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اینکه روش و گرایش فکری ابن سینا در فلسفه، فلسفی و در علوم علمی 
 اســت، بدیهــی می نمایــد، امــا منظور مــا بیان ایــن مطلب واضــح نبوده 
اســت. بلکه می خواهیم در قیاس با دیگر فیلســوفان مشــائی و اشــراقی و 
که  بوعلی حتی در فلســفیدن، علمی  کنیم  کید  صدرایی بر این نکته تأ

کار می گیرد.  می اندیشد و احتیاط و تواضع خردمندانه را به 

ممکــن اســت بگوییــد بوعلــی اهــل تواضــع نبــوده و حتــی برخوردهــای 
تنــدی از او در برابــر ابــن مســکویه و دیگــر معاصران نقل شــده اســت. در 
کلمۀ رکیکی دربارۀ یکی از  گرفته و حتی  المباحثات بر ناقضانش خشم 
اشکال کنندگان بر خودش  به کار برده که درخور ترجمه نیست: »... هذا 
الماضــغ بالخراء الغالط فی نفســه الواضع نفســه لیــس موضع من یجب 
ان یتشــّکک و یباحــث و ان محله لیس محل من یخطــر بباله حاًل...«.1 
در محل دیگری از المباحثات درباره یکی از اشــکال کنندگان می گوید: 

 1. المباحثات، ص 99.

چکیده: ابن سینا در بسیاری از مسائل وجودی و علوم اعتباری، 
یقین قطعی نداشــته است. این مســئله نه از ضعف اوست 
بلکه کمال انصاف و تواضع علمی او را می رساند. دیدگاه وی 
در مســائل عمده دینی از جمله معاد نیز حکایت از حقیقت 
وهی خالی از گزافه پردازی او دارد. بعالوه، پیرامون مسائل  پژ
عرفانی نیز مواظب است که در مسائل علمی و فلسفی، دچار 
گرایش ایده آلیستی نشود. نویســنده در نوشتار حاضر می 
کید کند که بوعلی حتی در فلسفیدن،  کوشــد بر این نکته تأ
علمی می اندیشد و احتیاط و تواضع خردمندانه را به کار می 
گیرد. نویسنده در انتها، به دو اثر بوعلی به نام های االنصاف 
و قســمت اعظم کتاب حکمه المشرقیین که گم شده است، 

اشاره می نماید.
کلیدواژه : اندیشــه های فلسفی، ابن ســینا، گرایش فکری، 
مسائل وجودی، علوم اعتباری، مسائل عرفانی، مسائل دینی، 

بوعلی سینا.

 َپرتوی تازه َبر
لَسفئ

َ
 اندیشه  های ف

ابن سینــا 
علیرضا ذکاوتی قراگزلو

مقــالــه
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ــی عجزت عن  جواب بعضها:6 
ّ
و لعل

بعضــی را جــواب قانع کننــده دادم و 
از برخــی به اشــارت گذشــتم و شــاید 
از جــواب بعضــی دگــر عاجــز باشــم. 
آن  از  بعــد  صفحــه  ســه  دو  در  همــو 
 « می نویســد:  دیگــری  مناســبت  بــه 
کشــفه فعلــت... و مــا  فمــا امکننــی 
لــم یمکننــی اســتعفیت و اعترفــت، 
فــان معلــوم البشــر متنــاٍه و انــا فیمــا 
قــد  اشــیاء  علمــت  قــد  اجتهــدت 
حققتها ال مزید علیها اال انها قلیلة و 
کثیٌر  الذی اجهله و ال اهتدی سبیله 
جدًا«:7 آنچه آشکارکردن آن برای من 
کــردم و آنچــه  ممکــن اســت آشــکار 
برایم ممکن نیســت عــذر می خواهم و 
که دانســته های بشــر  اعتراف می کنم 
کوشــش هایم  محدود اســت و من در 
در مــوارد معــدودی بــه حــق تحقیــق 

یاد است.  رسیده ام و اما آنچه نمی دانم و راه حلش را نیافتم خیلی ز

   و این قریب به مضمون رباعی مشهور منسوب به بوعلی است:

