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د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و تابستان، دوازدهمشماره 94 بهار

و حكمت ذوقي در حكمت سينوي جهانتجلي  بيني اسالمي
١احمد بهشتي

 چكيده

و روش بـه فلسـفه مّشـاء . اين نوشتار نخست، نگاهى كوتاه دارد به لحاظ محتـوا

استيـا ميكندآنگاه اين سؤال را مطرح مّشاء فلسفه كه آيا حكمت سينوی عينًا همان

كـه آيـا فلسـفه ميشـودبا آن اختالف دارد؟ با پذيرش اختالف، اين سؤاالت مطـرح 

بينى اسالمى است كه در آثـار شـيخ افالطونى است يا فلسفه نوافالطونى يا عينًا جهان

كـه متـأثر اسـت از الرئيس در قالب فلسفه تجلى يافته است؟ پاسخ نگارنده اين است 

و گـامى آغـازين اسـت در راه جهان و گرايش است به سـوی اشـراقيت بينى اسالمى

.تأسيس حكمت متعاليه

 بينى اسالمى، اشراق، حكمت متعاليه، بحث، ذوق جهان: واژگان كليدی

*** 

 طرح مسأله

و و محتـوا بـرای پژوهشـگران شناخت هريك از مكاتب فلسفى به لحـاظ روش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و تحقيقات تهرانـ دانشگاه آزاد اسالمى.١  www.ahmadbeheshti.ir استاد واحد علوم
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و طال بان فلسفه ضرورت دارد، تا سهم هريك از انديشمندان در تكامل انديشه عالمان

و روشها معلوم گردد و اصالح ساختارها .فلسفى

پرسش اصلى اين نوشتار اين است كه آيا بوعلى سينا در فلسفه مقلد محض ارسطو

و سرسپردگى در برابـر آراء و دنباله رو مّشائيانى است كه افتخار آنها شاگردی ارسطو

و و سـتايش از زحمـات و انديشه های اوست، يا در عين بهره مندی از آنها و نظرات

و نوآوری پيشوای آنها وـ ارسطوـ خدمات و ابتكار پرداخته و ابداع خود به نوآوری

 فراتر از اينها به ابداع مكتبى جديد روی آورده است؟

و ارسط« درست است كه و افالطون و پيروان سقراط و بسيار بـوده، امـا شاگردان

ص1ج:ش1317، فروغى(». اند چندان چيزی بر تحقيقات او نيفزوده ،40(

مّشائين قديم، تمايل تجربى ارسـطو را ادامـه دادنـد، درحـالى كـه سـخت« آری

و پيشرفت هـای جزئـى. طرفدار موضع كلى فلسفى استاد خود بودند  هرچند تغييرات

د مثالـ ص1ج: 1375،كاپلستون(».ر قلمرو منطق پديد آوردندـ ،422(

آيا بوعلى سينا بر همان سنت مّشائين باقى ماند، يا بـا اسـتفاده از همـه ميراثهـای

و درعين قدردانى ارسطويى و مشائى، بلكه افالطونى، در فلسفه اسالمى افقى نو گشود

و استفاده وافر از آنها خود به فكر افكندن طرحـى نـو از مقام شامخ انديشمندان سلف

و به پايه گذاری مكتبى نو روی آورد؟ اين در حال است كه  بعضى از فيلسوفان« افتاد

ابن رشد، فيلسـوف. مسلمان ارسطوگرائى را تا مرز شيفتگى به فلسفه او كشانده بودند

، شـرف الـدين(».و شارح بزرگ نوشته های ارسطو برجسـته تـرين نمونـه آن اسـت

)605ص،7ج: 1375

و نظرات او آشنا بوعلى سينا چهل بار، مابعدالطبيعه ارسطو را خواند تا با انديشه ها

و مأيوس شد دسـت. روزی به بازار وّراقـين رفـت. شود ولى توفيقى به دست نياورد

و التماس او را وادار كرد كه كتاب را به سـه  و با اصرار فروشى كتابى به او عرضه كرد
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و چون مالحظه كرد كه كتاب وی با بى ميلى. درهم بخرد و به خانه برد كتاب را خريد

