َپرتوی تازه برَ
َ
َ
اندیشههای فلسفئ
مقاله

مقــالــه
علیرضا ذکاوتی قراگزلو

ابن سینــا

اینکه روش و گرایش فکری ابن سینا در فلسفه ،فلسفی و در علوم علمی
اســت ،بدیهــی مینمایــد ،امــا منظور مــا بیان ایــن مطلب واضــح نبوده
اســت .بلکه میخواهیم در قیاس با دیگر فیلســوفان مشــائی و اشــراقی و
صدرایی بر این نکته تأ کید کنیم که بوعلی حتی در فلســفیدن ،علمی
میاندیشد و احتیاط و تواضع خردمندانه را به کار میگیرد.
ممکــن اســت بگوییــد بوعلــی اهــل تواضــع نبــوده و حتــی برخوردهــای
تنــدی از او در برابــر ابــن مســکویه و دیگــر معاصران نقل شــده اســت .در
المباحثات بر ناقضانش خشم گرفته و حتی کلمۀ رکیکی دربارۀ یکی از
اشکالکنندگان بر خودش به کار برده که درخور ترجمه نیست ...« :هذا
الماضــغ بالخراء الغالط فی نفســه الواضع نفســه لیــس موضع من یجب
ّ
ً
1
ان یتشــکک و یباحــث و ان محله لیس محل من یخطــر بباله حال.»...
در محل دیگری از المباحثات درباره یکی از اشــکالکنندگان میگوید:
 .1المباحثات ،ص .99

20

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
پژوهی خالی از گزافه پردازی او دارد .بعالوه ،پیرامون مسائل
عرفانی نیز مواظب است که در مسائل علمی و فلسفی ،دچار
گرایش ایده آلیستی نشود .نویســنده در نوشتار حاضر می
کوشــد بر این نکته تأکید کند که بوعلی حتی در فلسفیدن،
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.
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مقاله
«فقــد کان ذلک الشــیخ ...فی أن یقــرء ّ
علی کتاب النفس من الشــفاء و
انــا فــی ان امتنــع فقلت هــذا الواحد لیس مــن الحجج ّالتــی یلزمک ألنّ

لسفی ابن سینا
َپرتوی تازه بَراندیشههای َف َ

ّ
و لعلــی عجزت عن جواب بعضها:

6

بعضــی را جــواب قانعکننــده دادم و

ذلــک البیان مبنــی علی ّان التصدیق بها مما ال یتیســر اال الهل الفطانة

از برخــی به اشــارت گذشــتم و شــاید

و لطــف االصابــة» :آن شــیخ در صــدد بود پیــش من کتاب نفس شــفا را
بخواند و من امتناع میکردم و به او گفتم این ّ
حجتها چنان نیست که

از جــواب بعضــی دگــر عاجــز باشــم.

تــو را ملــزم کند؛ زیرا تصدیق آن جز بــرای صاحبان فطانت و اصابت نظر
ّ
میســر نمیشــود» 2.جایی دیگر که با اشــکالکننده ،مالیمتر برخورد کرده
میگوید« :و من ذلک قوله :وجدت بعض ما اشتمل علیه ذلک الجواب
ً
ً
ً
ّ
المعول علیهم
مختال  -فان کان وجده کذلک حقا یقینا فقد عزلنی عن
ّ ً
ّ
ظنــا فلم یکن مــن الجمیل به ان
و المرجــوع الیهــم و ان کان یظــن ذلــک
ّ ّ
علــی بالظن 3:اگر خصــم جواب مرا به نظر خــودش مختل یافته،
یقضــی
پس باید مرا از زمرۀ کسانی که مورد مراجعه و اعتماد هستند کنار بگذارد
و اگــر فقــط گمــان میبرد ،این زیبا نیســت کــه علیه من بر اســاس گمان

