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  پیشگفتار
  

و مـرادف   ـبه معناى دوسـتدار دانـش     ـ  1فلسفه ریشه یونانى دارد و برگرفته از کلمه ترکیبى فیلوسوفیا  واژه
. مشاء به معناى رونده یا بسیار رونده، عنوان یکى از مکتبهاى بزرگ فلسفى است. پارسى آن لفظ دانش است

ى اسـت، نـوع نگـرش و شـیوه مشـائیان را بیـان       لفظ مشاء همانند کلمه اشراق که بیانگر روش مکتب اشراق
و همچنـین   2نظیـر عنـد المشـائین المحصـلین    » تحصیل« کند لیکن کاربرد لفظ مشاء با مشتقات کلمه نمى

چنـان   کید فراوان مشائیان براى سودجستن از عقل و استدالل در مباحث فلسفى، این لفـظ را آن أاهتمام و ت
تـرین مکتـب    عنا از لفظ گردانید که عنوان مشاء به تنهایى منادى بزرگهاى انصراف و تبادر م داراى شاخصه

دادن برهان و قیاس و تبیین واقعیتهاى جهان  و طرفداران فلسفه مشائى با قرار فلسفى بحثى گردید و بانیان
 .هاى عقالنى، مکتب فلسفى بزرگ و گرانسنگى را بنیان نهادند بر اساس آموزه هستى

توان ادعا نمود، چنانچه تعریف فلسفه جستجوى عقالنى براى  جانبدارى مى دارى وفارغ از هرگونه دوست
کـه سـتون فقـرات و زنجیـره      مشـائى  یافتن حقیقت و بازشناسى واقعیت از غیرواقعیت باشد، دستگاه فلسفى

تـرین روش بـراى    تـرین و سـنجیده   شناسى استداللى و برهانى استوار شده است، دقیـق  هستى حلقات آن بر
زیرا تنها موجود نظام مادى که توانایى اندیشیدن، تحلیـل و تصـمیم    آید، شمار مى جویى مسائل فلسفى به پى

دارد از واپسین روزهایى که خود را شناخت و در اطراف خویش چنگ انداخت، همواره پیدایش هستى، بقا و 
پرسشهایى کـه زمـان و مکـان،     ،ستشمار پرسشهاى اساسى فراروى او ا اندکى از بى... ها و فنا و رابطه پدیده

شناسد و تمامى افرادى کـه قـوه اندیشـیدن در ایشـان فعلیـت یافتـه باشـد         عالى و دانى، معلم و متعلم نمى
درسـتى تفکـر    یابند و این همان چیزى است که بـه کننده براى آنها ب کنند تا پاسخى قانع اى تالش مى گونه به

کوشد تفسـیر   ان فیلوسوفوس یونانى دوستدار دانشى است که مىفلسفى نام گرفته است و فیلسوف یعنى هم
گانه خود، محیط پیرامون و کیفیت ارتباط موجودات، خواه فراتـر و خـواه فروتـر، بـا      عقالنى از واقعیتهاى سه

 . یکدیگر ارائه کند
حـل   نماید که گفتار کسانى که خرد آدمى چه فردى و چه جمعى را براى یادآورى این نکته ضرورى مى

دانند، سخنى به غایت نیکو است و داعیه اینان هـیچ ناسـازگارى بـا مـدعاى      تمام معماهاى هستى کافى نمى
راز و رمزهاى هستى را دارد بلکه او  ۀعى نیست که فلسفه توانایى کشف همفیلسوفان ندارد چون فیلسوف مد

کار فلسـفه تمییـز    3دازه توان بشرى است؛دار اثبات واقعیت و ابطال خرافه و پندار به ان فلسفه عهده: گوید مى
نتیجه ناتوانى خرد آدمى از درك تمام واقعیتهاى هستى قعیت است نه کشف تمام واقعیت، درواقعیت از غیروا

پذیرى بایـد بـه    زند تا گفته شود فیلسوف براى جلوگیرى از آسیب اى به تالشهاى فلسفى فیلسوف نمى ضربه
رهان و عرفان پناه برد، به تعبیرى دیگر استدالل بر ناتوانى عقل بـیش از  دامن کشف و شهود و درآمیختگى ب

                                                                                                                                                                      
1.  Philosophia 

  .ابن سینا المبدأ و المعاد آغازین جمله صفحه نخست کتاب  .2
: کنـد  فلسفه را چنین تعریف مى االولى الفلسفۀ اى به نام گردد او در رساله نخستین تعریف از فلسفه در دنیاى اسالم به کندى برمى  .3
ن تعریـف بـا   بعدها ای) 596، ص 1، ج تاریخ فلسفه در اسالم ،.م.شریف، م(» ى انسانیفلسفه شناخت حقیقت اشیاء است در حد توانا«