و پيرامون اغراض مابعدالطبيعه ارسطوسـت، بـا خوشـحالى بـه مطالعـه آن  از فارابى

و درك انديشه ارسطو به رويش گشـوده شـد و روزنه های فهم ابـن: نـگ(.پرداخت

)صج:م1910،سينا

اند كه خدا تنها آنها كه گمان كرده به همين جهت است كه او پس از انتقاد از مشائين

و عظمـت ارسـطو  و مشمول رحمت بيكران خويش ساخته، به فضـل را هدايت كرده

و تفطن اصول صحيح بيشتر علوم، مورد اعتراف مى و او را به لحاظ ادراك حقيقت كند

)3و2همانص:نگ(.دهدمى ستايش قرار

ا: توان گفتمى با اين وصف آيا و هيچ كار جديـدی او سرسپرده محض رسطوست

 انجام نداده است؟

و تسليم محـض و تكريم يك شخصيت علمى، غير از سرسپردگى و تجليل احترام

و  و رسم و راه و محدود ماندن در چارچوب مكتب و انديشه های او بودن در برابر آرا

.روش اوست

و كمال احترام برای اسـتاد خـود قائـل اسـت ولـى. ارسطو شاگرد افالطون است

كهمىای سرانجام به مرحله دوست داشتن حقيقت را بر پيوندهای دوسـتانه بـا« رسد

و ... افزايد كه اين كار دردناكى استمى سپس ...ديگران برتری دهد اما بى شك بهتـر

حتى الزم است كه ما برای نجات حقيقت به ويژه از آن رو كه فيلسوفيم، هرچـه را بـه 

بگآن دلبستگى شخصى داريم كن )578ص،7ج: 1375،شرف الدين(.»اريمذار

عين حال او كه از امكان اينكه علومى از غير انديشمندان يونانى هم به او رسيده در

دهد، جز در موارد اندكى كه قابل اغمـاض نبـوده، از مخالفـت مشـائيانمى باشد خبر

و تعصب نسبت به آنها را ترجيحمى خودداری :م1910،ناابـن سـي:نگ(.دهدمى كند

)3ص
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 نگاهي به فلسفه مشاء

و ابـن درست است كه غزالى در كتاب تهافت الفالسفه به نقد انديشه های فـارابى

سينا پرداخته، ولى از آنجا كه به نظر وی اين دو، نماينده همه فالسفه از عهد ارسطو تا 

بهمى عهد وی شمرده و همين جهت است شوند، او در حقيقت به نقد همه آنها پرداخته

ای باشد بـر كه به قصد تبيين آراء ايشان نوشته تا مقدمهـ كه كتاب مقاصد الفلسفه وی

تواند چكيده همه افكار فالسفه مشائى باشد؛ چرا كه تنها مكتبى كـهمىـ كتاب تهافت

و مشائى بود و اشتهار قرار داشت، مكتب فلسفى ارسطويى .تا آن زمان بر مسند اقتدار

)19ص، غزالى:نگ(

را بنابراين مى ـتوانيم با نگاهى به كتاب مقاصدالفلسفه، چكيده افكار فلسفه مشائى

.ارائه دادـ شود نمى كه هيچگونه گرايش ذوقى در آن ديده

ــه داده اســت ــه ارائ ــنج مقال ــى فلســفه مشــائى را در پ ــاره: غزال ــه اول درب  مقال