همــو در دو ســه صفحــه بعــد از آن
بــه مناســبت دیگــری مینویســد« :
فمــا امکننــی کشــفه فعلــت ...و مــا
لــم یمکننــی اســتعفیت و اعترفــت،
ـاه و انــا فیمــا
فــان معلــوم البشــر متنـ ٍ
اجتهــدت قــد علمــت اشــیاء قــد
حققتها ال مزید علیها اال انها قلیلة و
الذی اجهله و ال اهتدی سبیله ٌ
کثیر
ً
جدا» 7:آنچه آشکارکردن آن برای من

اینکه روش و گرایش فکری
ابن سینا در فلسفه ،فلسفی و
درعلومعلمیاست،بدیهی
مینماید ،اما منظور ما بیان
این مطلب واضــح نبوده
اســت .بلکه میخواهیم
در قیاس با دیگر فیلسوفان
مشائی و اشراقی و صدرایی
بر این نکته تأکید کنیم که
بوعلی حتی در فلســفیدن،
علمیمیاندیشد و احتیاط
و تواضــع خردمندانــه
را بــه کار میگیــرد.

داوری کنــد .در جایــی دیگر گوید« :فهذا قدر ما امکننی ان اقول فی کل
ً
مجلــس واحد قاصدا لالیجــاز 4:»...اینجا به قــدر امکان یک
مســألة فی
ٍ
جلسه جواب هر مسئله را به ایجاز گفتم  ...و اگر جواب کامل بخواهند

اعتراف میکنم که دانســته های بشــر

اوراق متعدد میطلبد و برای من زشت است که بر طریقهی ابن مسکویه

محدود اســت و من در کوش ـشهایم

و کرمانــی بــروم  -شــاید مــرادش کممایگــی آن دو تــن باشــد  -و هــر کس

در مــوارد معــدودی بــه حــق تحقیــق

مــرا بــدان صفــت پندارد ،باید از طرح ســؤال بــر من خــودداری ورزد و من

رسیدهام و اما آنچه نمیدانم و راه حلش را نیافتم خیلی زیاد است.

هــم زحمــت پاســخدادن را به خود نمیدهــم ،اما اگر اعتقــادش در من بر
حســب اســتحقاق و امتیاز من است ،پس واجب است که در پاسخش

ممکــن اســت آشــکار کــردم و آنچــه
برایم ممکن نیســت عــذر میخواهم و

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

دچار لغزش و خطا نشوم.

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

البتــه ایــن همــه بــدان معنــا نیســت کــه بوعلــی از ســؤالکردن ناراحــت
میگردیده ،بلکه از تشــکیک بجا و به مورد خوشــحال هم میشده است:

انــدر دل مــن هــزار خورشــید بتافــت

شک له موقع...و انما
«باهلل الرحمن الرحیم انی افرح الناس بما اسمعه من ٍ
یغمنــی ٌ
کالم الهواء و الهذاء ال ّ
ســیما اذا خاض فیه االصدقاء» 5.مالحظه

آخــر بــه کمــال ذره ای راه نیافــت

میکنید از دوستان انتظار نداشته که حرف بیهوده یا پوچ بگویند.

ایــن را توجه داشــته باشــید که المباحثــات که از آن فقراتــی نقل کردیم و
خواهیم کرد از آخرین کارهای بوعلی اســت و طبق آنچه محققان برآورد

اینهمــه گرچــه بــا تواضــع اخالقــی ســازگار نیســت ،امــا بــا تواضــع

نمودهاند ،بین سالهای  425تا  428به قلم آمده و چون طرف خطاب،

علمیمنافاتــی نــدارد .بــر خالف جزمیاندیشــان قــرون وســطایی و نیز بر
خالف عرفانی مشربانی که فلسفه و عرفان را به هم آمیخته و چه بسا در

شاگردان خاص او هستند ،مالحظات را کنار نهاده و در پاسخ سؤاالت
ً
کــرارا «الادری» گفتــه ( فقــرات  )730-655-567-546و بــه قــول دکتر

حق هر دو جفا نمودهاند ،حکیم ما همه جا حق معنا و لفظ را به درستی

شــرفالدین خراسانی به اگنوستیسیسم نزدیک شده؛ هرچند بوعلی را

ادا کــرده و بــا همــۀ اعتماد بــه نفس و حتــی کبریا که در اخــاق دارد ،در

نمیتوان اگنوستی سیست نامید.