  .اندك تفاوتى در ترکیب و کلمات مورد استناد همه فالسفه بعد از او قرار گرفت
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هرآنچه همانند او است آفریـده و نیازمنـد اسـت، و    : گوید هر چیزى برخاسته از خود عقل است، زیرا عقل مى
 . نیاز است موجود آفریده و نیازمند وابسته به آفریننده بى
تصور شود هیچ  درستى آن بهى است که اگر موضوع و محمول ا بر این اساس مسئله نیازمندى عقل قضیه

مندى از کشف و شهود، قرآن و عرفان براى وصول به واقعیات  بهره که چنانابهامى در درستى آن نخواهد بود 
گشا نیست و  جا گره ن اذعان به اینکه عقل آدمیان همهآن چنان بدیهى است که جاى هیچ انکارى ندارد، لیک

اى شخصى و بسیار ارزشمند است،  دبیر است و اعتراف به این حقیقت که کشف و شهود تجربهمحتاج کلک ت
 . نباید به معناى یکسانى و یا درآمیختگى آن دو روش انگاشته شود

تواند به مدد دیگرى بیایـد امـا هریـک از ایـن دو، روش خـاص خـود را دارد،        برهان و عرفان هر یک مى
از ایـن رو،  . اى جز اثبات واقعیت ندارد خواه خدا و خواه مـاده  کند وظیفه ه مىفیلسوف آنگاه که تدریس فلسف

جویى و بررسى حقایق وجودى و اثبات آن با براهین عقلى وظیفه ذاتى است که فیلسـوفان بایـد، فـارغ از     پى
رسان و ه مدداورى در مسائل عقلى بدان ملتزم و متعهد باشند، راستى اگر مکاتب مهم فلسفى ب هرگونه پیش

اکنون افزون بر اینکـه بسـیارى از    نمودند، هم بندى و وفادارى به این اصل مهم را توصیه مىیشارحان خود پا
آمـد، کـارایى و اثرگـذارى اسـتداللهاى      رو است پدید نمى اى که فلسفه با آن روبه چالشها و مجادالت پردامنه

 . بود فلسفى نیز دوچندان مى
کنند، نظیـر اینکـه رکـود و ایسـتایى فلسـفه نتیجـه قداسـت         منتقدان مى گیریهایى که بسیارى از خرده

هـاى غیربرهـانى سـبب رمیـدن      بخشیدن و خط قرمز گذاشتن براى آن است و یا اینکه پیوند فلسفه با آموزه
، نتیجه رویکرد غیرفلسفى به مسائل فلسفى است، آنگاه که ... دلهاى مؤمنان و عقیم ساختن استدالل است و 

سـازد کـه نکنـد     شود مخاطب خویش را با این هراس مواجـه مـى   ف در چهره عارف و متکلم ظاهر مىفیلسو
و سوى استداللهاى عقالنـى را   هاى دینى و یا دریافتهاى ذوقى و شهودى، سمت پاسدارى و حراست از گزاره

 .باشدمحض ن شود برهانى صرف و عقالنى نتیجه آنچه ارائه مىالشعاع قرار داده باشد و در تحت
انـد   گذارى به کشف و شهود به عنوان تجارب فردى که گهگاه بسیار ارزشمند و دقیـق  نگارنده ضمن ارج

عـارف بـزرگ همعصـرش بـر آن     ) ق 440ـ357(نگاریهاى خود با ابوسعید ابوالخیر  سینا در نامه ابن که چنان
اى از مسائل نتایجى  ند در پارهمعتقد است خلط و درآمیختگى روشهاى رسیدن به واقعیت، هرچ 1کید دارد،أت

از سویى اعتماد کسانى را که در پـى یـافتن واقعیـت بـر اسـاس      : اى دوسویه دارد یکسان داشته باشند، ضربه
اى از امـور، کـه عقـل را بـه آن راهـى       کند و از سویى تالش براى معقول ساختن پاره اند متزلزل مى استدالل

و این ادعا که همه امور عالم صالحیت و تاب استدالل عقالنـى را   گردد نیست، سبب تزلزل ایمان مؤمنان مى
ى کشـف همـه راز و   دارند به معناى دست کشیدن از تمام راههاى غیرعقالنى است، زیرا اگر خرد آدمى توانای

انداختن به دیگر راههاى کشف واقعیت نخواهد بود و این چیزى  ، داعیه براى چنگشته باشدرمز هستى را دا
هاى دینـى   فزون بر اینکه آموزهتابند، زیرا ا جستن از برهان، قرآن و عرفان آن را برنمى مدعیان سود است که

                                                                                                                                                                      
سـینا از او پرسـیدند کـه شـیخ را       ابـن  اند که ابن سینا با ابوسعید دیدار نموده است و پس از این دیدار شاگردان نویسان نوشته سیره  .1

