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چکیده
قرن چهارم هجری را از درخشان ترین ادوار تاریخ و تمدن اسالمی از لحاظ تنوع فکری و
آزاداندیشی مسئوالنه دانسته اند .برخی بین این دوره و دوران رنسانس در مغرب زمین،
ِ
نوزایی قرن پانزدهم ،مؤثر دانسته اند .این دوره را می توان
در
را
آن
بلکه
و
کرده
همانندسازی
ِ
دوره ی مجالس آزاد علمی و فلسفی ،به دور از تعصب ها و مرزبندی های مرسوم در جوامع
فکری عصر جدید که آزاداندیشی را در برابر
دینی نامید که در عین حال با برخی از حلقات ِ
تعهد به دین و وحی تلقی می کنند ،تفاوت دارد .اگر جوهره ی آزاداندیشی را انسان گرایی و
عقلگرایی بدانیم ،باید چهارمین قرن هجری را از آزاداندیش ترین ادوار تاریخ بشری بدانیم
نوزایی مغرب زمین ،با دغدغه ی انسان زیست کرد و میدان را در برابر
که قرن ها پیش از ِ
عقل انسان بازگذاشت ،اما هرگز میان این تفکر باز و آزاد در باب دلمشغولی های انسانی و
تعلق خاطر به دین و مذهب ناسازگاری ای ندید .از این رو این سخن برخی از اندیشه نگاران
گرایی این دوره در عین حال که از جنبه های فلسفی و ادبی
قرن چهارم جا دارد که انسان ِ
برخوردار بود ،انسان گرایی ای دینی بود و عقلگرایی اش همانطور که از میراث بشری و
علوم االوائل بهره می برد ،به داده های وحیانی هم معتقد و متکی بود و البته از همسخنی
آزاداندیشی دینی و
و گفت وگو با ملحدان و دین گریزان هم ابایی نداشت .بازکردن ابعاد این
ِ
نشان دادن مشخصه ها و بنیادهای نظری اش که مهم ترینشان همان انسان گرایی و
عقلگرایی است ،هدفی است که این مقاله جویا و پیگیر آن است.
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مقدمه

قرن چهارم هجری را نققه ی او تمدن اسالمی و در عین حال ،از تجلی گاه های رواداری
آزاداندیشی مسلمانان دانسته اندت برخی پا را فراتر گذاشته و از تحول فکری و
فرهنگی و مذهبی و
د
نوزایی اسالمی تعبیر کرده اند1که قرن ها از
انسانی این دوره به رنسانچ یا
گشودگی عقالنی و
د
د
د
اصلی مغرب زمین در قرن پانقدهم پیش تر ،و بر آن ،اثرگذار بوده استت آنچه این دوره را
نسانچ
ر
د
اسالمی همه ی اندیشه ورزی های این دوره است که به
از همانندهایش متمایق ساخته ُبعد دینی و
د
بدوی این بازاندیشی ها با دینداری و دین مداری ،وصل آن به «اسالمی بودن» را
رام
ناسازگاری د
د
معقول و معمول ساخته استت از این نسبت و مناسبت پچ از این بیشتر سخن خواهم گفتت در
اینجا به این نکته بسنده می کنم که زاده شدن این رواداری ها و عق مداری ها که اوجش را می
ورزی مسلمانان در این بازه ی زمانی یافت ،برخال همتای اربی اش هرگق به
توان در فلسفه د
بهای حاشیه نشین کردن دین و گاه ستیق با آن رب نداد و نیق هرگق اندیشه ورزان مسلمان گمان نمی
نامجاز دینی
دینداری خود فاصله می گیرند یا کار
بردند که آنگاه که باز و آزاد می اندیشند ،از دین و
د
د
یا حتی ایردینی انجام می دهندت
دیگر حاضر و
در کنار این دو خ لت ،یعنی
گشودگی فکری و دینی بودن باید به دو عن ر د
د
مؤثر در این قرن نیق توجه کنیم شیعی بودن و ایرانی بودنت این دوره را میان پرده ی شیعی و ایرانی
در تاریخ اسالم می دانند ،یعنی اگر قب و بعد از این قرن ،شاهد حاکمیت مذه و فرهنگ سنی
و عربی بر جهان اسالم هستیم ،اما در این میانه ،با البه ی مذه تشید و فرهنگ و حاکمیت
پارسی روبه رو هستیمت عن ر ایرانی را بیشتر ،سامانیان نمایندگی می کردند ،اما تبلور عن ر شیعی
عملی خالفت عباسی در
ایرانی آل بویه می بینیم که زمامدار واقعی و د
را بیشتر در خاندان شیعی و د
آن زمان بودندت دوران شکوه واقتدار بویهیان تا 133ق (از 001ق) ادامه می یابد ،هرچند ،همچنان
تا  110که جای خود را به سلجوقیان دادند ،بر من وزارت و امیرارمرائی تکیه داشتندت تشید
عقلی
در این مققد ،هم به اقتدار مذهبی و سیاسی دست یافت و هم استوارترین مکت
کالمی د
د
خود را شناخت و بازیافتت