شــتافت بســیار  بادیــه  ایــن  در  گرچــه   دل 
شــکافت مــوی  ولــی  ندانســت  مــوی  یــک 

بتافــت خورشــید  هــزار  مــن  دل   انــدر 
نیافــت راه  ای  ذره  کمــال  بــه  آخــر 

ایــن را توجه داشــته باشــید که المباحثــات که از آن فقراتــی نقل کردیم و 
کارهای بوعلی اســت و طبق آنچه محققان برآورد  کرد از آخرین  خواهیم 
نموده اند، بین سال های 425 تا 428 به قلم آمده و چون طرف خطاب، 
کنار نهاده و در پاسخ سؤاالت  گردان خاص او هستند، مالحظات را  شا
گفتــه ) فقــرات 546-567-655-730( و بــه قــول دکتر  کــرارًا »الادری« 
گنوستیسیسم نزدیک شده؛8 هرچند بوعلی را  شــرف الدین خراسانی به ا

گنوستی سیست نامید. نمی توان ا

که علــی المشــهور نظریه ی  حتــی در مســئله صــدور و سلســلة الترتیــب 
بوعلــی و دیگــر مشــائیان اســت و ترکیبــی از نظریــات فلوطینی با ارســطو 
کرده، اطمینانی قطعی به آنچه  که خیام اشاره  است، چه بسا همچنان 
رســمًا اظهــار می نمایــد نداشــته اســت. خیام که دو نســل بعــد از بوعلی 

 6. المباحثات، ص 51.
 7. المباحثات، ص 54.

 8. دائرة المعارف بزرگ اسالمی،  ج 4، ص 27.

کتاب النفس من الشــفاء و  کان ذلک الشــیخ... فی أن یقــرء علّی  »فقــد 
تــی یلزمک ألّن 

ّ
انــا فــی ان امتنــع فقلت هــذا الواحد لیس مــن الحجج ال

ذلــک البیان مبنــی علی اّن التصدیق بها مما ال یتیســر اال الهل الفطانة 
و لطــف االصابــة«: آن شــیخ در صــدد بود پیــش من کتاب نفس شــفا را 
بخواند و من امتناع می کردم و به او گفتم این حّجت ها چنان نیست که 
تــو را ملــزم کند؛ زیرا تصدیق آن جز بــرای صاحبان فطانت و اصابت نظر 
میّســر نمی شــود«.2 جایی دیگر که با اشــکال کننده، مالیم تر برخورد کرده 
می گوید: »و من ذلک قوله: وجدت بعض ما اشتمل علیه ذلک الجواب 
مختاًل - فان کان وجده کذلک حقًا یقینًا فقد عزلنی عن المعّول علیهم 
و المرجــوع الیهــم و ان کان یّظــن ذلــک ظّنــًا فلم یکن مــن الجمیل به ان 
گر خصــم جواب مرا به نظر خــودش مختل یافته،  یقضــی علــّی بالّظن:3 ا
پس باید مرا از زمرۀ کسانی که مورد مراجعه و اعتماد هستند کنار بگذارد 
کــه علیه من بر اســاس گمان  گــر فقــط گمــان می برد، این زیبا نیســت  و ا
کنــد. در جایــی دیگر گوید: »فهذا قدر ما امکننی ان اقول فی کل  داوری 
مســألة فی مجلــٍس واحد قاصدًا لالیجــاز...«:4 اینجا به قــدر امکان یک 
کامل بخواهند  گر جواب  گفتم ... و ا جلسه جواب هر مسئله را به ایجاز 
اوراق متعدد می طلبد و برای من زشت است که بر طریقهی ابن مسکویه 
کرمانــی بــروم - شــاید مــرادش کم مایگــی آن دو تــن باشــد - و هــر کس  و 
مــرا بــدان صفــت پندارد، باید از طرح ســؤال بــر من خــودداری ورزد و من 
گر اعتقــادش در من بر  هــم زحمــت پاســخ دادن را به خود نمی دهــم، اما ا
حســب اســتحقاق و امتیاز من است، پس واجب است که در پاسخش 

دچار لغزش و خطا نشوم.