بینـیم او   ون از ابوسعید پرسیدند که بوعلى را چون یافتى؟ گفـت هرچـه مـا مـى    بیند و چ دانم او مى چگونه یافتى؟ گفت هرچه من مى
اند لیکن آنچه گزارش شـده اسـت بیـان وضـعیت و حالـت فیلسـوف و        مورخان در دیدار حضورى آن دو تردیدهایى کرده. داند مى

  .مراجعه نمایید 26، ص 4، ج المعارف بزرگ اسالمىةدائربراى اطالع بیشتر به . عارف است
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دانند، کارکرد ذاتى عقل به عنوان موجودى محاط گواهى اساسى بر  ره و شعاع شناخت عقل را محدود مىیدا
 .درستى این ادعاست

ع عقل انسانى توانایى کشف همه امور را نـدارد،  بنابراین، فیلسوف موحد با اذعان به این حقیقت که شعا
یابى به واقعیتى گردد ضمن اظهـار عجـز از اثبـات آن واقعیـت     ه استدالل و برهان ناتوان از دستچنانچه از را

اى  پذیرد و در نظـر او ایـن پـذیرش پشـتوانه     مفروض، اگر آن را مستظهر به قول مخبر صادق بداند آن را مى
 . ش اثبات آن عقالنى نیستعقالنى دارد هرچند رو

و یجب ان یعلم ان المعاد ما « کند رئیس فالسفه مشاء در جهان اسالم در بحث معاد با صراحت اعالم مى
معاد جسـمانى کـه    1»و تصدیق خبره النبوة هو منقول من الشرع و ال سبیل الى اثباته اال من طریق الشریعۀ

ت آن جز از طریق شرع و تصدیق قول پیامبر نیست و قسم دیگر آید راهى براى اثبا شمار مى قسمى از معاد به
 » .یعنى معاد روحانى به وسیله عقل و قیاس برهانى قابل اثبات است

بیان ابن سینا براى اثبات معاد جسمانى گواه بسیار روشنى بر این مسئله است که براى اثبات مسـائل  
فکیک کرد و این همان نکته اساسى است که مکتـب  فلسفى باید روشهاى عقالنى و وحیانى را از یکدیگر ت

فلسفى مشائى را از سایر مکاتب فلسفى دنیاى اسالم متمایز گردانیده است، مشائیان بـراى اثبـات مسـائل    
سینا در مواردى بسـیار   دانند و استناد ابن ل و قیاس مىفلسفى تنها خود را ملتزم به نتایج عقالنى، استدال

فـى   فـى السـماوات و ال   الیعزُب عنْه مْثقَالُ ذَرةٍفَ« ر مسئله علم واجب به جزئیاتاندك به آیات قرآن نظی
َنا الَّذى أَعَطى کُلَّ َشى« و یا در بحث حکیم مطلق 2»رضِاأل بى رده ُثم َخْلقَه أ« و استناد به آیـه  3»ء َلـمو 

برهـان   ۀهمگى پس از ارائه دلیل و اقامـ .. .و 5در برهان صدیقین 4»ء َشِهید ه عَلى کُلِّ َشىـَّنک أـِّیْکف ِبَرب 
شـمار   گونه مباحث به تعظیم درباره این توان سود جستن او از قرآن را نوعى تفخیم و حقیقت مىاست و در

 .آورد
به هر روى آغاز رسمى فلسفه مشـائى در دنیـاى اسـالم بـه فیلسـوف عـرب ابویوسـف اسـحاق کنـدى          

اینکه در قرن چهارم هجرى فیلسوف پرآوازه حکیم ابونصر فارابى کـه بـه معلـم     گردد تا برمى) ه 252ـ185(
دانند نقش تاریخى و محورى خـودش را در   سس فلسفه اسالمى مىؤثانى نامبردار گشته است و برخى او را م

بسـیار بزرگـى بـراى دانشـمندان     جا مانده از فارابى سرمایه  آثار به .گسترش فلسفه در دنیاى اسالم ارائه کرد
آیـد   شمار مى در افق اندیشه بشرى بهنظیر  ى کما بدیل و ستاره اى بى بعدى قرار گرفت، ابن سینا که خود فرزانه

ارسطو را مطالعه نمودم و مطالب آن براى من حل نگردید تـا اینکـه    مابعدالطبیعهبیش از چهل بار کتاب : گوید مى
 6.گردید براى من روشن مابعدالطبیعهفارابى را یافتم و با مطالعه آن مشکالت  اغراض مابعدالطبیعهکتاب 

                                                                                                                                                                      
  .291، ص لمنطقیۀ و الطبیعیۀ و اإللهیۀا لحکمۀفى ا ةالنجا ابن سینا،  .1
  .3سبأ،  ؛247، ص همان  .2
سیناست، این کتاب تعلیقه بـر کتـاب خاصـى نیسـت بلکـه        یکى از آثار بسیار ارزشمند ابنتعلیقات ال؛ 18، ص التعلیقات ابن سینا،  .3