 1ت م ال آدام متق در عنوان کتابش که در باره ی تمدن اسالمی در قرن چهارم است و نیق جوئ کرمر در دو
کتابش که به همین دوره ،معقو است ،تعبیر رنسانچ اسالمی را به کار برده اندت
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آزاداندیشی قرن چهارم می گوییم ،به یقین تحت تأثیر این مؤلفه های شیعی و
آنچه در باب
د
فلسفی این دوره معمور تحت حمایت و گاهی
ایرانی نیق بوده استت همچنان که حلقات علمی و
د
علمی ایرحکومتی
زیرنظر وزیران شیعی و اال  ،ایرانی برگقار می شدندت محور مهم ترین حلقه د
ایران آن زمان ،مهد ک رت
فرزانه ی ایرانی ،ابوسلیمان سجستانی بودت به گفته ی محمد ارکون ،د
گرایی فکری ،فرهنگی و دینی بود و هرگق شهرهای ایرانی ای چون ری و اصفهان از لحا علمی
د
به بغداد رش نمی بردندت 1جریان اخوان ال فاء که در این قرن پاگرفت ،نیق حتما از گرایش
شیعی برخوردار بوده استت
مجالس و گفت و گوهای علمی
آزاد علمی و
نمود عینی و
اجتماعی آزاداندیشی را باید در گفت وگوهای د
اگر ب ذیریم که برترین د
د
حقیقت بلبانه جست و یافت ،باید قرن چهارم هجری را این جهت ،در ترازی بار بدانیمت از
ویژگی های نمایان قرن چهارم که به چشم همه پژوهشگران این دوره آمده ،اقبال زیاد دانشورانش
به همین نوت مجالچ و گفت وشنودهای علمی و هم اندیشی های بی مرز استت در این مراودات
و مذاکرات علمی ،نه نژاد و تبارو َن َس  ،محدودیتی ایجاد می کرد ،نه دین و مذه و نه حتی نوت
مجلچ و موقعیت مکانی اش! یکی از عرصه های تبادل و تضارب آراء ،سوق الوراقین یا بازار
صحافان و کتابفروشان بغداد بود که عالمان ،اندیشه نگاران و فهرست نویسانی چون ندیم وراق را
رنگرزی ابوبکر
در خود جای داده بودت سوق یحیی بن خالد ،سفالگری ابوالعتاهیه ی شاعر و
د
توحیدی
صبغی از جمله ی این مغازه ها و بازارچه های گفت وگو و دادوستد علمی بودت ابوحیان
د
ادی  ،فلسفه ورز و اندیشه نگار قرن چهارم از دکان ابن سمح مسیحی ،محله ی کتابفروش ها در
شیعی کرب نقدی به صد
باب القاق و باق الحرانی در بغداد نام برده استت تنها در محله ی د
کتابفروش در کار تبادل و خرید و فروش کتاب بودند که بسیاری از آنها اه دانش و فرهنگ و
گاه از عالمان نامی بودندت2
منازلی چون خانه ی ابوسلیمان سجستانی یا منقل شیخ مفید در درب الریا (در کرب و
دارالعلم شاپور بن اردشیر(تأسیچ شده در  081ق در کرب
کاظمین فعلی) ،مراکق علمی ای چون
د
بغداد با بیش از یک د هقار کتاب) و از همه مهم تر و ثبت شده تر ،دربارهای امیران و وزیران همه
 1محمد ارکونت نزعة األنسنة فى الفكر العربىت ترجمة هاشم صالح (بیروت دارالساقی1997 ،م)111 ،ت
2ت حمیدرضا شریعتمداری« ،ابوحیان التوحیدی بین النقعة العقلیة و اإلتجاه ال وفی» ،مجلة العلوم االنسانية
الدولية 1311( ،11م) 11ت
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گاه و بیگاه به مراکقی برای مباح ات و مقابسات (به تعبیر ابوحیان توحیدی به معنای دادوستدهای
عالم
ترین این مجالچ که گاه د
علمی) تبدی  ،و شاهد محاف و مجالچ علمی می شدندت مهم د
محور بودند و گاه وزیرمحور عبارتند از
مسیحی یعقوبی ،یحیی بن عدی ،شاگرد و صاح کرسی فارابی و صاح تهذيب
1ت مجلچ
د
األخالق 1که گروهی از دانشوران مسیحی و مسلمان را در بر می گرفت عیسی بن زرعه ،ابوالخیر
حسن بن ُسوار(ابن َخمار) ،ابن سمح ،نظیل رومی(نظیل المتقب یا دالقچ) ،ابوسلیمان
سجستانی ،ابوحیان توحیدی ،ابوعلی بن مسکویه ،ابوبکر قومسی ،ابومحمد عروضی ،عیسی بن
بدیهی عروضیت ندیم ،صاح الفهرست نیق با یحیی
علی(پسر علی بن عیسی وزیر) و ابوالحسن
د
بن عدی مراوده ی زیادی داشته و او را رئیچ منققیان بغداد دانسته است2
د
جانشین ابن عدی این مجلچ در پیرامون ابوسلیمان
1ت مجلچ ابوسلیمان سجستانی،
د
3
منققی ،صاح صوان الحكمة و در منقل وی شک می گرفت و شام دانشورانی می شد ،چون
ابوحیان توحیدی که مرید ،مالزم و روایتگر اندیشه ها و سخنان ابوسلیمان بود ،ابوزکریا صیمری،
ابوالفتح نوشجانی ،عروضی ،ابومحمد اندلسی ،قومسی ،االم زح (یا بنده ی کیوان) ،حسن بن
4
علمی ابوسلیمان و هم مجلچ های وی را
مقداد و ابوالعباا بخاری ت گقارش مجالچ و مواضد د
می توان در آثار معرو ابوحیان توحیدی ،به ویژه المقابسات (حاوی گقارش یک د وشش
مجلچ) یافت1
مقدسی بستی،
0ت حلقه ی اخوان ال فاء و ُخالن الوفاء ،شام ابوسلیمان محمد بن معشر
د
علی بن هارون زنجانی ،زید بن رفاعه ،ابواحمد مهرجانی ،عوفی و احتمار دیگرانی که هنوز
اصلی این نام ها که سودای شهرت نداشتند و از روی خیرخواهی و برای
ناشناخته مانده اندت منبد د
تأثیرگذاری می خواستند به جای نامشان ،مرامشان که تلفیقی از ادیان و مکات بشری بود شناخته
شود ،ابوحیان توحیدی است که با برخی از اینان رفت و آمد ،و گفت و شنود داشته و رویکرد اصلی
1ت برای ابالعات بیش تر در باره ابن عدی وکتابش ،رک جاد حاتم ،يحيى بن عدي وتهذيب األخالق :دراسة
ونص
2ت برای آشنایی با این دانشوران ،شریعتمداری ،ابوحيان التوحيدى131-93 ،ت
آشنایی بیشتر با سجستانی و مجلچ وی ،رک جوئ کرمر ،فلسفه در عصر رنسانس اسالمى:
3تبرای
د
ابوسليمان سجستانى و مجلس او؛
4ت برای آشنایی با این دانشوران ،شریعتمداری ،ابوحيان التوحيدى111-131 ،ت
1ت برای گقارش این مقابسات یا نشست های علمی ،شریعتمداری ،ابوحيان التوحيدى178-111 ،
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و برخی مواضعشان را بازگو کرده و نقد استادش ،سجستانی را بر آنها و رسائ مشهورشان نق
اندیشی جمعی از
نموده است1ت فارغ از بررسی میقان توفیق این برنامه و موسوعه ی سترگ ،هم
د
گشودگی آنها در برابر همه ی ادیان ،مذاه و مکات فلسفی گواه روشنی بر
دانشوران و
د
آزاداندیشی این دوره است2
د
1ت مجلچ ابوعبدالله ب ری ،3پیشوای معتقلیان ُبهشمی در بغداد که بر شیخ مفید نیق حق
استادی داشتت ابوحیان مجلچ وی را که شام متکلمانی چون ابواسحاق ن یبینی و ابوسعید
حضرمی می شده" ،بسیار عظیم" وصل کرده "امروزه در بغداد ،مجلسی باشکوه تر از مجلچ او
نمی بینی ،زیرا در آن ،مشایخ عراق ،جوانان خراسان و فقیهان هر شهری گرد هم می آیندت هرکدام
از اینان صالحیت آن را دارند که داعی ی ناحیه و پیشوای ی شهری باشندت" 4همو در شمار
شاگردان ابوعبدالله ب ری از محمد بن زکریای رازی ،ابن برخان و صیرفی هم نام برده استت1

