به اعتبار نقش خودش و نيز به عنوان يکي از مهمترين

افرادي که در شکلگيري انديشههاي يکي از مؤثرترين فيلسوفان – مالصدرا – نقش
داشته در روايت تاريخي فلسفه جايگاهي يابد ،يا اينکه از اساس به عنوان يک فقيه و
متکلم خارج نهاده شود.

1

به همين ترتيب در ميان انديشمندان مورد توجه ،تعيين ميشود که کدام يک

صاحب انديشه وااليي بودهاند تا در شمار فيلسوفان به حساب آيند و کدام صرفاً نقش-
هاي حاشيهاي يا حتي مخرب داشتهاند .در اين مرحله است که ممکن است فيالمثل

ابوحامد غزالي – بهرغم شباهت سنخ آثار و انديشههاي او به آنِ فيلسوفان – صرفاً به
عنوان يک جدلي و متکلم يا عارف معرفي شده و انديشههاي او در قبال انديشههاي

فيلسوفان واقعي متحجرانه و داراي تأثيرات درازدامني در جلوگيري از پيشرفت جريان
فلسفي قلمداد شود .حتي انديشمنداني که در عداد فيلسوفان جاي ميگيرند همرده
نخواهند بود و جايگاه و اهميت آنان را مورخ جريانشناس تعيين ميکند .به عنوان
نمونه مالصدراي شيرازي (م .ح 1161 .ق) و مالرجبعلي تبريزي (م 1111 .ق) دو
فيلسوف تقريباً همعصر هستند که در تذکرهنگاريهاي فالسفه در کنار يکديگر معرفي
ميشوند ،اما در جريانشناسي فلسفه است که به ما گفته ميشود:
 «مالصدراي شيرازي ...در فلسفه و حکمت الهي نظير ندارد و کتب فلسفياو در واقع ناسخ ديگر کتبي است که قبل از او در فلسفه الهي نوشته شده
است».
 «آخوند مالصدرا بزرگترين فيلسوف اسالمي است که داراي تحقيقاتعاليهيي در فلسفه الهي است».

ولي:
 «مالرجبعلي در فلسفه از اتباع و مقلدين مشاء است ...تحقيقات ارزندهيياز او ديده نميشود و خالي از نوعي کجسليقگي نيست».
 .1روايت تاريخي مندرج در رساله تاريخ حکما (مدرس طهراني ،1811 ،ص )161-136از دسته اول و تاريخ فلسفه اسالمي
( )Nasr & Leaman, 1996از دسته دوم است.
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« -مالرجبعلي ...شخص عميق و صاحبنظر نيست».

