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  چكيده
هاي كليدي تمدن اسالمي است. گاهمناظره ابوسعيد سيرافي نحوي و ابو بشر منطقي از گره

اين مناظره محل برخورد دو جريان اصلي برخاسته از رفرم ايدئولوژيك عباسي بود. يـك  
فقهـي و  جريان نهضت ترجمه و پيامدهاي فكري آن و جريـان ديگـر دسـتگاه عقيـدتي،     

گـاه منطـق و   كالمي عصر عباسي است. جدا از اشكاالت جدي سيرافي در رابطه با جـاي 
گر تنش ناشي از برخورد دو جريان فوق نيز رابطه منطق و زبان و نحو، اين مناظره هدايت

ه ايمبا توصيفي تاريخي و تبارشناسي از نهضت ترجمـه و  باشد. در اين مقاله سعي كردمي
حليل گفتماني اين منـاظره وارد و ايـن تـنش ايـدئولوژيك را بررسـي و      عصر تدوين به ت

داري بر تفكر اسالمي نهـاده  رسد كه نتايج اين مناظره تأثيرات دامنهتشريح كنيم.به نظر مي
باشد و در هردو جريان عقيدتي و فلسفي تغييرات پايداري داشته است. جريان فلسفي هم 

ياني رفت كه فارابي و سپس ابن سينا با عنوان فلسفه از منطق گرايي دور شد و به سمت بن
  مشاء نهادند.
  نحو، منطق، تحليل گفتماني، نهضت ترجمه، عصر تدوين ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
هـاي اول قـرن چهـارم هجـري دو جريـان عمـده علمـي و        رسـد كـه در دهـه   به نظر مـي 

نهضـت ترجمـه علـوم غيـر      ايدئولوژيك اسالمي به بلوغ رسيده بودند. اين دو جريان يكي
اسالمي بود با محوريت علومي چون فلسفه و منطـق و ديگـري تـدوين دسـتگاه عقيـدتي      
اسالمي با محوريت علومي چون فقه و حديث. روشن بود كه اين دو گرايش اينك متوجـه  
يكديگر شده بودند و تنش اجتناب ناپذير بود. از ابتداي دولت عباسي تا پايان قرن سوم اين 

خواستند كه بـه مثابـه معيـار حقيقـت     ها بيشتر درگير قوام داخلي بودند، اما اينك مينجريا
مستقر شوند. اين تنش تعيين كننده آينده تمدن اسالمي بود. مناظره ابوسعيد سيرافي نحـوي  

  رست در همين نقطه شكل گرفته است.و ابو بشر متي منطقي د
هـايش آورده اسـت. ايـن    در كتـاب  ق) شرح اين مناظرات را 414ابوحيان توحيدي(د 

ق) از وزراي عصـر عباسـي    327هجري در مجلـس ابـن فـرات(د     326مناظرات در سال 
خواهد ادعاي متي در مورد منطـق را بررسـي   تشكيل شد. ابن فرات از حاضران مجلس مي
كرد كه هيچ راهـي بـراي شـناخت درسـت از     كنند و با وي به مناظره بنشينند. متي ادعا مي

داند كه توسط آن ) متي منطق را ابزاري مي69، 1992ست جز منطق نيست. (التوحيدي، نادر
) ابو سعيد 70شود. (همان، كالم درست از نادرست و معناي صحيح از فاسد بازشناخته مي

گفـت و بـه   ق)فقيه، متكلم و عالم نحوي، دعـوت ابـن فـرات را لبيـك     328- 284سيرافي(
  پردازد.ابو بشر مينقدنظريات 

كه هاي بسياري شده است. ايندر مورد تحليل علمي اين مناظره از فارابي تا امروز بحث
كه جايگاه واقعي منطق و نسـبت  روي كرده، اينگفته و كجا زيادهسيرافي تا كجا درست مي

آن با زبان و نحو چيست و بسياري مسائل ديگر. به ويژه نسبت زبان و منطق بـا توجـه بـه    
اي را در ايـن  هاي تازهلسفه زبان، باعث گرديده كه برخي از محققان افقهاي معاصر فبحث

علـم  «اي بـا عنـوان   اي در مقالـه مناظره ببينند و به بحث بگذارند. مثال دكتر محمد علي اژه
انـد. هـدف مـا در    اين مباحث را به طور مستوفا بررسي كرده» منطق و رابطه آن با علم نحو

اين مناظره است. منظورمان معناي گفتمـان بـه معنـاي     (discourse)اين مقاله تحليل گفتماني
) بـه عبـارتي   1امروزي آن، به ويژه در انديشهميشل فوكو فيلسوف فرانسوي معاصر است.(

شناسي قدرت حاكم در آن عصر دنبـال كنـيم. بـه    خواهيم نسبت اين مناظره را با ريختمي
عقيده ما اين مناظره محـل رويـارويي دو   رويم. به همين خاطر به سراغ مباحث تاريخي مي

نهضت ترجمه و جريان عمده ايدئولوژيك هستند كه در ابتداي عصر عباسي رقم خوردند: 
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. اين دو جريان به نوبه خود به دو جبهه قدرت اصلي تشكيل دهنده خالفـت  عصر تدوين
وليـه شـكل   هـاي ا گردند. به همين خاطر به تبارشناسي اين دو جريان و هسـته عباسي برمي

  ها خواهيم پرداخت.گيري آن
  

  عرب تا نهضت ترجمه و عصر تدوين- هاي دوگانه ايراني . از جبهه2
دولت عباسي برآمده از اتحاد طبقات نخبه ايراني و اشراف عرب طرفـدار خانـدان عباسـي    

ها را از اشـراف سـنتي ساسـاني چـون     اي ويژه داشتندكه آنبود. طبقات نخبه ايراني شاكله
ان قباد و توان تا زمها را ميساخت. سابقه پيدايش اين جريانان و سپاهيان متفاوت ميموبد

  انوشيروان به عقب برد.
قباد در برابر نهضت مزدكي كه يك نهضت پيچيده طبقاتي بر عليه ستم اشراف ساساني 
بود، مجبور به واكنش شد. شرايط اقتصادي و سياسي به ويژه طبقات بسته عصـر ساسـاني   

توانست به حالت سابق ادامه يابد. هرچند مزدكيان در زمان قباد سـركوب شـدند،   گر نميدي
اما داليل اجتماعي نهضت همچنان به قوت خود باقي بود. به همين دليل وي دست به يك 

گيري زد. اين كار در زمان پسرش انوشـيروان  اصالحات ارضي گسترده و تغيير نظام ماليات
ر نتيجه اين اصالحات يك طبقه متوسط جديـد كشـاورز بـا نـام     ) د659كامل شد. (طبري،

) دهقانان به سرعت در زمان انوشيروان رشد كردند.آنان نه 51ظاهر شدند. (تفضلي، دهقانان
فقط يك طبقه اقتصادي، بلكه حامل يك ايدئولوژي طبقاتي هم بودند و بـه جـاي مـذهب    

كه » كليله و دمنه«يدايش آثاري چون زرتشتي بيشتر حامي خردگرايي و ملي گرايي بودند. پ
ها كـه آكنـده از مضـامين    »شاهنامه«يك اثر به وضوح خردگرا و منتقد مذهب حاكم بود يا 

را بايـد از نتـايج ادبـي و ايـدئولوژيك ايـن عصـر       » نامه تنسر به شاه طبرسـتان «ملي بود يا 
بقه متوسط كشاورز ) بنابراين در نتيجه تغييرات اقتصادي يك ط39،41دانست.(كولسنيكف، 