و احكام وجود، مقاله دوم درباره سبب وجـو  مقالـه سـومـ يعنـى خداونـدـداقسام

 درباره صفات خداوند، مقالـه چهـارم دربـاره افعـال خداونـد نسـبت موجـودات بـه

 همـان،: نـگ(.او، مقاله پنجم دربـاره كيفيـت صـدور وجـود موجـودات از خداونـد

)133ص

و احكام وجود  اقسام

و عرض تقسيمـ يا موجود امكانىـ وجود حـمى به جوهر و مسـتغنى از و شود د

ص:نگ(.١رسم است )143همان،

و عقل مجرد، قابل انقسام است و جسم و صورت ٢.جوهر به هيوال

و غيرنسبى تقسيم عرض غيرنسبى عبارت اسـت. شودمى عرض به دو قسم نسبى
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و عرض نسبى عبارت است از و: از كم وكيف يَفَعـَل َأن اضافه، أين، متى، وضع، جده،

يَنَفِعل )164همان،:نگ(.أن

و و متأخر، علت و كثير، متقدم و خارجى، واحد همچنين وجود يا موجود به ذهنى

و ممكن تقسيم و بالفعل، واجب و غيرمتناهى، بالقوه : نـگ(٣.شـودمى معلول، متناهى

)209تا 174همان،

و صفات خداوند  ذات

و دارای ماهيت نيست و جسم و صورت به. واجب الوجود، جوهر غيـر او از تعلق

و عارض غيـر بـودن،  و مصدر بودن برای كثير و تغير و صفات زايد بر ذات و از تعدد

و او از چيزی صادر نشده موجودات ديگر به نحو طولى از او صادر شده. منزه است اند

)222تا 210همان،:نگ(.است

و عنايـت، قـدرت، حكمـت،: صفات واجب الوجود عبارتند از حيات، علم، اراده

و او جود و تعدد ذات مقـدس ابتهاج به ذات؛ بدون اينكه كثرت صفات، موجب كثرت

)252تا 223همان،:نگ(.باشد

 افعال خداوند

مؤثّر غير متأثّر مانند عقول كه اشـرف: جواهر موجود در عالم امكان بر سه قسمند

پـايين تـر ممكنات اند، متأثّر غير مؤثّر، مانند اجسام كه رتبه آنها از همـه موجـودات 

و  و در اجسـام، اثـر بخـش انـد و مؤثّر متأثّر، مانند نفوس كه از عقول، اثرپذير است

و اجسام، متوسط است )254، 253همان،:نگ(.مرتبه آنها ميان عقول

و دارای حركت مستقيم اند؛ ولى جسـم محـّددمى اجسام با يكديگر تركيب شوند

زمان مقدار. آنها را در بر گرفته استهمهـ يعنى فلك با حركت دوری خودـ جهات
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و بـه همـين جهـت سلسـله. حركت اسـت و نامتنـاهى اسـت حركـت فلـك، دوری