1

هرچند ميتوان جريانشناسي را محدود به دوره يا بازه زماني خاصي نمود و يا
حتي آن را با محوريت يک فيلسوف معين به انجام رسانيد ،اما قسمي از جريانشناسي
که گسترده و فراگير است و فاصله زماني چندين قرن (يا حتي کل تاريخ فلسفه) را در
بر ميگيرد ،ادعاهاي کالنتر و محتواي غنيتري را به همراه دارد .مقصود از اين قسمِ
گسترده و فراگير فيالمثل روايتي است که از شکلگيري اوليه فلسفه با مرزبندي
مشخص از ساير شاخه هاي فکري آغاز کند ،ربط سنت فلسفه اسالمي را با متناظر
يوناني آن تبيين نمايد و آنگاه اين سير را در طي چندين قرن تا دوره معاصر پي بگيرد.
جريانشناسي در اين شکل فراگير نيز ويژگيهاي خاص خود را دارد .اين قسم
جريانشناسي تصويري از چيستي فلسفه و بالتبع عمل فيلسوفان را (هرچند ناخودآگاه)
به همراه دارد ،تصويري همچون تلقي متعارف از فلسفه به مثابه دانش تميزدهنده
حقايق و واقعيات از اعتباريات و وهميات .آنگاه تاريخ جريانشناسانه روايت
تفصيليافته عمل فيلسوفان واقعي ،فيلسوفنمايان و ضدفيلسوفان در گستره تاريخ و بر
اساس آن تلقي از چيستي فلسفه خواهد بود .در اين ميان قضاوتهاي فراواني درباره
نگرشهاي کالن متفکران و نيز تقسيمبندي شخصيتهاي تاريخي در طيفي که حکما
در يک سو و جهال در سوي ديگر آن قرار دارند صورت ميپذيرد.
البته نبايد انتظار داشت اين تقسيمبنديها لزوماً با صراحت بيان شده و به شکل
عريان قابل رؤيت باشند؛ بلکه اغلب به صورتي ظريف و در البهال يا در نحوه چيدمان
روايت تاريخي به خواننده القا ميشوند .همين قضاوتها و ارزشگذاريهاست که اگر
پذيرش آنها عموميتي يابد ،پشتوانه نظري الزم را براي کاربردهاي تحقير يا تجليلآميز
عناوين تاريخي فراهم ميکند؛ کاربردهايي مانند رواج برچسب «اشعريگري» براي
متهمکردن اخباريان به قشريگرايي و عنوان «صدرائيانديش» يا «نوصدرائي» براي
تجليل از بينش صحيحانگاشتة فيلسوفان وفادار به مکتب فکري مالصدرا.
چنين جريانشناسيهاي فراگيري فيلسوفان حال حاضر را نيز در آن سير کالن
تاريخي قرار ميدهد و به ايشان درباره جايگاه تاريخيشان خودآگاهي ميبخشد؛
آگاهي از جمله درباره اينکه دغدغههاي فلسفي کنوني چگونه پديد آمده و چه سيري را
 .1نقل قولها به ترتيب از آشتياني ،1861 ،هشت 311 ،11 ،و .311
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طي کردهاند .البته جريانشناسيها معموالً بهگونهاي روايت ميشوند که سيري از
پيشرفت را در بطن خود داشته و در نهايت ،دوره معاصر در نقطه اوج ماجرا قرار
گيرد 1.لذا در اين جريانشناسيها جايگاه مسائل و دغدغههاي کنوني فلسفي (که
متفاوت با مسائل و دغدغههاي بسياري از فيلسوفان و مکاتب فلسفي در ادوار گذشته
تاريخ فلسفه و تفکر اسالمي است) به عنوان مسائل و دغدغههاي واقعي (يا دست کم
واقعيتر) فلسفي توجيه ميشود؛ کجرويها و اشتباهات کالني را که پيشينيان مرتکب
شدهاند گوشزد ميشود و اين جريانشناسيها امروزيان را مطمئن ميسازند که در مسير
فکري درستي قرار دارند.
به طور خاص در حوزه فلسفه اسالمي ،جريانشناسي کارکرد مشابه ديگري نيز

