حکیم ابونصرفارابی

فصل
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نماىندگان مکتب مشّ اء ()1
فارابى

1

مطالعه آزاد

حکىم ابونصر محمد فارابى ،از داناترىن و وارسته ترىن دانشمندان و فرزانگان اىران
است که به حق او را معلّم ثانى لقب داده   ،او را بعد از ارسطو برترىن حکما و بنىان گذار
و مؤسس
فلسفه اسالمى دانسته اند.
ٔ
دهکده َوسىج ،از نواحى فاراب ترکستان
فارابى درحدود سال  260هجرى در
ٔ
متولد شد .نژادش اىرانى و پدرش سردار سپاه بود .او از دوران جوانى به تحصىل فقه
و حدىث و تفسىر قرآن پرداخت .سپس به بغداد رفت و از محضر ِ
ابوب ْشرم َّتى ب ْ ِن ىونُس،
حکىم معروف که از دانشمندان و مترجمان قرن سوم و چهارم هجرى است ،استفاده کرد.
عده اى
حران ــ که تا آن زمان هنوز اهمىت علمى خود را حفظ کرده و مرکز ّ
سپس به ّ
ىوحنابن حىالن
از فالسفه بود ــ سفر کرد و در آن جا منطق را تا آخر کتاب برهان نزد َ
خواند .آن گاه به بغداد بازگشت و به تحصىالت خود ادامه داد تا دانشمندى بلند آوازه و

فـلسـفـه
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1ــ به زبان التىن ،آلفارابىوس .Alpharabius

فىلسوفى بلند پاىه شد و طالبان علم و حکمت به دور او گرد آمدند.
فارابى در سال  330به مصر رفت و در حدود سال  334مرکز فرهنگى دىگرى در
الدوله َح ْمدانى،
حلب توجه او را به خود جلب کرد .در اىن شهر ،دربار دانش پرور سىف ٔ
مجمع برجسته ترىن شاعران ،ادىبان ،دانشمندان و حکىمان بود و در آن فضاىى علمى و
فرهنگى براى هرگونه تحقىق آزاد فراهم شده بود .امىر سىف الدوله َ ،مقدم فارابى را بسىار
گرامى داشت و در تکرىم او از هىچ کوششى فروگذار نکرد .پس از اىنکه سىف الدوله
دمشق را فتح کرد ،فارابى به همراه او وارد دمشق شد و در اىن شهر اقامت گزىد؛ تا سال
 339که در سن هشتاد سالگى از دنىا رفت و در همان جا به خاک سپرده شد.
شخصىت اخالقى

فارابى شخصىتى وارسته داشت و زندگى در دربار با شکوه و جالل سىف الدوله
مقدم مى داشت.
همه احوال حق و حقىقت را بر همه چىز ّ
هرگز او را وسوسه نکرد؛ بلکه در ٔ
او از همان دوران جوانى که به تحصىل اشتغال ىافت ،تهى د ست و کم بضاعت ،اما بسىار
کوشا بود .چنان که براى گذران زندگى باغبانى مى کرد .شب ها در نور چراغ پاسبانان درس
مى خواند و اغلب تا صبح بىدار مى ماند .او کار علمى را با سادگى و قناعت پىشگى آمىخته
بود و با اىنکه از برترىن دانشمندان عصر خود و از ارجمندترىن کسان در نزد سىف الدوله
به شمار مى رفت ،از پوشىدن جامه هاى فاخر و مراعات آداب دربار خوددارى مى کرد.
فارابى لباس هاى محلى مى پوشىد و به جاى حضور در تاالرهاى قصر سلطنتى ،بىشتر
وقت خود را در طبىعت مى گذرانىد .او کتب و رساله هاى خود را کنار جوىبارها و مىان
رشته تحرىر درمى آورد و اغلب ،مجالس درس خوىش را در دامان طبىعت
سبزه زارها به ٔ
برگزار مى کرد و در حالى که امىر َحمدانى هر نوع اسباب راحتى و آساىش را براى او
مهىا کرده بود،زندگى را به سختى مى گذرانىد و روزانه بىش از چهار درهم هزىنه نداشت.
ّ
٭ جست وجو و تحقیق

الف) چرا فارابی در مسیر علم بسیار کوشا بوده است؟
ب) از اینکه فارابی بیشتر فعالیت های علمی خود را در کنار سبزه زارها ،جویبارها
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و طیبعت پاک برگزار می کرده چه نتیجه ای می توان گرفت؟
مطالعه خود را تزیین و مج ّهز
ج) به نظر شما برای درس خواندن ،بیشتر باید اتاق
ٔ
روحیه مطالعه را در خود بیشتر تقویت نماییم؟
نماییم یا
ٔ
پاىه ارسطو و شخصىت اخالقى و معنوى
بدىن جهت ،مقام فلسفى فارابى را هم ٔ
او را همانند افالطون دانسته اند .زمانى از وى پرسىدند« :تو داناترى ىا ارسطو؟» پاسخ
1
داد« :اگر من در زمان او مى زىستم ،البته بزرگ ترىن شاگرد او بودم».
شخصىت علمى و فلسفى

فارابى تقرىباً در تمام رشته هاى علمى و فلسفى زمان خوىش ،از جمله رىاضىات و موسىقى و
منطق و مابعدالطبىعه و سىاست و اخالق ،استاد و صاحب نظر و صاحب تألىف است با اىنکه عمال ً به
پىشه طبابت نپرداخته او را در شمار پزشکان آورده اند و هرچند به شعر و شاعرى مشهور نبوده ،اشعارى
ٔ
به زبان فارسى و عربى به وى نسبت داده اند .در حدود سى جلد کتاب و رساله در رشته هاى گوناگون
علمى و فلسفى از فارابى به ىادگار مانده که از زمان او تاکنون در شرق و غرب مورد توجه و مراجعه و
مطالعه علما و حکما بوده است .بعضى از آثار مهم او عبارت اند از:
ٔ
احصاء العلوم :شامل هشت فصل است و نوىسنده در هر فصل به ىکى از شاخه هاى علوم
1ــ
ُ
مثل علم زبان ،منطق ،رىاضىات ،نجوم ،مابعدالطبىعه ،فقه ،کالم و سىاست پرداخته است.
2ــ ُفصوص ِ
الحکَم :در مابعدالطبىعه و علم توحىد است .لحن فارابى در اىن کتاب به لحن
ُ
عرفا شباهت دارد و عباراتش نمودار عشق راستىن او به حق و وجد و حال معنوى اوست.
3ــ رسالۀ اغراض مابعدالطبىعه :اىن کتاب شرحى است بر کتاب «مابعدالطبىعه» اثر ارسطو
و با اىن که بسىار کوتاه است ،محتواىى بسىار ارزشمند دارد و فىلسوفان اسالمى براى فهم صحىح
مطالب ارسطو از آن بسىار بهره برده اند .از جمله ابن سىنا اذعان کرده است که پس از آنکه چهل
مابعدالطبىعه ارسطو را خوانده و نفهمىده است ،به ىارى اىن رساله به اغراض ارسطو پى مى برد و
بار
ٔ
مابعدالطبىعه ارسطو براىش حل مى شود.
مشکالت
ٔ
4ــ رسالۀ جمع بىن رأى دو حکىم :فارابى در اىن رساله ،آراى افالطون و ارسطو را بىان
فـلسـفـه
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صفحه .197
1ــ ابن َخ َّلکان ،وفىات االعىان ،ج ،2
ٔ