و جهان، قديم است )270تا 253همان،:نگ(.حوادث،نامتناهى

بلكه غرض آنها از حركت، تشبّه. اجسام سماوی عنايتى به موجودات سافل ندارند

و اجرام اسـتبه جوهری شريف است كه همان عقل مج و اشرف از نفوس عقـول. رد

ميـان اجسـام سـماوی. مجرد همانهايند كه در لسان شريعت مالئكه مقرب نام دارنـد

و مخلوق عقول طوليه. رابطه عليت نيست و نقصـان در وجـود آنها معلول و هالك اند

از تعداد عقول نبايد كمتر. حركت اجسام سماوی دليل وجود عقول است. آنها راه ندارد

و عالم اجرام عنصری باشد )287تا 271همان،:نگ(.تعداد افالك

 كيفيت صدور مخلوقات

با اينكه صدور كثير از واحد، ممتنع است، مخلوقات بى شـمار چگونـه از واجـب

 اند؟ صادر شدهـ كه واحد من جميع الجهات استـ الوجود

م و نخستين صادر، عقل اول است كه چون ممكن بالـذات اسـت، ركـب از وجـود

و وجوب بالغير است و نيز امكان بالذات و. ماهيت حضرت احديت، تنها به او وجـود

و ماهيت، برخاسته از ذات اوست عقل دوم از وجـوب. وجوب داده است؛ ولى امكان

و فلك اقصا از امكانش موجود و فلك قمـر. شودمى عقل اول اين سلسله تا عقل نهم

رسد به عقل دهم يا عقل فعال كه كدخدای عالم اجساممى نوبتسرانجام. يابدمى ادامه

و  و نباتـات و مركـب، يعنـى جمـادات و پديد آورنـده اجسـام بسـيط عنصری است

)300تا 288همان،:نگ(.حيوانات است

 هاي نوين در حكمت سينوي گرايش

و مشائى كـه: بوعلى سينا را بايد در دو چهره مطالعه كرد يكى در چهره ارسطويى
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، شرف الدين(»زير ساخت آن بيش از هرچيز ارسطوئى است« نظامى عقل گرايانه كه

.دهدمى ارائه)26ص،4ج: 1370

و ديگر چهره و راه استقالل پيموده رود كـه بـه ارائـه مـى ای كه از وابستگى بريده

ج و مشـائيان طرحى و خويشتن حقيقى خود را بدون وابستگى به ارسطو ديد بپردازد

.نشان دهد

وـ از نگارش كتـابى) المدخل( او در مقدمه كتاب منطق شفا غيـر از كتـاب شـفا

و به مقتضای رای صـريحمى خبرـ لواحق دهد كه در آن فلسفه را مطابق طبع خويش

و مراعات جانب شركای  و به شق عصای آنها روی كه ارائه داده مشائى خويش نكرده

 او توصيه.اين كتاب همان است كه وی درباره فلسفه مشرقى نگاشته است. آورده است

امـا اگـر در پـى. كند كه اگر كسى در پى حقيقت ناب است به سراغ آن كتاب برود مى

و خشنودی شركای مشائى را ترجيح ومى حقيقت ناب نيست دهـد، بـه مطالعـه شـفا

و از جستجوی حكمت شرقى خـ ابـن سـينا،: نـگ(.ودداری كنـدلواحق آن بپردازد

)10ص،1المنطق:ق1371

ك هنگامى كه شاگردش ابوعبيد، عبدالواحد جوزجانى اوـ ه سـالهای متمـادی بـا

 كند كه شرحى بر آثار ارسطو بنگارد، از ايـن كـار سـربازمى از وی تقاضاـ زيسته مى

با مى و شأن خود را ومى التر از اينزند و تفسير آراء ارسطو بپـردازد بيند كه به شرح

و افكار ويژه خود باز بماند ص:نگ(.از بيان آراء )2همان،

او در مقدمه كتاب منطق المشرقين كه گويا بخشى از همان كتاب حكمـت مشـرقى

ا كند كـه چـون افكـار مشـائيان در هالـهمى اعالمـ است كه به دست ما نرسيده ز ای

و جهل فرو رفته بود، دوست داشته كتابى بنويسد مشتمل بر امهات مسائلى كـه تعصب

و با جودت حدس به دست آورده است و تأمل بسيار او اين كتاب. آنها را از راه دقت

و بـدين ترتيـب كتـاب  را تنها برای كسانى تأليف كرده كه به منزلـه خـود وی باشـند
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حكمت عوام است كه برای آنها كافى بلكه حكمت شرقى، حكمت خواصو كتاب شفا

و در كتاب لواحق شفا نيز افزون بر آنچه در شفا آمده در اختيار آنها  فوق نياز آنهاست