دارد .ميدانيم ارنست رنان ( ،)1113-1138نويسنده نامي فرانسوي ،ادعا کرده و مدت-
ها در ميان غربيان مشهور بود که با مرگ ابنرشد ،فلسفه اسالمي پايان يافته است .از آن
پس جريانشناسيهاي متعدد در نگارشهاي تاريخي هانري کربن ،جاللالدين آشتياني،
حسين نصر ،مهدي محقق و همفکران آنان در همان نسل يا نسل شاگردان ايشان متکفل
شدهاند تا نشان دهند که فلسفه اسالمي نه تنها با ابنرشد خاتمه نيافته ،بلکه پويايي
خود را در طول تاريخ و به ويژه تا به امروز حفظ کرده است.
جريانشناسي به صورتهاي گوناگون و گاه بنياناً متفاوت امکانپذير است تا جايي
که چه بسا براي مخاطب ناآشنا با ظرافتهاي تاريخنگاري اين ابهام پيش آيد که آيا اين
روايتهاي گوناگون به واقع راجع به موضوع واحدي نگاشته شدهاند!؟ اين تفاوتها
ناشي از نادرستي شواهد تاريخي در برخي از روايتهاي متفاوت نيست؛ زيرا کامالً
متصور است دقت کافي در عرضه شواهد تاريخي مستند در همگي آنها صورت گرفته
باشد؛ بهگونهايکه تقسيمبندي دوگانه سنتي درست و نادرست براي ارزيابي اين
روايتها کافي نباشد .هرچند براي زمانه تنها يک فيلسوف يا دورهاي محدود در تاريخ
فلسفه ،ممکن است مورخاني که در فيلسوفبودن او يا بخشي از تاريخ فلسفه بودن آن
دوران اتفاق نظر دارند بتوانند با تبادل نظر ،ديدگاههاي خويش را به يکديگر نزديک
کنند ،اما با فقدان آن اتفاق نظرها يا هرچه گستردهترشدن بازه زماني موردنظر،
گزينههاي مقبولِ متنوعتري براي مؤلفههاي تاريخنگاري همچون انتخاب و چينش
 .1اين نحوه تاريخنگاري به سبک «ويگ» موسوم شده است .راجع به سبک ويگ در تاريخنگاري علم نک (گميني.)1811 ،
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شواهد در پي يکديگر و نحوه روايت پديد ميآيد و زمينههاي گستردهترِ ساختارهاي
اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و ...و نوع نگاه مورخ به اهميت آنها مدخليت مؤثرتري
مييابند .در اينجاست که اختالف نظر مورخان جريانشناس مبنايي ميشود و راه
سرراستي نيز براي رفع آن اختالف به نظر نميرسد .ذکر يک نمونه در اينجا ميتواند
روشنگر باشد.
گزارشهاي تاريخي و آثار برجايمانده ،نشاندهنده آن است که در نيمه دوم قرن
نهم پويايي فراواني در فضاي فکري شيراز قابل مالحظه است .براي مورخاني که اين
دوره را به عنوان يکي از ادوار سير تطور تاريخي فلسفه اسالمي پذيرفته باشند ،کم و
بيش مورد وفاق خواهد بود که در تاريخنگاري خود از آن دوره از دواني و دشتکي پدر
و دشتکي پسر 1و همچنين از شاگردان و اساتيد آنها سخن به ميان آورند(هرچند که در
اينجا نيز ميزان اهميت هريک يا ميزان اهميت کدام اثر از هرکدام ممکن است مورد
اختالف نظر واقع شود)؛ اما اگر بازه زماني مورد نظر گسترش يابد و فيالمثل ابن سينا
در يک سوي آن و مالصدرا در سوي ديگر قرار گيرد ،آنگاه داخل دانستن انديشمندان
دوره شيراز در سلک فيلسوفان به عنوان کساني که ممهد پيشرفتهاي شگرف عرصه
فلسفه توسط مالصدرا بودهاند ،يا معرفي آنان به عنوان جماعتي متکلم که با
فاصلهگرفتن از سبک سينوي در دورهاي از رکود و فترتِ جريان عقلي و توقف
پيشرفت انديشه فلسفي ميزيستهاند ،يا انتخاب راه ميانهاي با شناساندن آنها ذيل عنوان
فيلسوف -متکلم بحثانگيز خواهد بود .پديده رقيقشدن سيطره سنت سينوي را در

دوره شيراز که مورخي به عنوان انحطاط فلسفه معرفي ميکند – انحطاطي که باألخره
مالصدرا آن را عالج کرد و فلسفه را به ’مسير درستش‘ برگرداند – همان پديده را
مورخ ديگري از منظر بسط و گسترش مباحث کالمي به عنوان نوعي شکوفايي جريان

عقلي ميبيند که پيشنيازهاي الزم را براي ظهور مالصدرا فراهم آورد.
جريانشناسيهاي مختلف هر يک خودمؤيد هستند .مالک اعتبار هر روايت
جريانشناسانه ،مقبولبودن همان روايتي است که خود عرضه ميکند .مقايسه آن با ساير
جريانشناسيهاي رقيب تنها نوع نگاه تاريخي ديگري را پيش رو خواهد نهاد و صِرف
 .1به ترتيب جاللالدين محمدبناسعد دواني ( ،)111-181صدرالدين محمد حسيني دشتکي شيرازي ( )118-131و
غياثالدين منصور دشتکي شيرازي (.)161-155
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چنين مقايسهاي برتري يکي را بر ديگري روشن نخواهد کرد .البته ممکن است فرد
مقايسهکننده تحت تأثير علل ديگري به يک جريانشناسي و مفاد يا نتايج و داللتهاي
آن متمايل باشد .در اين صورت او با مصادره به مطلوب و مفروضگرفتن جريانشناسي
مورد پسندش ،آن را ترويج کرده و جريانشناسي مقابل را ضعيف يا غير قابل قبول
نشان خواهد داد.
به همين ترتيب نميتوان مالک اعتبار يک جريانشناسي يا برتري آن را بر
جريانشناسي ديگر ،تقرّب آن به يک جريانشناسي حقيقي و مرجع دانست .دليلش
واضح است :چنان جريانشناسي مرجعي ،تنها فرضي است و تحقق واقعي ندارد.