مى کند و بنابر نظر خوىش به تفسىر موارد اختالف و رفع آنها مى پردازد .در واقع ،اىن کتاب زمىنه اى
فلسفه درست بىان کند و به همىن جهت ،نه ىک پژوهش
است براى اىنکه فارابى آراى خود را به مثابه
ٔ
فلسفه اسالمى است.
فلسفى ِصرف براى شناساندن تفکر دو حکىم بزرگ ىونان ،بلکه طرح تأسىس
ٔ
 5ــ مقال ُةفى معانى العقل :فارابى در اىن مقاله عقل را تعرىف کرده و اقسام و معانى آن را
شرح داده است.
 6ــ کتاب موسىقى کبىر :اىن کتاب از ارزنده ترىن آثارى است که در علم موسىقى از دنىاى
قدىم براى ما به ىادگار مانده است .کتاب موسىقى کبىر در شرق و غرب تأثىر فراوان داشته است و از
تبحر فارابى در موسىقى ماجراىى نقل شده است که هرچند
منابع معتبر اىن علم محسوب مى شود .در باب ّ
به افسانه مى ماند؛ اما خالى از لطف نىست:
روزى فارابى در حضور امىرسىف الدوله بود .امىر فرمان داد که خنىاگران حاضر شوند .آنها با
انواع آالت موسىقى حاضر شدند و شروع به نواختن کردند .فارابى به هرىک از آنها خرده اى مى گرفت
و مى گفت :خطا کردى! سپس از مىان کىسه اى که همراه داشت ،چوب هاىى درآورده؛ آنها را به هم
وصل کرد و شروع به نواختن نمود؛ حاضران از آن نغمه به خنده افتادند .ابونصر آن را بازگشاد و اىن
همه حاضران گرىستند .فارابى بار دىگر ترکىب را تغىىر داد و
بار به طرز دىگرى ترکىب کرد و بنواخت؛ ٔ
آن را به گونه اى دىگر ساز کرد؛ اىن بار اهل مجلس همه به خواب رفتند .فارابى آنها را خوابىده گذاشت
1
و بىرون آمد .گفته اند سازى که «قانون» نامىده مى شود ،از ساخته هاى اوست.
7ــ آراء اهل مدىنۀ فاضله
 8ــ سىاسات مدنىه
9ــ رسالۀ تحصىل السعاده
کتب ذکرشده در باب سىاست و اجتماعىات و اخالق هستند.
٭ عبرت آموزی

بزرگ ترین درسی که می توان از منش اخالقی و علمی فارابی گرفت چیست؟

فلسفۀ سىاسى

فارابى هرگز مشاغل سىاسى را نپذىرفت و با اهل سىاست نىز معاشرت نداشت؛ با اىن حال ،در باب

صفحه  .192اىن داستان در منتخب رسائل اخوان الصفا نىز ذکر شده است.
1ــ ابن َخ َّلکان ،وفىات االعىان،
ٔ
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سىاست بسىار اندىشىد و آثار متعددى در اىن زمىنه نوشت .به طورى که مى توان او را مهم ترىن فىلسوف
سىاسى اسالم دانست .آراى سىاسى بخش عمده اى از آثار فارابى را تشکىل مى دهد.
سعادت و مدىنه

فارابى نىز مانند ارسطو انسان را مدنى بالطبع مى داند .او معتقد است که افراد بشر براى بقا و
عهده تدارک آنها برنمى آىند؛ در
دستىابى به برترىن کماالت انسانى خوىش نىازهاىى دارند که به تنهاىى از ٔ
واقع ،تأمىن نىازهاى آنها در گرو تشکىل جامعه اى است که هرىک از اعضاى آن عهده دار برطرف کردن
بخشى از اىن نىازها گردد .از اىن رو ،آدمى برحسب فطرت خود ،به اجتماع گراىش دارد و مى خواهد در
مجاورت همنوعان خوىش زندگى کند .در حقىقت ،نىاز متقابل انسان ها به ىکدىگر عامل برپاىى جوامع
بوده است تا مردم به دور هم گرد آىند و به ىارى هم به کمال و سعادت نزدىک شوند .پس هدف اصلى از
اجتماع و مدىنه و گردآمدن مردم در ىک سرزمىن ،چىزى جز دستىابى به سعادت دنىا و آخرت نىست.
مدىنۀ فاضله

فـلسـفـه

بر اىن اساس ،بهترىن مدىنه ها ،مدىنه اى است که مردم آن به امورى مشغول و به فضاىلى آراسته اند
مدىنه فاضله مى نامد.
که در نهاىت آن مدىنه را به سوى سعادت رهنمون مى سازد .فارابى چنىن مدىنه اى رأ ،
همه اعضاى آن
مدىنه فاضله را به بدن انسان تشبىه مى کند؛ بدنى که سالم و استوار است و ٔ
فارابى ٔ
براى حفظ حىات و تندرستى و رشد آدمى وظاىف خود را به نحو احسن انجام مى دهند .همان طورکه
همه اعضاى بدن رىاست دارد و مواد الزم براى سوخت و ساز اعضا و دستگاه هاى بدن
در بدن قلب بر ٔ
مدىنه فاضله نىز کسى هست که بر دىگران رىاست مى کند
را به
اندازه ظرفىت و نىاز به آنها مى رساند ،در ٔ
ٔ
مدىنه فاضله به هىئت
و رىاست او عىن برقرارى نظام عدل و توزىع
عادالنه امکانات اجتماعى است .پس ٔ
ٔ
ىافته بدن شباهت دارد؛ با اىن تفاوت که اعضاى بدن طبىعى هستند و با قواى طبىعى
پىوسته و سازمان ٔ
مدىنه فاضله فضاىل و اعمال اکتسابى
جنبه تکوىنى دارد ،ولى اعضاى ٔ
خود عمل مى کنند و پىوند آنها ٔ
و ارادى دارند و هرکدام برحسب استعدادهاى خاص خود موقعىتى را در مدىنه احراز مى کنند که با
نظام و سازمان مدىنه هماهنگ است .همان گونه که در مىان اعضاى بدن برخى بر دىگران تقدم دارند،
در مىان اعضاى مدىنه نىز سلسله مراتبى برقرار است.
مابعدالطبىعه او الهام گرفته است .از دىدگاه حکمت
مدىنه فاضله از مبانى
دىدگاه فارابى
ٔ
درباره ٔ
ٔ
مشاىى ،جهان سلسله مراتبى دارد که در رأس آن ذات احدىت است و مالئکه و فرشتگان ــ که به عقول
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تعبىر مى شوند ــ واسطه در تدبىر جهان آفرىنش هستند تا برسد به عقل دهم ىا عقل فعال 1که عهده دار
نظم عالم طبىعت است .بدىن ترتىب ،در نظر فارابى نسبت عقل فعال به طبىعت مانند نسبت قلب به بدن و
مدىنه
مدىنه فاضله است .چنىن تشابه و مناسبتى همواره مىان نظام هستى و نظام ٔ
همانند نسبت رئىس به ٔ
فاضله وجود دارد.
تأمل فلسفی

از اینکه فارابی عقل دهم را عهده دار نظم عالم طبیعت می داند چه نتیجه ای در خصوص حوادث
همه امور عالم حکیمانه است؟
و اتفاقاتی که برای ما رخ می دهد می توان گرفت؟ آیا ٔ
تسری می یابد.
ــ نمودار زیر نشان می دهد که فیض چگونه از حضرت حق تعالی به ٔ
همه عالم ّ
واجب الوجود
↓
عقل واحد
↓
عقل دوم
↓
عقل سوم
↓
عقل چهارم
↓
عقل پنجم
↓
عقل ششم
↓
عقل هفتم
↓
عقل هشتم
↓
عقل نهم
↓
عقل دهم
↓
ماده
عالم ّ
مراتب هستی از دید حکمای مشاء
صفحه  52توضىح داده شده است.
1ــ عقل فعال در پاورقى
ٔ
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رىاست مدىنۀ فاضله

مدىنه فاضله ،شاىستگى تصدى مقام رىاست مدىنه را ندارند .زعىم
همه اعضاى ٔ
روشن است که ٔ
الزمه انجام اىن
مدىنه فاضله باىد روحى بزرگ و سرشتى عالى داشته باشد و فضاىل و تواناىى هاىى که
ٔ
ٔ
وظىفه خطىر است در او جمع باشد .او باىد به عالى ترىن درجات تعقل و تفکر رسىده باشد تا بتواند مصالح
ٔ
مردم و شراىع و احکام را درىافت کند و آنها را با وضوح و روشنى براى همگان بىان نماىد و شراىط تحقق
آرمان هاى الهى را در جامعه فراهم کند؛ ىعنى زعىم مدىنه در اصل کسى جز پىامبر خدا نمى تواند باشد.
مدىنه فاضله است و پس از او اىن مقام
پىامبر در زمان حىات خوىش معلّم و مدبّر و راهنماى ٔ
مدىنه فاضله که راهبر مردم به سوى
به امامان و جانشىنان او واگذار مى شود .به
عقىده فارابى رئىس ٔ
ٔ
درجه سعادت بشرى که همانا اتصال با ملک وحى ىا عقل فعال است
سعادت است باىد خود به اعال
ٔ
رسىده باشد .وحى انبىاء و الهامات اولىاء همگى ناشى از اىن اتصال دائمى است.
٭ مقایسه و تطبیق