1ت مجلچ ابن سعدان وزیر ،که شام دانشورانی چون ابن جبله ی کات  ،ابن زرعه ،ابن
سمح ،ابن خمار ،زید بن رفاعه و ابوحیان توحیدی می شده استت ابن سعدان ،وزیر صم ام
الدوله بویهی ،چنانکه مقال و پرسش های نق شده از وی نشان می دهد ،وزیری اه فض و
علمی گرانمایه ای را
فرهنگ پرور است که با تأسی به وزیرانی چون مهلبی و ابن عباد ،حلقه ی د
ترتی می دهد که با پیوستن ابوحیان به این حلقه ،رونق بیش تری می یابد و به خواست ابوالوفاء
مهندا(جوزجانی) و به قلم فاخر ابوحیان در قال االمتاع و المؤانسه ثبت و ماندگار می شودت
در این کتاب ،محتوای  07مجلچ روایت شده است3ت
عالوه بر مجالچ پیش گفته ،می باید به مجالچ علمی و پرمایه ی ابومحمد مهلبی ،ابن
عمیدها(پدر و پسر) و صاح بن عباد نیق اشاره کنیم
1ت ابوحیان توحیدی ،اإلمتاع و المؤانسة ،ت حیح احمد امین و احمد القین (تهران (افست) منشورات
الشریل الرض  ،بی تا) 11-1ت
اجمالی این رسائ  ،رک مجمل الحكمه ،ترجمه گونه ای کهن از رسائ که ایر
2برای آ گاهی از محتوای
د
افشار تحقیق و چا مجدد آن را به انجام رسانیدت
3ت برای آ گاهی های بیش تر در باره ابوعبدالله ب ری و مجلچ علمی اش ،رک شریعتمداری ،ابوحيان
توحيدى ،صص108-101
 4ابوحیان توحیدی ،مثالب الوزيرين ،ت حیح ابراهیم گیالنی (دمشق دارالفکر1911 ،م)110 ،ت
 1توحیدی ،مثالب الوزيرين107،ت
3ت برای ابالت از مفاد این مجالچ ،رک شریعتمداری ،ابوحيان توحيدى039-178 ،
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مهلبی وزیر معتمد معقالدوله دیلمی و ممدو متنبی استت او مخدوم ابن مسکویه است که
لق خازن را به خابر ت دی من کتابداری در دربار مهل  ،به دست آوردت دانشورانی چون
ابواسحاق صابی ،ابوحامد مروروذی ،ابوعبدالله ب ری ،ابوسعید سیرافی و ابن درستویه به دربار
و مجلچ وی رفت وآمد داشتند
ادی عضدالدوله به األستاذ الرئیچ ملق شد ،وزیر رکن الدوله
ابوالفض  ،ابن عمید که به دلی است د
در ری بودت وی در فلسفه دستی داشت و در ن ر ادبی و ترس  ،صاح سب بودت در دربار و
مجلچ وی که تباری قمی و گرایشی امامی داشت ،عالمان و شاعرانی چون بدید القمان همدانی،
عبدالعقیق بن نباته ،ابوالفر اصفهانی ،ابوالحسن بدیهی و ابن مسکویه حاضر می شدند
پسر ابوالفض  ،ابوالفتح ،ملق به ذوالکفایتین که جانشین پدر در وزارت و در فض و ادب گشت،
نیق در دوران کوتاه وزارتش فرهنگ پروری اش را به نمایش گذاشت از جمله در سفری که به
علمی متعدد و متنوعی را برگقار کرد روزی را به فقیهان ،روزی را به ادیبان،
بغداد داشت ،مجالچ د
و روزهایی را به متکلمان و فیلسوفان اخت اص داده بود1ت ابوسعید سیرافی ،علی بن عیسی رمانی،
ابوسلیمان سجستانی و دیگران از عنایت وی برخوردار شدندت مباح ه ی مشهور سیرافی و
ابوالحسن عامری در همین سفر و در مجلچ ابن عمید پسر انجام پذیرفت2
عباد زیدی مذه و ممدو
در میان این وزیران ،شاید از همه فاض تر و مشهور تر صاح بن د
شیخ صدوق 3در عيون أخبارالرضا ،ملق به صاح و کافی الکفاة باشد که در کالم اعتقالی و ن ر
لمی فراوانی داشتت ابوحیان
و شعر ،بسیار توانمند بودت وی کتابخانه ای عظیم و مجالچ ع د
هجوی مشهور خود ،مثالب الوزيرين را در باره همین ابن عباد و ابوالفض  ،ابن عمید
توحیدی اثر
د
گویی توحیدی ،خودش شاهد فض و فرهنگ
نوشته استتاین اثر به رام آزرده خابری و مذمت د
پروری این دو وزیر استت
د
این حلقات و مجالچ گوناگون ،چنانکه از ابالعات داده شده و نیق مالحظه ی محتوا و
 1شریعتمداری ،ابوحيان توحيدى173،ت
2ت توحیدی ،اإلمتاع118-138/1 ،
ستایش امام رضا علیه السالم از ابن عباد(که از او با ان
در
یده
ق
دو
به
عیون،
3ت ابوجعفر صدوق در مقدمه
د
تعابیر"ال اح الجلی کافی الکفاة اسماعی بن عباد شبال الله بقائه وشدام دولته و نعمائه و سلقانه و شعاله"یاد
می کند) ،اشاره می کند و به همین مناسبت ،کتابش را به کتابخانه ابن عباد(خقانته المعموره) پیشکش می
کندت ابوجعفر محمدبن علی صدوق ،عيون أخبار الرضا ،ت حیح شیخ حسین اعلمی( بیروت مؤسسة األعلمی
للمقبوعات1981 ،م)11 ،ت
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مضمون های آن نشست ها ،مقابق با نق منابد مختلل ،به ویژه آثار ابوحیان توحیدی به دست
مرزبندی قومی ،جغرافیایی ،دینی و مذهبی ای را بر نمی تابد این مجالچ ،هم
می آید ،هیر نوت
د
دانشوران را به میدان می آورد و هم صاحبان مناص حکومتی را بر مدار گفت وگو می چرخید
بیش تر صبغه ی عقلی داشت در میان رشته های علمی به فلسفه و کالم توجه بیش تری داشت
شناسی سخن اهمیت می داد دانش ها را به علوم دینی محدود نمی کرد و در
به ادبیات و زیبایی
د
عین حال ،خود را از منابد و معار دینی ،مستغنی نمی دانستت
مبانی و مؤلفه های آزاداندیشی قرن چهارم
مجالچ پیش گفته و به بور کلی ،هم اندیشی ها و همه ی دانش ورزی های قرن چهارم به چه
موضوعاتی عالقه نشان می دادند و از چه جهت گیری هایی برخوردار بودند و اساسا چرا و بر
پایه ی چه شاخ ه ها و مشخ ه هایی ،این دوره را عهد آزاداندیشی می دانیم پاسخ به این دو
پرسش را از آنچه تا کنون گفتیم ،می توان یافتت آنچه در اینجا مقلوب ماست ،پاسخ به این پرسش
آزاداندیشی مشهود بر چه بنیادهای نظری ای استوار بود این بنیادها اگر پایه گذاری
است که این
د
شوند ،بنیان مرصوص آزاداندیشی را می توان بر روی آنها برپا کرد و اگر نادیده گرفته شوند ،به رام
آزاداندیشی حقیقی دست یافتت
هر کوشش یا تظاهرات تفکر آزاد ،نمی توان به
د
اصلی آن،
عالوه بر گفت وگو که هم مظهر آزاداندیشی است و هم از پایه ها یا سازوکارهای د
ورزی
برای آزاداندیشی می توان سه پایه ی بنیادین را نشان داد که در قرن چهارم در اندیشه د
دانشورانش مشهود و معمول بود
 .1انسان گرایی:
بی تردید ،یکی از ارکان آزاداندیشی ،انسان گرایی ،به معنای توجه به جایگاه ویژه ی انسان در
هستی ،و نیق قدرت وی بر نی به حقیقت و معرفت استت و این ایر از انسان گروی ای است که
انسان را مرکق هستی و نیق تنها مرجد تشخیص حقیقت و ارزش می داند(مفاد اومانیقم فلسفی بنا
به تقریر رایجش)و در این صورت دیگر جایی برای دین و معرفت دینی نمی ماند!
پیشتر باید روشن شود که در میان مورخان اندیشه اسالمی ،در این خ وص ،این همداستانی
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گرایی اسالمی است1ت در این دوره ،با دانشورانی مواجه هستیم
وجود دارد که قرن چهارم او انسان د
هستیم که هم و امشان انسان است و تأمالت و رن های اوت این گرایش و بینش فقم در مدارا
علمی و محاف رسمی و محدود به فیلسوفان بقرگ نبود ،بلکه در مجامد مختلل و توسم
علمی گوناگون با حرفه های متنوت ،از وراقان ،کاتبان ،کارگقاران
دانشورانی از رشته های
د
حکومتی ،ندیمان و ادیبان دنبال می شدت
محمد ارکون به سه نوت انسان گرایی در قرن چهارم اشاره می کند
آراستگی اخالقی ،برازندگی و درک باری روابم
گرایی ادبی که شاخ ه اش
د
1ت انسان د