جريانشناسيها را مورخان ميسازند ،نه اينکه آنها را از البهالي وقايع تاريخي کشف
کنند؛ لذا راهي از منظري باالتر نيز براي داوري در خصوص برتري برخي
جريانشناسيها بر برخي ديگر به نظر نميرسد .البته ممکن است روايت عرضهشده در
يک جريانشناسي آن قدر ضعيف باشد که بعضي شواهد مرتبط تاريخي را ناديده
انگاشته و دخيل نکند .در اين حالت مخاطب آن جريانشناسي دغدغه خواهد داشت که
آيا روايت عرضهشده با شواهد غيردخيل سازگار است يا خير؟
با اين وجود حتي در اين حالت نيز اگر جريانشناسي به اندازه کافي انديشيدهشده
باشد ،اصوالً بايد بتوان با جرح و تعديلي در برخي اجزاي روايت آن و /يا با شکلدهي
مجدد شواهد موردنظر ميان آنها سازگاري ايجاد کرد .اين همان کاري است که مروجان
نوع نگاه تاريخي ايدئولوژيهاي مختلف به استمرار انجام ميدهند .پنداشت سنتي و
رايج درباره شواهد تاريخي به عنوان گزارش صلب وقايع عيني در اين مرحله است که
کامالً رنگ ميبازد.

1

از صورتهاي گوناگون جريانشناسيها ،نامنتظَر نيست آني در ميان هرگروه از
مخاطبان مورد اقبال واقع شود که هماهنگ با نگرشها و گرايشهاي ايدئولوژيک،
انتظارات قومي ،تعلقات حرفهاي ،آمال و آرزوهاي گروهي ،و اميال و تمنيات و
توقعات شخصي ايشان باشد .مثالً جريانشناسي مقبول تاريخ فلسفه براي فيلسوفان
 .1اين ،مدخل ورود به مباحث آفاقيبودن ( )objectivityدر تاريخ است که از مهمترين و در عين حال بغرنجترين مباحث
فلسفه تاريخ و تاريخنگاري است .در ضمن همين مباحث است که چيستي شواهد تاريخي نيز بررسي ميشود .مقاالت
«شواهد و مؤيدات تاريخي» ( )Tucker, 2009, pp.87-97و «آفاقيبودن تاريخي» ( )ibid, pp.172-180تصويري
عمومي و بروز را از مباحث اين حوزه به دست داده و منابع متنوعي را نيز براي بررسيهاي تخصصيتر معرفي ميکنند.
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حال حاضر ،موردي خواهد بود که وضعيت کنوني عرصه و باورها و سنتهاي زمانه را
در اوج ماجراي تاريخي فلسفه نشان دهد؛ در غير اين صورت واضح است که ايشان
(يا دست کم جمع زيادي از اينان) آن را نامعتبر ميشمرند .بيسبب نيست برخي
جريانشناسيهاي غربي که دوران فلسفه اسالمي را منحصر در فاصله کِندي تا ابنرشد
ميدانند در ميان معاصراني که خود را در امتداد جريان فلسفه اسالمي قلمداد ميکنند،
جايگاه معتنابهي نمييابد و بلکه مورد انکار واقع ميشود يا روايتهايي که ماجراي
فلسفه اسالمي را ذيل عنوان «فلسفه عربي» تعقيب ميکنند ،مقبول ايرانيان و
ايرانيدوستان نميافتند.

1

بازسازي انديشهها :تاريخنگاري مسائل فلسفه

در سالهاي اخير گونهاي از رويکرد تاريخي به فلسفه اسالمي مورد توجه قرار گرفته
که محور بحث را بر مسائل فلسفه قرار داده است .به عبارت ديگر به جاي تمرکز بر

زندگي و آثار تکتک فيلسوفان (تذکرهنگاري) يا نقشآفريني تاريخي آنان در روايت-
هايي گسترده و فراگير (جريانشناسي) ،اين گونه به رهگيري پيدايش و سير تطور
هريک از مسائل فلسفه ميپردازد؛ مسائلي همچون «اصالت وجود» يا «اتحاد عقل و

عاقل و معقول» .در محصول اينگونه تاريخنگاري در واقع انديشهها و عقايد هستند که
در جريان سير تاريخي قرار دارند و اگر نامي از فيلسوفان به ميان ميآيد ،بالتبع و به
اعتبار معرفي صاحبان آن انديشهها و عقايد است.
بررسيهايي بدين سبک در سنت فلسفه اسالمي سابقهاي نداشته و کامالً نوپديد
است .استاد مطهري آن را طرحي «ابتکاري» خوانده و وعده داده بود بدين سبک