  .)50طه، (تعلیقاتى متفرق بر مسائل فلسفى است 
  .53فصلت،   .4
  . 66، ص 3، ج اإلشارات و التنبیهات ابن سینا،  .5
  .سینا، حرف ج ، ابنمنطق المشرقیینمقدمه کتاب   .6
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 درباره کتاب حاضر
ـ   ه همـه آنهـا،   پیشینه مکتب فلسفى مشائى و دامنه مباحث آن، چنان گسترده و وسیع است که پـرداختن ب

سینا به عنـوان   ء ابنتمامى آراو تحلیل  طلبد، حتى بیان، تفسیر کار و مجال بسیارى مىهیچ تردیدى سازو بى
هـایى  یکى از فالسفه مشاء در حوزه الهیات، ریاضیات، طبیعیات، طب و نجوم چیزى نیست که یک فرد به تن

هر روى پژوهش حاضر که با اهتمام سازمان سمت به سامان رسیده است، در پى  دار آن شود، به بتواند عهده
سینا درباره الهیـات بـه معنـاى عـام و خـاص، در سـطح        ترین آراء ابن شى از مهماین است که با تدوین گزار

 .سینا بردارد  پژوهان کارشناسى ارشد فلسفه و کالم، گامى اندك در راستاى ارائه دیدگاههاى ابن دانش
 :قبل از پرداختن به متن کتاب یادآورى چند نکته ضرورى است

ا دربـاره الهیـات بـالمعنى االعـم و     سین بیان اهم آراء ابن اشارت رفت وظیفه پژوهش حاضر، که چنان. 1
سـینا بـا دیگـر فالسـفه      ره خارج و به تطبیـق دیـدگاه ابـن   یخص است و چنانچه گهگاه از این دابالمعنى اال

اى از مـوارد تبیـین درسـت یـک رأى      پرداخته شده است، در راستاى همان وظیفه اصلى است زیـرا در پـاره  
 .ف استطر مبتنى بر شناخت سخن منتقدان و داوران بى

رسـد کـه قـدرى مباحـث بـه درازا       چنین به نظر مـى  این ،ویژه اصالت وجود به ،در بحث وجودشناسى. 2
سینا به گفته  خصوص ابن بنیان فلسفه مشائیان بهنماید، زیرا اگر  ناپذیر مى کشیده شده است، این امر اجتناب

تمامى مسائل فلسفى در گرو تفسیر شیخ اشراق بر وجود استوار گردیده است، شناخت درست و تحلیل دقیق 
 .درست و برداشت دقیق از مسئله وجود است

درازگـویى و   ،سینا براى اثبات مدعا آید که فرضهاى بسیار ابن نظر مى چنین به در برخى از موارد این. 3
ت و سرعت سهول ا خواننده بهنماید که اصل و اساس مدعا به طور پیراسته ارائه شود ت آور است و بهتر مى مالل

کننده  آور و خسته مطلب را بفهمد، راقم سطور در این مورد که ارائه اقسام و فرضهاى گهگاه دور از ذهن، مالل
ـ « ىـفته عالمـه طباطبایـ  ـه گـ ـچون ب ـ  داند مىـى نـتنها آن را درازگوی هـدارد، لیکن نـاعى نـت دفـاس  نـاب

که در بعضى از موارد کاستن یک فـرض از فرضـهاى   بل ـ» گوید خن مىـس 1ا قیراطـه بـسى است کـا کـسین
 .سازد، براى نمونه بنگرید به بحث اثبات هیولى مسئله، اثبات آن را مخدوش مى

تنهایى از چنان گستردگى برخوردارند که هریـک سـزاوار    ئل الهیات به معناى عام و خاص بهاى از مسا پاره. 4
سینا درباره ذات و صفات الهى و نفس انسـانى، افـزون    ود ابنخ که چنانپژوهشى مستقل با مجلدات متعدد است، 

هـاى مسـتقل نگاشـته     جاى آثارش به آنها پرداخته است، براى هریک از این مسائل کتاب و رساله بر اینکه در جاى
تعالى بحث نشده و یا در بحث نفـس   حث اثبات صفات، از تمامى صفات حقاست، از این رو پیشاپیش از اینکه در ب

 .مطلب ختصار رعایت شده است پوزش مىعقل جانب او 
اى روشن و بـه دور از پیچیـدگى و ابهـام ارائـه      گونه تالش شده است تا آنجا که امکان دارد مطالب به. 5

سـینا و متـون    مپاى با متن حاضر از کتابهاى ابـن پژوه بتواند ه سازى تطبیق و اینکه دانش شود و براى آسان
 .ر مورد نشانیها و ارجاعات به طور دقیق ارائه شده استاولیه بهره گیرد، در ه