کــه بوعلــی از ســؤال کردن ناراحــت  البتــه ایــن همــه بــدان معنــا نیســت 
می گردیده، بلکه از تشــکیک بجا و به مورد خوشــحال هم می شده است: 
»باهلل الرحمن الرحیم انی افرح الناس بما اسمعه من شٍک له موقع...و انما 
یغمنــی کالٌم الهواء و الهذاء ال ســّیما اذا خاض فیه االصدقاء«.5 مالحظه 

می کنید از دوستان انتظار نداشته که حرف بیهوده یا پوچ بگویند.

تواضــع  بــا  امــا  نیســت،  ســازگار  اخالقــی  تواضــع  بــا  گرچــه  این همــه   
علمی منافاتــی نــدارد. بــر خالف جزمی اندیشــان قــرون وســطایی و نیز بر 
که فلسفه و عرفان را به هم آمیخته و چه بسا در  خالف عرفانی مشربانی 
حق هر دو جفا نموده اند، حکیم ما همه جا حق معنا و لفظ را به درستی 
که در اخــالق دارد، در  کبریا  کــرده و بــا همــۀ اعتماد بــه نفس و حتــی  ادا 

فلسفه به صورت عجیبی فروتنی علمی  می ورزد.

گردش می نویســد: فاســتجدتها:  مثاًل در موردی و در پاســخ ســؤاالت شــا
سؤاالت را نیکو یافتم و اجبت عن بعضها بالمقنع و عن بعضها باالشارة 

 2. المباحثات، ص 58.
 3. المباحثات، ص 57.
 4. المباحثات، ص 75.
 5. المباحثات، ص 55.

فکری  گرایش  و  وش  ر اینکه 
ابن سینا در فلسفه، فلسفی و 
در علوم علمی  است، بدیهی 
می نماید، اما منظور ما بیان 
نبوده  واضــح  مطلب  این 
می خواهیم  بلکه  اســت. 
فیلسوفان  دیگر  با  قیاس  در 
صدرایی  و  اشراقی  و  مشائی 
که   کنیم  کید  تأ نکته  این  بر 
بوعلی حتی در فلســفیدن، 
علمی  می اندیشد و احتیاط 
خردمندانــه  تواضــع  و 
می گیــرد. کار  بــه  را 

َپرتوی تازه َبراندیشه های َفلَسفی ابن سینا



22

مقاله

سال بیست و ششم،مشارۀاول، فروردین و اردیهبشت1394 151

کــدام از فضال حرف دیگــری زده اند و  کــه هر  علــل تحیــر یکی این اســت 
کس بر دیگری رجحان ندارد. حتی مشــاهیر بعضًا چیزهایی  کالم هیــچ 
کــه بالبداهــه پذیرفتنی نیســت13 و نیــز بوعلی ســینا در قصیدۀ  گفته انــد 
که همراه منطق المشرقیین )ص 31( به چاپ رسیده است، در  مزدوجه 

کرده و چنین سروده: حجیت و آداب و رسوم و مشهورات  شک 

آتانــا مــا  و  الدنیــا  الــی  اآلناجئنــا  بــاّن  توّهمنــا  لــو   و 
هــا االرتیــاُب

ّ
کل رأی و ال رســٌم و ال آداُب امکننــا فــی 

کنــون به دنیــا آمده ایم و هیچ عقیده و رســم و  گــر تصــور کنیم که ا یعنــی ا
آدابی به ما نرســیده، امکان تشــکیک در همه آنها هست. حتی حواس، 

یت ذرات بسیار ریز موفق نمی شویم. ما را به یقین نمی رساند و ما به رؤ

گونــه مالحظه می شــود چه در بســیاری از مســائل وجــودی، یعنی  بدیــن 
و  آیین هــا  بــه  آنچــه  یعنــی  اعتبــاری،  و چــه در علــوم  حقایــق فلســفی 
ســنت های چیــره بــر زندگــی بشــر مربــوط می شــود، بوعلــی یقیــن قطعی 
نداشــته اســت و این نه از ضعف و نقص اوســت، بلکه کمال انصاف و 

عمق و تحقیق و تدقیق و تواضع علمی  او را می رساند.