فلسفه به صورت عجیبی فروتنی علمی میورزد.
ً
مثال در موردی و در پاســخ ســؤاالت شــاگردش مینویســد :فاســتجدتها:
سؤاالت را نیکو یافتم و اجبت عن بعضها بالمقنع و عن بعضها باالشارة
 .2المباحثات ،ص .58
 .3المباحثات ،ص .57
 .4المباحثات ،ص .75
 .5المباحثات ،ص .55
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8

حتــی در مســئله صــدور و سلســلة الترتیــب که علــی المشــهور نظریهی
بوعلــی و دیگــر مشــائیان اســت و ترکیبــی از نظر یــات فلوطینی با ارســطو
است ،چه بسا همچنان که خیام اشاره کرده ،اطمینانی قطعی به آنچه
ً
رســما اظهــار مینمایــد نداشــته اســت .خیام که دو نســل بعــد از بوعلی
 .6المباحثات ،ص .51
 .7المباحثات ،ص .54
 .8دائرةالمعارف بزرگ اسالمی،ج  ،4ص .27
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بدیــن گونــه مالحظــه
میشــود چه در بســیاری
از مســائل وجــودی ،یعنی
حقایــق فلســفی و چه در
علوم اعتباری ،یعنی آنچه
بــه آیینها و ســنتهای
چیره بر زندگی بشر مربوط
میشــود ،بوعلــی یقین
قطعی نداشته است و این
نه از ضعف و نقص اوســت،
بلکه کمــال انصاف و عمق
و تحقیــق و تدقیق و تواضع
علمــی او را میرســاند.

مقاله

میزیســته و در زمــان خــود تالــی تلــو

علــل تحیــر یکی این اســت کــه هر کــدام از فضال حرف دیگــری زدهاند و
ً
کالم هیــچ کس بر دیگری رجحان ندارد .حتی مشــاهیر بعضا چیزهایی

از بیــان نظریــه مشــهور صــدور عقــل

گفتهانــد کــه بالبداهــه پذیرفتنی نیســت 13و نیــز بوعلی ســینا در قصیدۀ

یــا عقــل کل از بار یتعالــی و ســپس

مزدوجه که همراه منطق المشرقیین (ص  )31به چاپ رسیده است ،در

صــدور نفــس کل و عقــل دوم و فلک

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

بوعلــی ســینا شــمرده میشــد ،پــس

االفــا ک از عقــل اول ....همچنــان

توهمنــا بـ ّ
و لــو ّ
ـان اآلناجئنــا الــی الدنیــا و مــا آتانــا
آداب امکننــا فــی ّکلهــا االرتیـ ُ
رأی و ال رسـ ٌـم و ال ُ
ـاب

قمــر را تحــت اشــراف دارد ،خیــام

یعنــی ا گــر تصــور کنیم که اکنــون به دنیــا آمدهایم و هیچ عقیده و رســم و

چنیــن مینویســد « :ایــن نظریــه مورد

آدابی به ما نرســیده ،امکان تشــکیک در همه آنها هست .حتی حواس،

قبول من و اســتادم بوعلی ســینا واقع

ما را به یقین نمیرساند و ما به رؤیت ذرات بسیار ریز موفق نمیشویم.

که تا برسد به فلک اول ( که مدار قمر
اســت) و عقل دهم که جهان مادون

شــده ،امــا نمیدانــم ایــن از ضعــف
نفس ما بوده اســت یا فی الواقع قوتی
در این نظریه وجود دارد».