                                                                                                                                                                      
تـرین و مـورد اعتمـادترین شـاگردان مرحـوم عالمـه        کـه جـزء نزدیـک   ) اهللا حفظـه (نگارنده به طور مکرر از اسـتاد انصـاري شـیرازي      .1

قیـراط واحـد   » گویـد  سینا با قیـراط سـخن مـی    ابن«: گفتند ده است که ایشان به نقل از عالمه طباطبایی، میآیند، شنی شمار می طباطبایی به
  .سنجش الماس است
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اول است، از این رو  ایجاد زمینه استفاده از متون دستگیرى یکسان از متون عربى به دلیل  عدم بهره. 6
ترجمه و یا مفاد آن گزارش شده است و فهم عبارات آسان و روان به خوانندگان واگـذار   ،عبارات عربى دشوار

 .شده است
متن حاضر قبل از انتشار در دوره کارشناسى ارشد فلسفه و کالم اسالمى تـدریس و بـراى کاسـتن از    . 7

هـا از  کاستیهاى آن، ارزشیابى کالسى دانشجویان منوط به ارزیابى نقادانه از مـتن گردیـد، حاصـل آن ارزیابی   
 .کوش نکات بسیار سودمندى بود که جاى سپاس داردسوى برخى از دانشجویان سخت

سینا نگریسـته شـده    ز موارد، جانبدارانه به آراء ابناى ا نگارنده با خواننده در این برداشت که در پاره.  8
پژوه  است موافق است، لیکن یادآورى این نکته ضرورى است که معیار دفاع، عقل و استدالل است، زیرا دانش

باید پروا داشته باشد و مالك داورى براى چیزى غیر از عقل ن هیچآموزد، از  مسائل فلسفى آنگاه که فلسفه مى
درستى و نادرستى آراء فقط سنجه و ترازوى عقل است و سیره علمى اندیشمندان و بانیـان مکاتـب فلسـفى    
گواه بر این است که توسعه و گسترش علوم اکتسابى بشرى تنها وامدار خرد و اندیشه انسانى است، از این رو 

گونه ارزش علمى در پى نخواهد  تنها هیچ ر اگر بدون پشتوانه عقلى باشد نهنظدوستدارى و طرفدارى از رأى و 
 .جویى فلسفى است داشت بلکه نقض غرض پى

رو خالى از اشکال و نقص  اثر پیش توان گفت با همه تالش و وسواسى که انجام گرفته است، مى جد به. 9
مى با اظهار نظر، وى را رهین منت و قرین لطـف  نگارنده امید دارد استادان ارجمند و پژوهشگران گرا. نیست

 .سازند و بر غناى اثر بیفزایند
از همه همکاران علمى به طور عام و از استاد ارجمند جناب آقـاى   مدان در نهایت، وظیفه جدى خود مى

د، و دکتر احمد احمدى که متن حاضر را با حوصله و عنایت ویژه مطالعه و نکات سودمندى را یادآورى نمودن
ام و همچنـین مسـئول    هاى فراوان از محضر ایشان برده پور که همواره بهره استاد محترم جناب آقاى حشمت

 .چندان ابراز نمایمار بودند، سپاس ویژه و امتنان دومعزز دفتر سازمان سمت در قم که مشوق و پیگیر ک
 

 محمد ذبیحى       
  1385شهریورماه 

  
  

 ابن سینادربارة 
  

 980هجـرى مطـابق بـا     370ا، حسین بن عبداهللا معروف به شیخ الرئیس و حجت الحـق متولـد   ابوعلى سین
دان، یاو پزشـک، ریاضـ  . انـد  میالدى ثبت کرده 1037هجرى مطابق با  428میالدى است و تاریخ وفات او را 

عادى و علمى او ترین متنى که پیرامون حیات  کهن. فیلسوف و منجم ایرانى متولد َخرمیَثن از توابع بخاراست
گزارش  م،اثر ظهیرالدین ابوالحسن على بن زید بیهقى است و دو تتمۀ صوان الحکمۀکتاب  ،نوشته شده یکى

هـاى مختلـف داراى    ابن سینا در زمینـه . ابن قفطى است تاریخ الحکماءوى و  عیون االنباءابن ابى اصیبعه در 
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 1.وب به وى ثبت شده استاثر منس 111نوشته اصیل و  131لیفات است و أآثار و ت
اى که بخش نخستین آن توسط  نامهیگذرد لیکن به خاطر زندگ هرچند قرون متمادى از حیات شیخ مى

خود او و بخش پایانى آن را شاگردش عبیداهللا جوزجانى نگاشـته اسـت، اطـالع بسـیارى از حیـات علمـى و       
از شاگردان شـیخ از او خواسـتند کـه    جماعتى  ،قفطى تاریخ الحکماءطبق گزارش . شخصى او در دست است

شرح حال خودش را بیان کند و شیخ دعوت ایشان را اجابت کرد و بخشى از احواالت خویش را امـال کـرد و   
 . سپس شاگرد باوفایش ابوعبید آن را تکمیل کرد