نکتــه مهــم دیگــر تحــول و تکامــل فکــری در طول زمان اســت. یــک جا در 
که از وی درباره »نظریه معتزله در اجرای عادات« پرســش  جواب بهمنیار 
کــرده می گویــد: »ال ادری ایــش اقول...«.14 نمی دانم چه بگویم، دو ســال از 
آنچه می گویی گذشــته و جواب من لزومًا آن نیست که پیشتر بوده است. 
و در ذیل آن می آورد »االنسان ما یجهل اکبر مما یعرف و اذا عرف شیئًا من 
وجــه فلیس یلزمه المعرفه من کل الوجوه«.15 آنچه انســان نمی داند بســیار 
بیشــتر اســت از آنچــه می دانــد. وانگهــی اگر چیــزی را از وجهی شــناخت 
لزومًا همه وجوه را نمی شناسد. در عین حال می گوید این ضرری به آنچه 
می دانیم گرچه محدود باشــد نمی رســاند. در این نکته است که بوعلی با 
اگنوستیسیست ها تفاوت پیدا می کند؛ زیرا او مطلق علم و امکان علم را 
نفی نمی کند. بلکه با احتیاط علمی  مشــکالت و موانع رســیدن به حاق 
گردان خاصش گوشزد می نماید. سپس بوعلی در تحقیقات  واقع را به شا
علمی اش به معنای اخص )یعنی مثال در پزشــکی و دارو شناســی و دیگر 
علوم طبیعی( و به ویژه در بررسی نکات باریک روانشناسی انسان و حیوان 
از پیشــگامان پژوهش هــای نوین می باشــد. خصوصــًا در المباحثات  که 
گفتیــم از آخریــن آثــار او اســت فقراتــی و عباراتی یافت می شــود که گویی 

متفکران بعد از رنسانس نوشته اند.

گر در یک نگرش ســاده، روش فلســفی را اســتنتاج و اســتدالل بر اساس  ا
یم و روش علمی  را بر اســاس اســتقراء  اصــول متعارفــه و موضوعــه بینگار
و  تقریــرات  آخریــن  در  بوعلــی  تأمــالت  بدانیــم،  تجربــه  و  مشــاهده  و 

 13. شرح االلهیات من الشفا، ج 3، ص 659 - 662.
 14. المباحثات، ص 152.
 15. المباحثات، ص 179.

یســته و در زمــان خــود تالــی تلــو  می ز
بوعلــی ســینا شــمرده می شــد، پــس 
از بیــان نظریــه مشــهور صــدور عقــل 
کل از باری تعالــی و ســپس  یــا عقــل 
صــدور نفــس کل و عقــل دوم و فلک 
ک  از عقــل اول.... همچنــان  االفــال
که مدار قمر  که تا برسد به فلک اول ) 
که جهان مادون  اســت( و عقل دهم 
خیــام  دارد،  اشــراف  تحــت  را  قمــر 
چنیــن می نویســد: » ایــن نظریــه مورد 
قبول من و اســتادم بوعلی ســینا واقع 
شــده، امــا نمی دانــم ایــن از ضعــف 
نفس ما بوده اســت یا فی الواقع قوتی 

در این نظریه وجود دارد«.9  

 بوعلــی ســینا در عبــارت مشــهوری 
از  از التعلیقــات )کــه آن را هــم بعــد 
413 نوشــته( می گوید:» الوقوف علی 
حقایق االشــیاء لیس فی قدرة البشــر 
ــوازم و االعــراض...«:10 