مدینه فاضله را به عهده بگیرد کدام یک از
در عصر غیبت به نظر شما اگر کسی بخواهد ریاست ٔ
خصوصیات پیامبران علیهم السالم را باید داشته باشد؟ آیا می توان ریاست مدینه را به حال خود رها کرد؟

سىاست و سعادت

فلسفه سىاست پاسخ
حال با توجه به مبانى ذکرشده ،از دىدگاه فارابى به اىن پرسش بنىادى در
ٔ
دهىد« :حقىقت سىاست چىست؟»
مدىنه فاضله است متناسب با تعالىم و الهامات روحانى و احکام
بلى ،سىاست فعل و تدبىر زعىم ٔ
و نوامىس و قوانىنى که از مبدأ وحى و الهام سرچشمه گرفته است تا در مدىنه نظام خىر و عدل تأسىس
شود و گسترش ىابد؛ صناعات و حرفه ها برحسب استعدادهاى اهل مدىنه تقسىم شود و اهل مدىنه در
اىن نظام خىر به فضاىل و صفات انسانى آراسته گردند و شاىستگى سعادت دنىا و آخرت در وضع و حال
آنها نمودار شود .اىن سىاست ،سىاست فاضله است و بدون قىادت چنان زعىمى ،امکان اجرا و تحقق
فاصله بسىار دارد و
ندارد؛ ىعنى ،مراد فارابى از سىاست با معناى متداول سىاست در جهان امروز؛
ٔ
سعادت ،رکن جداىى ناپذىر آن است.
فـلسـفـه
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مدىنۀ جاهله

مدىنه
مدىنه فاضله از اقسام دىگرى از مدىنه نام مى برد .اىن مدىنه ها برخالف ٔ
فارابى در مقابل ٔ
فاضله که مانند بدنى سالم و استوار است ،به بدنى مى مانند که از سالمت کافى برخوردار نىست و اعضاى
مدىنه جاهله اشاره کرد.
جمله اىن مدىنه ها ،مى توان به ٔ
آن ناقص اند .از ٔ
مدىنه جاهله را چنىن توصىف مى کند« :مردمش نه سعادت را مى شناسند و نه سعادت
فارابى ٔ
به خاطرشان خطور مى کند.چنان که اگر اىشان را به سعادت راهنماىى کنند ،بدان سوى نروند و اگر از
سعادت براى آنها سخن گوىند ،بدان اعتقاد پىدا نکنند .از خىرات جز سالمت جسم و فراخى در تمتع
لذت ها نمى شناسند و اگر به آن دست ىافتند ،گمان مى برند که به سعادت رسىده اند و اگر دست نىافتند،
پندارند که در بدبختى افتاده اند».

ارزیابی و مقایسه
مدینۀ فاضله

وصف

مدینۀ جاهله

رئیس

عالم به احکام الهی و
مصالح مردم

رئیس

مردم

مردم

نسبت اعضا

نسبت اعضا

سیاست

سیاست

هدف

هدف

وصف

مقایسه

معلّم ثانى

فلسفه اسالمى به دلىل برخوردارى از جاىگاه واالى علمى و فلسفى   ،معلّم ثانى
فارابى در تارىخ
ٔ
مورخان و محقّقان در باب اىنکه چرا او به اىن عنوان خوانده شده است ،دالىل گوناگونى
لقب گرفتّ .
را برشمرده اند.
برخى او را به اىن دلىل که در منطق ارسطو مهارت خاصى داشت و آن را به صورت کامال ً
عقىده برخى نىز او بسىارى از
شاىسته اىن عنوان دانسته اند .به
تصحىح شده به زبان عربى تدوىن کرد،
ٔ
ٔ
فلسفه ىونانى را که به دلىل اشتباه و قصور فهم مترجمان ،مبهم و احىاناً بى معنا جلوه گر شده
مضامىن
ٔ
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حوزه جدىدى گردآورد و به
بود ،با استادى تمام ،اصالح و تفسىر کرده و مىراث فکرى ىونانىان را در
ٔ
همىن دلىل معلّم ثانى خوانده شد.
گرچه اىن دالىل در جاى خود درست به نظر مى رسند ،اما اگر به آنها اکتفا شود ،مقام حقىقى
فارابى در فلسفه ناشناخته باقى مى ماند .لقب معلّم ثانى تنها به جهت تمجىد و تکرىم از  مقام علمى فارابى
نىست؛ بلکه در حقىقت ،فارابى با مطالعه و هضم و جذب مىراث فلسفى ىونان از ىک طرف و داشتن
درک عمىق نسبت به معارف اسالمى و برخوردارى از احساس هاى معنوى متعالى از سوى دىگر،
اصول و مبادى جدىدى را در فلسفه بنا نهاد و براساس نظام فلسفى خوىش در علم کالم ،فقه ،اخالق،
سىاست و  ...چنان حکم کرد که اىن علوم درعىن موافقت با دىن از ىک وحدت سازمانى برخوردار
فلسفه
شوند .پس ،مقام حقىقى فارابى و دادن عنوان معلّم ثانى به او از آن جهت است که او مؤسس
ٔ
فالسفه بزرگ دىگر
وسىله
فلسفه نبوى است .اىن فلسفه در طول تارىخ
اسالمى ىا
ٔ
فلسفه اسالمى به ٔ
ٔ
ٔ
بسط و تکامل ىافت.
٭ تحقیق و پژوهش :

ویراسته میرمحمد
مقاله فارابی نوشته ابراهیم مدکور در کتاب تاریخ فلسفه در اسالم
ٔ
با مراجعه به ٔ
درباره سهم فارابی در علم و تمدن اسالمی بنویسید.
شریف مقاله ای
ٔ
تمرینات

١ــ هدف اصلی تشکیل مدینه از نظر فارابی چیست؟
مدینه فاضله را تعریف کنید و بنویسید فارابی آن را به چه تشبیه می کند؟
٢ــ ٔ
مدینه فاضله از نظر فارابی چیست و این ویژگیها در چه کسانی وجود دارد؟
٣ــ ویژگیهای رئیس ٔ
٤ــ حقیقت سیاست از نظر فارابی چیست؟ و چه تفاوتی با سیاست متداول امروزی دارد؟
مدینه فاضله از کجا الهام گرفته است؟ توضیح دهید.
 ٥ــ فارابی دیدگاه خود را
درباره ٔ
ٔ
مدینه جاهله چیست و فارابی آن را به چه تشبیه می کند؟
 ٦ــ تعریف ٔ
٧ــ به چه جهاتی مورخان فارابی را معلّم ثانی لقب داده اند؟

فـلسـفـه
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شیخ الرئیس ابوعلی سینا

فصل
6
نماىندگان مکتب مشّ اء ()2
ابن سىنا

مطالعه آزاد

نادره روزگار حسىن بن عبدالله بن سىنا که در مشرق زمىن به ابن سىنا و ابوعلى سىنا
ٔ
1
وح َج ُة الحق شهرت دارد و در اروپا او را «اوىسنا» و
و با القاب پرشکوه شىخ الرئىس ُ
«شاهزاده اطبا» مى نامند ،از داناترىن و پرآوازه ترىن حکما و دانشمندان اىرانى
«اوىسن» 2و
ٔ
و از مشاهىر علم و حکمت در سراسر جهان است .مقام رفىع علمى و گستردگى دانش
اندىشه او اعجاب و تحسىن دوست و بىگانه را برانگىخته است.
و
ٔ
 Avicennaــ١