اجتماعی است و توسم ادیبان ،شاعران و کاتبان دیوانی پرورانده می شدت ادب در اینجا به معنای
زیباشناختی و هنری اش محدود نبود و سرشار از داده های فلسفی و علمی بودت توجه به ارزش و
کرامت انسان ،فردگرایی به معنای اهتمام به احساسات ،تجربه ها و اندیشه های فرد ،تروی آیین
گرایی ادبی
جهان وبنی ،و اثبات یگانگی و سرنوشت مشترک دنوت بشر از محورهای این نوت انسان د
و فرهنگی است
پرهیقکاری آرام مؤمن عادی تا زهد شدید فرد عبادت
گرایی دینی ای که دامنه اش از
د
1ت انسان د
پیشه امتداد داردت در این نوت انسان گرایی ،انسان در امتداد خدا ،به عنوان خلیفة الله و در پی تقرب
به خدا و تشبه به اوست
گرایی فلسفی که آمیخته ای است از عناصر دو گونه ی پیش گفته در قالبی منظم و
0ت انسان د
فلسفی که شاخ ه اش عبارت است از جست وجوی توشم با اضقراب و دلمشغولی و در عین
حال ،روشمند از آنچه در باب جهان ،انسان و خدا حقیقت داردت جمله ی معرو ابوحیان
توحیدی " إن ارنسان ششک علیه ارنسان انسان بر انسان دشوار شده است" بیانگر همین رویکرد
فلسفی استت2
کامال روشن است که انسان گرایی در قرن چهارم ترکیبی از رویکردها و مؤلفه های ادبی،
فرهنگی ،دینی و فلسفی است و مشخ ه ی اصلی اش اهتمام ویژه به انسان و داداه ها و تأمالت
فلسفی نابی که انسان را مرکق هستی ،شناخت و ارزش ها می داند و برای
گرایی
د
اوست و با انسان د
گرایی قرن چهارم
1ت به عنوان نمونه ،محمد ارکون رساله ی دکتری اش را در  1973در پیرامون همین انسان د
نوشتت این کتاب در  1997به عربی در بیروت ،تحت عنوان نزعة األنسنة فى الفكر العربي:جيل مسكويه و
التوحيدي منتشر شدت
2ت ارکون ،نزعة األنسنة131-131 ،ت
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گرایی
خدا ،و معرفت و منابد دینی ،منرلتی قائ نیست ،متفاوت استت ویژگی های این انسان د
اسالمی را چنین می توان شمرد گشودگی در برابر علوم وارداتی و ایردینی ،در کنار تأکید بر علوم
علمی پدیده ها و رویدادهای ببیعی  ،انسانی و حتی دینی اولویت دادن به
دینی تحلی عقلی و د
کنجکاوی علمی و حچ نقادی توجه به ارزش
داداه ها و مشکالت اخالقی و سیاسی رشد
د
های زیبایی شناسانه و هنری ای چون معماری ،نقاشی ،موسیقی میدان دادن به تخی و فرآورده
های هنری و ادبی اشت
کتاب الهوامل و الشوامل که مح ول پرسش های عالمانه و فیلسوفانه ی ابوحیان توحیدی
انسانی
و پاسخ های ابوعلی مسکویه است ،بهترین نماد ونمونه ی انسان گرایی و داداه های
د
قرن چهارم استت مالحظه و بررسی محورهای پرسش های ابوحیان راه را به شناخت عمق انسان
داوری دیگران ،نسبت قول و فع  ،نسبت ببیعت
مداری این دوره می گشاید دوستی و دشمنی،
د
د
و صناعت ،قوم و تبار(و نسبت آنها با فضیلت) ،درد و رن و م یبت ،تفأل و تقیر ،مرگ،
دنیابلبی ،دانش پژوهی ،نسبت جسم و روان ،مد و ستایش ،ستمگری(و ببیعت انسان) ،نفچ
و افعال و انفعارتش ،و اخالقیاتت1
گرایی قرن چهارم با بعم تدین و توحید است ،دیگر
دیگر کتابی که بازتاب دهنده ی انسان د
کتاب ابوحیان توحیدی ،االشارات االلهيه است که گویای تمایالت انسانی دذ کنار اشارات ربانی
استت ابوحیان در این کتاب ،بحران روشنفکرانه در رابقه ی انسان وخدا را آفتابی می کندتدر این
تلقی
کتاب ،تلقی صوفیانه و عارفانه از خدا و نسبت و رابقه ی آدمی با او ،جانشین یا مکم
د
فقیهانه و متکلمانه می شود2ت
 .2عقل گرایی (و فلسفه ورزی):
انسان گرایی ،چه در نوت حداک ری اش و چه در گونه ی اعتدالی اش ،پیوند استواری با عق گرایی
کالمی قرن چهارم بهترین گواه این عق گرایی است که
داردت مجالچ و گفت وگوهای فلسفی و
د
َ
رکن یا درونمایه ی اصلی آزاداندیشی استت فلسفه ورزی در این دوره ،به سب م َ
درسی و کالسی
د
نیست و فراتر از ترفیه و ترویض عقلی ،مسلله محور و پی جویانه است و به جای آنکه مقالبی را
1ت شریعتمداری ،ابوحيان التوحيدى 198-187 ،و ف پنجم همین کتاب ،تحت عنوان انسان از منظر
گرایی زیست شده" تعبیر می کند ،رک شریعتمداری ،ابوحيان
ابوحیانت مارک برژه از ابوحیان به "انسان د
التوحيدى،ت
22ت برای آ گاهی بیش تر در باب االشارات االلهيه ،رک شریعتمداری ،ابوحيان التوحيدى81-17 ،ت
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استادی ارائه کند و شاگردانش بشنوند و بنیوشند ،یکی از اعضای حلقه ،مسلله ای را مقر می
کند و همه در پیرامونش به بح می نشینند و حداک ر در پایان ،بقرگ مجلچ به جمد بندی یا ارائه
ی نققه نظراتش می پردازدت یک د و شش مقابسه ی گردآوری شده در کتاب مقابسات ،اثر
علمی آن دوره است که مح ول گفت
ابوحیان توحیدی بهترین گواه فلسفه د
ورزی آزاد در مجالچ د
وگوهایی باز و گشوده میان دانشورانی از قومیت ها و دیانت های مختلل در باب موضوعات
گوناگون است گردآمدن اخالق متباین ،تفاوت مردم در فضائ  ،علت تنوت تحقق و تأثیر واژه ها و
شیفتگی هر صاح علمی نسبت به
چرایی برمالشدن آنها،
معانی در گوش آدمی ،کتمان اسرار و
د
د
برتری رشته ی علمی اش ،مبدئیت صورت و ماده نسبت به جسم،
دانسته هایش و باورش به د
َ
ری رفتارها و باورهای آدمیان ،حدی نفچ ،ناپسندتر بودن
رسوایی اشرا د
حقانیت کلی یا اک د
د
َ
محروم از ادب نسبت به ادیبان بی اص و نس  ،ربم و نسبت منقق و نحو وتتت
عقلی کالم را نیق برتر می دانسته اند "کالم در پی تأم در اصول
در قرن چهارم ،وجهه ی د
دین و نگریستن در آن برپایه ی تعق دصر است عق گاهی محال می شمرد و گاهی روا ،گاهی
عادرنه تلقی می کند و گاهی ظالمانهت تأمالت کالمی تقسیم می شود به امور دقیقه ای که عق
در آنها یکه تاز است و اموری که در آنها باید به کتاب خدا پناه بردت"  1در نظر ایشان ،فقه هم
بمانند کالم ،جورنگاه عق است "آیا نمی بینی که کسی که در باب دقدم ،حدو  ،تداوم و انقراد
َ
عالم بح می کند ،عق را به مشورت و خدمت فرامی خواندتتت همینقور فقیهی نیق که در باب
بنده ی بقهکار بح می کند که آیا او بسان مال است ،تا مسلولیت را متوجه مال بدانیم یا او
چونان فرد آزاد است ،پچ مسلولیت بر خود او بار می شود ،عق را به خدمت گرفته استت"2
شیعی قرن چهارم ،شیخ مفید که در قال الفصول
علمی متکلم
مجالچ و مذاکرات
د
د
گرایی کالمی و
المختاره و الحكايات و نیق امالى باقی مانده اند ،از نمونه های شایان همین عق
د
آزاداندیشی این قرن است ،ولی از او عقلگراتر ،سید مرتضی است که حتی احترام به قبر هم بح
د
علمی اش ،اسحاق صابی را بر خود فرد می داندت کتاب امالى وی ،موسوم به الغرر و الدرر از
ورزی آن دوره استت در این کتاب ،گقارش هشتاد مجلچ علمی
شاهکارهای آزاداندیشی و عق
د
آمده استت در این مجالچ و محاضرات ،از هر دری سخن گفته شده است از قرآن و تفسیر و
تأویلش تا کالم و تاریخ و ادبیاتت او از نق اخبار مالحده ابایی نداشته ،گاه به مناق علمی و
اخالقی برخی از ایشان اشارتی می کندت از بقرگان معتقله نیق به نیکی یاد می کند و البته نشان می
د
1ت ابوحیان توحیدی ،رسائل ،ت حیح ابراهیم گیالنی (دمشق داربالا ،بی تا)001 ،ت
2ت توحیدی ،رسائل000 ،ت