هـا بـه جـاي مـذهب زرتشـتي، بيشـتر بـه نـوعي         با يك ايدئولوژي نوين ظهـور كـرد. آن  
  شود.نيز گفته مي» ايرانشهري«ناسيوناليسم گرايش داشتند كه بدان انديشه 

خردگرايـي بودنـد كـه از     دبيـران كردنـد. يـك جريـان   دهقانان را دو طبقه همراهي مي
كردند. برزويه طبيب را گرايي مستقل از مذهب را تبليغ ميمذهبزرتشتي بريده و ن.عي خرد

اش بر كليله و دمنه كه امروز حال و هواي توان يكي نمايندگان اين جريان دانست. مقدمهمي
دهد، شاهدي بر اين مدعاست.در فكري آن روزگار را از ديد اين نخبگان خردگرا نشان مي

هايي كه نسبت به مـذاهب و  شك و شبهه اش وباب برزويه وي شرحي از مخاطرات ذهني
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داند كـه  دهد. او پيروان مذاهب مختلف را كساني ميها در ذهنش رسوخ كرده مياهالي آن
از جهت متابعت پادشاهان پاي بر ركـن  «يا » به طريق ارث دست در شاخي ضعيف زده«يا 

پشتوان پوده بسـته،   براي براي حطام و رفعت و منزلت ميان مردمان، دل در«يا » لرزان نهاده
». بر اين مقرر كه من مصيبم و خصم مخطي«و همه » اندهاي پوسيده كردهتكيه بر استخوان

نويسـد در وادي  دهد كه تا زماني كه اين كتاب را مي) برزويه شرح مي24- 23 (كليلهودمنه،
يد گوشك و حيرت است و سرانجام به اين نتيجه رسيده كه مكارم اخالق و آنچه عقل مي

) اين طبقه خردگـرا در  27يقين ثبات نكند. (همان،را رعايت كند و ديگر بر دين اسالف، بي
زمان ساساني شكل گرفت و پس از اسالم هم از جانب امثال عبداهللا بـن مقفـع نماينـدگي    

  شد.ميشد. همان گونه كه ملي گرايي ايراني پس از اسالم توسط شعوبيان دنبال مي
بودند. اوج مهاجرت مسيحيان سرياني به ايـران را بايـد،    نسطوريمسيحيان ديگر طبقه 

يكـي از   نسـطوريوس در نتيجه دعوايي مسيح شناختي بين كليساي ارتودوكس بيـزانس و  
ميالدي، طي چند مرحله تصـفيه،   489تا  457هاي مشهور رومي دانست. پيامد آن از اسقف

شاه ساساني شورايي  پيروزر زمان ) د76مسيحيان نسطوري از روم اخراج شدند.(هوشنگي، 
در تيسفون برقرار شد و مسيحيت نسطوري رسماً و مستقل از بيزانس و رم، كليساي ايـران  

در خاك ايران  نصيبينبه  اُدسا ) مدرسه علمي مسيحيان نسطوري از112ناميده شد. (همان، 
يـر دينـي در   منتقل شد و ظرف مدت كوتاهي با توجه به برخوردي كه با فلسفه و علـوم غ 

نامـه آكـادمي نصـيبين    ترين مركز علمي جهان آن روز تبديل شد. اساسشد، به مهمروم مي
نامـه  تـرين آيـين  توان آن را قـديمي به چاپ رسيد. مي 1890هنوز موجود است و در سال 

) نسطوريان به سرعت در شهرهاي ديگر ايران مانند تيسفون 136آكادميك دانست. (همان، 
ر ريشه زدند و مراكز علمي معروفي در اين شهرها تأسيس شد. آنان از ابتـدا  و جندي شاپو
هاي نوافالتوني مسيحيت اسكندراني داشتند، به گيري خاصي كه در برابر شاخهبنا به جهت

) همچنـين بـه دليـل اجتنـاب از     213و به ويژه منطق وي عالقه داشتند.(هوشنگي،  ارسطو
اصول عقيدتي زرتشتي، فقط متون منطقي و علمـي مـد    درگيري با طبقات متنفذ ساساني و

- شد. دو تن از اين مترجمان را ميها بود و متون سياسي يا ديني يوناني ترجمه نمينظر آن

هايي از منطق ارسطو را به بود كه بخش خسرو اولدر دربار  پولس ايرانيشناسيم كه يكي 
ل رأس العين، كشيشي نسطوري اه سرجيوس) و ديگري 124سرياني ترجمه كرد، (قادري،

هـم   برزويـه )مترجماني ماننـد  31كه آثار جالينوس و ارسطو را به سرياني برگرداند.(كربن،
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كرد. در نهايت همين متون به منبع اصلي نهضت ترجمه عربي بودند كه به پهلوي ترجمه مي
  ي بدل گرديد.در زمان عباس

پسر انوشيروان بـر   هرمزو از زمان  بزرگان جامعه ساساني اين وضعيت را تاب نياوردند
يـا   بسطام و بهرام چوبينهعليه وضعيت اقتصادي و اجتماعي جديد شوريدند. كساني مانند 

شـي ساسـانيان بـود.    هـا آغـاز فروپا  از جملـه ايـن بزرگـان بودنـد. ايـن شـورش       شهربراز
  )97(كولسنيكف، 

وان تاييــد شــد. در زمــان خليفــه دوم و بــا راي معــروف وي، نظــام اقتصــادي انوشــير
) با اين رخداد نظام اقتصادي دهقاني وارد تمدن اسالمي گشـت و دهقانـان   103(ضياألدين،

خيلي زود به ثروت و قدرت گذشته بازگشتند. دبيران و مسيحيان نسطوري هـم بـه خـاطر    
شان در حكومت جديد جذب شدند. اشراف ايراني و موبدان زرتشتي هـم از  سواد و دانش
سابقه اقتصـادي و علمـي جبهـه نوظهـور ساسـاني      ن شرايط منجر به رشد بيبين رفتند. اي

اي است كـه  سخن گفتيم منظورمان همين جبهه جبهه ساسانيگشت. از اين پس هر جا از 
  از دهقانان، دبيران و مسيحيان سرياني زبان تشكيل يافته بود.

مهم تمـدن اسـالمي   اعراب مسلمان كه دولت ساساني را از بين برد، دومين جبهه  جبهه
هاي معروف قريش چون بني بود. اين جبهه تشكيل يافته بود از ياران پيامبر اسالم و خاندان

اميه و بني هاشم و برخي ديگر از قبايل مهم شبه جزيره عربستان كه در شكل گيري اسـالم  
ـ  اوليه در مكه و مدينه نقش داشتند. آن وين ها كه حامل ديني جديد با يك كتاب آسـماني ن

كـه   عجم وعرب بودند، خاورمينه را به عصري وارد كردند كه تا امروز ادامه دارد. عبارات 
ها تكرار شده است، نماياننـده همـين دو جبهـه ايرانـي و     پيوسته در تاريخ اسالم براي قرن

  عرب است.
- امويان به عنوان نمايندگان جبهه عربي به شرايط تمدني آن عصرآگاهي نداشتند و مـي 

اي و كاستي به سيادت جبهه عربي را بر تمدن اسـالمي تحميـل   خواستند نوعي نظامي قبيله
از بـين  )58 تفضـلي، (كنند. به همين خاطر توسط ابومسلم كه به روايتي دهقان اصفهان بـود 

رفتند. ابومسلم از يك طرف نماينده جبهه ساساني بود و از طرف ديگر با عباسـيان تحـول   
خليفه دوم و معمار اصلي دولت عباسي، بـراي قـوام دولـت نيـاز      منصورطلب متحد بود. 