اى  ود خانهگفتند، بسیار محب این علوم ب مردى بود او را ابومحمد شیرازى مى» جرجان«در : گوید ابوعبید مى
 مجسـطى رفـتم و   در جوار خویشتن، براى شیخ بخرید و شیخ را آنجا فرود آورد و من هـر روز بـه خـدمت او مـى    

مبدأ و را آنجا براى من و ابومحمد شیرازى تصنیف کرد، کتاب  مختصر اوسطگرفتم، فرامى خواندم و منطق مى
  2.یف نمودلأو دیگر کتب کثیره همه را آنجا ت ارساد کلیهو کتاب  معاد

روش ابن سینا در مسائل فلسفى، استداللى و عقلى است و در جهان اسالم آن را به عنوان تفکر برهانى و 
این روش همان شیوه مشائیان است و ابن سینا رئـیس فالسـفه مشـاء در دنیـاى     . شناسند حکمت بحثى مى

است دو کتاب مهم و اساسى درباره آراى بعضى از کتابهایش تصریح نموده که خود او در  البته چنان. اسالم است
است که بر اسـاس   المشرقیین حکمۀ ویژه خودش پیرامون فلسفه و منطق نگاشته است، یکى از این دو اثر، کتاب

از ایـن کتـاب جـز     3.اى از مسائل یونانیان درباره فلسفه و منطق تـدوین کـرده اسـت    حکمت فهلویون و پاره
است کـه   االنصافطور کلى از بین رفته است، کتاب مهم دیگر او  بقیه بهقسمتى از منطق آن که باقىمانده 

و ظاهراً در اثر حمله سلطان محمود غزنـوى بـه اصـفهان همـراه بـا       4در آن آراى خودش را بیان نموده است
ز بسیارى از آثار ارزشمند و کتابهاى دیگر از بین رفته است و یا به غزنین منتقل گردیده است، در هر صورت ا

الى عبارات ابن سینا آمده اثرى دیگر در دست ما نیسـت   این دو اثر مهم اکنون چیزى جز نام آنها که در البه
اى  از آن پیدا شود بدون تردید تحولى بسیار شگرف در پاره و چنانچه روزگارى هریک از این دو اثر یا بخشى

 5.از مسائل فلسفى پدید خواهد آمد
گذارى کرد و بعدها از راه اسکندریه و انطاکیه و راههـاى دیگـر وارد جهـان     فلسفه مشائى را ارسطو پایه

دانند و سپس با  اسالم شد و مورخان آغاز رسمى فلسفه را در جهان اسالم با ابویوسف بن اسحاق الکندى مى
هر صناعت و : گوید خود او در این باره مى. ابونصر فارابى ادامه یافت و در دوران ابوعلى سینا به اوج خود رسید

کنـد و بـا سـپرى شـدن      گیرى همراه با کاستیهاست و با مرور زمان رشد و نمو پیدا مى دانشى در آغاز شکل
رسد، از این رو فلسفه در عهد یونانیان خطابى و آمیخته به مغالطه و جدل  یابد و به کمال مى زمانها فزونى مى

آن به ریاضیات و در نهایـت بـه الهیـات گرویدنـد و     بود و جمهور سخت به طبیعیات تمایل داشتند و پس از 

                                                                                                                                                                      
 .6و  1، ص 4، ج المعارف بزرگ اسالمى ةدائربرگرفته از  . 1
 .650، ص قفطى ءتاریخ الحکماى، بهین، ندارا . 2
 .منطق المشرقیینمقدمه کتاب .  3
ام ایـن   مغربیـان و مشـرقیان تقسـیم کـرده     را بر آن نهادم در این کتاب دانشمندان را بـه دو گـروه   االنصافین نمودم و نام کتابى تدو.  4

 .)357ص  ،المباحثات ابن سینا،( مل بر بیست و هشت هزار مسئله بودکتاب مشت
 .یدمراجعه نمای 10و  9، ص 4 ، جالمعارف بزرگ اسالمى ةدائربراى آگاهى بیشتر به .  5
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 1.انتقال ایشان از دانشى به دانش دیگر همراه با اتقان و استوارى نبود
گذار فلسفه مشائى در جهان اسالم ندانیم، او نخسـتین کسـى    بدون تردید اگر ابن سینا را مؤسس و پایه

ن اسـالم ارائـه کـرد و بسـیارى از مسـائل آن را      مند در جها است که فلسفه مشائى را به صورت مدون و نظام
اى متقن  گونه بر اساس تصورى از وجود مبدئى الهى که در آن ذات و صفات به او فلسفه خویش را. توسعه داد

رابطه بسیار وثیـق و غیرقابـل تفکیکـى بـا      ،و مستدل تبیین گردیده است، بنا نهاد، دیدگاه او از خداى جهان
 .ن دارددیدگاه وى درباره جها