 Avicenneــ٢
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ابن سىنا در سال  370هجرى در َاف ْ َشنه از روستاهاى بخارا متولد شد .1ما از
زندگى ابن سىنا بىش از هر فىلسوف مسلمان دىگرى آگاهىم و اىن به برکت زندگى نامه اى
جو َزجانى( ،متوفى  438ق) شاگرد وفادار وى نگاشته است .بخش
است که ُ
ابوعبىد ْ
نوشته جوزجانى
نخست اىن زندگى نامه ،تقرىر خود ابن سىنا و بخش دوم آن گزارش و
ٔ
است .شىخ الرئىس به رواىت جوزجانى مى گوىد:
« ...زمانى که همراه خانواده به بخارا آمدىم ،پدرم مرا به معلّم قرآن و ادب سپرد
و چون ده ساله شدم ،قرآن و بسىارى از علم ادب آموخته بودم و مردم از من در تعجب
بودند». ...
سبزى فروشى در بخارا بود که حساب و هندسه هم مى دانست .پدرم مرا نزد وى
به شاگردى گذاشت و من از او رىاضى آموختم.
بعد از آن ،ابوعبدالله ناتلى 2به بخارا آمد و ادعاى حکمت و فلسفه داشت و پدرم
خانه خود منزل داد.
براى اىنکه از درس او بهره برم ،او را در مجاورت ٔ
پىش از ورود ناتلى ،من نزد اسماعىل زاهد 3به تحصىل فقه مشغول بودم و اسماعىل
اهل عرفان و سلوک بود و من نزد او مبادى فقه و منطق را آموختم.
نخست نزد ناتلى شروع به خواندن باب «کلىات خمس» کردم .چون به تعرىف جنس
رسىدىم که« :جنس آن است که بر حقاىق کثىر که در نوع مختلف اند ،اطالق مى شود».
چند سخن بر او اىراد نمودم که بسى به شگفت آمد و به پدرم گفت :البته او را به غىر
ازتحصىل علم به کارى مشغول مساز .هر مسئله اى که ناتلى مطرح مى کرد ،مى فهمىدم
و بهتر از خود او آن را تصور مى کردم .ظواهر منطق را نزد او آموختم و البته از دقاىق
مطالعه کتب مشغول شدم و علم منطق را
منطق او را چىزى نبود .آن گاه ،از پىش خود به
ٔ
محکم گردانىدم و شروع به خواندن کتاب «اُقلىدس» 4کردم و چند شکل آن را نزد ناتلى
فرقه
1ــ تولد او در دوران پادشاهى امىرنوح   بن منصور سامانى بود .مادرش «ستاره» اهل افشنه و پدرش «عبدالله» از اعىان بلخ و از ٔ
اسماعىلىه بود و از خالفت فاطمىان حماىت مى کرد و از کارمندان دولت سامانىان به شمار مى رفت و در زمان امارت نوح  بن منصور ،حکومت

رم ۡیثَن به وى واگذار شده بود.
ٔ
قرىه ُخ َ

2ــ ابوعبداللّه ناتلى اهل ناتل طبرستان نخستىن استادى بود که ابن سىنا را با منطق آشنا کرد .از وى تألىفاتى هم به جاى مانده است.
3ــ اسماعىل ،فقىه و زاهد معروف قرن چهارم.

فـلسـفـه
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«مجسطى» 1پرداختم و چون
خواندم و ٔ
بقىه کتاب را از پىش خود حل کردم؛ بعد به کتاب َ
از مقدمات آن فراغت ىافتم ،به َاشکال هندسى رسىدم ،ناتلى به من گفت که خودت مطالعه
کن و آنچه مى فهمى به من عرضه کن تا خطا و صواب آن را به تو بگوىم .البته او بر ّ
حل
مسائل کتاب تواناىى نداشت و مطالب بسىارى بود که تا آن وقت نفهمىده بود و من به
او فهماندم؛ پس ناتلى از بخارا به «گُرگانج» 2رفت و من به تحصىل کتب طبىعى و الهى
مشغول شدم و ابواب علم بر من مفتوح شد.
مطالعه کتب طبى عالقه مند شدم .علم طب از علوم دشوار نىست
پس از چندى به
ٔ
تجربه
و من پس از مدت کوتاهى در آن مهارت ىافتم .بىماران را معالجه مى کردم و با
ٔ
معالجه بىماران بر من معلوم مى شد .با اىن همه ،از مناظره در
بسىار ،راه هاى گوناگون
ٔ
علمِ فقه و آموختن آن فارغ نبودم؛ در آن زمان ،شانزده سال از عمر من گذشته بود؛ پس
جدىت به مطالعه پرداختم و بار دىگر منطق و ساىر اجزای
مدت ىک سال و نىم دىگر نىز با ّ
فلسفه را دوره کردم .در اىن مدت ،روزها و شب ها را به مطالعه و طلب علم مى گذراندم.
هنگام مطالعه هر مطلبى به نظرم مى آمد ،مقدمات آن را مى نوشتم ،در آن نظر مى کردم و
شروط آن را منظور مى داشتم تا آنکه حقىقت آن بر من معلوم مى شد؛ اگر در مسئله اى
حد ِ
وسط قىاس آن راه نمى بردم ،به مسجد جامع مى رفتم و نماز
حىران مى ماندم و بر ّ
بدع کل ،زارى و تضرع مى کردم تا آن که بر من آشکار مى گردىد و شب
مى گزاردم و نزد ُم ِ
به خانه برمى گشتم و به قرائت و کتابت مشغول مى شدم و چون خواب بر من غلبه مى کرد
ىا ضعفى در خود مشاهده مى کردم ،تجدىد قوا مى کردم و باز به قرائت مشغول مى شدم و
شىوه من بود
بسىار بود که در خواب همان مسائل براى من مکشوف مى شد .پىوسته اىن ٔ
تا آنجا که جمىع علوم را مستحکم گردانىدم و به قدر طاقت بشر بر آنها واقف شدم و آنچه
در آن روزگار حاصل کردم ،حال نىز بر همان باقى هستم و تا امروز چىزى بر آن اضافه
نکرده ام .بدىن ترتىب ،علوم منطقى و طبىعى و سپس رىاضى را محکم گردانىدم و بعد
از آن به علم الهى آمدم و کتاب «مابعدالطبىعه» 3را مطالعه کردم و چىزى از آن نفهمىدم و
1ــ مجسطى تألىف بطلمىوس (160ــ 90مىالدى) نخستىن کتاب نجوم است و تدرىس آن در دانشگاه هاى قدىم راىج بوده است.
  2ــ گرگانج واقع در خوارزم ،پاىتخت خوارزمشاهىان بوده است.

 3ــ «مابعدالطبىعه» مهم ترىن کتاب ارسطوست.
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مقصود نوىسنده بر من معلوم نشد .چهل مرتبه آن را خواندم؛ به طورى که عبارات آن در
حافظه ام ماند ،ولى مقصود آن را نفهمىدم .از خودم مأىوس شدم و به خود گفتم که اىن
کتابى است که راهى به فهم آن نىست؛ تا آنکه روزى در بازار کتابى در دست داللى دىدم
و او آن را بر من عرضه کرد و من قبول نکردم؛ اعتقادم اىن بود که فاىده اى در اىن علم
نىست .دالل به من گفت :صاحب اىن کتاب به پول محتاج است و کتاب را به سه درهم
مى فروشد؛ اىن را از او بخر .چون خرىدم و در آن نظر کردم ،کتابى بود از ابونصر فارابى
در «اغراض مابعدالطبىعه» .به خانه آمدم و شروع به خواندن آن کردم و اغراض آن کتاب
نىز بر من معلوم شد؛ زىرا عبارات کتاب در حفظ من بود .از اىن حادثه بسىار خوشحال
صدقه بسىار دادم.
شدم و در روز دىگر براى شکر خدا به فقرا
ٔ
حافظه من از
ازهمه علوم فارغ بودم .در آن زمان،
چون به هجده سالگى رسىدم،
ٔ
ٔ
ماىه علمى من همان است
حال بىشتر بود و امروز پختگى من در علوم بىشتر است ،ولى ٔ
که در ّاول آموختم و چىزى بر آن افزوده نگردىد.
٭ عبرت آموزی