داشت تا از يك سو ساسانيان را براي هميشه به تاريخ سپارد و از ديگر سو، نشان دهد كـه  
وارث واقعي آنهاست. روشن تر بگوييم: او بايد از يك طرف ايرانيان متحدش را در دولـت  

كـرد.  نها به عصر ساساني پيش گيري ميجديد جذب مي كرد و در عين حال از بازگشت آ
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نوعي نفي و در عين حال پاسداشت ميراث ساساني در كار بود. براي اين كار بزرگ بهترين 
اي متشكل از دهقانان، دبيران خردگرا و مسيحيان نسـطوري.  متحد جبهه ساساني بود. جبهه

يانت زرتشتي بـري  زيرا اين جبهه در گذشته هم با اشراف ساساني مشكل داشت و هم از د
اي ايراني و خانداني عربي با بود. اين اتحاد سنگ بناي خالفت عباسي بود؛ خالفتي با شاكله

پشتوانه عقيدتي برآمده از يك دين نو كه جبهه عربي پشـتيبان آن بـود. ايـن منشـا دوگانـه      
 تـوان ايـن  خالفت عباسي باعث ديالكتيكي دوگانه در تاريخ اسالم گرديد. بـه وجهـي مـي   

نهضـت  ديالكتيك را دليل اصلي بالندگي و چند قرن شـكوفايي تمـدن اسـالمي دانسـت.     
خليفـه دوم   منصورها بودند كه هردو در زمان دو نمود از اين جبههعصر تدوين و  ترجمه

عباسي كليد خورد و به نوبه خود باعـث ديـالكتيكي سـازنده و البتـه گـاهي هـم مخـرب،        
هـاي درگيـر در   هاست. براي شناسايي جنـاح ز اين جدالگرديدند. موضوع اين مقاله يكي ا

  مناظره بايد نمودهاي اين دو جبهه را در نهضت ترجمه و عصر تدوين دنبال كنيم.
  

  . نهضت ترجمه3
خواسـت آن را جـذب كنـد،    هاي جبهه ساساني كـه منصـور مـي   يكي از مهمترين شاخصه

هاست. به دهد كه وارث واقعي آن خواست نشانها بود. با اين كار او ميفرهنگ ترجمه آن
عنوان مثال نجوم ساساني يكي از ابزارهاي ايدئولوژيك در اين زمينه بود. اين دانش فقطيك 

هاي سياسي هم داشت. در اين علـم، وضـعيت   علم صرف طبيعت شناختي نبود، بلكه جنبه
گـر منصـور   كيهان و افالك و ستارگان در آسمان نشان دهنده وضعيت سياسي زميني بود. ا

توانست اين نجوم را جذب كند، از ايدئولوژي آن در جهت مشروعيت بخشي به دستگاه مي
  )65 گوتاس،(كرد و البته اين طور هم شد. عباسي استفاده مي

نهضت ترجمه در ارتباط مستقيم با جبهه ساساني بود. دبيران و شعوبيان پهلوي زبـان و  
)دهقانـان هـم در   2مل اصلي نهضت ترجمه بودند.(مسيحيان و حرانيان سرياني زبان از عوا

). نهضت 3شدند(ها و كارهاي فرهنگي در نقش حاميان مالي ظاهر ميبسياري از اين ترجمه
هاي بعدي متون سرياني و يونـاني  ترجمه با ترجمه متون پهلوي آغاز شد و در زمان خليفه

ولوژيك و علمـي در زمـان   را هم در برگرفت و نزديك دو قرن ادامه داشـت.نيازهاي ايـدئ  
هاي بعدي چون مهدي و هارون و مامون به مراتب از زمـان منصـور فراتـر رفـت و     خليفه

ها از طب و نجوم تا فلسفه تثبيت شد. ترجمه بيت الحكمهنهضت ترجمه در مراكزي چون 
هـا باعـث بـه    گرفت.اين ترجمـه و منطق و علوم طبيعي و رياضي و هندسه و.. را در بر مي
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آمدن يك سرمايه بزرگ علمي شد و زبان عربي را به زبان علمي آن دوران بدل كرد.  وجود
ها، از قـرن سـه و چهـار بـه تـدريج      ها و تفكر و تدبر مسلمانان در آندر نتيجه اين ترجمه

باشـكوهي علمـي در تمـدن اسـالمي     دانشمندان و فالسفه اسالمي ظـاهر شـدند و دوران   
  )4خورد.(  رقم

  
 اسالمي - هاي منطقي و قوام علم منطق در عالم ايراني  ترجمهمروري بر  1.3

منطق ارسطو جزء اولين متوني بود كه ترجمه شد.گفتيم كه در زمان ساساني و به ويژه دوره 
انوشيروان متون زيادي به پهلوي و سرياني ترجمه شده بود. در زمينه منطق، پـولس ايرانـي   

) 124انون را به سـرياني ترجمـه كـرد. (قـادري،    هايي از ارگكه در دربار خسرو بود، بخش
ايساغوجي فورفوريوس و آنالوطيقا نيز به دست هيپاي ادسايي ترجمه شدند. برهان، قيـاس  

)با اين حساب عجيب نيست 125و شعر هم در همين دوره به سرياني ترجمه شدند.(همان،
) نخسـتين  99ر، پرورش يافتند.(رشـ  فرهنگستان جندي شاپوركه اولين مترجمان عرب در 

هجـري انجـام رفـت. ايـن ترجمـه از       135تا  125ترجمه منطق به عربي حدود سال هاي 
) فرهنگستان در زمـان مـامون   101پهلوي بود و آن را به ابن مقفع نسبت مي دهند. (همان، 

) 99به بغداد منتقل شد و مشابه آن با نام بيت الحكمه در آنجا شروع به كـار كـرد. (همـان،    
تر آن است كه بگوييم، بيت الحكمه در زمـان منصـور   ين گفته رشر دقيق نيست. دقيقالبته ا

هاي آنان در ايـن  آغاز به كار كرد و در زمان مامون به اوج رسيد. از مترجمان منطق و كتاب
متـرجم   ايوب بن قاسـم توان از مي ابن مقفعدوره اطالع دقيقي در دست نيست. عالوه بر 

حنـين بـن   نـام بـرد. در نهايـت    » برهان«و » مقوالت«مترجم  ريقيحيي بن بطايساغوجي، 
را به عربي برگرداند و برخي كه قبال ترجمـه  » خطابه«و » مقوالت«برخي كتب مانند اسحاق

را هم به سرياني » جدل«و » برهان«و » عبارات«را تصحيح كرد.  - » قياس«مانند  - شده بود 
را بـه عربـي ترجمـه    » برهـان «و » اراتعبـ «ابوبشـر متـي  و  اسحاقترجمه كرد. فرزندش 

را به عربي ترجمه كرد. يحيي بن عدي همچنين ترجمـه  » جدل«هم  يحيي بن عديكردند.
را هم ابو بشـر متـي ترجمـه    » فن شعر«را به عربي بازگردانيد. » جدل«از  ابن ناعمهسرياني 

) از ايـن  102و  101كرد، ترجمه اي نيز از يحيي بن عدي از اين كتاب انجام گرفت.(رشـر، 
توسط بزرگـاني جـون ابـو    مكتب منطقي بغدادها كه بگذريم تدوين نهايي منطق در ترجمه

انجام گرفت. برخي از مترجمان فوق مانند ابوبشر متي و يحيي بن عـدي  فارابيبشر متي و 
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به همين مكتب تعلق داشتند. فارابي هم مدت زيادي در كنار ابوبشر و يحيي بـن عـدي در   
  گردد.ور داشت و مطالعات و كتب منطقي وي به همين دوره باز مياين مكتب حض