ّ
و نحــن ال نعــرف مــن االشــیاء اال الخــواص و الل

گاهی یافتــن از حقایــق اشــیا در تــوان انســان نیســت. مــا از اشــیاء جــز  آ
خــواص و الزمه هــا و اعراض آن را نمی شناســیم. ما حقیقت خدا و عقل 
ک را نمی شناســیم. ما حقیقت  و نفــس و فلــک و آتــش و هــوا و آب و خا
جوهر را نمی شناســیم... . همو در رســالة الحدود )ص 6-103( از امکان 
تعریــف اشــیاء پوزش طلبیده می گویــد: » ان اصدقائی ســألونی ان املی 
لهــم حدود اشــیاء یطالبونی بتحدیدها فاســتعفیت من ذلــک علمًا بانه 
کان تحدیدًا او رســمًا«: دوســتان از من  کاالمر المتعذر علی البشــر ســواء 
کــه مــن حــدود اشــیاء را بــرای آنهــا امالء کنــم. مــن از آن کار  خواســته اند 
کار برای بشر بسیار دشوار یا نزدیک  که این  پوزش خواســتم؛ زیرا می دانم 
به محال است چه تعریف به حد باشد یا به رسم. دشتکی در شرح شفا 
از قول بوعلی آورده است که تعریف موجود، از راه فاعل و منفعل تعریف 
بــه اخفی اســت،11 در حقیقــت پی بردن به موجبات یــک چیز یا تأثیرات 
گاه دشوارتر است. بوعلی  آن، ســاده تر از شناخت خود آن نیســت، بلکه 
جــای دیگــر همیــن مطلــب را بــه وجه ایجابــی گفتــه: »ان عرفنا األشــیاء 
باســبابها و لوازمهــا عرفتــا حقائقهــا...«:12 هــرگاه مــا اشــیاء را بــا اســباب 
و لــوازم آن بشناســیم حقایــق آنها را می شناســیم... . در شــرح االلهیات 
مــن الشــفا، مــال مهدی نراقــی در توضیــح حیرت بوعلــی آورده اســت: از 

 9. دانشنامه خیامی،  ص 238.
 10. التعلیقات، ص 34- 35.

 11. گنجینه بهارستان، ص 241.
 12. التعلیقات، ص 88.

مالحظــه  گونــه  بدیــن 
بســیاری  در  چه  می شــود 
از مســائل وجــودی، یعنی 
حقایــق فلســفی و چه در 
آنچه  یعنی  اعتباری،  علوم 
بــه آیین ها و ســنت های 
مربوط  بشر  زندگی  بر  چیره 
یقین  بوعلــی  می شــود، 
این  و  است  نداشته  قطعی 
نه از ضعف و نقص اوســت، 
عمق  و  انصاف  کمــال  بلکه 
و تحقیــق و تدقیق و تواضع 
می رســاند. را  علمــی  او 
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حکمــت  از  منظــور  زیــرا  می گــذارد؛ 
عمــل   - نظــری  مقابــل  در   - عملــی 
بــه فضیلت هــا و دوری از رذیلت هــا 
شــناخت  صرفــًا  بلکــه  نیســت، 
اینهاســت؛ حال آنکه اخالق عبارت 
اســت از عمل به فضیلت ها و دوری 
که میان  از رذیلت ها.19 بدیهی است 
عرفــان عملــی، یعنــی ســیر و ســلوک 
بــدان  بوعلــی  کــه  نظــری  عرفــان  و 
پرداختــه همان تفــاوت بین حکمت 
عملی و اخــالق وجود دارد، اما اینکه 
بوعلــی با گرایش عقالنی و علمی اش 
چگونه بــه عرفان نیز پرداخته اســت، 
کــرد.  بایــد در روح زمانــۀ او جســتجو 
کــه در قــرن چهــارم عارفان  می دانیــم 
بزرگ و مکتب هــای عمیق و نیرومند 
عرفانــی در فضــای خراســان بــزرگ و 
نیــز نواحی غربی ایــران حضور و قبول 
عــام داشــتند، چنان کــه در قصه هــا 
نیــز بــه مالقات هایــی بین ابوالحســن 
خرقانــی و ابو ســعید ابوالخیر20 اشــاره 
شــده است که  باید در میزان واقعیت 
تاریخی آن تحقیق دقیق به عمل آید.