چرا ابن سینا ّ
حل مسائل علمی خود را در نزدیکی به خدا می دانست؟

زندگى پرماجرا

فـلسـفـه

معالجه او
در سال  387نوح   بن منصور سامانى به سختى بىمار شد و پزشکان از
ٔ
درمانده شدند .ابن سىنا را فراخواندند و او به درمان توفىق ىافت؛ بدىن جهت در نزد امىر
کتابخانه سلطنتى سامانىان که شامل کتب بسىار ارزنده اى
منزلت خاصى پىدا کرد و ِدر
ٔ
بود ،به روى او گشوده شد .در سال  ،392زمانى که ابن سىنا بىست و دو ساله بود،
پدرش درگذشت و او به گرگانج رفت .امىر آنجا ،على بن مأمون و وزىرش ابوالحسن
سهىلى که دوستدار دانش بودند ،مقدمش را گرامى داشتند و او چند صباحى در آنجا
به آساىش گذرانىد و در آنجا با دانشمندانى چون ابورىحان بىرونى و ابوسهل مسىحى و
ابونصر عراقى ،معاشرت و همنشىنى داشت ،اما اىن دوره دىرى نپاىىد و او از ترس سلطان
محمود غزنوى ،به ناگزىر گرگانج را ترک کرد و پس از طى راهى طوالنى به قصد دىدار
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قابوس بن وشمگىر وارد گرگان شد ،اما به دىدار او موفق نشد؛ زىرا پىش از ورود وى،
قابوس درگذشته بود.
مجدالدوله دىلمى را که به بىمارى مالىخولىا
پس از چندى ،ابن سىنا به رى رفت و
ٔ
دچار شده بود ،درمان کرد و کتاب معاد را براى وى تألىف کرد .از آنجا به قزوىن و از
الدوله دىلمى ،برادر
قزوىن به همدان رفت (حوالى سال  )405و در اىن شهر با شمس ٔ
مجدالدوله ،دىدار کرد؛ و بىمارى قولنج امىر را درمان کرد و نزد او به قدرى قرب و ع ّزت
ىافت که به مقام وزارت رسىد.
در سال  412شمس الدوله درگذشت .با وجود اىنکه سماء الدوله پسر و جانشىن
ِسم ِت وزارت بماند ،اما او درخواست امىر
شمس الدوله اصرار مى ورزىد که ابن سىنا در َ
جدىد را رد کرد و پنهانى به عالءالدوله در اصفهان نامه اى فرستاد و در آن به اقامت در
دربار وى اظهار تماىل کرد .در اىن هنگام ،ىکى از وزراى سماءالدوله که از دشمنان
نامه او را نزد امىر فاش ساخت .امىر خشمگىن شد و
سىاسى و
دىرىنه ابن سىنا بود ،راز ٔ
ٔ
شىخ را در قلعه اى زندانى کرد .ابن سىنا پس از چهار ماه بخشوده شد.
پس به طور ناشناس و به اتفاق برادر و شاگرد وفادارش جوزجانى و دو غالم با
جامه دروىشان به اصفهان رهسپار شد و در آن شهر نزد عالءالدوله و خواص او حرمت
ٔ
و ع ّزت فراوان ىافت .امىر در اصفهان که در آن زمان مرکز علمى و فرهنگى مهمى بود،
همه علما و حکماى شهر
در شب هاى جمعه مجلس مناظره اى ترتىب مى داد که در آن ٔ
حمله
حاضر مى شدند .در اىن جلسات برترى کامل ابن سىنا بر همه روشن و آشکار شد .با ٔ
مسعود غزنوى به اصفهان در سال  ، 425بار دىگر زندگى اىن حکىم بزرگ دگرگون شد
و آرامش او به هم خورد و بخشى از کتاب هاىش به غارت رفت.
چون عالءالدوله آهنگ همدان کرد ،ابن سىنا به همراه وى ،دىگر بار به همدان
رفت و در اىن مسافرت بىمارى قولنج او ــ که قبال ً تا حدودى درمان شده بود ــ عود
ادامه
کرد .او اىن بار احساس مى کرد که دىگر ىاراى مقابله با بىمارى را ندارد؛ لذا از ٔ
عهده اوست ،از تدبىر عاجز شده
درمان دست کشىد و گفت« :نَفْسى که تدبىر بدن من به ٔ
و دىگر درمان سودى ندارد».
چند روزى به اىن حال گذشت؛ شىخ داراىى خود را به فقرا بخشىد و روزها و
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تألىفات و شاگردان

آرامگاه ابن سینا در همدان

شب ها به تالوت قرآن و نماز و نىاىش
پرداخت .سرانجام ،در آىىن تشىع و
با اعتقاد و پارساىى کامل در سپىده دم
روز آدىنه اول رمضان المبارک سال
 428در سن پنجاه و هشت سالگى
دىده از جهان فرو بست.

فـلسـفـه

شىخ الرئىس ،على رغم زندگانى ناآرام و پرفراز و نشىبى که داشت ،اندىشمند و نوىسنده اى پرکار
بود .با مراجعه به آثار او مى توان نبوغ سرشار و وحدت ذهن اىن حکىم بزرگ را درىافت .او حتى
خلقىت باز نمى اىستاد .در ا ّىامى که متوارى بود و به طور
در توان فرساترىن شراىط هم از ّفعالىت و ّ
ناشناس در خانه اى سکنا گزىده بود ،جوزجانى از او خواست تا کتاب «شفا» را به پاىان رساند .بنا به
گفته جوزجانى ،درآن هنگام ،شىخ هىچ کتاب ىا مرجعى در اختىار نداشت ،اما هر روز  50ورق مى نوشت
ٔ
همه طبىعىات و الهىات شفا و سپس بخشى از منطق را به پاىان آورد .جوزجانى در جاى دىگر
تا اىنکه ٔ
مى نوىسد« :من بىست و پنج سال در خدمت و مصاحبت او بودم و هرگز ندىدم که هرگاه کتاب تازه اى
پىچىده آن و
به دستش مى رسد ،آن را از آغاز تا پاىان بخواند؛ بلکه تنها به قسمت هاى دشوار و مسائل
ٔ
درجه فهم او پى ببرد».
مرتبه وى در آن دانش و
ٔ
نظرىات نوىسنده مى پرداخت تا به ٔ
ابن سىنا در طول زندگى نسبتاً کوتاه خود ،شاگردانى چون ابوعبىد جوزجانى و ابوالحسن بهمنىار
و دىگران را که در علم و حکمت اندىشه هاى تواناىى داشتند ،پرورش داد .از او متجاوز از دوىست
کتاب و رساله در شاخه هاى گوناگون علم و فلسفه به ىادگار مانده که برخى از آنها قرن ها در مراکز علمى
شرق و غرب تدرىس شده است .از مهم ترىن آثار اوست:
نامه پزشکى است و از معروف ترىن و مؤثرترىن آثار او در
1ــ قانون :اىن کتاب نوعى فرهنگ ٔ
حوزه اىن علم محسوب مى شود .کتاب قانون تاکنون به زبان هاى التىن ،انگلىسى ،فرانسه و آلمانى
ٔ
ترجمه شده است و در حدود سى شرح و حاشىه بر آن نوشته اند .اىن کتاب در مراکز علمى مشرق زمىن
عالى ترىن مرجع طبابت بوده ،از قرن دوازده تا هفده مىالدى در دانشگاه هاى غرب تدرىس مى شده و
نهاىت اعتبار و شهرت را داشته است.
2ــ شفا :اىن کتاب عظىم که نوعى داىرة المعارف علمى و فلسفى است ،در هجده جزء مشتمل
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همه ابواب فلسفه ىعنى منطق ،رىاضى ،طبىعى و الهى نگارش ىافته است .شفا کامل ترىن مرجع در
بر ٔ
مشائى و دىدگاه هاى طبىعى و مابعدالطبىعى آن به شمار مى رود .اىن کتاب نىز به زبان هاى
معرفى حکمت ّ
مهم دنىا ترجمه شده است و بسىارى بر آن شرح و حاشىه نوشته اند و در حوزه هاى علمى و دانشگاه ها
از کتب معتبر فلسفى به حساب مى آىد.
3ــ نجات :اىن کتاب در واقع شکل مختصر کتاب شفاست .گفته مى شود بخش رىاضى آن
زنده دنىا ترجمه شده و شروحى بر
را جوزجانى نوشته و به آن افزوده است .اىن کتاب نىز به زبان هاى ٔ
آن نوشته شده است.
حمله غزنوىان
4ــ انصاف :اىن کتاب در بىست جزء و مشتمل بر بىست و هشت هزار مسئله در ٔ
به اصفهان به غارت رفته و تنها چند جزء آن باقى مانده است .ابن سىنا در اىن کتاب به داورى مىان آراى
حکماى شرق و غرب مى پردازد.
 5ــ اشارات و تنبىهات :اىن کتاب خالصه اى از حکمت و آخرىن دىدگاه هاى فلسفى
ابن سىناست.
 6ــ دانشنامۀ عالىى :به زبان پارسى است و در اصفهان براى عالءالدوله کاکوىه نوشته است
و ابواب مختلف حکمت در آن مندرج است.
تفکر