  مكتب منطقي بغداد 1.1.3
اين مكتب بر محور ترجمه و شرح آثار ارسطو و به ويژه آثار منطقي وي شكل گرفت. ابـو  

هـاي ارسـطو را ترجمـه و شـرح     گذار مكتب، بسياري از كتابه ق) بنيان 328بشر متي (د 
قنّا از ديرهاي مسيحيان سرياني در نزديكي بغداد تحصيل كرد.(دايره  كرده است. وي در دير

هايي كه ابوبشـر ترجمـه و شـرح كـرده     ) نگاهي به كتاب212، 1المعرف تمدن اسالمي، ج
داشته است. دهد كه او دقيقاً در همان سنت سرياني عصر ساساني گام بر مياست نشان مي

  الهيات و فلسفه: پرداختن به ارسطوي منطقي و دوري از خلط
 تفسير آنالوطيقاي اول (قياس)؛ ـ

 تفسير آنالوطيقاي دوم (برهان)؛ ـ

 ترجمه بوطيقا (فن شعر)؛ ـ

 ترجمه اعتبار الحكم و تعقيب المواضع ثامسطيوس؛ ـ

 شرح كتاب ايساغوجي فورفوريوس؛ ـ

 شرح باري ارميناس(قضايا)؛ ـ

 تعليقات بر الحس و المحسوس ارسطو؛ ـ

 لسماء و العالم ارسطو؛ترجمه بخشي از مقاله اول ا ـ

 شرح كتاب طبيعت ارسطو؛ ـ

 تفسير مقاله اول طوبيقا (جدل)؛ ـ

 شرح قاطيغورياس ارسطو؛ ـ

 المقابيس الشرطيه؛ ـ

 ترجمه مقاله يازدهم (الالم) از مابعدالطبيعه؛ ـ

 )213و  212، 1و... (دايره المعارف بزرگ اسالمي، ج  ـ

دانـيم كـه متـي    گواهي سيرافي مي اند، چرا كه بهها همه به سرياني بودهاصل اين كتاب
كرد. مشخص اسـت كـه هـدف متـي و مكتـب      دانست و از سرياني ترجمه مييوناني نمي

هاي منطقي و علمي ارسطو و سپس مواردي كـه ايـن   منطقي بغداد در درجه نخست، كتاب
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هاي شرطي كه كرد، مانند مبحث ايساغوجي فرفوريوس و يا گزارهموضوعات را تكميل مي
ان به منطق ارسطويي افزودند، بوده است. از آثار سياسي ارسـطو يـا متـون مـرتبط بـا      رواقي

ها و اديان يوناني به تبعيت از الگوهاي نهضت ترجمه چه در زمان عباسي و چه در اسطوره
  زمان ساساني، خبري نيست.

 بيشـتر  ترجمـه  شد كه از طرفـي،روش  باعث نسطوريان گرايواقع و ارسطويي مشرب
 تفكر اصلي جريان و از طرف ديگر، باشد اصلي متن از معنايي كمينة تغيير با و واژه به واژه
 بـه  بـردارد و در نهايـت باعـث    ارسطو و بـه ويـژه منطـق ارسـطوگام     سمت به اسالم عالم

 هـم  ترجمـه  از مـوج  ) اين1394،255(عابدالجابري،  .بغدادگردد فلسفي مكتب وجودآمدن
 »خالفيات« مانند مباحثي طوريكه به علما بود؛ و فقها تأييد مورد هم و حكومت تأييد مورد

تأكيد ) 81 عبدالرزاق،.(باشدمي فقهي علوم رهبر دو اين تأثير حاصل فقه دراصول »جدل« و
هـاي متـافيزيكي و دينـي بـه تبعيـت از نسـطوريان       بر ارزش منطق و عدم ورود به حـوزه 

اسـت. ابوسـليمان سجسـتاني يكـي از     ساساني، از خصوصيات اصلي مكتب منطقي بغـداد  
فلسفه حق است، اما از دين و شريعت نيسـت، شـريعت نيـز    «گويد: فيلسوفان اين نحله مي

)آثار ارسطو با تفسيري كه مكتب منطقي بغداد 256(همان، ». حق است، اما از فلسفه نيست
با الهيـات را   ارائه كرد، در نهايت نوعي عقالنيت زميني با محوريت منطق به دور از تركيب

ترين فيلسوف اين مكتـب يـا   ، بزرگابن رشدنشانه رفته بود؛ به همان ترتيبي كه بعدها در 
گزيننـد  ها به روشني از مباحث الهيات دوري مينزديك به اين مكتب، به نمايش درآمد. آن

و فلسفه و دين را دو حقيقت جدا مي دانند كه يكـي بـا عقـل و منطـق سـر و كـار دارد و       
- 259ي با وحي و ايمان. درست در مقابل جريان اصلي فلسفه اسالمي كه با فـارابي ( ديگر
ق) آغاز شد و سعي در نشان دادن وحدت حقيقي فيلسوف و نبي داشت. فارابي همان 339

ها نزد متـي و ديگـر منطقيـان بغـداد بـه تحصـيل و توسـعه منطـق         كسي بود كه خود سال
شني از اصول مكتب منطقي عـدول كرد.آثـار منطقـي    اش به روپرداخت، اما در آثار فلسفي

فارابيرا بايد تدوين نهايي منطق در جهان اسالم دانست. در مورد زنـدگي فـارابي جسـته و    
بوده و نزد وي منطق آموخته  يوحنا بن حيالن) او مدتي شاگرد 5دانيم.(گريخته مطالبي مي

ه، در آن زمان بايد احتماال اين دو سالگي نزد يوحنا بود 36است. با توجه به اين كه در سن 
 300آيـد، يعنـي حـدود سـال     سالگي بـه بغـداد مـي    40در مرو بوده باشند. زيرا فارابي در 

توان حدس زد كه فـارابي از پـي   به بغداد آمده بود، بنابراين مي 296هجري. يوحنا در سال 
دتي هم شاگرد وي بوده وي به بغداد آمده و در آن جا با ابو بشر آشنا شده است. احتماال م
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است. آثار منطقي فارابي بايد مربوط به اين دوره باشند. فـارابي ابـداعات مهمـي در منطـق     
ايجاد كرد. مثال تقسيم تصورات و تصديقات در منطق از ابداعات او بود كـه بهنوبـه خـود    

د باعث جدايي مبحث حدود و قضايا در منطق اسالمي گرديد. ابن سينا همين دوگانه حـدو 
و قضايا يا تصورات و تصديقات را مبناي تقسيم منطق قرار داد و به اين ترتيب، منطـق نـه   
بخشي ارسطو به دو بخش تقسيم گرديد. منطق صوري فعلي برآمده از همين ابداع فارابي و 

  تقرير نهايي ابن سينا است.
  