«مسائل منطق و فلسفه را يکايک مورد بررسي قرار دهد» (مطهري ،1811 ،ص)11؛ آن-
گونهکه وي تاريخي از تحول مسائل وجود را عرضه کرده بود (همان ،ص .)11-13با

تأسف عمر استاد مطهري براي اتمام آن طرح وفا نکرد .پرونده تاريخنگاري مسائل

 .1براي نمونهاي از بررسي و نقد اين دو ديدگاه نک منفرد .1813 ،نمونه قابل توجه ديگر ،دستکاري در عبارت «تاريخ الفلسفة
العربية» و برگردان آن به «تاريخ فلسفه در جهان اسالمي» در ترجمه کتابي با اين عنوان از عربي به فارسي است( .الفاخوري و
الجر ،1866 ،پنج) نارواداري مترجم در تحمل جريانشناسي مفروض مؤلف ،بيش از اين تصور نميشود.
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فلسفي بدان سبک همچنان باز مانده و در حال حاضر پژوهشهايي اينچنين از بهترين
نمونههاي تحقيق در تاريخ فلسفه انگاشته ميشود.
کاوش در اين گونه از تاريخنگاري فلسفه حول محور يکي از مسائل فلسفي شکل
داده شده و آراء فيلسوفان در ادوار مختلف راجع به آن مسئله واحد در توالي يکديگر
نهاده ميشود؛ بهگونهايکه سير تحول آراء و ارتباط معناداري ميان آنها ديده شود .اما
ميدانيم بسياري از مسائل فلسفي تنها از دورهاي به بعد طرح شده و پيش از آن از
اساس مطرح نبودهاند .واضح است که فيلسوفانِ پيش از آن دوره با مسئلهاي که به
تازگي طرح شده مواجه نبودهاند تا رأيي دربارهاش داشته باشند.
افزون بر اين ،بسياري از مسائل فلسفي در سير تاريخي تطور خود دچار بسط و
تدقيق ،يا تحوالتي در مفاهيم پايهاي دخيل در آن شدهاند ،تحوالتي بنياني و در عين
حال ظريف و ناپيدا و نامحسوس که معموالً جز از ديد مورخان موشکاف پنهان
ميمانند .در اين موارد نيز آراي فيلسوفانِ ادوار مختلف راجع به صورت يکساني از
مسئله و فهم واحدي از آن نيست؛ اما در عين حال مهارت عمده مورخ مسائل فلسفه
آن است که فيلسوفان ادوار مختلف را به صورت فرضي به مثابه معاصران يکديگر به
گفتگو مينشاند ،نحوه نگرش و بهکارگيري اصطالحات يکساني را بر عهده آنان
مي گذارد و از اين ميان خط سيري را براي تطور تاريخي مسئله مورد نظر استخراج
مينمايد.
مورخ مسائل فلسفه دغدغه آن را ندارد که آيا آن فيلسوفان اين اصطالحات و
مفاهيم را در اختيار داشته و بهکار بردهاند يا خير .حتي بعيد نيست که او بپذيرد چه بسا
اين مسئله حتي به ذهن آن فيلسوفان نيز خطور نکرده است؛ اما براي او همين مقدار
کافي است که اگر آن فيلسوفان هماکنون حاضر ميبودند و آگاهيهاي مرتبط در
اختيارشان قرار ميگرفت ،موضعي را که در قبال مسئله مورد نظر به آنها نسبت داده
شده به عنوان توصيف درستي از لوازم انديشهشان ميپذيرفتند.
البته نوعاً مقصود مورخ مسائل فلسفه آن است که ديدگاه نسبتدادهشده بهگونهاي
مضمر در انديشه آن فيلسوف وجود داشته ،اما اصطالحات و دانش امروزين را در
اختيار نداشته تا اين ظرفيت بالقوه را بالفعل کند و تنها امکانات متأخر اين اقدام را
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ميسر کرده است؛ از اين رو ميتوان اين کوشش را بازسازي آرا و انديشههاي
گذشتگان براي پاسخ به مسائل روز (يا برههاي ديگر از تاريخ فلسفه) ناميد.
افزون بر رهگيري سير تطور تاريخي مسائل فلسفه در ميان آراي فيلسوفان اعصار
مختلف ،چنين بازسازي در مطالعه و تحقيق راجع به رأي تنها يک فيلسوفِ درگذشته
در خصوص سؤالي که در عصري ديگر (مثالً زمان حاضر) طرح شده نيز قابل تصور
است و بلکه پژوهشهاي زيادي بدين سبک انجام شده و ميشود .مالصدرا هنگامي که
قدماي فالسفه يونان را در خصوص حرکت جوهري با خود همرأي دانسته و نظرات
مرتبطي را در اسفار از آنان نقل و تحليل ميکند ،در واقع در حال انجام چنين بازسازي
از آراي آنان است .1هرچند مرسوم نيست اينگونه بازسازي که تنها براي يک فيلسوف
(يا فيلسوفان متعدد ،ولي مجزا از يکديگر) انجام ميشود به عنوان کاوشي در تاريخ
فلسفه قلمداد شود ،اما به لحاظ سنخ فعاليت انجامشده ،همخانواده با تاريخنگاري
مسائل فلسفه است.
جريانشناسي تفکر فلسفي از دو جنبه نقش اساسي در خطدهي و هدايت مورخ
مسائل فلسفه ايفا ميکند .مسائل بسيار زيادي براي اينگونه از تاريخ فلسفه قابل
صورتبندي و مطالعه است :مسائل و دغدغههاي متنوعي که در طول تاريخ فلسفه
مورد توجه بودهاند و از آن ميان برخي همچنان زندهاند و برخي منسوخ شدهاند .البته
آنچه در عمل رخ ميدهد آن است که مورخ فلسفه در عوضِ يکسانانگاشتن مسائل آن