به نظر شما چرا آثار ابن سینا هنوز مورد بازخوانی فیلسوفان غرب و شرق قرار می گیرد؟

ابن سىنا و طبىعت

طبىعت شناسى ابن سىنا ىکى از برجسته ترىن ابعاد فکرى اوست .به نظر ابن سىنا روش مطلوب و
مناسب براى تحقىق در عالم طبىعت آن است که با هدف و غاىت خلقت جهان سازگار باشد.
همه
طبىعت در
فلسفه ابن سىنا مرتبه اى از هستى است که رو به سوى مقصد خاصى دارد؛ ٔ
ٔ
بالغه آفرىدگار از در و دىوار آن آشکار است.
پدىده هاى آن معنا دارند و حکمت ٔ
هر سو که دوىدىم همه روى تو دىدىم
هر جا که رسىدىم سر کوى تو دىدىم
هر سرو روان را که در اىن گلشن َدهرست
سته بستان و لب جوى تو دىدىم
بر ُر ٔ
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٭ بررسی و تطبیق

رابطه بین دیدگاه حافظ و ابن سینا را در خصوص نظام
با رجوع به تفاسیر از این شعر حافظ،
ٔ
عالم بیان کنید.
همه اجزای آن ،چنان تألىف شده اند
عالم طبىعت را لطف و عناىت بارى تعالى پدىد آورده است و ٔ
که بهترىن نظام ممکن ىعنى نظام احسن را تحقق مى بخشند.
به نظر ابن سىنا:
همه موجودات
همه موجودات است و ضرورى است که ٔ
«عناىت ،احاطه و شمول علم بارى تعالى بر ٔ
مطابق آن باشند تا نىکوترىن نظام پدىد آىد و چنىن نظامى معلول ذات واجب تعالى و شمول علم اوست.
پس ،موجودات بر طبق علم الهى بوده و نىکوترىن نظام را تشکىل داده اند.»1
همه اشىا را نىز که سبب حرکت و سکون آنها مى شود ،طبىعت 2آن اشىا
ابن سىنا مبدأ درونى ٔ
تعبىر مى کند .به نظر او طبىعت هر شیء آن را به سوى خىر و کمال سوق مى دهد3؛ به شرطى که موانعى
شر و بدى به نظر مى رسد ــ مانند پژمرده شدن ىک گل ىا
در راه طبىعت قرار نگىرد .حتى آنچه ظاهر ًا ّ
مرگ ىک جاندار ىا حتى وقاىع وىرانگر طبىعى همچون سىل و طوفان و زلزله  ،ــ همگى براى نظام کلّى
جهان الزم اند.
زرد شدن و فرو رىختن برگ هاى سبز در پاىىز و خواب طبىعت در زمستان ظاهر ًا نقص بعد از کمال
همه فصول براى حفظ اعتدال درطبىعت در پى ىکدىگرند ودر مجموع ،خىر و کمال
است اما در حقىقت ٔ
همه بدى هاى ظاهرى در واقع زمىنه ساز خىر و کمال بىشتر در طبىعت هستند.
طبىعت را تأمىن مى کنندٔ .
آفرىن بر نظر پاک خطاپوشش باد
پىر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
همه موجودات به نحوى خلق
در عالم طبىعت ،اعتدال و هماهنگى بى نظىرى به چشم مى خورد و ٔ

درباره جهانى
شده اند که سهم و اثر خاصى در حفظ نظام طبىعت دارند .از اىن رو ،مطالعه و تحقىق
ٔ
بالغه آفرىدگارى دانا در آن جلوه گر است ،دانشمند و محقق را به معرفت الهى و چگونگى
که حکمت ٔ
آفرىنش او رهنمون مى گردد.
ِ
الىتناهى
رابطه وجودى آن با وجود مطلق و
علم واقعى به هر شىء ،علم به حقىقت آن شىء ىعنى ٔ
1ــ اشارات و تنبىهات ،نمط هفتم ،فصل بىست و دوم ،اشاره.

فلسفه سال سوم دبىرستان ،درس علت هاى چهارگانه.
2ــ رجوع کنىد به کتاب
ٔ

فـلسـفـه

3ــ تأثىر طبىعت شئ در حرکت اشىا به سوى غاىت ،به مدد مجردات و به خصوص عقل ّفعال است که از مبانى فلسفى حکماى مشاء

به شمار مى رود.
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همه موجودات جهان در وجود و آثار خود به فىض و عناىت دائمى او
مبدأ کل جهان هستى استٔ .
نىازمندند .شىخ الرئىس در اىن باره مى گوىد:
«آىا مى دانى که پادشاه کىست؟ پادشاه راستىن آن توانگر و بى نىاز مطلق است و هىچ چىز در هىچ
چىز از او بى نىاز نىست .ذات هر چىزى از آن اوست؛ زىرا ذات هر چىز ىا از او پدىد آمده ىا از چىزى
همه چىزهاى دىگر ،بنده و مملوک
پدىد آمده که خود آن چىز را خداوند به وجود آورده است .پس ٔ
اوست و او به هىچ چىز محتاج نىست».1
پس علم حقىقى به هر چىز در پرتو ارتباط آن با مبدأ وجود حاصل مى شود و آنچه از راه فرضىه و
مشاهده و تجربه و استقرا به دست مى آىد ،تنها ابعاد ظاهرى اشىاست .دانشمند حقىقى هرگز به اىن ظواهر
اکتفا نمى کند؛ بلکه همواره مى کوشد تا به کُنه اشىا پى ببرد و آن را در پرتو نور هستى مطلق مشاهده کند.
اىن علم همان است که خشوع و خشىت را در نهاد دانشمند تقوىت مى کند و او را به خضوع در برابر
حق وا مى داردِ :انّما ىخشى اللّه ِمن ِ ِ
عباد ِه العلَماء2؛ تنها بندگان ِ
عالمِ خداوند خشىت او را به دل دارند.
ُ
َ
َ
جست وجو و کشف رابطه

خواسته علم
علم حقیقی از نظر ابن سینا از چه چیز نباید غفلت کند؟ آیا علوم جدید توانسته اند
ٔ
حقیقی را برآورده کنند؟
آیا هر دانشمندی از نظر ابن سینا با پیشرفت علمش در برابر خداوند خاضع تر می شود؟ چرا؟
سرى دارند
بنابراىن ،از دىدگاه بوعلى سىنا علوم طبىعى نىز مانند مابعدالطبىعه ىک ٔ
جنبه درونى و ّ
سرى مى داند که خود اسرار دىگرى
و شىخ در بسىارى از آثار خود ،کشف ىک ٔ
نکته علمى را کشف ّ
را در  پى دارد .تحقىق علمى هرگز از رازى که در کنه جهان طبىعت است ،پرده برنمى دارد؛ بلکه آگاهى
انسان را از هوىت رازآلود جهان افزاىش مى دهد .عالم حقىقى کسى است که در برابر اىن هوىت
اسرارآمىز جهان در حىرت و شگفتى است.
پس درنظر ابن سىنا ،جهان شناسى شناخت قوانىن طبىعت از طرىق تجربه و آزماىش نىست؛ بلکه
شده مابعدالطبىعه حاصل آمده و غاىت آن درک جهان طبىعت
شناختى است که به مدد اصول اثبات ٔ
است و منظور از جهان طبىعت قلمرو فىض حق و مرتبه اى از جهان هستى است که ما را به شناخت
واجب الوجود و نظام احسن جهان نزدىک تر مى کند.
1ــ اشارات و تنبىهات ،نمط ششم ،فصل چهارم ،تذنىب.
آىه .28
2ــ
سوره فاطرٔ ،
ٔ
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مراد دل ز تماشاى بـاغ عالم چىسـت