  . عصر تدوين4
تفسيرهاي متنوعي از قرآن بـه   هاي وبا دور شدن از دوران نخستين اسالم، به تدريج قرائت

) در مـورد حـديث هـم    6آمدند كه برخي به لحاظ متن آيات هم تفاوت داشتند.(وجود مي
شماري، اعم وضع به همين ترتيب بود. عالمان دين به مرور ايام مجبور بودند با احاديث بي

ها بودنـد. (شـولر،   از موثق و نا موثق سر و كار داشته باشند و ناگزير از از بررسي نقادانه آن
مند از احاديـث،  اي نظاماي رسمي از قرآن و نسخه) به همين دليل فراهم آوردن نسخه322

) اين اتفـاق در ابتـداي عصـر عباسـي و در     324مبتني بر داليل واقعي و عملي بود.(همان، 
اي زمان منصور افتاد. گلدزيهر معتقد است كه در دوران نخستين اسالم هيچ گاه تمايلي بـر 

در ابتــداي خالفــت عباســي تهيــه نــص يكپارچــه از قــرآن وجــود نداشــت و ايــن اراده  
  )30، 1393(گلدزيهر، است.  نموده  روي

هجـري   150و  136محمد عابدالجابري شكل گرفتن اين رويدادها را بـين سـال هـاي    
» تـدوين «آيد سخن او درست باشد. در ايـن برهـه مـا بـا يـك عصـر       داند و به نظر ميمي

، علماي عصر عباسي به تدوين علم حـديث، فقـه و   143گويد از سال روبروييم. ذهبي مي
ابن ، در بصره االوزاعي، در شام مالك الموطا، در مدينه ابن جريحتفسير پرداختند. در مكه 

ابـن  در كوفـه و   سفيان ثـوري در يمـن و   محمدو ديگران،  حماد بن سلمهو  ابي عدوبه
و  ابن لهيعهفقه را به رشته تحرير درآوردند. بعد از مدتي كوتاه  فهابوحنيو  اسحاق المغازي

) 101،102به تهيه آثـار پرداختند.(عابـدالجابري،   ابن وهب و  ابو يوسفو  ابن مباركبعد 
- شد و تفسير و فقه كه بدان ياري مـي ) اصطالح علم در آن دوران به حديث اطالق مي7(

شناسي علماي حديث، در واقع مباني معرفت آمد. روشبه شمار مي» علوم مساعده«رسانيد، 
شناسي را تأسيس نمود كه علم حديث بر روي آن بنا شد. به هر حال ذهبي آغـاز فعاليـت   

داند. اين تاريخ به طور عمومي مورد قبول است، ق مي 143تدوين را در تاريخ اسالم سال 
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دولت خليفه عباسي منصور آغاز  ق زير نظر 150تا 136زيرا فعاليت تدوين در بين سالهاي 
اعراب نيز از دوران جاهليت بريدند و با ضرورت » عصر تدوين«) با 102شده است.(همان،

هاي يك دولت فراقومي آشنا شدند. از آن پس منبع و مرجع عقل عرب نه دوره جاهليت و 
 ) بدين ترتيـب دسـتگاه  114سال هاي نخست صدر اسالم، بلكه عصر تدوين است. (همان،

عقيدتي دولت عباسي، در طي چند دهه شكل گرفت. اين شاكله عالوه بـر ايـن توصـيف،    
خالفـت   جنـاح عربـي  گـذارد: عصـر تـدوين حاصـل كـار      نكته ديگري را به نمايش مي

  بود.  عباسي
  
  علم نحو مروري بر تأسيس 1.4

توجه بـه   نحو به گونة مستقيم با علوم نقلي و دستگاه عقيدتي اسالمي ارتباط نداشت. اما با
مشكالتي كه در نتيجه مسلمان شدن اقوام و زبان هاي متنوع، در رابطه با قرائت متون ديني 
و قواعد زبان عربي پيش آمد، به تدريج به يكي از ابواب و علوم پيش نياز فقه و ساير علوم 

هاي جديدي در زبان عربـي  ها و گويششدند كه لهجهديني بدل گرديد.اين گروه باعث مي
) ايـن  6سـاز بودنـد.(اللغوي،   ها به ويژه در مورد قرائت قرآن مسـئله يد آيد و اين گويشپد

شرايط در آن زمان  بيشتر از همه جا در بصره وجود داشت. جايي كه عجمان با عربـان بـا   
  ولين بار در بصره نشو و نما كرد.زيستند. به همين دليل نحو اهم مي

فراگرفتـه شـده و    ابو اسعد دوئلـي نحو از «زمانش، به نقل علماي  ابن نديمبنا به نظر 
) 69(ابـن نـديم،   » عليه آن را فرا گرفته است اميرالمومنين علي صلوات اهللابواسعد نيز از 

اي، چهار ورق از دست خط ابو اسود را خانهگويا ابن نديم خود به چشم خويش در كتاب
)در نهايـت بـا اثـر    72ست. (همان،ديده است كه كالمي در مورد باب فاعل و مفعول بوده ا

ق)، الكتاب نحو در مكتب بصره به اوج خود رسيد و نحوي كه امروز 180(د  سيبويهنامي 
گويد: شرمساري براي آن كسي مي  مازنيجا كه شناسيم، حاصل كار سيبويه است. تا آنمي

 )90ر نحو توليد كند. (ابن نديم، ماند كه پس از سيبويه بخواهد كتاب بزرگي د

پس از چندي كوفيان هم، نحو را از بصريان آموختند و مكتب كوفه راه افتاد. كوفيان اما 
اي كـه مكتـب   ترين خصيصهنعل به نعل، به راه بصريان نرفتند و استقالل رأي داشتند. مهم

كرد، ميزان و نحوه اسـتفاده از منطـق در نحـو بـود. البتـه      نحو كوفي را از بصري متمايز مي
- كردند، ولي نه به اندازه و روش بصريان كه بزرگاندر نحو از منطق استفاده ميكوفيان هم 

». خليل بن احمد و فراهيدي در بكارگيري داللت منطقي در نحو افـراط كردنـد  «شان چون 
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دانستند. (المزهـر،  )بصريان بيشتر اهل قياس بودند و اين كار را افتخار مي55(ابن االنباري، 
گرفتند و بيشتر به تجربيات زباني بها تر مينحويان كوفه، دايره را وسيع) در مقابل 128، 1ج 
  .آوردندچه مسموع بود را به قاعده در ميدادند و هر آنمي

  
  اظره ابوسعيد سيرافي و ابوبشرمتي. مروري بر من5

ها پيش و بر اساس يك برنامه قبلـي بـراي ايـن منـاظره     رسد كه سيرافي از مدتبه نظر مي
ها گوياي اين مطلب است. او در ابتـدا منطـق را   شده است. حجم انتقادات و عمق آن آماده

كند و انتقادات را پيوسته دهد و تا پايان مناظره همين خط را دنبال ميدر برابر نحو قرار مي
تـوانيم كـالم درسـت را از    كند. نخست بيان مي كنه كه با منطق نمـي تر ميعميق و مخرب

درست را از نادرست تشخيص دهيم. زيرا كالم درسـت از نادرسـت بـا    نادرست و معناي 
شـود و در  لغت شناسي و قواعد نحوي و معناي درست از نادرست، با عقل تميـز داده مـي  

  )70،1992اين موارد به منطق نيازي نيست. (التوحيدي، 
 گويـد منطـق در مـورد   گردد. او مـي اشكال دوم سيرافي به ويژگي صوري منطق باز مي

) به عبارت ديگر سـيرافي بـه   70ها پاسخي ندارد. (همان،پرسش از ذات اشيا و حقيقت آن
گويدكه منطق در اين باب سـخن  كند و ميوجود اشيا و نحوه بودشان در واقعيت اشاره مي

درخوري ندارد. اشكال ديگر سيرافي اين است كه منطق تنها وسيله سنجش نيست و بشر از 
  تواند پاسخ صحيح را بيابد.هاي ديگري هم ميراه

گردد. سـيرافي منطـق را   هاي سيرافي به نسبت منطق با زبان بر ميترين اشكالاما جدي
داند و متي را بابت ادعايش در بـاب اينكـه موضـوع منطـق     علمي مرتبط با زبان يوناني مي
اهر ) وي نظر متي را كه نحو به ظـ 111، 1953كند. (التوحيدي،معقوالت است، سرزنش مي