مجموعه انبوه و انتخاب تصادفي از ميان آنها ،يا مسائلي را براي مطالعه و کاوش خود
انتخاب مي کند که در عرصه کنوني فلسفه مورد توجه است ،يا در موارد خاصي ممکن
است به سراغ مواردي برود که در روايتي موردِ پسند از جريانشناسي فلسفه گفته شده
که در مقطعي از تاريخ داراي اهميت شاياني بودهاند .جز مواردي از اين دست ،مورخ
فلسفه پژوهش خود را معطوف به کاوش حول مسائل غيرمهم فلسفي نميکند و اگر
هم به فرض چنين کند ،احتماالً مخاطبي براي مطالعه حاصل پژوهش خود نخواهد
داشت.
 .1نک مالصدرا ،1818 ،ص .131-111البته جاللالدين آشتياني اين بازسازي را ناصواب دانسته است« :آنچه که [مالصدرا] از
قدما در اين بحث [= حرکت در جوهر] نقل نموده است ،صرفاً ظواهري نامستدل بلکه قابل حمل بر خالف مختار او نيز
ميباشد( ».آشتياني در مقدمه مالصدرا ،1815 ،ص.)61
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افزون بر هدايت و راهنمايي مورخ مسائل فلسفه در انتخاب مسئله مناسبي براي
پژوهش خود ،جريانشناسي فلسفه نقش اساسي ديگري را نيز در چگونگي شکلگيري
پژوهش او ايفا ميکند .آنگاه که مورخ مسائل فلسفه در پي تعقيب سرگذشت تاريخي
مسئله موردنظر بر ميآيد ،بايد ابتدا فيلسوفان مشخصي را تعيين کرده ،آراي آنان را
درباره مسئ له موردنظر بازسازي کند .مورخ در اين مرحله دست به انتخاب تعدادي از
انديشمندان گذشته مي زند و در اين ميان تعداد فراوان ديگري کنار گذاشته شده و در
روايت او حضور نمييابند .اينکه کدام انديشمندان مهم بودهاند و احتماالً در سير
تاريخي مسائل فلسفه تأثير گذاردهاند (و لذا مورخ مسائل به مطالعه و در صورت
انتخاب ،بازسازي آراي آنان ميپردازد) و کداميک اهميت چنداني نداشتهاند (و لذا
لزومي ندارد که مورخ مسائل وقت خود را صرف بررسي آراي آنها بکند) در روايتي از
جريانشناسي فلسفه که مورد اعتماد مورخ مسائل قرار گرفته تعيين ميشود.
البته ضرورتي ندارد مورخ مسائل راجع به ابتناي پژوهش خود بر يک جريانشناسي
خاص خودآگاه باشد؛ بلکه چه بسا به علت عدم تدرّب در ظرايف تاريخشناسانه و نيز
شيوع عام آن جريانشناسي به اين ابتنا التفات نداشته باشد؛ لذا غريب نيست که
مورخان مسائل معموالً تصور ميکنند به سراغ انديشمنداني رفتهاند که در سير تاريخي
تحوالت واقعاً مهم بودهاند و نه صرفاً آنها که در يک جريانشناسي خاص گفته شده
مهم بودهاند .اما نميتوان ناديده گرفت که در حاصل اين پژوهشها سير فلسفه اسالمي
هميشه تنها از چند انديشمند معروف از قبيل ابن سينا ،شهابالدين سهروردي و
مالصدرا ميگذرد که اهميتشان عموماً پذيرفته شده و آثارشان به سهولت در دسترس
است و انديشمندان برجسته ديگري همچون ابوحامد غزالي ،ابوحفص سهروردي و
شيخ احمد احسائي که در روايت جاافتاده تنها منحرفاني از صراط مستقيم فکري
بودهاند و دسترسي به آثارشان نيز گاه دشوار است ،يکسره غايب هستند.
يکي از ويژگيهاي بازسازي انديشههاي گذشتگان در پاسخ به مسائل روز فلسفي
آن است که چون اين مسائل با گذر زمان تغيير کرده و توجه فيلسوفان از آنها منعطف
و به مسائل و موضوعات جديدتري معطوف ميشود ،لذا اينگونه بازسازيها معموالً
پس از مدتي کهنه و درباره اموري نامهم به نظر ميرسند .ويژگي ديگر آنکه حتي درباره
مسئله يا موضوع واحد نيز بازسازي محدود به شکل يکتايي نميماند و در طول زمان
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با بروز افکار جديد و با تغيير بازسازي بر اساس آنها قابل تبديل است .از همين رو
است که معروف است با گذر زمان ،فهم از امور تاريخي تکامل مييابد .حتي در يک
زمان نيز با دواعي مختلف و از منظر سبکهاي متفاوت انديشگي ،بازسازي گذشته
فلسفه به طرق مختلفي امکانپذير است .مثالً در زمان ما ،لوازم سياسي فلسفه مالصدرا
را برخي با عنايت به انديشه اسفار اربعه و نيز نظريه حرکت جوهري او بهگونهاي
انقالبآفرين و برخي ديگر با نظر به مباني وحدت وجودي وي به شکلي جبرگرا و
محافظهکار تعبير و تفسير ميکنند .احتماالً تا مدتي ديگر نيز اين موضوع از کانون توجه
خارج شده و نوشتهها درباره آن خوانندهاي نخواهد داشت؛ همانطورکه هماکنون ديگر
کسي عالقه ندارد مباحثي را که در دهه چهل شمسي درباره علمي بودن /نبودن فلسفه
مالصدرا جريان داشت ،دنبال کند.
بازسازي انديشه هاي گذشتگان نيز همانند دو گونه پيشينِ تذکرهنگاري و