 181هستی و شناخت /سال /8شماره  /1پیاپی  /11صص 191 -171

دهد که اصول مذه اه عدل از سخنان امیر مؤمنان گرفته شده و در سخنان دیگر امامان اه
بیت علیهم السالم هم برای آنها نظائر فراوانی می توان یافتت از خنساء ،لیلی ارخیلیه و ده ها
شاعر جاهلی و دوره ی اسالمی ،شعر ،ققعه ی ادبی و نکات مستظرفه نق می کندت
ببعا او عق گرایی را باید در اهتمام به علوم اروائ یا به تعبیر کندی ،علوم ارنسانیه ،به ویژه
فلسفه ورزی یافتت ابوسلیمان سجستانی بنابه نق توحیدی ،فلسفه را چنین تعریل می کند "
پژوهشی است در باب همه ی آنچه در جهان ،برای دیدگان ،پدیدار ،و برای عق  ،نهان است و
آنچه آمیخته ای از معقول و محسوا استت فلسفه تأم در حقیقت است به دور از هوای نفچ و
تقلید ،از راه ت بیت عق اختیاری[ایر اریقی]ت" 1و البته اینان اایت فلسفه را کمال نفسانی و
اخالقی و نی به توحید می دانستندت 2ابوسلیمان سجستانی بر آن بود که اایت فلسفه نظاره ی
َ
آمیق عالم به عنوان نشانه ی خداستت و باز البته این به معنای یکی دانستن فلسفه و دین
تأم
د
نیستت
موه دم ناسازگاری
در جهان اسالم به رام مخالفت ظاهرگرایان و برخی از متکلمان با فلسفه که د
دین و فلسفه است ،اال فیلسوفان به سازگاری دین و فلسفه قائ بودند(توفیق)ت در کنار این
اک ریت ،با دو جریان تلفیقی و تفکیکی هم روبه رو هستیم که گرچه این دو را ناسازگار نمی
دانستند ،اما به جای وفق دادن این دو ،به تلفیق یا تفکی میان آنها باور داشتندت نماینده ی تلفیقی
األصحاء و از سنخ پیشگیری،
ها اخوان ال فاء در رسائل مشهورشان هستندت آنان فلسفه را ب
د
و دین را ب َالمرضی و از سنخ درمان دانسته ،پیشنهادشان التقاط از هر دو منظومه و تلفیق میان
داده های دینی و فلسفی بودت اما تفکی به معنای حقیقی را ابوسلیمان سجستانی مقر می کرد
" فلسفه حق است ،اما ایر از شریعت است و شریعت هم حق است ،ولی ایر از فلسفه استت
خداوند دو راه را گشوده و دو نشانه را برافراشته ودو بریق را آشکار ساخته تا مردمان با بی هر
دوی آنها یا یکی از آنها به بهشت رضوان او راه یابندت"" 3دین را حکمت مورد تأکید قرار می دهد
4
و فلسفه را دین تکمی می کندت فلسفه صورت نفچ است و دین سیرت نفچ"ت
 .0تکثرگرایی:
1ت توحیدی ،مقابسات110 ،ت
2ت توحیدی ،مقابسات110 ،ت
 3توحیدی ،االمتاع و المؤانسه101/0 ،ت
 4توحیدی ،االمتاع و المؤانسه19/1 ،ت
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از اصول آزاداندیشی ،پذیرش دیگران و دیگراندیشان و به رسمیت شناختن ک رت ها و تک رهای
موجود در جامعه و حق هر کدام از آنها در حیات ،ابراز اندیشه و التقام به دین ،مذه و نظرگاه
خود استت البته روشن است که این به معنای پذیرش ک رت در حقیقت دینی یا نسبیت معرفت
علمی قرن چهارم ،هیر محدودیت
نیستت چنانکه پیش از این نشان دادیم ،در مجالچ و مراودات د
قومی و دینی ای وجود نداشتت مروری بر مجالچ مقابسات ،نشان می دهد که دانشورانی
مسیحی چون ابن خمار ،ابن سمح ،ابن زرعه و نظیل رومی در کنار ابوالخیر یهودی و عالمان
مسلمان به گفت وگوهای علمی و فرادینی می پرداختندت
عینی موجود در قرن چهارم بودت حاکمیت در
این تک رگرایی تا حد زیادی ناشی از تک ر د
عباسیان سنی بود ،اما در عم  ،همه کاره بویهیان شیعی ای بودند که امیر ارمراء بودند و
اختیار
د
ناگقیر می باید جان خالفت و اک ریت سنی را مراعات کنندت در مرکق خالفت ،بغداد ،دو اقلیت
فقهی سنی هم هواداران و بقرگان
بقرگ شیعی و حنبلی حضور و فعالیت داشتندت دیگر مذاه
د
اخشیدی ب ری در مرکقیت خالفت
خود را داشتندت معتقله با سه شاخه ی بغدادی ،و ُبهشمی و
د
و در برخی شهرهای مهم ،م ری صاح نفوذ بودندت اشعریان هم با کوشش های باقالنی جان
گرفته بودندت زیدیان در علن ،و اسماعیلیان هم در خفا فعال بودندت مسیحیان با سه شاخه ی
یعقوبی ،نسقوری و ملکائی در بغداد حضور دیرپایی داشتندت یهودیان ،صابلیان و زرتشتیان هم
کمابیش نقش آفرین بودندت این ک رت دینی و مذهبی در کنار تنوت قومی ،ببعا به نوعی و حدی از
ک رت گرایی ،تضارب افکار ،آزاداندیشی و بالندگی فکری انجامیدت
دلمشغولی های دانشوران قرن چهارم
مقورت جذاب فراوانی را می توان در تبادل های فکری در قرن چهارم نشان داد که هم سقح
مند
باری بازاندیشی را نشان می دهد و هم امکان همسخنی میان انسان معاصر و انسان داداه د
قرن چهارم را فراهم می کند از جمله ی این مقورت می توان به مفاهیمی چون اربت و دوستی
اشاره کردت عبدالرحمن بدوی در مقدمه ی االشارات االلهيه ،بح اربت را پیش کشیده و با
همتای آن در میان اگقیستانسیالیست ها به سنجش گذاشته است1ت موضوت دوستی را می توان در
رساله ی ابوحیان ،تحت عنوان ال داقة و ال دیق جستت جال است که این مقوله برای محد
زمانی توحیدی ،به نوشتن
متکلمی چون شیخ صدوق هم جال توجه بوده و او را در همان بازه ی د