گويد براي شـناخت و درك معنـي   پذيرد و ميپردازد، نميلغات و منطق به معناي لغات مي
داند و بـر  ) وي منطق را نحو زبان يوناني مي111بايد از زبان شناخت كامل داشت. (همان، 

  داني؟كني كه خود آن را نميگيرد كه چرا ديگران را به زباني دعوت ميمتي خرده مي
در  زبان عربي را بگويد، چرا كه بنا به نظـر متـي   » واو«خواهد كه معناهاي او از متي مي

تر است و كسي كه بر معنا تسلط دارد، بايد به طريق اولي بر الفاظ هـم  معنا از الفاظ شريف
خواهد با در نظر گـرفتن معنـي   ) يا در جاي ديگر از متي مي114تسلط داشته باشد.(همان، 

بكـم ثوبـان   «و تفاوت ايـن دو بـا   » بكم ثوبان مسبوغان«و » بوغانبكم الثوبان المس«تفاوت 
هاي نحوي ندارد و ) متي پاسخي براي اين پرسش122را مشخص كند. (همان، » مسبوغين
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هاي نحـوي را بدانـد و   گيرد كه منطقي الزم است براي درك معنا، تركيبسيرافي نتيجه مي
) روشـن اسـت كـه    121كند. (همـان،  نميبراي پي بردن به معاني زبان عربي منطق كفايت 

ها و معاني ذاتي كلمـات را زيـر   جا سيرافي ادعاي متي مبني بر دستيابي منطق به تعريفاين
كند كه براي رسيدن به معناي صحيح مفاهيم، بايستي بر زبان مسلط برد و بيان ميپرسش مي

  بود و قواعد و نقش دستوري كلمات را دانست.
كند كه در حال تأسيس زبـان ديگـري درون   و مكتبش را متهم مي سيرافي همچنين متي

داند و به نظرش متـي و  زبان عربي هستند. او منطق را نحو يا بخشي از نحو زبان يوناني مي
منطقيان در حال تغيير نحو عربي براي جانشاني ساخت نحو يوناني در زبان عربي هسـتند.  

هـاي منطـق   ن در زبان عربي جهت سـاخت فـرم  اشاره سيرافي به تغييراتي است كه منطقيا
زيد «دانيم كه زبان عربي حرف ربط ندارد. مثال اند. به عنوان نمونه، ميارسطويي ايجاد كرده

هاي هند و اروپايي در كار نيسـت.  و حرف ربطي مانند زبان» است«يعني: زيد عاقل » عاقلٌ
زيد «هاي جديدي زدند، مانند منطق دانان عرب براي وارد كردن حرف ربط دست به جعل

سيرافي اين كارها را نوعي تجاوز به زبـان و نحـو عربـي    ». زيد موجود عاقلٌ«يا » هو عاقلٌ
كند كه اگر منطق را كنار بگذارد و فقط توجهش را به زبـان  دانست و به متي گوشزد ميمي

نياز است. وناني هم بيشود كه به مانند زبان يوناني از منطق يعربي معطوف دارد، متوجه مي
)سـيرافي  116ماند، آموختن قواعد عربي اسـت. (همـان،   ) آنچه مي113، 1953(التوحيدي،

اشكاالت ديگري هم مانند زائد بودن منطق، حل نشدن مجادالت معرفتي بشر پس از وضع 
ترين اشكال، همان است كـه  ترين و سخترسد كه مهمآورد. اما به نظر ميمنطق و.. هم مي

ر باب رابطه زبان و منطق است. طبق متن توحيدي ابو بشـر در برابـر اكثـر ايـن انتقادهـا      د
هايش قانع كننده نيسـت. از ايـن مـتن و روال تـاريخي كـه مكتـب       ساكت است و يا پاسخ

  منطقي بغداد بعد از اين مناظره طي كرد، مشخص است كه متي مناظره را باخته است.
  

  موضع تنش . تحليل گفتماني6
هايي ر مقدمه اشاره كرديم كه هدف اين مقاله تحليل علمي اين مناظره نيست. چنين تحليلد

به وفور از دفاعيات فارابي از منطق در احصاء علوم تا امروز توسط اهل فـن انجـام گرفتـه    
هـا ايـدئولوژيك و   است. مسئله ما در اين مقاله چرايي رخداد اين مناظره با توجه به جريان

، يعني تحليلي كه حول روابط دانش گفتمانيآن است. به همين خاطر تحليل  سياسي درگير
  دهيم.گيرد را الگوي كار قرار ميو قدرت مستقر شكل مي
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تر آورديم استفاده از منطـق در نحـو   سيرافي خود يك نحوي است. همان گونه كه پيش
- ي عجيـب مـي  اي چنين سخت به منطق از جانب وي قدربي سابقه نيست. بنابراين حمله

نمايد. اما اگر جريان را گفتماني و در نسبت با مسئله قدرت و انتخاب گفتمـان مشـروعيت   
كند.با توجه بـه  بخش بدان در اين عصر در نظر بگيريم، صورت مسئله ما از اساس فرق مي

سابقه تاريخي دو جبهه اصلي دولت عباسي، ابو بشر متي كه يك مسـيحي سـرياني بـود را    
ه جبهه ساساني و نهضت ترجمه دانست و ابوسعيد سيرافي را بايد نماينده جبهه بايد نمايند

گيـرد.  عقيدتيو عصر تدوين دانست. مناظره در محضر ابن فرات وزير وقـت صـورت مـي   
وزرات با توجه به تعريفش در آن زمان، مسئول كليه امور اجرايي و حاكميتي دولت عباسي 

ت كه بنا به نظريه اكثـر محققـان تـاريخ اسـالم، از     بوده است.دولت عباسي همان دولتي اس
  )8ترين كارهايش ايجاد يك دستگاه عقيدتي بود. (مهم

ق)، يك گزاره 327وزير عباسي در زمان مناظره (د فضل بن جعفر بن محمد بن فرات 
- ، آن را نمـي »عصر تـدوين «كند كه مسلماً دستگاه عقيدتي عباسي برآمده از از متي نقل مي

كرد ك هيچ راهي جز منطق براي شناخت حـق از باطـل، راسـت از    متي ادعا مي پذيرفت:
دروغ و نيك از بد و حجت از شـبهه و شـك از يقـين جـز قواعـد منطـق وجـود نـدارد.         

هاي حاكم بر دستگاه عقيدتي، بايدها و نبايدهايي ) به هر حال، گفتمان69، 1992(التوحيدي،
كردنـد. امثـال مكتـب    داتي نهضت ترجمه تحميل مـي اي باالدستي بر جريان واررا از حوزه

دادنـد.  منطقي بغداد يا مكتب مشاء كه فارابي بنيانش نهاد، بايستي بـه ايـن قواعـد تـن مـي     
احتماال به همين دليل هم در زمـان ساسـاني و هـم در زمـان عباسـي، اسـطوره شناسـي و        

آمرانه و سخت نبوده و در ها حتماً سياست هيچ وقت شكل مناسبش را نيافت. البته اين منع
گرفـت و  شد. اما برخي اوقات تنش بـاال مـي  ها نانوشته و پنهاني اطالق مياكثر مواقع الزام

كشيد. محضر ابن فرات و اشخاصـي كـه در   برخي ادعاها كار را به مناظرات اين چنيني مي
تي ي يـك چنـين گسـل معرفـت شـناخ     اي كه در جريان بـود، بـر رو  جا بودند و مناظرهآن

