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 سرمقاله

ن یونان باستان دارند. این تقریر در مواردی با ای از فیلسوفاحکیمان مسلمان، تقریر ویژه
 افالطوندر توصیف  شیخ بهاییتقریر رایج امروز در جهان غرب متفاوت است. برای نمونه 

اشراقیون که لوح عقل  گوید: شاگردان افالطون سه دسته بودند؛پیش از میالد( می 427)زاده 
از ( تات و اشاراگری عبارون واسطهبد)های دنیایی رهانیده و انوار حکمت را را از نقش

ارات اش نشسته و حکمت را از اش. رواقیون که در رواق خانهگرفتندلوح جان افالطون می
از را  حکمتپیمایی شدند و ضمن راهپای او مین که همنمودند. مشائیوی دریافت می

 (. 36-35، صص2، ج«الکشکول»بهایی،  شیخ) گرفتندمیعبارات وی 
بودند. اما  افالطونآن است که رواقیون، گروهی از شاگردان  شیخ بهایینان نتیجه سخ

 334)زاده  زنون کیتسیونیگری، به باور است که خاستگاه رواقیفلسفه معاصر غربی، براین
پس از میالد( رواج  180)زاده  مارکوس آئورلیوسگردد و توسط پیش از میالد( باز می

های دیگری نیز دارد که بیان یکایک آنها از گنجایش نمونهها یابد. این تفاوت روایتمی
 نوشتار کنونی بیرون است. 

گویند: گران میاکنون چه باید کرد و کدام روایت را درست انگاشت؟ گروهی از پژوهش
گونه که یک اندیشمند غربی برای فراگیری و فهم حکمت صدرایی، باید به زادگاه همان

 مالصدراشهریان از هم را اسالمی، سفر کند و حکمت متعالیه یعنی ایران صدرالمتالهین
و... باید به کتب و آثار فیلسوفان  افالطونتر درباره چنین برای پژوهش عمیقبیاموزد. هم

 شهریان او فرا گرفت. کیشان و همرا از هم افالطونغربی مراجعه کرد و 
سوفان مسلمان، برپایه متونی که در گران بر این باورند که فیلاما گروه دیگری از پژوهش

اند. بنابراین هایی را ابراز کردهقرن دوم هجری از یونانی به عربی ترجمه شد، چنین روایت
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دلیل یک سخن گونه که پذیرش بیروایت آنها نیز از استناد تاریخی برخوردار است. همان
در  ی تاریخیکه شواهداین زده آن نیز نادرست است. افزون بردلیل و شتابنارواست، رد بی

دست است که جریان فلسفه در غرب، برای بازه زمانی درازی به افول گروید و فترتی میان 
دو حلقه پیشین و پسین این بازه، رخ داد. شاید به همین دلیل، برخی فیلسوفان غربی مانند 

میالد(  پس از 1225)زاده  توماس آکوئیناسپس از میالد( و  1193)زاده  آلبرت کبیر
رشد، خلع موجود سینا و ابنگیری از متون فیلسوفان مسلمانی چون بوعلیکوشیدند با بهره

 میان دو نسل از فیلسوفان غربی را جبران کنند. 
های ارسطو: چگونه مسیحیان، مسلمانان و بچه»نام در کتابی به ریچارد روبنشتاین

 3200که در سال « کی را روشن ساختندیافتند و دوران تاری یهودیان خرد ارسطویی را باز
استاد فلسفه و  گالیتون کراکتپروفسور چنین منتشر شد، به این مهم اشاره نموده است. هم

، نیز چنین باوری دارد )ر.ک: مدیربرنامه اندیشه دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا
531491http://shabestan.ir/detail/News/ .) 

یک یادشده درباره فیلسوفان یونان باستان، در برابر یکدیگرند و هر به هرروی دو دیدگاه
توان به نتیجه زمان هردو نگاه، میرسد با بررسی همنظر میکنند. اما بهدیگری را طرد می

گری، با فرض پذیرش هردو دیدگاه، تری دست یافت. برای نمونه در موضوع رواقیعمیق
گری . رواقی1فت که همگی قابل بررسی تاریخی است: های ذیل دست یاتوان به احتمالمی

و دیگری پیروان  افالطونواژه مشترکی برای دو گروه از فیلسوفان باستان بود که یکی شاگردان 
ها و گفتگوهایی . دو گروه یادشده در برخی سطوح عالی با یکدیگر دیدار2زنون بودند. 

های قابل باهم ممزوج گشتند. این احتمالتر اند و با گذشت زمان، در سطوح پایینداشته
شوند که دو روایت اسالمی و غربی از رواقیون، به رسمیت بررسی، تنها هنگامی مطرح می

شناخته شود. اما اگر هریک از دوسوی نزاع، بر دیدگاه خود پافشاری کنند هرگز مجالی برای 
 ها نخواهند یافت. بررسی این احتمال

ها مسئله مهمی در تاریخ فلسفه است که باید ازسوی تبه هر روی، تفاوت روای
گونه ای بر اینگمان نتایج ارزندهنگری و بازخوانی قرار گیرد. بیگران مورد ژرفپژوهش
 کند.ها مترتب است که ضرورت آنها را بیش از پیش روشن میپژوهش

اهلل سوریروح