9

بدیــن گونــه مالحظه میشــود چه در بســیاری از مســائل وجــودی ،یعنی
حقایــق فلســفی و چــه در علــوم اعتبــاری ،یعنــی آنچــه بــه آیینهــا و
ســنتهای چیــره بــر زندگــی بشــر مر بــوط میشــود ،بوعلــی یقیــن قطعی

بوعلــی ســینا در عبــارت مشــهوری

نداشــته اســت و این نه از ضعف و نقص اوســت ،بلکه کمال انصاف و

از التعلیقــات (کــه آن را هــم بعــد از

عمق و تحقیق و تدقیق و تواضع علمیاو را میرساند.

 413نوشــته) میگوید «:الوقوف علی

حقایق االشــیاء لیس فی قدرة البشــر
ّ
10
و نحــن ال نعــرف مــن االشــیاء اال الخــواص و اللــوازم و االعــراض:»...
آ گاهییافتــن از حقایــق اشــیا در تــوان انســان نیســت .مــا از اشــیاء جــز
خــواص و الزمههــا و اعراض آن را نمیشناســیم .ما حقیقت خدا و عقل
و نفــس و فلــک و آتــش و هــوا و آب و خا ک را نمیشناســیم .ما حقیقت
جوهر را نمیشناســیم . ...همو در رســالة الحدود (ص  )103-6از امکان
تعریــف اشــیاء پوزش طلبیده میگویــد « :ان اصدقائی ســألونی ان املی
ً
لهــم حدود اشــیاء یطالبونی بتحدیدها فاســتعفیت من ذلــک علما بانه
ً
ً
کاالمر المتعذر علی البشــر ســواء کان تحدیدا او رســما» :دوســتان از من
خواســتهاند کــه مــن حــدود اشــیاء را بــرای آنهــا امالء کنــم .مــن از آن کار
پوزش خواســتم؛ زیرا میدانم که این کار برای بشر بسیار دشوار یا نزدیک
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 پیبردن به موجبات یــک چیز یا تأثیرات
آن ،ســادهتر از شناخت خود آن نیســت ،بلکه گاه دشوارتر است .بوعلی
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 میشناســیم . ...در شــرح االلهیات
مــن الشــفا ،مــا مهدی نراقــی در توضیــح حیرت بوعلــی آورده اســت :از

نکتــه مهــم دیگــر تحــول و تکامــل فکــری در طول زمان اســت .یــک جا در
جواب بهمنیار که از وی درباره «نظریه معتزله در اجرای عادات» پرســش
کــرده میگویــد« :ال ادری ایــش اقول 14.»...نمیدانم چه بگویم ،دو ســال از
ً
آنچه میگویی گذشــته و جواب من لزوما آن نیست که پیشتر بوده است.
ً
و در ذیل آن میآورد «االنسان ما یجهل اکبر مما یعرف و اذا عرف شیئا من
وجــه فلیس یلزمه المعرفه من کل الوجوه» 15.آنچه انســان نمیداند بســیار
بیشــتر اســت از آنچــه میدانــد .وانگهــی اگر چیــزی را از وجهی شــناخت
ً
لزوما همه وجوه را نمیشناسد .در عین حال میگوید این ضرری به آنچه
میدانیم گرچه محدود باشــد نمیرســاند .در این نکته است که بوعلی با
اگنوستیسیستها تفاوت پیدا میکند؛ زیرا او مطلق علم و امکان علم را
نفی نمیکند .بلکه با احتیاط علمیمشــکالت و موانع رســیدن به حاق
واقع را به شاگردان خاصش گوشزد مینماید .سپس بوعلی در تحقیقات
علمیاش به معنای اخص (یعنی مثال در پزشــکی و دارو شناســی و دیگر
علوم طبیعی) و بهویژه در بررسی نکات باریک روانشناسی انسان و حیوان
ً
شهــای نوین میباشــد .خصوصــا در المباحثات که
از پیشــگامان پژوه 
یشــود که گویی
گفتیــم از آخریــن آثــار او اســت فقراتــی و عباراتی یافت م 
متفکران بعد از رنسانس نوشتهاند.
اگر در یک نگرش ســاده ،روش فلســفی را اســتنتاج و اســتدالل بر اساس
اصــول متعارفــه و موضوعــه بینگاریم و روش علمیرا بر اســاس اســتقراء
و مشــاهده و تجربــه بدانیــم ،تأمــات بوعلــی در آخریــن تقریــرات و