بسامد اربت در االشارات توحیدی ،رک شریعتمداری ،ابوحيان التوحيدى71-71 ،
1ت برای آشنایی با
د
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رساله ای درباره ی دوستی واداشته(م ادقة اإلخوان )1و اتفاقا ،ابوحیان هم از او نق قول کرده
است2ت
جال است که توحیدی این کتاب الصداقه را در تنهایی یا دقیق تر ،در اربت نوشته است
"من فاقد دوست ،همدم ،همراه و دلسوز هستمت در مسجد نماز می خوانم ،در حالی که در کنارم
کسی را نمی یابم که با من نماز بخواند" 3و اگر کسانی را در کنار خودش می یابد ،هیر کدام همتراز،
هم زبان وهمدل او نیستند "حالتی اریبانه ،سخنی اریبانه ،آیینی اریبانهو اخالقی اریبانه یافته
امت با تنهایی خو گرفته و به تنهابودن ،قاند شده ،به سکوت عادت کرده و با سرگشتگی قرین گشته
تنهایی خودش است که به رام نوشتن کتابی درباره ی دوستی ،در همان
ام" 4شاید به خابرهمین
د
آاازین کتاب اعالم می دارد که "بیش از هرچیقی ،شایسته است که ابمینان داشته
صفحات
د
5
باشیم که هیر دوست یا شبه دوستی وجود ندارد" شکوه ی او از روزگارش خواندنی است "چه
سال با مردمان همنشین شدمت هرگق ندیدم که گناه مرا ببخشایند ،یا عی مرا پوشیده بدارند یا در
هوادار من باشند یا از لغقش من درگذرند یا بر اش های من دل بسوزانند یا عذر مرا
نبود من،
د
د
6
ب ذیرند یا مرا از گرفتاری ای برهانند یا کاستی و کمبود مرا جبران سازند یا به یاری من ب اخیقندت"
با این همه ،این رساله آکنده ازنکات نغق به نق از پیشینیان و معاصران در باره ی خاصیت دوست،
حقیقت دوستی ،و مرات و انوات دوستی استت
د
مسکویه هم در تهذيب االخالق ،به چهار نوت دوستی و مهرورزی اشاره می کند "آنچه بر
1تاین کتاب در سی باب ،سامان یافته و شام  111حدی در زمینه ی دوستی استت
قمی عالم شنیدم که می
 2ت توحیدی ،رسائل 130 ،او در آنجا از صدوق چنین نق می کند "از ابن بابویه د
گفت جعفربن محمد گفته که نجوا با دوست ،بیش تر از مغازله[گفت وگوی عاشقانه]با معشوق ،رو را
نشاط می بخشد و دل را شاداب می کند ،زیرا تو با سخن معشوق به دوست ،پناه می بری ،ولی با سخن دوست
به معشوق پناه نمی بری"ت همو باز نق می کند "ابن سرا صوفی می گوید از ابن بابویه پرسیدم با چه کسی
معاشرت کنم ،گفت با کسی که اگر به نیکی ذفتار کردی ،بگوید شکر ،خدایی را که تو را بر این کار موفق
ساخت وچون بدی کردی ،بگوید شکر ،خدایی را که او را به بدتر ازاین ،آزمایش نکرد" ،توحیدی ،رسائل،
191
( 3توحیدی ،1911،ص)1
( 4توحیدی ،1911 ،ص)9ت
( 1همان ،ص)13ت
( 3همان ،ص)11ت
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مبنای لذت است که به سرعت منعقد می شود و به سرعت فرومی پاشد آنچه بر مبنای منفعت
پامی گیرد که به کندی شک می گیرد ،ولی به سرعت از بین می رود دوستی ای که بر خیر ،استوار
است و به سرعت ،انعقاد می یابد ،اما به کندی زوال می پذیرد و سرانجام ،دوستی ای که برآمیقه
1
ای از لذت ،منفعت و خیر ،مبتنی است و به کندی ،پامی گیرد و به کندی هم فرو می ریقدت
پنجم تهذيب را به همین انوات محبت و صداقت که آن را خاص تر از محبت می
مسکویه مقاله د
داند ،اخت اص داده و به مناسبت ،از عشق که نوت خاصی از دوستی است و از محبت الهی،
سخن گفته استت در نظر مسکویه ،به جق محبت الهی ،دیگر انوات محبت می تواند دو برفه باشد
و می تواند یکقرفه پابگیرد ،یا در ی بر رو به افول بگذارد ،یا همتراز و هم اندازه نباشد2ت او
نیق به تف ی  ،به دیدگاه های فیلسوفان در باب دوستی ،اشاره کرده و از شروط و آیین های
دوست یابی و "دوست" داری سخن گفته است3ت
اما شاید از همه جال تر ،اهتمام اندیشه ورزان قرن چهارم به موضوت زندگی استت توحیدی
رساله ی کوچکی تحت عنوان رسالة الحياة نوشته و در آن ،به ده نوت زیست اشاره کرده که انسان
را در  8نوت از آن انوات ،سهمی هستت انوات حیات انسانی از این قرارند
1ت حیاة الحچ و الحرکه که همان زیست حیوانی ومادی ،و مایه ی حچ و حرکت ،و لذت و
برخورداری ،و دشکوه ودرد است
1ت حیاة العلم والمعرفه که مایه ی درک ،تمییق ،حفظ ،تأم  ،حکمت ،کندوکاو ،استنباط،
پرسش و پاسخ است که با انتخاب آدمی و تأیید الهی ،همراه با نیت نیکو ،کوشش پایدار ،صدق
درونی و لقافت روحی و مقاجی به دست آمده ،دستمایه ی تفضی وتفاض می باشد
0تحیاة العم ال الح که اگر به دو نوت زیست پیشین ضمیمه شود ،آدمی ارزشی دوچندان
می یابد
1ت حیاة الدیانة و السکینه که با دینداری وآرامش ایمانی همراه است و به ب یرت به ناپیداها و
ناشناخته ها می انجامد