ص ابن سينا،:نگ(.دهدمى قرار )4بى تا،

اكنون سؤالى مطرح است كه آيا حكمت مشرقى همان حكمت اشراقى است كـه در

و ذوقى استفاده شد ه يا غير از آن است؟آن از روش بحثى

اومى دهد، معلوممى از اينكه او مشرقى ها را در برابر يونانى ها قرار شود كه مـراد

از حكمت شرقى حكمتى است كه منشأ آن شرق است، چنانكه حكمتى كه از يونانيان 

» منطـق«شود كـه آنچـه را يونـانى هـامى حتى او مدعى. است، منشأ آن غرب است

از اند، ممكن ناميده و دور نيست كه وی است نزد اهالى مشرق نام ديگری داشته باشد

)3ص، ابن سينا:نگ(.سوی غير يونانيان هم به دانشهايى دست يافته باشد

و محتـوا و از لحـاظ روش اگر اين حكمت، عينا همان حكمت يونـانى هـا بـوده

ر ا گريزگاهى قـرار چندان فرقى با آن نداشته باشد، چه لزومى دارد كه بوعلى سينا آن

و ميدانى برای آزاد انديشى خـود؟ همـان،: نـگ( دهد برای فرار از تعصبات جاهالن

)1ص

و در آنهـا همـواره جانـب او كه كتابهای متداول خود را به سبك يونانى ها نوشته

و از برانگيختن جاهالنى كه  و از خطاهای آنها چشم پوشيده مشائيان را مراعات كرده

و مخالفـت بـا مـىو تعمـق را بـدعت٤تكيه بـر ديوارنـد گويى ديرك های شـمارند

بامى مشهورات را گمراهى و برخورد آنها با متون فلسفى همچون برخورد حنابله دانند

)3همان،:نگ( كتابهای حديث است، خودداری كرده

و و هوای آزاد اسـت كـه طرحـى نـو درافكنـد و يك حال در پى يك فضای باز

دانـد، از آنهـا آگـاهى مـى را به منزله خويش بلكه خويشتن خـويشخواصى كه آنها 

)3همان،:نگ(.بخشد
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بنابراين، نبايد نگران اين باشيم كه دكتر ابراهيم مدكور حكمت مشرقى را مغاير بـا

يـا اينكـه) المدخل،مقدمـه مـدكور...ابـن سـينا: نـگ(.حكمت اشراقى دانسته اسـت

مدعى شده اسـت كـه از ابـن)ق 587-548( الدين يحيى بن حبش سهروردی شهاب

و عينـًا) كراريس( سينا دفترهايى در دست داشته كه آنها را بـه مشـرقيين نسـبت داده

و  و با كتابهای ديگرش چندان متفاوت نيست و فلسفه عامه است همان قواعد مشائيان

: 1375، شـرف الـدين:نگ(.با اصل مشرقى حكمای خسروانى ارتباطى نداشته است

در)9ص،4ج ای برای ابوجعفرمحمـدبن حسـين بـن مرزبـان نامهو يا اينكه ابن سينا

و اگـر كه در پاره»االنصاف«توضيح داده است كه در كتاب  ای از هزيمتها از بين رفته

بهمى تمام و مشـرقى تقسـيممى مجلد20شد رسيد، دانشمندان را به دو گروه مغربـى

و مباحثه و آنها را به معارضه و هرجا ميان آنها شعله دشمنى برخاسـته، كرده واداشته

و در آن كتاب كه متضمن  هزار مسأله است، دشواريهای28ميانشان به انصاف پرداخته

و مشائيان ديگر را توضيح داده است ص:نگ(.كتابهای ارسطو )10و9همان،

عمر بـر اينها هيچ كدام دليل اين نيست كه فيلسوف ذوفنون شرق، ار آغاز تا پايان

و هرگز برای تأسيس فلسفه و محتوا طريق مشائيان استوار مانده ای كه به لحاظ روش

و حركتى  و ارسطوئى هيچ گونه مغايرتى نداشته باشد، گامى برنداشته با فلسفه مشائى

.آغاز نكرده است

و عرفـانىـ اگر آن ماری گواشن فرانسوی كـه دربـاره شـناخت مكتـب فلسـفى

و غنوصىـ نى داشته استسينوی تالش فراوا رسـاله) گنوسـتيك( از تفسير عرفانى

و به استناد گفته شارح فارسى آن ) احتماالً جوزجانى( حى بن يقظان خودداری كرده

مدعى شده است كه مضمون آن در نوشته های عمده فلسفى ابن سـينا موجـود اسـت،

به اشـراق دارد وراه نبايد درباره تمايل شديد وی به تأسيس حكمتى نوين كه گرايش

)27همان،:نگ(.كند، ترديد كردمى رسيدن به حكمت متعاليه را هموار
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در مقابل گواشون، پژوهشگر برجسته فرانسوی، هانری كربن قرار دارد كه رسـاله