 .9دانشنامه خیامی،ص .238
 .10التعلیقات ،ص .35 -34
 .11گنجینه بهارستان ،ص .241
 .12التعلیقات ،ص .88

 .13شرح االلهیات من الشفا ،ج  ،3ص .662 - 659
 .14المباحثات ،ص .152
 .15المباحثات ،ص .179
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لسفی ابن سینا
َپرتوی تازه بَراندیشههای َف َ

نوشــتههایش به روش علمینزدیک تر اســت .در این مورد میتوان از مثال

میگــذارد؛ ز یــرا منظــور از حکمــت

«انسان معلق در فضا» برای نمونه یاد کرد.

عملــی  -در مقابــل نظــری  -عمــل

در مســائل عمــدۀ دینــی کــه فیلســوفان اســامی خــواه ناخــواه بــدان

تهــا
تهــا و دوری از رذیل 
بــه فضیل 
ً
نیســت ،بلکــه صرفــا شــناخت

پرداختهانــد ،بــاز هــم دیــدگاه بوعلــی حکایــت از حقیقتپژوهــی خالی
از گزافهپــردازی او دارد .او در مســئله معــاد ضمــن اذعــان بــه آنچــه در
قــرآن آمده بــا صراحت و صداقــت میگوید :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 میآید  -مقصود معاد
جســمانی اســت .این در حالی اســت که بوعلی از کودکی با تأویلگری
آشنا بوده و اگر میخواست میتوانست توجیهبافی کند.

اینهاســت؛ حال آنکه اخالق عبارت
اســت از عمل به فضیلتها و دوری
از رذیلتها 19.بدیهی است که میان
عرفــان عملــی ،یعنــی ســیر و ســلوک
و عرفــان نظــری کــه بوعلــی بــدان
پرداختــه همان تفــاوت بین حکمت
عملی و اخــاق وجود دارد ،اما اینکه
بوعلــی با گرایش عقالنی و علمیاش
چگونه بــه عرفان نیز پرداخته اســت،
بایــد در روح زمانــۀ او جســتجو کــرد.

اینکــه بعضــی بزرگان فلســفه بعدها کوشــیدهاند این مســئله معــاد را که

میدانیــم کــه در قــرن چهــارم عارفان

بوعلــی اظهــار ناتوانی مینماید حــل کنند ،نتیجۀ کارشــان محل تأمل و

بهــای عمیق و نیرومند
بزرگ و مکت 

بحــث اســت .در هر حــال اهل ظاهــر فی المثــل تأویالت مالصــدرا را در

عرفانــی در فضــای خراســان بــزرگ و

موضــوع معــاد نپذیرفتــه و حتی خشکاندیشــان وی را تکفیــر نمودهاند.

نیــز نواحی غربی ایــران حضور و قبول

میخواهیــم بگوییــم کــه حتی در این مســئله حســاس ،بوعلــی بی آنکه
ً
ادعــای گزافــه ورزد ،بــه مصداق «و مــا اوتیتم مــن العلم اال قلیال» (ســوره

نکــه در قص ههــا
عــام داشــتند ،چنا 
نیــز بــه مالقاتهایــی بین ابوالحســن

اسراء آیه  )85به گفتۀ «مخبر صادق» اتکا و اکتفا کرده است.