بهدست مردم چشم از رخ تو گل چىدن

طب را بر وفق مبانى مابعدالطبىعه بىان مى دارد و سپس
مثال ً شىخ در کتاب قانون ابتدا اصول کلى ّ
به مشاهده و استقرا مى پردازد و روشى اتخاذ مى کند که به روش تجربى علوم جدىد شباهت بسىارى
دارد .در نورشناسى ،علم هىئت ،روان شناسى ،زمىن شناسى و حتى رىاضىات نىز روش شىخ همىن است؛

همه مراتب وجود را شامل مى شود و توجه به مرتبه اى از
در حقىقت ،به نظر ابن سىنا مطالعه و تحقىق ٔ
هستى  ،او را از دىگر مراتب غافل نمى سازد .او مى کوشد چىزهاى جزئى را که از راه تجربه به دست
مى آورد ،به اتکاى نىروى عقالنى در ىک بىنش کلى نسبت به جهان ،به ىکدىگر پىوند دهد.
٭ ارزیابی و تطبیق

چه تفاوتی بین نگاه فیلسوفی مثل ابن سینا و یک زیست شناس ،به عالم وجود دارد؟

انسان و جهان

فـلسـفـه

رابطه بىن انسان و جهان معناى تازه اى مى بخشد و نشان مى دهد که مىان انسان
مطالب ذکر شده به ٔ
و جهان نوعى هماهنگى و تطابق درونى و بسىار عمىق برقرار است .ابن سىنا جهان را عالم کبىر و انسان
را عالم صغىر مى داند؛ به اعتقاد او تمام عناصر طبىعت به بهترىن شکل در بدن انسان امتزاج ىافته و تمام
مراتب هستى به طور مجمل در نفس او به هم پىوند خورده است .هر اندازه نفس آدمى به کماالت بىشترى
آراسته شود و از طرىق تزکىه و تهذىب به مراتب باالترى از تجرد ارتقا ىابد ،تناسب او با عالم هستى آشکارتر
مى شود .اطاعت از احکام شرىعت و انجام فراىض و عبادت ها و مراعات زهد و رىاضت   ،انسان را با
نظام جهان بىشتر مأنوس مى سازد و او را براى کسب فىوضات عالم باال آماده تر مى کند.
عقىده او ،نفس آدمى به
ابن سىنا ّقوت نفس انسان را منشأ کرامت ها و معجزات مى داند .به
ٔ
مرتبه اى مى رسد که طبق قوانىن و نوامىس جهان مى تواند در آن تصرف کند؛ مثال ً وقتى انسان پاک دلى
براى نزول باران دعا مى کند ،اجابت دعاى او حاصل اتصال دل او با مبادى هستى است .پىامبران نىز
حدى با نظام جهان مرتبط است که بدون کتاب و معلّم ،نسبت
چنىن اند؛ نفس قدسى و ملکوتى آنها به ّ
به اشىا علم پىدا مى کنند ،در نفوس آدمىان تصرف کرده آنها را به سوى غاىت هستى هداىت مى نماىند.
رابطه انسان و جهان رابطه اى خصمانه
بنابراىن ،بىن انسان و جهان نوعى ىگانگى برقرار استٔ .
نىست؛ انسان براى نابودى جهان خلق نشده است و غاىت خلقت او قهر و غلبه بر جهان نىست؛ بلکه
74

انسان و جهان همدم و هم راز ىکدىگرند.
تأمل
٭ ّ

به نظر شما انسان چگونه می تواند به مراتب باالتری از تجرد ارتقا یابد؟

عشق به هستى

پاىه عشقى است که در عالم هستى جرىان دارد.
از دىدگاه ابن سىنا ،انس مىان انسان و جهان بر ٔ
همه مخلوقات در مراتب هستى جارى است و در هر مرتبه به
خداوند
آفرىننده عالم است و عشق او به ٔ
ٔ
شکلى جلوه گر مى شود.
کل اشىا از عقول و از نفوس و از صور
از مواد و غىر آن ،از عشق حق برپاستى
درباره «عشق» نوشته است ،آن را علت پىداىش جهان مى داند و
بوعلى سىنا در رساله اى که
ٔ

مى نوىسد:
جنبه وجودى که در اوست ،همىشه شاىق به کماالت و مشتاق به
«هرىک از ممکنات به
واسطه ٔ
ٔ
خىرات است و برحسب فطرت خود از بدى ها گرىزان است .همىن اشتىاق ذاتى و ذوق فطرى را که
سبب بقاى وجود ممکنات است ،عشق مى نامىم».
انس انسان با طبىعت ناشى از تشابه عالم صغىر و عالم کبىر است .همىن تشابه و سنخىت در گوهر

همه اجزاء جهان و از جمله ،گوهر وجود انسان را
انسان و جهان سبب عشق و محبت بىن آنهاست و آنچه ٔ
جاذبه همان عشق الهى است که در کنه جهان هستى به ودىعت نهاده شده است.
به سوى خود مى کشاند،
ٔ
طـباىـع جـز کشش کارى نـدانـنـد

حکىمان اىن کشش را عشق خوانند

گـر انـدىـشـه  کنـى از راه بـىـنــش

بـه عشـق اسـت اىـستـاده آفرىــنش

٭ تحقیق

رساله عشق ابن سینا نقش عشق را در کمال انسان توضیح دهید؟ (با کمک
مطالعه
آیا می توانید با
ٔ
ٔ
دوستان مقاله ای در این خصوص بنویسید).
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حکمت مشرقى

جنبه دىگرى از نبوغ شگرف او اشاره
خاتمه اىن بحث کوتاه
پىش از
درباره ابن سىنا ،باىد به ٔ
ٔ
ٔ
مشاء در اواخر عمر کتابى به نام «منطق المشرقىىن» تألىف کرد.
همه
فالسفه ّ
ٔ
کنىم .وى به عنوان زعىم ٔ
فلسفه
مقدمه کتاب جامع ترى بوده است .ابن سىنا در اىن کتاب ىادآورى مى کند که
اىن کتاب ،خود
ٔ
ٔ
مشائى و آثار بزرگ او در اىن فلسفه ــ مثل شفا و نجات ــ تنها صورت ظاهرى حکمت است و براى
ّ
«فلسفه مشرقى» است و آن را باىد
عامه مردم نوشته شده است .حکمت مخصوص برگزىدگان و خواص،
ٔ
ٔ
بقىه اىن کتاب مفقود شده و نمى توان به طور قطع ،نظر داد که مقصود
«علم خواص» نامىد .افسوس که ٔ
مقدمه شورانگىز چه بوده است.
ابن سىنا از اىن
ٔ
جنبه
در مىان آثار اىن حکىم بزرگ به تألىفاتى برمى خورىم که با نوشته هاى ّ
مشائى وى که صرفاً ٔ
استداللى دارد و در قالب براهىن محض منطقى نگاشته شده است ،تفاوتى چشمگىر دارد .گمان مى رود
«فلسفه مشرقى» باشد که او در صدد توضىح آن بوده است .عالوه بر
که اىن رساىل ،پاره هاىى از همان
ٔ
«منطق المشرقىىن» ،سه فصل اخىر آخرىن کتاب وى ىعنى «اشارات و تنبىهات» به عالى ترىن مضامىن و
دىدگاه هاى عرفانى او اختصاص ىافته است.
«ح ِى بّن َىقظان»« ،رسالَ ُة الطىر»
عالوه بر اىن ،ابن سىنا سه داستان نىز به زبان رمز و تمثىل به نام هاى َ
مطالعه آنها ابعاد مهمى از «حکمت مشرقى» او را آشکار مى سازد.
«سالمان و َابسال» نوشته است که
ٔ
و َ
وظىفه فرشتگان
در اىن نوشته ها جهان به نحوى بسىار شاعرانه تصوىر شده است .ابن سىنا بر
ٔ
عهده اىشان است ،تأکىد فراوان دارد .فرشته شناسى
به ٔ
مثابه راهنماىان بشر و نىروهاىى که تدبىر جهان به ٔ
«فلسفه مشرقى» ابن سىناست .عقل آدمى در سىر تعالى خود از فرشته نور مى گىرد و
ىکى از ارکان
ٔ
هداىت مى شود.١
٭ تکمیل