و دو نوشته تمثيلى ديگر ابن سينا و درباره آن  حى بن يقظان را به فرانسه ترجمه كرده

و سالمانـ و معتقـد شـدهـو ابسال رساله طير به پژوهش تأويلى عرفانى پرداختـه

و  است كه شارحان حى بن يقظان، همگى يك نقص مشترك دارند؛ چـرا كـه نمادهـا

ومى سمبولهای ابن سينا را به شناختهای تعليمى او باز بامى گردانند كوشند كه همه را

)همان:نگ(.شواهد عقالنى بازسازی كنند

و ابن سينا از عقل فعال، ذات مأل اعالئى ساخته كربن معتقد است با كه فارابى اند كه

درمى فيضو بركات خود زمينه اتصال بشر به خود را فراهم و اصالت عرفانى آنها كند

را. همين است » كمال اول جسـم طبيعـى آلـى« آنان هرگز به تفكر ارسطوئى كه نفس

آنهـا از انسـان بـه طريـق دريافـت كند، قانع نشـدند، بلكـه درك فلسـفىمى معرفى

.نوافالطونيان است

و شاگردش فرفوريس كه در قرن سومـ مذهب نوافالطونى را افلوطين اسكندرانى

و از افالطون پيرویمى ميالدی از نظـر آنهـا خـدا. پديد آوردنـدـ اند كردهمى زيسته

و هر وجـودی اسـ. مطلقًا متعالى است و ورای هر فكر و احد اول، صـادر.تاو واحد

)538تا533ص،1ج: 1375، كاپلستون:نگ(.فكر يا عقل است

كه متأسفانه به داليلى كه خود گفتهـ آنچه نبايد در شناخت چهره واقعى بوعلى سينا

از آن غفلت كرد، اين است كه نظـامـ پنهان مانده است است در حجاب تقيه از متعصبان

و برخـى عناصـرـ دين فلسفه مشائىای است از عناصر بنيا فلسفى او آميزه ارسـطوئى

ج:نگ(.مشخص جهان بينى نوافالطونى در پيوند با جهان بينى اسالمى ص4شرف، ،8(

و علـّو. او در نظريه فيض يا صدور، گرايش نو افالطونى دارد و كمال ذات خداوند

ومى ای است كه خير از او فائض آن به گونه و او از اين فيضـيان، آگـاه خشـنود شود

. او فاعل بالطبع نيست. است
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 او ذات خود را به عنوان اينكه عقل محضو مبدأ نخستين همه خيرات است ادراك