خرقانــی و ابو ســعید ابوالخیر 20اشــاره

در مــورد مســائل عرفانــی نیــز بــا آنکــه بوعلی بــه عارفان راســتین بــه دیدۀ
قبــول مینگــرد و گفتــه اســت «آنچــه مــا میدانیم آنــان میبیننــد» 17و در

شــده است کهباید در میزان واقعیت
تاریخی آن تحقیق دقیق به عمل آید.

اشــارات قســمتهای مهمــی را بــه عرفــان اختصــاص داده ،مواظــب

در پایــان ایــن گفتــار بــه دو نکتــه

اســت که در مســائل علمیو فلســفی دچار گرایش ایدهآلیســتی نشــود،

تأســفانگیز کــه همــه آشــنایان بــه

چنــان کــه در موضوع «شــوق هیوال به صورت مقومة» مینویســد« :یعســر

احــوال و افــکار و آثــار بوعلــی بــدان

18

واقفنــد اشــاره میکنیم و آن گ مشــدن

علــی فهم الکالم الذی هو اشــبه بــکالم الصوفیه منه بکالم الفالســفة»

در مورد مسائل عرفانی نیز
با آنکه بوعلی بــه عارفان
راســتین به دیــدۀ قبول
مینگرد و گفته است «آنچه
ما میدانیم آنان میبینند»
و در اشــارات قسمتهای
مهمیرا به عرفان اختصاص
داده ،مواظب اســت که در
مسائل علمیو فلسفی دچار
گرایش ایدهآلیستی نشود.
در مورد مسائل عرفانی نیز
با آنکه بوعلی بــه عارفان
راســتین به دیــدۀ قبول
مینگرد و گفته است « آنچه
ما میدانیم آنان میبینند»
و در اشــارات قسمتهای
مهمیرا به عرفان اختصاص
داده ،مواظب اســت که در
مسائل علمیو فلسفی دچار
گرایش ایدهآلیستی نشود.

کــه مالحظه میشــود حتــی در کاربرد الفــاظ نیز دقــت و داللت خاص و

دو اثــر بســیار مهــم و ابتــکاری بوعلــی اســت کــه در حــوادث دردنــاک و

اصطالحی را در نظر داشــته اســت و این مصداق کاربرد عقالنیت حتی

مصیبتبــار زندگانــی وی رخ داده و چــه بســا دشــمنان و حاســدانش در

در استعمال لغات و عبارات است؛ یعنی بوعلی مقید بوده است که هر

امحاء بقایای آن کوشیدهاند .از این دو اثر یکی االنصاف بوده که به گفته

واژه یا اصطالحی را درســت و بجا به کار ببرد ،بر خالف متأخرین که هر

خودش در هزاران مســئله بین شــرقیان و غربیان (احتماال اســکندرانیها

اصطالحشــان طیف معنایی وســیعی را در بر میگیرد و لذا میان فلســفه

و بغدادیــان) داوری کــرده بــود .ایــن کتــاب فقــط یک نســخه داشــته که

و عرفــان و عرفــان و کالم و کالم و فلســفه نوســان دارنــد و حتــی بــه ورطۀ

در حملــه مســعود غزنــوی به اصفهان به غارت رفته و نابود شــده اســت و

خطابیات و مخیالت نیز غلطیدهاند.