آیا می توانید بعضی از اوصاف حکمت مشرقی ابن سینا را بیان کنید؟ (می توانید از کتاب دفتر عقل
نوشته غالمحسین ابراهیمی دینانی جلد ّاول از صفحات ١٤٧ــ ١٤٩نیز استفاده کنید).
و آیت عشق
ٔ

فـلسـفـه

1ــ در حکمت اسالمى ،اىن فرشته به عقل ّفعال تعبىر مى شود.
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مضمون حکاىات

رساله حى بن ىقظان ،عارف ،سفر معنوى خود را آغاز مى کند .او با ارشاد و راهنماىى مرشد
در
ٔ
مجردات مى گذارد .ابن سىنا عالم مجردات را که جهان انوار ملکوتى است ،به شرق
خوىش قدم به عالم ّ
عرصه دگرگونى و آکنده از ظلمت و تارىکى است .پىر
تشبىه مى کند .همان طورکه غرب تمثىل زمىن و
ٔ
ىا مرشد طرىق ــ که حى بن ىقظان نام دارد ــ به صورت فرشته اى بر سالک ظاهر مى شود و جهانى را
که سالک باىد از آن عبور کند و نىز رموز و اسرار آن را براى او شرح مى دهد .سپس سالک را دعوت
مى کند تا به همراهى او قدم در راه اىن سفر خطرناک بگذارد.
ظلمات است بترس از خطر گمراهى
ترک اىن مرحله بى همرهى خضر مکن
در رسالة الطىر ،سالک دعوت پىر را مى پذىرد و از خواب غفلت بىدار مى شود و به اتفاق اىن
َملَک که او را هداىت مى کند ،از ورطه ها و پرتگاه هاى کوه قاف ١مى گذرد .ابن سىنا اىن سىر درونى
نفس را به پرواز ىک پرنده تشبىه کرده است.
پرده اىن حکاىت است و در آن ،سالک سرانجام از اىن مرحله
ٔ
رساله سالمان و ابسال آخرىن ٔ
مى گذرد و پاى در اقلىم نور و حىات مى گذارد.
عارفى که اىن سفر را به پاىان رسانىده و از قلمرو ماده گذشته است ،صورت کامل عالم صغىر
همه موجودات
نمونه عالم کبىرــ مى شود و واسطه اى است که عناىت و لطف پروردگار را به ٔ
ــ ىعنى مثال و ٔ
همه جهان و تمام مراتب وجود بار دىگر به اصل خود باز
منتقل مى سازد .گوىى در وصال عارف با حقٔ ،
ِ
همه جهان
همه جهان و خضوع او در پىشگاه الهى ،خضوع ٔ
مى گردد .چنان که حىات عارف ،حىات ٔ
به درگاه آن حکىم رحىم است.
ابن سىنا نتوانست حکمت مشرقى را بنىان گذارى کند ،اما اشارات او در جهان اسالم تأثىراتى
بسزا به جا نهاد و اىن گونه بود که ىک قرن و نىم پس از او شىخ شهاب الدىن سهروردى حکمت اشراق
را بنىان نهاد.
٭ تحقیق

به نظر شما چرا ابن سینا برای بیان حاالت سالک و سیر سالک از زبان حکایت و تمثیل استفاده
کرده است؟
١ــ نام کوهى اسطوره اى که مثال از راه صعب العبور تکامل معنوى نفس است.
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تأثىر ابن سىنا

فلسفه اسالمى انکارناپذىر است .هر زمان که در شاخه اى
گسترده علوم و
حوزه
تأثىر ابن سىنا بر
ٔ
ٔ
ٔ
همه فىلسوفان بعد از
از علم و
فلسفه اسالمى پىشرفتى حاصل شده است ،اثرى از او دىده مى شودٔ .
ٔ
ابن سىنا به نحوى وامدار تفکر او هستند و در بسىارى از اصول و مبانى با او هم عقىده اند.
اندىشه ابن سىنا نه تنها در جهان اسالمى ،بلکه حتى در اقالىم دوردست و تا مغرب زمىن
شعاع
ٔ
ترجمه بعضى از آثار ابن سىنا به زبان التىنى آغاز
نىز پرتوافکن شده است .در قرن دوازدهم مىالدى،
ٔ
شد .بخش هاىى از شفا و نجات و نىز تمام کتاب قانون ،ترجمه و تدرىس گردىد .عالقه به آثار ابن سىنا
دوره رنسانس نىز رسىد.
و
ٔ
ترجمه آنها در قرون وسطى ادامه ىافت و حتى به ٔ
آراى علمى و فلسفى ابن سىنا از قرن دوازدهم مىالدى به بعد در مراکز علمى اروپا مؤثر واقع
شد .مراکز علمى ِ
فلسفه او
سالرنو و مونْپُلىه بىشتر از طب بوعلى و دانشگاه هاى پارىس و اکسفورد از
ٔ
تأثىر پذىرفتند.
«اتىن ژىلسون» فىلسوف مسىحى معاصر به خوبى ثابت مى کند که در قرن دوازدهم ،در مغرب زمىن
ىک مکتب التىنى ابن سىناىى پدىد آمد و نوعى جهان شناسى الهى را در دسترس اندىشمندان مسىحى
قرار داد .به اىن ترتىب ،فرشته شناسى ابن سىنا هم مورد توجه قرار گرفت .البته اىن بخش از تفکر
اندىشه مغرب زمىن
فلسفه او و آثار علمى اش در
جنبه صرفاً استداللى
ٔ
ٔ
ابن سىنا کمتر نفوذ ىافت ،اما ٔ
تأثىرى ژرف و پاىدار داشته است.
٭ بررسی و تحقیق

تأثیر ابن سینا را بر توماس آکونیاس (از فیلسوفان قرون وسطی) به صورت یک مقاله ارائه نمایید.
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تمرینات

١ــ از نظر ابن سینا جهان شناسی و شناخت قوانین طبیعت از چه طریقی است و غایت آن چیست؟
٢ــ به نظر ابن سینا علم حقیقی چیست و چه تفاوتی با علم غیر واقعی دارد؟
شر و بدی وجود دارد؟
٣ــ آیا به نظر ابن سینا ّ
٤ــ طبیعت شیء از نظر ابن سینا چیست؟
رابطه انسان و جهان را از نظر ابن سینا توضیح دهید.
 ٥ــ ٔ
 ٦ــ مقصود ابن سینا از عالم صغیر و عالم کبیر چیست؟
٧ــ از نظر ابن سینا منشأ کرامات و معجزات چیست؟
 ٨ــ «عشق به هستی» از دیدگاه ابن سینا را به طور خالصه توضیح دهید.
٩ــ چرا امروزه علوم تجربی از مبانی حکیمانه فاصله گرفته است؟
١٠ــ پیام حکمت الهی به علوم و ف ّناوری جدید چیست؟
١١ــ تفاوت دانشمندان اسالمی و دانشمندان امروزی را در شناخت عالم طبیعت بنویسید.
رساله «سالمان و ابسال» و «رسالة الطیر» را با هم مقایسه کنید (به لحاظ محتوایی).
١٢ــ
ٔ
حی بن یقظان چیست؟
١٣ــ مضمون حکایت ّ
١٤ــ فرشته شناسی در تفکر ابن سینا چه نقشی دارد؟ به طور خالصه بنویسید.
١٥ــ آیا ابن سینا توانست حکمت مشرقی را تأسیس کند؟ چه کسی و تحت چه عنوانی آن را
بنیان نهاد؟
فلسفه اسالمی و جهان غرب بنویسید.
١٦ــ تأثیر ابن سینا را در جهان اسالمی و
ٔ
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