  شده بودند.  واقع
ابن فرات از حاضران مي خواهد پاسخ متي را در اين زمينه بدهنـد. در اينجـا نحـو بـه     
عنوان نماينده معناشناسي دستگاه عقيدتي حاكم، اولين داوطلب است و سيرافي كه هم فقيه 

زه گيرد. او سعي دارد منطق را نه تنها در حواست و هم نحوي، اين مسئوليت را بر عهده مي
اش نقد كند و در نهايت به نحو يا زير نحـوي از  مشترك با نحو، بلكه در حوزه اختصاصي

زبان يوناني فروكاهد و جهان شموليت آن را به نقد بكشد.دست كم هدف وي همان گونـه  
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چـه  گزار نحو يا چنانكرد، اين بود كه منطق را به خدمتكه مكتب بصري از آن استفاده مي
گزار شرع و كالم فروكاهد. در مقابل مكتب منطقي بغـداد،  گويد، به خدمتبعدها غزالي مي

گاه متفاوت مـي  راهش را از اول از شرع جدا كرده بود و اين دو را دو حقيقت در دو جاي
خواستند بدون درگيري با دستگاه عقيدتي مسـتقر، راه خودشـان را   ديد. اصحاب مكتب مي

  د.برون
هاي اول ه در عهد منصور آغاز شده بودند، اينك در دههبه هر حال، دو جريان اصلي ك

قرن چهارم هجري به بلوغ خويش رسيده بودند و اكنون مي بايستتكليف اين دو جريان بـا  
يكديگر مشخص شود. مشخص بود كه قدرت جريان عقيدتي برخاسـته از عصـر تـدوين    

اهـش حـرفش را بـراي    خواست با جدايي ربيشتر بود، اما جريان منطقي هم تيزهوشانه مي
رسـد سـيرافي ايـن    آيندگان به كرسي بنشاند. بنا به روايتي كه توحيدي آورده، به نظـر مـي  

كم در شرق اسالمي بي فروغ شد. اين مناظره بي مناظره را برد و مكتب منطقي بغداد دست
طرف و براي كشف حقيقت نبوده است. ابن فرات وزير دستگاه عباسي است و به نظر مي 

گويد كه ابو بشر چنـين ادعـايي دارد و كيسـت كـه او را     با حيرت و نظر به جمع مي رسد
محضـر  «پاسخ گويد. از همين آغاز مشخص است كه شرايط گفتماني بر عليه متي هسـتند.  

از جانـب ابـن   » اتهام«ي حاضر در جلسه و بيان چيزي شبيه »فقها«و » علما«، »وزير عباسي
ها در مجلس را دقيق بيان نكرده است، اما از همين مولفه فرات! توحيدي شرايط و حاضران

مـان عقيـدتي بـه استنسـاخ كشـيده      توان فهميد كه متي در مجلسي تحت حاكميـت گفت مي
  است.  شده

جريان تدوين و نهضت ترجمه علوم غير اسالمي در اين مناظره با هم روبـرو شـدند و   
الهيات و منطـق محـوري صـرف بـود. در بـاال      ارتباط با پيامد آن نفي فلسفه خودآيين و بي

دانست كه ارتباطي با مطلبي را از سجستاني آورديم كه فلسفه و دين را دو حقيقت مجزا مي
تواننـد بپذيرنـد. دوپادشـاه در يـك اقلـيم نتواننـد       هم ندارند. اين سخن را علماي دين نمي

ه با فلسفه منطقي بغـداد  سيرافي با منطق مشكل نداشت بلكزيست و يكي بايد تبعيت كند. 
خواست بر منطـق بـار كنـد و آن را بـه     اي كه مكتب منطقي بغداد مي. فلسفهمشكل داشت

عنوان يگانه محور حقيقت به كرسي بنشاند. جدايي دين و فلسفه هـم در ايـن مسـير يـك     
و راهبرد است براي حذر از درگيري با فقها و علماي ديني. اما فقها اين موضوع را فهميدند 

  محضر ابن فرات به محاكمه كشيدند.سرانجام ابو بشر را در 
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برايش چندان اهميت نداشـته  » حقيقت«از نحوه انتقادات سيرافي هم مشخص است كه 
و بيشتر در پي شكست خصم است. بسياري از انتقادهاي وي بي پايـه هسـتند و در همـان    

مروز هـم اهميـتش را از دسـت    ها پاسخ داد. حتي مهمترين نقدش كه تا اعصر فارابي بدان
گويد منطق نحـو زبـان   نداده، يعني رابطه زبان و منطق رياكارانه است. وي از يك طرف مي

دانـيم كـه او در   خورد. اما از طرف ديگر مييوناني است و به درد مسلمانان عرب زبان نمي
شن است كه مكتب بصره پرورش يافته و اين مكتب شهره بوده به استفادة منطق در نحو. رو

اگر منطق براي نحو زبان عربي چنين كاربردي داشته، ديگر امري نسبي و مـرتبط بـا زبـان    
  ها آگاه نبوده است؟ بعيد است اين گونه باشد.يوناني نيست. آيا سيرافي از اين جريان

دان تـرين منطـق  در نهايت فارابي كه هم عصر متي و از بزرگان منطقي و شـايد بـزرگ  
هاي بغداد، بـه سـمت اتحـاد    د، جريان را در شرق اسالمي به عكس منطقيجهان اسالم بو

برد. در زمان مناظره » واقعي«هايي از ارسطوي فلسفه نوافالطوني و الهياتدر تركيب با بخش
 - زمان انجام مناظره سيرافي و ابوبشـر  - سالگي 67ابوبشر و سيرافي وي در بغداد بود. سن 

يكباره از مكتب منطقي به سـمت انديشـه نوافالطـوني رفتـه      البته براي فارابي دير است كه
باشد. احتماال از قبل وي به توسط آشنايي با انديشه حراني و آراي كندي به اين سمت رفته 
و آثاري هم در اين جريان پرداخته است. شايد به همـين دليـل هـيچ اثـري از وي در ايـن      

كه همزمان در بغداد هم بوده، در اين  مناظره نيست. وقتي يك فيلسوف و منطق دان مشهور
كند دركتاب احصـاء  اي باشد. از طرف ديگر بعدها سعي ميمناظره غايب است، بايد مسئله

) اين رويداد نشـان  16،18،19،33، 1948هايي به نقدهاي سيرافي بدهد. (فارابي،علوم پاسخ
رسـد  است. به نظـر مـي   دهد كه وي متوجه اين مناظره بوده و به دقت آن را دنبال كردهمي

ها قبل با اين كه نزد منطقيان بغداد بوده است، به عقايـد نوافالطـوني عالقمنـد    وي از مدت
شده و از اين منظر با امثال ابو بشر و ديگر منطقيان سرياني مشكل داشته است. يوحنـا بـن   

ان بايسـتي تـاثير   اند. اين سفر حـرّ و احتماال با هم بوده حيالن و فارابي مدتي به حرّان رفته
رفتـه   كنـدي ماندگار در انديشه فارابي نهاده و وي را به راهي كشانده باشد كه پـيش از او  

  بود. انديشه حراني پيوستگي عميقي با آراي نوافالطوني داشت.
توان اين رد را دنبال كرد. مثال يكي از عالوه بر آثار فلسفي، در آثار منطقي فارابي هم مي

رابي در منطق تقسيم كليات به كليات اولـي و كليـات ثـاني بـود. كليـات يـا       ابداعاتديگر فا
معقوالت اولي ماخوذ و منتزع از امر محسوس اسـت و معقـوالتي كـه در مرتبـه دوم ايـن      