ابن سینا به یمن نبوغ ذاتى و استعداد سرشار خدادادى توأم با پشتکار و تـالش فـردى در مـدتى کوتـاه     
نظر و منشأ تحـول گـردد آثـار بـه      توانست در بسیارى از علوم و دانشهاى بشرى عصر خویش سرآمد، صاحب

بعد از گذشت قرنها ...  شناسى و شناسى، روان شناسى، خداشناسى، جهان هاى هستى جاى مانده از او در حوزه
اکنـون بـه    د، هـم نویژه تفکر فلسفى دار ترین تأثیرات را بر علوم به ترین و ماندنى افزون بر اینکه ژرف اواز عمر 

یقـین اگـر نظـام فلسـفى ابـن سـینا، و        به. آیند شمار مى عنوان معتبرترین کتابهاى درسى حوزه و دانشگاه به
او از خدا، جهان، ارتباط موجودات با یکدیگر و پیوند همه آنها بـا مبـدأ کـل    طراحى و مهندسى دقیق فکرى 

شناسـى و   درستى تبیین و تفسیر گردد یافتن پاسخ بسیارى از پرسشـها و شـبهاتى کـه در حـوزه معرفـت      به
  .وجودشناسى دامنگیر فلسفه گردیده است خیلى دشوار نخواهد بود

دانند که روش او در شناختن و شناسانیدن مبتنـى   اى مى فهکه مشهور است ابن سینا را جزء فالس چنان
پـرداختن او بـه ذوق و   . شـمارند  بر عقل و استدالل است و به بیان دیگر او را حکیمى بحثى و استداللى مـى 

رسد با توجـه بـه    دانند، لیکن به نظر مى را مربوط به سالهاى آخر عمر او مى مقامات العارفینشهود و نوشتن 
جـزء   المبـدأ و المعـاد  ل عمرش را در گرگـان بـوده و کتـاب    یابن سینا اوا شد کهیش از این گفته که پ آنچه

لیف و تصـنیف پرداختـه اسـت،    أسالگى به تـ  21اند که او در  و از طرفى گفته 2لیفات نخستین او بوده استأت
شهود پیـدا کـرده اسـت    تمامى اینها حکایت از این دارد که این گفته که او در پایان عمرش توجه به ذوق و 

لیف و تصـنیف زده اسـت   أسخنى درست نیست بلکه او از ابتداى حیات علمـى و از زمـانى کـه دسـت بـه تـ      
کـه   مبـدأ و معـاد  او در کتاب . مند به ذوق و شهود بوده و در سرتاسر عمر بدان باور و معتقد بوده است عالقه

الوجـود   کـه واجـب   3گویـد  مقالـه نخسـت آن مـى   آید در فصل دوازدهـم از   شمار مى جزء آثار نخستین وى به
معشوق، عاشق، لذیذ و ملتذ است و استداللش این است که لذت یعنـى ادراك خیـرى کـه مناسـب اسـت و      
                                                                                                                                                                      

عیـون  و  اإلشـارات و التنبیهـات  ، ةالنجـا کتـاب   ، ابن سینا کتابهاى متعددى در فلسـفه از جملـه  310، اإللهیات، ص الشفاءابن سینا، .  1
 واقـع نخسـتین  اوسـت کـه در   شـفاى تـر کتـاب    تر و مبسوط درآورده، ولى از همه مهم را به رشته تحریر دانشنامه عالئىو  الحکمۀ
بحـث و مطلبـى در فلسـفه و علـوم      از هیچشفاء  ابن سینا در کتاب... . آید  شمار مى فلسفه در عالم اسالم بهف علوم و المعارةدائر

و « :گویـد  خود مـى  که چناننیاز باشند  آن، از کتابهاى دیگر بى اى تدوین کرده که خوانندگان گونه فروگذارى نکرده و آن را به
 العظـیم المشـتمل علـى جمیـع علـوم االوائـل حتـى الموسـیقى بالشـرح و          الشّفاءصّنفه من کتاب  فى ذلک فیما جۀقد قضیت الحا

 .3ص  رساله منطق، ،دانشنامه عالئى ابن سینا، »التفصیل
تـاریخ فلسـفه در    ؛49ــ 1ص  ،4، ج المعـارف بـزرگ اسـالمى    ةدائـر ؛ 560، ص قفطـى  ءتاریخ الحکما: .ك.براى آگاهى بیشتر ر . 2

خ ـتاریـ ؛ 162ــ 157، ص 2، ج انــات االعیـیـوف؛  164ـ 89ص  ،1، ج نامه دانشوران ناصرى ؛721ـ638، ص 1، ج المــان اسـجه
 .201، ص 14، ج الى تصانیف الشیعه یعۀالذر و 236ـ226، ص ىـالمـفلسفه اس