نکتــه  دو  بــه  گفتــار  ایــن  پایــان  در 
بــه  آشــنایان  همــه  کــه  تأســف انگیز 
بــدان  بوعلــی  آثــار  و  افــکار  و  احــوال 
واقفنــد اشــاره می کنیم و آن گم شــدن 

ک و  کــه در حــوادث دردنــا دو اثــر بســیار مهــم و ابتــکاری بوعلــی اســت 
مصیبت بــار زندگانــی وی رخ داده و چــه بســا دشــمنان و حاســدانش در 
امحاء بقایای آن کوشیده اند. از این دو اثر یکی االنصاف بوده که به گفته 
خودش در هزاران مســئله بین شــرقیان و غربیان )احتماال اســکندرانی ها 
کتــاب فقــط یک نســخه داشــته که  کــرده بــود. ایــن  و بغدادیــان( داوری 
در حملــه مســعود غزنــوی به اصفهان به غارت رفته و نابود شــده اســت و 
بوعلــی دیگــر فرصــت تحریر یــا تقریر مجــدد آن را نیافت. جــزوۀ نازکی که 
بــه ایــن عنــوان چــاپ شــده اســت از لحــاظ بحث مــا اهمیــت چندانی 
ندارد. اال اینکه در آن می گوید: »و اوضحت شــرح المواضع المشــکل ... 
الــی آخــر اثولوجیــا علی ما فــی اثولوجیا من المطعن و تکلمت علی ســهو 

 19. المباحثات، ص 190.
 20. ارزش میراث صوفیه، صص 67 و 197.

نوشــته هایش به روش علمی نزدیک تر اســت. در این مورد می توان از مثال 
کرد. »انسان معلق در فضا« برای نمونه یاد 

بــدان  ناخــواه  اســالمی  خــواه  فیلســوفان  کــه  دینــی  عمــدۀ  مســائل  در 
پرداخته انــد، بــاز هــم دیــدگاه بوعلــی حکایــت از حقیقت پژوهــی خالی 
گزافه پــردازی او دارد. او در مســئله معــاد ضمــن اذعــان بــه آنچــه در  از 
قــرآن آمده بــا صراحت و صداقــت می گوید: معاد جســمانی قابل اثبات 
نیست. » یجب ان تعلم ان المعاد منه ما هو مقبول  فی الشرع و ال سبیل 
الــی اثباته اال من طریق الشــریعة و تصدیق خبــر النبوة و هو الذی للبدن 
عنــد البعــث«:16 باید بدانی که در موضوع معاد آنچه مقبول شــرع اســت 
و بــرای اثباتــش جــز از طریق نقل و تصدیق خبر پیغمبرها راهی نیســت، 
عبارت است از آنچه در رستاخیز برای بدن پیش می آید - مقصود معاد 
کودکی با تأویل گری  که بوعلی از  جســمانی اســت. این در حالی اســت 

کند. گر می خواست می توانست توجیه بافی  آشنا بوده و ا

که  کوشــیده اند این مســئله معــاد را  اینکــه بعضــی بزرگان فلســفه بعدها 
کارشــان محل تأمل و  کنند، نتیجۀ  بوعلــی اظهــار ناتوانی می نماید حــل 
یالت مالصــدرا را در  بحــث اســت. در هر حــال اهل ظاهــر فی المثــل تأو
ی را تکفیــر نموده اند.  موضــوع معــاد نپذیرفتــه و حتی خشک اندیشــان و
کــه حتی در این مســئله حســاس، بوعلــی بی آنکه  می خواهیــم بگوییــم 
گزافــه ورزد، بــه مصداق »و مــا اوتیتم مــن العلم اال قلیاًل« )ســوره  ادعــای 