جريانشناسي ،فعاليتي در حيطه تاريخ فلسفه – و نه فلسفه – دانسته ميشود و لذا
فيلسوفان پيشگام اشتغال به آن را دون شأن حرفهاي خود ميدانند .اما از سوي ديگر
ميدانيم که فعاليت هاي پژوهشي اين فيلسوفان پر از مواجهه فکري با انديشمندان
برجسته گذشته همچون ابن سينا و مالصدرا است و برترين کاوشهاي فلسفي روز
حول آثاري از آن بزرگان از قبيل اشارات و اسفار صورت ميگيرد .لذا بجاست که
بپرسيم فعاليتهاي رايج فيلسوفان کنوني با گذشته فلسفه و تاريخ آن چه نسبتي دارد؟
هنگامي که فيلسوفان کنوني يکي از قهرمانان تاريخ فلسفه اسالمي را برگزيده و
انديشهها و آثار او را محور فعاليت آموزشي و پژوهشي خود قرار ميدهند ،در اين
انتخاب به سراغ فيلسوفي ميروند که با او همدل باشند؛ يعني در همان خط فکري قرار
داشته و محرکهاي کاوشهاي فلسفي او و دغدغههايش را مهم ببينند .در نتيجه
مسئلههاي اين دو بهطور عمده همسان خواهد بود؛ هرچند که البته فيلسوف کنوني نيز
خود صاحبنظر است و در موارد الزم دست به پيرايش و آرايش افکار و آثار فيلسوف
قهرمان ميزند.
فيلسوف کنوني در اين کار بخشهايي را از آرا و انديشههاي فيلسوف قهرمان که در