كننـد ماننـد جـنس و نـوع و فصـل معقـوالت ثانيـه هسـتند.         كليات اولـي را تعريـف مـي   
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شي از انتـزاع و معقـوالت ثانيـه را ناشـي از     ) فارابي معقوالت اوليه را نا64، 1971(فارابي،
اندازد، ) همين جدايي كه او بين كليات مي351، 1408فيض عقل فعال مي دانست. (فارابي، 

  نشانه تفسير نوافالطوني وي از ارسطو است.
به هر حال فلسفه فارابي، ارسطويي نوافالطوني ايجاد كرد و اين جريـان رونـد فلسـفي    

ت و در فلسفه ابن سينا به اوج رسيد. تنها مورد مهمي كه در غـرب  غالب عالم اسالمي گش
عالم اسالمي و در اندلس روي نمود و به مكتب منطقي بغداد وفادار بود، ابن رشد بود كـه  
مانند متي به ارسطوي واقعي و جدايي دين و فلسفه اعتقاد داشت. ابن رشـد هـم در پايـان    

  د غرب خورد تا شرق اسالمي.دوران درخشان تمدن اسالمي بيشتر به در
  

  گيري . نتيجه7
دارد كه باعـث تغييـرات فكـري    مناظره سيرافي نحوي و متي منطقي پرده از گفتماني بر مي

هاي اصلي تقسيم، احصا و اي در جهان اسالم شد.اين مناظره را بايد يكي از مفصلگسترده
پس از آن فلسفه اسالمي در  ارتباط علوم ديني و غير ديني در تمدن اسالمي دانست.چنانچه

انديشه فارابي به عكس متي به سمت تركيب الهيات و فلسفه رفت. منطق هم از يك جهت 
توسط علوم ديني جذب شد و از جهت ديگر جايگاه رفيعي كه نزد منطقيون بغداد داشـت  
را از دستداد و به ابزاري جهت پيشگيري از خطاي فكري بدل شد، نه معيار حقيقـت.تنش  

ري بين نتايج نهضت ترجمه و عصر تدوين، تا زماني كـه تمـدن اسـالمي در اوج بـود،     فك
باعث رويدادهاي علمي ارزشمندي شد. پس از غزالي با پيروزي خط عقيـدتي، ايـن تـنش    
مدفون گرديد و تمدن اسالمي هم پويايي فكريش را تا حدود زيادي از دست داد. در همـه  

ها و علوم ارزشمندي عين ايجاد بحران، زاينده انديشههايي در بسترهاي تمدني چنين گسل
اند. اين افسوسامروز ماست كه چرا بزرگان اسالمي در آن زمان پـي بـه ايـن وضـعيت     شده

نبردند. درست در زماني كه غزالي سرمست از زمين زدن فلسفه بود، چشـمه زايـاي علـوم    
  اسالمي خشكيد.

 

  ها نوشت پي
هاي جديد و به ويژه ميشل فوكو كـه  ي فهم معناي آن بايد به فلسفه. گفتمان مفهومي است كه برا1

ها قابل تقليل به زبـان صـرف نيسـتند و فراتـر از زبـان بـه       واضع آن است مراجعه كنيم. گفتمان
گوينـد  ها درباره موضوعات سخن نميارتباطات جمعي و مناسبات نانوشته ارجاع دارند. گفتمان
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ها ها و تعيين كننده ميزان اهميت و مشروعيت آند، بلكه سازنده آنها ندارنو كاري به ماهيت آن
اي در مـورد يـك   توانند گزارههستند. به عنوان مثال يك شخص عادي و يك پزشك هر دو مي

هاي اجتماعي و نهادي كه گزاره فرد پزشـك را پشـتيباني   بيماري صادر كنند. اما به دليل عالمت
ها نقطه تالقي قدرت و دانش هسـتند. در  است.گفتمان» جدي«و  كند، گزاره او داراي اهميتمي

» گفتمان«اي بر هر گفتار و نوشتاري حاكم است كه هاي نانوشتههر دوره تاريخي قواعد و قانون
كنند كه هركس در چه ها تعيين ميباشد. بنابراين گفتمانآن رشته خاص در آن دوره تاريخي مي

- ند سخن بگويد. اين آمريت و موقعيت تاريخي از خارج از زبان ميتوازماني و با چه آمريتي مي

ها راهي به بيرون متن دارند. به عنوان مثـال شـبكه بهداشـت و درمـان در     آيد و بنابراين گفتمان
ها گرفته، تا بروكراسي  و شيوه ارتباط اداري حاكم ها و معماري و هندسه آنكليت، از بيمارستان

- ها و مراكز علوم پزشكي، تا جايهاي فرم كاركنان شبكه، تا دانشگاهلباسبر وزارت بهداشت، تا 

گاه تاريخي و وزن اجتماعي پزشك در  يك فرهنگ خاص، تا سطح تكنولوژي جاري در كليت 
كنند كه هاي بهداشتي و شيوه صدور آنها،.. همه عالئمي را صادر ميشبكه، تا استاندارها و تأييده

هاي جدي/غيرجدي و مشروع/نامشروعي هستند كه در يـك  مامي گزارهسازنده و شكل دهنده ت
هـا را در يـك   زبان در مورد بهداشت و درمان معنا دارد. برآيند اين قواعد و عالمات يا گفتمـان 

دسـتگاه عقيـدتي   «شود كه در اين نوشته برابرنهـاد  ناميده مي» رژيم حقيقت«دوره تاريخي معين 
توانند به كتاب نظم گفتار نوشـته ميشـل فوكـو،    ند. عالقمندان ميكنقش آن را بازي مي» عباسي

  منتشر كرده است، رجوع كنند. 1378ترجمه باقر پرهام كه انتشارات آگه در سال 
. براي مطالعه بيشتر به كتاب انديشه يوناني و فرهنگ اسالمي نوشـته ديميتـري گوتـاس و كتـاب     2

  ا افتخارزاده رجوع كنيد.شعوبيه ناسيوناليسم ايراني نوشته محمود رض
  . نگاه كنيد به فصل دهقانان از كتاب جامعه ساساني نوشته احمد تفضلي.3
ها فلسفه اسالمي در بررسي خاستگاه”. مقاله اي در مورد نهضت ترجمه و علوم اسالمي با عنوان 4

ستي از همين نويسندگان در نشريه ه "نهضت ترجمه و پيشينه ايدئولوژيك آن در عصر ساساني
تر ايـن  توانند براي پيگيري دقيقو شناخت دانشگاه مفيد قم به چاپ رسيده است. عالقمندان مي

  جا رجوع كنند.مباحث به آن
اي فارابي را به طور پراكنده از دايره المعارف فارسي دكتر مصاحب و دايـره  . جزئيات زندگي نامه5

  ايم.المعارف بزرگ اسالمي اخذ كرده
كتاب گرايش هاي تفسيري در ميان مسلمانان نوشته ايگناس گلدزيهر، بخش يكم  . رجوع كنيد به6

  هادر مورد قرائت
. اين سخن جابري نيز مربوط به اهل سنت و عباسيان است. در شيعه به دليل حضور ائمه شيعي تا 7

 هجري، هر چند فقهاي بزرگي مانند علي بن ابراهيم قمي و غيره 320آغاز غيبت كبري در سال 
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پرداخته است. پـس از غيبـت كبـري بـه دليـل عـدم       ها فقط به حديث مياند، لكن كتابزيسته
  )36دسترسي شيعيان به امام معصوم، به تدريج فقه شيعه مدون شد.(رجايي، 

. البته خاندان ابن فرات و به تبع،خود وي شيعي مذهب بودند، اما از نگاه مسئله ارتباط بين فلسفه 8
  م اين موضوع اهميت ندارد.و دين به نحو عا
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