و خير محض) 403و 402صق،1404، ابن سينا:نگ(.كند مى او عاشق ذات خويش

و به همين جهت است كه نظام خير، معشـوق  است؛ همان ذاتى كه مبدأ نظام خير است

و  و تعقيب و طلب و دستخوش انفعال بالعرض اوست، بدون اينكه حركت شوقى داشته

ص:نگ(.جستجو شود )363تا 355همان،

رد كه او حتى در كتابهای عمومى خـود بيان چنين مطلبى آشكارا حكايت از اين دا

و پنهان خـود برداشـته  و پرده از چهره واقعى گرايش نوافالطونى خود را آشكار كرده

اگر گـاهى مخالفـت خـود را بـا«: گويدمى او خود در مقدمه منطق المشرقيين. است

، سـيناابن(».توانستيم شكيبايى كنيم نمى مشائيان اشكار كرده ايم، در موردی است كه

)3ص

ای از همان مواردی نيست كه شـكيبايى بـر آن ممكـن نبـوده آيا بيان چنين نظريه

 است؟

كـه از راهـ خواهيم از بوعلى سينا يك فيلسوف صـوفى، همچـون ابـن عربـى نمى ما

و دريافتهای عاشقانه به تأسيس مكتب فلسفى وحدت وجودی  پردازدمى مشرب صوفيانه

صم1946،ابواعالء عفيغى:نگ( و. بسازيم)9، و با جذبه بلكه عرفان او عقل گراست

و اكتفا كردن به طوری ورای طور عقل گام و شطح محض صوفيانه .زند نمى شور

و ذوق دست به دست هم داده اند تا حكمتـى پديـد در كانون حكمت سينوی، عقل

و نه همچون دريافتهـای صـوف يانه، آورند كه نه همچون حكمت مشائى، بحثى محض

و ممكن است به گونه ای از يكديگر بيگانه باشـند كـه هـيچ كـدام ذوقى محض است

.ديگری را به رسميت نشناسند

و بـه همـين بيند كه بحثى محـض اسـتمىو حكمت مشاء را از اين جهت قاصرا

چنـين كـاری درخـور شـأن. جهت نتوانسته است تجرد نفوس فلكى را اثبـات كنـد
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بـه نظـر خواجـه ...) ابن سينا(.خان در حكمت متعاليه باشندحكيمانى است كه از راس

و حكمت ذوقـى  طوسى، راسخان در حكمت متعاليه كسانى اند كه ميان حكمت بحثى

و تفكر اكتفـا كنـد،. اند جمع كرده و تنها به استدالل و ذوق نباشد اگر كسى اهل كشف

و استدالل محض فا .نهـد نمى صله دارندهرگز پای بر قله معارفى كه از دسترس بحث

و فخررازی:نگ( )228ص،2ج:ق1404، خواجه طوسى

را مـى او هنگامى كه از تشبه نفوس فلكى به مبادی عاليه سـخن گويـد، خواننـده

كند كه نبايد برای رسيدن به كنه آن خود را به تكلف بياندازد؛ چراكه قوایمى نصيحت

تاـ مادامى كه در اين عالم غربت گرفتارندـ بشری از درك حقايقى نازل تر عاجزند،

اما اگر خواننده بخواهـد از راه! چه رسد به اينكه بخواهند به كنه حقيقت تشبّه برسند؟

و رمزی دست هـمى مجاهدت، به حق برسد، چه بسا به راز و م يابد كـه هـم آشـكار

)302ص: 1381ابن سينا،:نگ(.پنهان است

م و رياضـت در راه به نظر خواجه مراد ابن سينا از جاهدت، كوشـش در راه تأمـل

و پرهيز از تقليد از مشائيان است اگر كسى در اين راه گـام نهـد، رازی كـه بـر. تفكر

)174ص:ق1379، طوسى:نگ(.شودمى فلسفه مشاء پنهان است، بر وی آشكار

 همـان،( جای تعجب است كه چرا خواجه كه خود در شرح فصل نهم از نمط دهـم

و تأمالتپذ) 399ص يرفته است كه برای پى بردن به تجرد نفوس فلكى حكمت بحثى

و ذوق را الزم شمرده، در اينجا از آن  و كشف و فكری كافى نيست و رياضتهای نظری

و ارزشمند غفلت كرده است؟  مطلب نفيس

امام فخر رازی احتمال داده است كـه مـراد ابـن سـينا از مجاهـدت در راه طلـب

ی باشد كه خواجه گفته است، يا اين كه مراد تصفيه نفس از عاليـق حقيقت، همان چيز

الطوسى:نگ(.شود كه حقايق غيبى در نفس انتقادش يابدمى بدنى است؛ چراكه سبب

ج1404،و الرازی )16ص،2ق،
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و از اصوالً بوعلى سينا در چهار جـای كتـاب اشـارات كـه گويـا آخـرين كتـاب