  ).18، ص معادالمبدأ و ال ابن سینا،(» ...هى ادراك الخیر المالئم ةفى انه بذاته معشوق و عاشق و لذیذ و ملتذ و أن اللذ«.  3
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چنـین   خداوند خیر محض است و اگر موجودى جمال و خیر محـض باشـد حـب بـه او شـدید اسـت و ایـن       
تـرین   ترین عاشـق و معشـوق اسـت و عظـیم     موجودى معشوق و محبوب است و ذات او نسبت به ذات بزرگ

و لـیس  «: گویـد  توان قیاس به او کرد و سـپس مـى   چیز را نمى اى که هیچ دارنده، تا به اندازه برنده و لذت لذت
ما کلمات و الفاظى غیـر از ایـن   » عندنا لهذه المعانى أسامى غیر هذه األسامى فمن استبشعها استعمل غیرها

 .پسندد الفاظى دیگر ارائه نماید این حقیقت باشد اگر کسى آن را نمىنیافتیم که بتواند بیانگر 
هو عاشق لذاته و ذاته مبدء کل نظام الخیر، فیکون نظام الخیر معشوقاً لـه  «: گوید مى تعلیقاتالدر کتاب 
 1.»بالقصد الثانى

االشارات و در کتاب  تنها تفاوتى بین این سخنان و آنچه کند نه خواننده آنگاه که این سطور را مطالعه مى
بینـد بلکـه عبـارات هـر دو را داراى پیـامى واحـد و        لیفات او اسـت، نمـى  أکه ظاهراً جزء آخرین ت التنبیهات

ء هو األول بذاته ألنه أشد األشیاء إدراکـاً الشـد    أجل مبتهج بشی«: گوید داند، در آنجا مى محتوایى یکسان مى
 2.»األشیاء کماالً

لب تأکید بر این نکته است که ابـن سـینا در سراسـر حیـات علمـى، ضـمن اصـل        هدف از بیان این مط
شمردن استدالل و برهان به عنوان استوارترین راه وصول به معرفتهاى پایدار به ذوق و شهود به عنوان راهى 

 .آور است باور داشته است که براى خود شخص سودمند و یقین
ترین فیلسوفى است که در پرتو تواناییهاى ذاتى و همت  ا بزرگتوان ادعا نمود که ابن سین به هر روى، مى

العبورى را که فراروى اندیشه بشرى قـرار   عالى توانست گرههاى فکرى بسیارى را باز و راههاى دشوار و صعب
داشت هموار سازد، هرچند او در روش کلى متأثر از ارسطو است و در مسائل فلسـفى از منطـق ارسـطویى و    

کنـد و بـر همـین اسـاس هـم بیشـترین تـأثیر را در راهیـابى تفکـر           در تبیین مسائل استفاده مىتمایزات او 
ارسطویى به ساحت مسائل فلسفى به دنیاى اسالم دارد لیکن ابتکار و نوآورى، خالقیـت و تأثیرگـذارى او در   

الوجـود   داى واجـب نظیر است و نگاه او به مسئله وجود همراه با تصورى که از خ هاى مختلف فلسفه کم عرصه
او وجود را هسته بنیادین مسائل فلسـفى  . کند مکتب فلسفى او را کامالً از ارسطو متمایز نموده است ارائه مى

  3.داند و این همان نکته اساسى است که فلسفه او را از فلسفه یونانیان متمایز و برتر ساخته است مى

                                                                                                                                                                      
 . 82، ص التعلیقات.  1
  .359، ص 3، ج االشارات و التنبیهات.  2
قواعـد غیـرمنظم و ترتیـب و تنظـیم      ما از پیشینیان منطق را بـه ارث نبـردیم، مگـر   : گوید به نقل از ارسطو مىشفا  ابن سینا در منطق.  3

رى کـه بـا تـالش فـراوان و زحمـت بسـیار کـه شـبها را تـا          نتیجـه،کا  قواعد و جدانمودن قیاسهاى داراى نتیجه از قیاسهاى بـدون 
 گویـد  در ادامه ابن سینا در مقام سپاس از ارسطو، خطـاب بـه پژوهشـگران و طالبـان علـم مـى      . آمد ام حاصل دم بیدار مانده سپیده

یا او را مورد اشکال و بیفزاید  انصاف دهید و تفکر کنید که آیا در این سالیان دراز پس از ارسطو کسى آمده که بر منطق چیزى
هـا و دانشـها و معیـار اسـتوارى تفکرهـا و       مالك درستى اندیشـه  ارسطو کامل و غیرقابل خدشه و ارگانونکاستى قرار دهد بلکه 

نگـارش   ، حرف د،ارگانون بوعلىیا  الحق حجۀمنطق برگرفته از کتاب ( پرسشها و پاسخهاست بینشهاست و مالکى بر همترازى
 ).چىالدین جوراب زین