 1ابن عدی ،تهذی ارخالق111-111،ت
2ت ابوعلی مسکویه ،تهذيب األخالق و تطهير األعراق ،چا حسن تمیم (بیروت دار مکتبة الحیاة1098 ،ق)،
103ت
3ت مسکویه ،تهذيب األخالق111-109 ،ت
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1ت حیاة األخالق که با پیراستگی از خوی های ناپسند و آراستگی به خ لت های نیکوهمراه
استت دیانت وعم صالح به آراستگی ظاهر ،واخالق به آراستگی بابن می انجامد
1ت حیاة الکمال األول که مجمد وهماهنگ شده ی پن زیست پیشین است
7ت حیاة الظن و التوهم که ناشی از شهرت ونام نی جستن استت آدمی دوست دارد نامدار
و بدین ترتی  ،ماندگار شود و بنابه و دهم خودش این را در شهرت می جوید
ندگی پچ از مرگ یا پچ از جدایی از دنیاست1ت
8ت حیاة العاقبة که مربوط به ز د
در پایان ،جا دارد که به صورت فهرست وار ،برخی از موضوعات و داداه های دانشوران
را در قرن چهارم ،یادآور شویمت این عناوین برگرفته از مقابسات و الهوامل والشوامل است
-

چرایی گردآمدن اخالق متباین در آدمی
د

-

علت تنوت در تأثیر واژه ها ومعانی در گوش وجان آدمی

-

کتمان اسرار و علت برمالشدن آنها

-

همقرازی عوام حیات ومرگ
د
برتری رشته ی علمی اش
شیفتگی هر دانشوری نسبت به دانسته هایش ،و باورش به د
د

-

اختال انسان ها در مذه  ،دیدگاه و باور به مقتضای سرشتشان

-

آسان تر بودن ابدات سخنان نو ،نسبت به تقلید از گذشتگان

-

چرا آدمی هرسخنی را که بر زبانش جاری می سازد ،ببعا و جبرا در پی تأیید آن است

-

حقانیت ک یا اک ر رفتارها و باورهای مردم ،در پیرامون حدی نفچ
َ
ادیبان بی اص َون َس
رسوایی اشرا د محروم از ادب ،نسبت به
ناپسدتر بودن
رسوایی د
د
د
شگفت بودن ماجرای بهشتیان و ملول نشدن آنها از نعمت ،خوراک و جق آنها

-

چرا وچگونه عاق کند کاری که بازآرد پشیمانی

-

تفاوت شیوه ی متکلمان و شیوه ی فیلسوفان

-

1ت رک رسالة الحیاة ،مندر در توحیدی ،رسائل191-179 ،ت
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-

گاهانیدن دل جاه
منکر معاند ،نسبت به آ
د
زبانی د
دشوارتر بودن کس موافقت د
چرایی درک برخی مقال با فکر و تأم  ،و درک برخی دیگر با الهام و حدا
د

-

انوات برخورداری ها و روزی ها

-

رو به مرگ بودن به حکم ببیعت ،و رو به حیات بودن به حکم عق

-

ن ر و نظم ،کدام ی در نفچ ،اثرگذارترند

-

دلی عدم خلوص وصل توحید در شریعت ،برخال فلسفه

-

ماهیت و اسباب خندیدن

-

حدی نفچ و دلمشغولی های آن

-

چیرگی هرکدام از محبت و قهر بر اجسام
پیامدهای
د

-

معانی آن
لفظی عق و د
اشتراک د
ماهیت بالات وخقابه ،و بلیغ ترین زبان

-

ندرت علم ،معرفت و فضیلت به دلی شرافت آنها

-

چشم جان
مق ود از پربودن د

-

-

آمدن همه آنچه در بیداری می گذرد ،به جق ترکیبات
امکان به خواب د
د

-

بسان گواه معاد
خواب د

-

دوست و حقیقت دوستی ،و فلسفه ی عشق ومحبت1

-

چرا برخی دوستی ها تا آخر عمر ادامه می یابد و برخی از دوستی ها دیری نمی پاید

-

چرا و چگونه از برخی دوستی ها ،بدترین انوات دشمنی ها می روید و حتی به نس
های بعدی هم سرایت می کند

-

چرا آدمی به دانستن آنچه در ایاب یا حتی پچ از وفاتش پشت سرش می گویند،
مشتاق است چرا چنین فردی برای انجام آنچه دوست دارد بدو نسبت بدهند ،تالش

د

1ت تا بدین جا ،همه ی عناوین برگرفته از المقابسات بود
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نمی کند
-

چرا اندرزهای کسی که صادقانه وعظ می کند ،اثر می گذارد

-

چه نسبتی میان اقوام مختلل ،وخ ائص و فضائ اال در میان آنها وجود دارد

-

آیا میان خون ومقا  ،و شادی و شادمانی ،نسبتی برقرار است

-

چرا آنکه خردورزتر است ،اندوه بیش تری دارد و آنکه نمی داند ،اندوه کمتری دارد

-

چرا برخی ببعا مغموم هستند و برخی شادان

-

چرا تأثیر درد بر انسان ،از سالمت بیش تر است

-

چرا وهم آدمی در به ت ویرکشیدن امور ناخوشایند ،بسیار تواناست و این توانایی را در
به ت ویرکشیدن خوبی ها ندارد

-

تسلی خابر انسان می شود
چرا م یت اگر فرگیر باشد ،مایه ی د

-

چرا انسان ها به هنگام گرفتاری و م یبت ،رفتارهای یکسانی از خود بروز نمی دهند
برخی به جمد ،پناه می برند و برخی خلوت می گقینندتتت