بوعلــی دیگــر فرصــت تحریر یــا تقریر مجــدد آن را نیافت .جــزوۀ نازکی که

نمونــه دقــت مزبــور آنجاســت کــه میــان اخــاق و حکمــت عملــی فــرق
 .16الهیات الشفا ،ص .423
 .17اسرارالتوحید ،جلد  ،1ص .195 - 194
 .18مقدمه حسین خدیوجم بر چاپ دوم رساله اضحویه ،ص ،92به نقل از طبیعیات شفا ،چاپ
قدیم ایران ،ص .9
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بــه ایــن عنــوان چــاپ شــده اســت از لحــاظ بحث مــا اهمیــت چندانی
ندارد .اال اینکه در آن میگوید« :و اوضحت شــرح المواضع المشــکل ...
الــی آخــر اثولوجیــا علی ما فــی اثولوجیا من المطعن و تکلمت علی ســهو
 .19المباحثات ،ص .190
 .20ارزش میراث صوفیه ،صص  67و .197
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در مســائل عمدۀ دینی که
فیلسوفان اســامی خواه
ناخواه بــدان پرداختهاند،
باز هــم دیــدگاه بوعلی
حکایت از حقیقتپژوهی
خالی از گزافهپــردازی او
دارد .او در مســئله معــاد
ضمن اذعان بــه آنچه در
قرآن آمده بــا صراحت و
صداقت میگویــد :معاد
جسمانی قابل اثبات نیست.

مقاله

المفســرین» 21:جایگاههــای دشــوار را

مثبتــه را تحقیــر مینمایــد حــال آنکــه خود حکمــای قدیــم جامعیت در

تــا آخر اثولوجیا شــرح دادهام با آنکه بر

فنون حکمت  -شــامل ریاضیات و طبیعیات و طب و داروشناسی  -از

اثولوجیا طعن وارد اســت .جای دیگر

یشــود که در ششــصد
باالتریــن مراتــب کمال میشــمردند 25.مالحظه م 

نیز مشــابه این عبارت آمده اســت 22و

سال فاصله از بوعلی تا مالصدرا دیدگاه متفکران ما در مورد علوم مثبته

همین عقالنیت او را میرساند .چون
ً
اثولوجیا در واقع کتابی است غالبا بر

تــا چه اندازه منفیتر شــده اســت ،حــال آنکه غربیــان در همین فاصله از
اعماق تیره قرون وسطا بیرون آمده و مرحلۀ رنسانس را طی میکردند.

26

مبانی تخیلی ،پل کــراوس از عبارت
چنیــن برداشــت کــرده کــه بوعلــی در
انتســاب بــه اثولوجیا به ارســطو تردید
داشــته اســت کــه اگــر چنیــن باشــد،
دقــت نظــر و فکــر پیشــرو بوعلــی را

کتابنامه

میرســاند؛ زیــرا اثولوجیــا در واقــع

ن کتاب.1381 ،
.1ابن سینا؛ االشارات و التنبیهات؛ قم :بوستا 

بخشی از تاسوعات فلوطین میباشد

.2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ االنصــاف؛ بخشــی از کتــاب ارســطو عندالعــرب؛ عبدالرحمــن بــدوی؛
.١٩٧٨

نام ارسطو مشهور شده است.

.3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ التعلیقــات؛ چــاپ عبدالرحمان بدوی؛ قاهــره :الهیئة المصریة العامة
للکتاب.1973 ،