کرده است. کتفا  گفتۀ »مخبر صادق« اتکا و ا اسراء آیه 85( به 

در مــورد مســائل عرفانــی نیــز بــا آنکــه بوعلی بــه عارفان راســتین بــه دیدۀ 
قبــول می نگــرد و گفتــه اســت »آنچــه مــا می دانیم آنــان می بیننــد«17 و در 
بــه عرفــان اختصــاص داده، مواظــب  اشــارات قســمت های مهمــی  را 
اســت که در مســائل علمی  و فلســفی  دچار گرایش ایده آلیســتی نشــود، 
کــه در موضوع »شــوق هیوال به صورت مقومة« می نویســد: »یعســر  چنــان 
علــی فهم الکالم الذی هو اشــبه بــکالم الصوفیه منه بکالم الفالســفة«18 
کاربرد الفــاظ نیز دقــت و داللت خاص و  کــه مالحظه می شــود حتــی در 
کاربرد عقالنیت حتی  اصطالحی را در نظر داشــته اســت و این مصداق 
که هر  در استعمال لغات و عبارات است؛ یعنی بوعلی مقید بوده است 
که هر  کار ببرد، بر خالف متأخرین  واژه یا اصطالحی را درســت و بجا به 
اصطالحشــان طیف معنایی وســیعی را در بر می گیرد و لذا میان فلســفه 
و عرفــان و عرفــان و کالم و کالم و فلســفه نوســان دارنــد و حتــی بــه ورطۀ 

خطابیات و مخیالت نیز غلطیده اند.

کــه میــان اخــالق و حکمــت عملــی فــرق  نمونــه دقــت مزبــور آنجاســت 

 16. الهیات الشفا، ص 423.
 17. اسرارالتوحید، جلد 1، ص 194 - 195.

یه، ص92، به نقل از طبیعیات شفا، چاپ   18. مقدمه حسین خدیوجم بر چاپ دوم رساله اضحو
قدیم ایران، ص 9.

نیز  عرفانی  مسائل  مورد  در 
عارفان  بــه  بوعلی  آنکه  با 
قبول  دیــدۀ  به  راســتین 
می نگرد و گفته است »آنچه 
ما می دانیم آنان می بینند« 
قسمت های  اشــارات  در  و 
مهمی  را به عرفان اختصاص 
داده، مواظب اســت که در 
مسائل علمی  و فلسفی  دچار 
نشود.  ایده آلیستی  گرایش 
نیز  عرفانی  مسائل  مورد  در 
عارفان  بــه  بوعلی  آنکه  با 
قبول  دیــدۀ  به  راســتین 
می نگرد و گفته است » آنچه 
ما می دانیم آنان می بینند« 
قسمت های  اشــارات  در  و 
مهمی  را به عرفان اختصاص 
داده، مواظب اســت که در 
مسائل علمی  و فلسفی  دچار 
نشود. ایده آلیستی  گرایش 
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مثبتــه را تحقیــر می نمایــد حــال آنکــه خود حکمــای قدیــم جامعیت در 
یاضیات و طبیعیات و طب و داروشناسی - از  فنون حکمت - شــامل ر
باالتریــن مراتــب کمال می شــمردند.25 مالحظه می شــود که در ششــصد 
سال  فاصله از بوعلی تا مالصدرا دیدگاه متفکران ما در مورد علوم مثبته 
تــا چه اندازه منفی تر شــده اســت، حــال آنکه غربیــان در همین فاصله از 
اعماق تیره قرون وسطا بیرون آمده و مرحلۀ رنسانس را طی می کردند.26 
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اطالعات، 1364.

8.ـــــــــــــــــــــــــ ؛ طبیعیات شفا؛ چاپ قدیم ایران  )ارجاع با واسطه(.27 

9.ـــــــــــــــــــــــــ ؛ منطق المشرقیین؛ قاهره: المکتبة السلفیه، 1990.

گزلو، علیرضا؛ سیر تاریخی نقد مالصدرا؛ تهران: هستی نما، 1386. 10.  ذکاوتی قرا

11.  رضازاده ملک، رحیم؛ دانشنامه خیامی؛ صدای معاصر، 1377.