سير تحوالت فکري او تغيير کرده و احياناً موجب بروز ناهمسازيهايي شده با بخش-

هاي ديگر هماهنگ ميکند و قرائت سازگاري را از مجموعه عرضه مينمايد ،قسمت-
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هاي نامقبول را (يا آنچه را که با گذر زمان نامقبول شده) از کلمات قهرمان حذف
ميکند و همچنين مؤيدات جديدي را از مقبوالت زمانه ،آنچه عموماً به عنوان
دستاوردهاي فکري جديد پذيرفته شده ،بر آن ميافزايد .نمونه ماندگار چنين پژوهشي

درباره فلسفه مالصدرا که اسفار او را محور نگارش خود قرار داده نهاية الحکمة از
عالمه طباطبائي است.
در واقع اغلب شروح برجسته ،حواشي معتنابه و دروس مهمي نيز که در حال
حاضر بر مبناي آثار مالصدرا ارائه ميشود از همين سنخ است .مجموعه آموزههاي
مالصدرا در کتب گوناگون او عرضه شده و احياناً رأي وي در طول دوران حياتش
تغيير کرده است ،يا اينکه مالصدرا خود را در همه مقاطع آثارش با مخاطباني در يک
سطح مواجه نميديده و در هرکدام به اقتضاي حد درک آنان سخن رانده است؛ لذا
فيلسوف معاصر بر عهده خود ميبيند در فعاليت پژوهشي که با محور قرار دادن
انديشههاي مالصدرا به پيش ميبرد قرائت سازگاري را از کليت انديشه او ارائه کند و
در اين ميان ضمن ايراد اجتهاد خويش ،مواردي را نيز که متکي بر عقايد علمي و
فلسفي منسوخ است ويرايش نمايد.
به همين ترتيب معدود فيلسوفان کنوني که خود را در خط فکري ابن سينا مييابند،
چنين فعاليتهايي را بر محور انديشهها و آثار او انجام ميدهند .اينگونه پژوهشها که
ميتوان آن را در قبال «بازسازي» انديشه فيلسوفان گذشته« ،بازآفريني» آن ناميد ،در
حال حاضر نمونههاي اعالي کاوشهاي فلسفي تلقي ميشود .البته گاهي به نظر
ميرسد فيلسوفان کنوني ،مسئلهپردازيهاي بديع و مواجهه مسئوالنه با اقتضائات فکري
دوران معاصر را وانهاده و يکسره به بازآفريني فيلسوفان قهرمان پيشين ميپردازند.
نتيجه

اين مقاله ،رويکردهاي تاريخي به فلسفه اسالمي را دستهبندي کرده و سه گونة
«تذکرهنگاري فالسفه»« ،جريانشناسي تفکر فلسفي» و «تاريخنگاري مسائل فلسفه» را
متمايز ميکند .با برشمردن ويژگيهاي روشي هريک از اين سه گونه ،عامليت فعال
مورخان در گزينش وقايع مرتبط ،نحوه چيدمان و همچنين ايجاد ربط و نسبت ميان آنها
نشان داده شد .بدينترتيب انگارة مورخ فلسفه به مثابه راوي منفعل با چالش مواجه
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شده و توضيح داده شد که چرا انواعي از روايتهاي مقبول در خصوص واقعهاي واحد
قابل عرضه است ،بدون اينکه معيار فيصلهبخشي براي پذيرش يکي و عدم پذيرش غير
آن وجود داشته باشد.

البته رويکردهاي تاريخي ممکن – نه لزوماً موجود – به فلسفه اسالمي منحصر به

موارد متمايزشده در اين مقاله نيست ،اما با برشمردن گونههاي بالفعل و سبکشناسي
آنان امکان آشکار شدن نقاط قوت و ضعف هريک فراهم ميآيد .مهمتر آنکه ميتوان با
اصالح و تکميل روندهاي موجود ،رويکردهاي سنجيدهتر و پيشرفتهتري را اتخاذ و از
خطاهاي روشي پيشين احتراز کرد.
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