که از دوره اســکندرانیها به اشتباه به

از آن اســفانگیزتر گمشــدن قســمت اعظــم کتــاب حکمــة المشــرقیین
اســت .در مقدمه منطق المشرقیین که باقی مانده میگوید «شفا را برای
عامــه مشــتغلین به فلســفه نوشــتم» و مرادش این اســت کــه از محدوده
رســمی فلسفهمشــاء اســامی خارج نشــده ،اما در حکمه المشــرقیین به
ً
ی هم به
آنچه بوعلی شــخصا بدان رســیده بوده و چه بســا گوشــۀ چشــم 
میــراث ایرانــی اندیشــهی اســامی داشــته اســت ،پرداختــه بوده اســت.
برخی محققان حکمت مشرقی ابن سینا را پیشدرآمد حکمت اشراقی
سهروردی که قدم تکاملی بعدی در اندیشه ایرانی  -اسالمیبوده است
ً
میشــمارند .در هر حــال اگر این دو کتاب بوعلی باقی میماند ،مســلما
ی جهش محسوســی ایجــاد میکرد،
در پیشــرفت اندیشــه ایرانــی اســام 
ی بوعلی در فلســفه دنبال میشــد ،چه بســا
همچنــان کــه اگر روش علم 
تفکــر فلســفی در دنیــای اســام مســیر صحیحتــری طــی میکــرد و مــا به
کاروان علمی بشریت زودتر میپیوستیم.
عجیــب اســت کــه متفکــر بزرگــی مثــل مالصــدرا بــر بوعلــی اعتــراض
میکنــد کــه به ســبب اشــتغاالت دنیــوی و نیــز پرداختن به علــوم ّ
جزویه
از قبیــل طبیعیــات و پزشــکی و دارو شناســی ،خود را از تعمق بیشــتر در
ً
الهیات محروم داشــته اســت 23.مالصدرا خصوصــا تأ کید میکند گیرم
ً
گرفتار یهــای بازدارنــده جبــرا و بــدون خواســت او برایــش پیــش آمــده

.4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ؛ المباحثات؛ تصحیح محسن بیدارفر؛ قم :بیدار.1371 ،
 .5ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ؛ الهیــات شــفا؛ تصحیــح ابراهیــم مدکور؛ قــم :منشــورات مکتبه آیهاهلل
المرعشی النجفی 1405 ،ق.
.6ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ؛ رسالة الحدود؛ چاپ مصر.
 .7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ؛ رســاله اضحویــه؛ ترجمــه حســین خدیــو جــم؛ چــاپ دوم ،تهــران:
اطالعات.1364 ،
 .8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ؛ طبیعیات شفا؛ چاپ قدیم ایران (ارجاع با واسطه).
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.9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ؛ منطق المشرقیین؛ قاهره :المکتبة السلفیه.1990 ،
 .10ذکاوتی قرا گزلو ،علیرضا؛ سیر تاریخی نقد مالصدرا؛ تهران :هستی نما.1386 ،
 .11رضازاده ملک ،رحیم؛ دانشنامه خیامی؛ صدای معاصر.1377 ،
 .12زرینکوب ،عبدالحسین؛ ارزش میراث صوفیه؛ تهران :امیرکبیر.1362 ،
 .13صدرالدین شیرازی؛ االسفار االربعة العقلیة؛ چاپ اسالمیه ،جلد .9
 .14منــور ،محمــد بــن؛ اســرارالتوحید؛ تصحیح دکتر شــفیعی کدکنی؛ تهــران :آ گاه،
چاپ دوم.
 .15موســوی بجنــوردی ،رحیــم؛ دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی؛ ج  ،4تهــران :مرکــز
دایرةالمعارف،جلد .4
 .16نراقی ،مالمهدی؛ شرح االلهیات من الشفا؛ به کوشش دکتر مهدی محقق؛ 3
مجلد ،تهران.1365 :

باشــد ،امــا مگر نه همــو چندین مجلد در علوم جزئیــه از قبیل صناعات
و حــرف کتــاب تألیــف کــرد 24.کــه میبینیــد مالصــدرا چه انــدازه علوم
 .25همان ،ص .119
 .26در این مورد ر.ک به :نکتهگیریهای مالصدرا بر بوعلی ،علیرضا ذکاوتی قراگزلو ،مجله معارف،
ً
مرکــز نشــر دانشــگاهی ،فروردیــن  -تیــر  1370کــه مقالــه مزبــور عینــا در کتــاب ســیر تاریخــی نقــد
مالصدرا ،نشر هستی نما 1386 ،تجدید چاپ شده است.
 .27نکته مورد استشهاد در طبیعیات شفا چاپ قاهره یافت نشد.

 .21المباحثات ،ص .375
 .22مقدمه کتاب االنصاف ،ص.33
 .23االسفار االربعة ،جلد  ،9ص .108 - 107
 .24همان ،ص .118
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