12.  زرین کوب، عبدالحسین؛ ارزش میراث صوفیه؛ تهران: امیرکبیر، 1362.
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چاپ دوم.
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گزلو، مجله معارف،   26. در این مورد ر.ک به: نکته گیری های مالصدرا بر بوعلی، علیرضا ذکاوتی قرا
یخــی نقــد  کــه مقالــه مزبــور عینــًا در کتــاب ســیر تار ردیــن - تیــر 1370  مرکــز نشــر دانشــگاهی، فرو
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المفســرین«:21 جایگاه هــای دشــوار را 
تــا آخر اثولوجیا شــرح داده ام با آنکه بر 
اثولوجیا طعن وارد اســت. جای دیگر 
نیز مشــابه این عبارت آمده اســت22 و 
همین عقالنیت او را می رساند. چون 
کتابی است غالبًا بر  اثولوجیا در واقع 
کــراوس از عبارت  مبانی تخیلی، پل 
کــه بوعلــی در  کــرده  چنیــن برداشــت 
انتســاب بــه اثولوجیا به ارســطو تردید 
گــر چنیــن باشــد،  کــه ا داشــته اســت 
را  بوعلــی  پیشــرو   فکــر  و  نظــر  دقــت 
واقــع  در  اثولوجیــا  زیــرا  می رســاند؛ 
بخشی از تاسوعات فلوطین می باشد 
که از دوره اســکندرانی ها به اشتباه به 

نام ارسطو مشهور شده است.

کتــاب حکمــة المشــرقیین  از آن اســف انگیزتر گم شــدن قســمت اعظــم 
که باقی مانده می گوید »شفا را برای  اســت. در مقدمه منطق المشرقیین 
کــه از محدوده  عامــه مشــتغلین به فلســفه نوشــتم« و مرادش این اســت 
رســمی  فلسفه  مشــاء اســالمی  خارج نشــده، اما در حکمه المشــرقیین به 
گوشــۀ چشــمی  هم به  آنچه بوعلی شــخصًا بدان رســیده بوده و چه بســا 
میــراث ایرانــی اندیشــه ی اســالمی  داشــته اســت، پرداختــه بوده اســت. 
برخی محققان حکمت مشرقی ابن سینا را پیش درآمد حکمت اشراقی 
که قدم تکاملی  بعدی در اندیشه ایرانی - اسالمی  بوده است  سهروردی 
کتاب بوعلی باقی می ماند، مســلمًا  گر این دو  می شــمارند. در هر حــال ا
در پیشــرفت اندیشــه ایرانــی اســالمی  جهش محسوســی ایجــاد می کرد، 
گر روش علمی  بوعلی در فلســفه دنبال می شــد، چه بســا  کــه ا همچنــان 
تفکــر فلســفی در دنیــای اســالم مســیر صحیح تــری طــی می کــرد و مــا به 

کاروان علمی  بشریت زودتر می پیوستیم. 

بــر بوعلــی اعتــراض  کــه متفکــر بزرگــی مثــل مالصــدرا  عجیــب اســت 
ّیه  کــه به ســبب اشــتغاالت دنیــوی و نیــز پرداختن به علــوم جزو می کنــد 
از قبیــل طبیعیــات و پزشــکی و دارو شناســی، خود را از تعمق بیشــتر در 
گیرم  کید می کند  الهیات محروم داشــته اســت.23 مالصدرا خصوصــًا تأ
گرفتاری هــای بازدارنــده جبــرًا و بــدون خواســت او برایــش پیــش آمــده 
باشــد، امــا مگر نه همــو چندین مجلد در علوم جزئیــه از قبیل صناعات 
کــه می بینیــد مالصــدرا چه انــدازه علوم  کــرد.24  کتــاب تألیــف  و حــرف 

 21. المباحثات، ص 375.
کتاب االنصاف، ص33.  22. مقدمه 

 23. االسفار االربعة، جلد 9، ص 107 - 108.
 24. همان، ص 118.

که  دینی  عمدۀ  مســائل  در 
اســالمی  خواه  فیلسوفان 
پرداخته اند،  بــدان  ناخواه 
بوعلی  دیــدگاه  هــم  باز 
وهی  حقیقت پژ از  حکایت 
او  گزافه پــردازی  از  خالی 
معــاد  مســئله  در  او  دارد. 
در  آنچه  بــه  اذعان  ضمن 
و  صراحت  بــا  آمده  قرآن 
معاد  می گویــد:  صداقت 
جسمانی قابل اثبات نیست.

َپرتوی تازه َبراندیشه های َفلَسفی ابن سینا