-

دلی ترا از مرگ چیست

-

چرا برخی با بی خابر ،در پی مرگ ،روان می شوند

-

شیفتگی انسان ها نسبت به ریاست و دمهتری چیست
علت این همه
د

-

چرا در همه فرهنگ ها و آیین ها به زهد در دنیا سفارش شده با این همه ،انسان ها
برای نی به دکم دنیا این قدرحرص می ورزند

-

چرا عج قرین دانشوران است ،در حالی که در علم ،از خودشیفتگی نکوهش شده
است

-

چرا انسان ها با آنچه نمی دانند ،در ستیقند

-

فراوانی بیش تری دارد و در چاق ها ،سفاهت ونادانی بیش
چرا در افراد رار ،نجابت،
د
تر است

-

چرا کوتاه قدها آب زیر کاه ترند و بلندقدها نابخردتر
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دانشوران قرن چهارم با
همانقور که محورهای فهرست شده نشان می دهد ،نوت داداه های
د
مدرسی مسلمان ،قب و بعد از این قرن ،یعنی حکیمانی چون فاربی
مسلله های فیلسوفان رسمی و
د
وابن سینا تفاوت زیادی داردت این داداه ها به تعبیر اگقیستانسیالیست ها ،وجودی ،وبه تعبیر
مارک برژه(عنوانی که برای رساله ی خودش برگقید و در  1979در دمشق به چا رسید) ،زیست
شده ،تجسم یافته و ملموا هستند و گاه بیش از آنکه به پاسخ ها و راه ح ها ،چشم داشته باشند،
در پی برانگیختن ذهن ها و تحری جان ها به اندیشیدن هستند و همین را می توان خ ی ه ی
بارز آزاداندیشی در قرن چهارم و از نشانه های حریت و
رهیدگی ذهن ها حتی از قید د
د
وبند مسائ د
د
متعار (که گاهی فارادرنه بودند) ،دانستت
نتیجه گیری
با مالحظه ی یافته های مربوط به اندیشه ورزی در قرن چهارم هجری ،روشن می شود که
تعام های فکری در فضایی انسانی و عقالنی ،به دور از تع بات و مرزبندی های ببقاتی،ق
ومی و مذهبی صورت می گرفته و از مشخ ه هایی چون نوت دوستی و جهان وبنی با تأکید
بر صداقت و دوستی و با رویکرد ادبی و هنری ،همراه با توجه به علوم پیشینیان برخوردار بوده
استت این آزاداندیشی بر پایه های نظری ای استوار بود که تضمین کننده ی تحقق آن بود 1ت
گرایی دینی و ادبی و تا اندازه ای ،فلسفی ،به معنای پذیرش کرامت انسانی و جایگاه ویژه
انسان د
تلقی آنها ،هیر
اش در هستی ،و قدرت و صالحیتش در نی به حقیقت و کس معرفت ،که در د
گرایی اعتدالی
منافاتی با خداشناسی و وحی باوری نداشت 1ت عق گرایی که در همان انسان د
نهفته بود و هیر منققه ی ممنوعه ای را برای تفکر نمی پذیرفت و از همه ی یافته های بشری،
به ویژه در فلسفه بهره می گرفت و در عین حال ،خود را از سرچشمه ی وحی بی نیاز نمی
شمرد 0ت ک رت گرایی ،به معنای پذیرش تک رهای موجود در فرهنگ و دیانت ،به عنوان
واقعیت هایی انکارناپذیر ،که دیگران را به عنوان بر های گفت وگو و تعام  ،به رسمیت می
شناختت
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کتابنامه
ابن عدی ،یحییت تهذيب األخالق ،تحقیق سمیر خلی الیسوع ت القاهره مؤسسة القدیچ آنقونیوا،
1991مت
ارکون ،محمدت نزعة األنسنة فى الفكر العربىت ترجمه ی هاشم صالحت بیروت دارالساقی1997 ،مت
توحیدی ،ابوحیانت المقابساتت ت حیح حسن سندوبیت قاهره المقبعة الرحمانیة1919 ،مت
توحیدی ،ابوحیانت الهوامل و الشواملت ت حیح سید کسرویت بیروت دارالکت العلمیة1331 ،مت
توحیدی ،ابوحیانت اإلمتاع و المؤانسةت ت حیح احمد امین و احمد القینت تهران (افست) منشورات
الشریل الرض  ،بی تات
توحیدی ،ابوحیانت رسائلت ت حیح ابراهیم گیالنیت دمشق داربالا ،بی تات
توحیدی ،ابوحیانت مثالب الوزيرينت ت حیح ابراهیم گیالنیت دمشق دارالفکر1911 ،مت
حاتم ،جادت يحيى بن عدي وتهذيب األخالق :دراسة ونصت بیروت دارالمشرق1981 ،ت
دانش پژوه ،محمد تقی و ایر افشارت مجمل الحكمه .چا دوم تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مقالعات
فرهنگی1087 ،ت
شریعتمداری ،حمیدرضات «ابوحیان التوحیدی بین النقعة العقلیة و اإلتجاه ال وفی» ،مجلة العلوم
االنسانية الدولية 1311 ،11مت
شریعتمداری ،حمیدرضات ابوحيان توحيدى و تفكر عقالنى و انسانى در قرن چهارم هجرىت قم انتشارات
دانشگاه ادیان و مذاه 1089 ،شت
صدوق ،ابوجعفر محمدبن علیت عيون أخبار الرضا .ت حیح شیخ حسین اعلمیت بیروت مؤسسة األعلمی
للمقبوعات1981 ،مت
ال دوق ،ابوجعفرت م ادقة اإلخوانت تحقیق سید علی خراسانیت کاظمین منشورات مکتبة اإلمام
صاح القمان ،بیتا
کرمر ،جوئ  ،الت ابوسلیمان سجستانی و مجلچ او فلسفه در عصر رنسانس اسالمىت ترجمه ی سعید
حنایی کاشانیت تهران 1079شت
کرمر ،جوئ  ،الت احياى فرهنگى در عهد آل بويهت ترجمة سعید حنایی کاشانیت تهران مرکق نشر
دانشگاهی1071 ،شت
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متق ،آدامت تمدن (رنسانچ) اسالمی در قرن چهارم هجریت ترجمه ی علیرضا ذکاوتی قراگقلو(از روی
ترجمه ی عربی ابوریده)ت تهران انتشارات امیرکبیر1011 ،شت
مرتضی ،الشریلت الفصول المختارة .تحقیق نورالدین جعفریان و دیگران ،چا دوم ،قم المؤتمر العالم
أللفیة الشیخ المفید1990 ،مت
مرتضی ،الشریلت غرر الفوائد و درر القالئد(آمالی المرتضی)ت تحقیق محمد ابوالفض ابراهیمت چا دوم،
قم انتشارات ذوی القربی1118 ،قت
مسکویه ،ابوعلیت الهوامل والشوامل .ت حیح سید کسرویت بیروت دارالکت العلمیه1331 ،م
مسکویه ،ابوعلیت تهذی األخالق و تقهیر األعراقت چا حسن تمیم ،بیروت دار مکتبة الحیاة،
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