دائرة المعـارف بـزرگ)6ص،4ج:1370الدين شرف:نگ( برجسته ترين آثار اوست

در سه مورد، تنهـا بـه ذكـر راز. اسالمى نظريه تجرد نفوس فلكى را مطرح كرده است

و فهـم آن  و پوشيده معرفى نموده و در مورد چهارم، آن را مستور بودن آن اكتفا كرده،

ب: را بر عهده راسخان در حكمت متعاليه دانسته است و يكى نمط سـوم، فصـل يسـت

و چهارمى  و چهاردهم و ديگری نمط ششم فصل دهم .نمـط دهـم، فصـل نهـمهشتم

)95و94ص: 1382، بهشتى:نگ(

و ستر، نمايان گر اين حقيقـت اسـت كـه او تكرار اين مطلب، آن هم به عنوان سّر

ومى روش بحثى را برای شناخت حقايقى مفيد و مكشوف باشد، نه سّر داند كه عالنيه

و درك آنها عاجز معرفىمستور وگ كند؛ با اين كه درميانمى رنه چرا مشائيان را از فهم

و ماهر بوده آنها افرادی بوده و حداقل، پيشـوای آنهـا اند كه در روش بحثى استاد ـ اند

ای است كه بوعلى سينای پرتوقع را در برابر خود به تواضع واداشته در مرحلهـ ارسطو

)1ص:م1910، ابن سينا:نگ(!است؟

و سلسله عقـول تـا عقـل فالسفه مشائى معتقد بودند كه صادر اول عقل اول است

آن مـى عقل اول به همراه عقل دوم، فلك اقصى را ايجـاد. يابدمى دهم ادامه و از كنـد

و هشت عقل ديگر موجود عقل دهم آخرين. شوندمى پس به ترتيب فوق، هشت فلك

ا و اجرام عنصری استعقلى است كه ايجادكننده عالم ای بوعلى سينا به گونـه. جسام

و الزممى زيركانه بيان كند كه الزم نيست صادر اول، ايجادكننـده فلـك اقصـا باشـد

و  نيست كه سلسله طولى عقول با پايان گرفتن سلسـله طـولى افـالك پايـان بپـذيرد

در توان سلسله نمى اند، به هيچوجه بنابراين، عليرغم آنچه مشائيان گفته طولى عقول را

و محصور كرد و ايـن نيسـت) 277تا 275ص:1382،بهشتى:نگ(.ده عقل، محدود

.مگر به بركت حدس صائب او
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او در مقدمه كتاب منطق المشرقيين كه بخشى از كتاب عظيم حكمة المشرقيين بوده

و جان مايـه  هـای است، عالقه خود را به فراهم كردن كتابى كه مشتمل بر همه اّمهات

و تفكـرمى علم حقيقى است، اعالم و استنباطات خـود را ناشـى از دقـت بسـيار كند

و حدس صائب )4ص:م1910، ابن سينا:نگ(.داندمى فراوان

و از حـّل آن عـاجز مـى ای دچـار حيـرت او كسى است كه هرگاه در مسأله  شـد

و نمازمى ماند، به مسجد جامع بخارا مى و دست نيازمى رفت به درگاه معبود بى گزارد

و از پيشگاه او عاجزانه تقاضای كشف راز كرد، تا مبدع كل، گـرهمى نياز برمى داشت

و دشوار را آسانمى مشكل را كممى گشود و با اين كه رامى كرد و بيشتر شب خوابيد

ومى به مطالعه و در عالم خواب اگر مغـز گذرانيد، خوابش هم خاصيت بيداری داشت

و محل دريافت حقـايق اعصاب فعا و جانش كانون الهامات الهى ليتى نداشت، ولى دل

صج:نگ(.غيبى بود )همان،

و عالمان فرمود نهج(٥»خوشا خواب زيركان«: بى جهت نيست كه موالی عارفان

)145البالغه، حكمت 

و گـام بـر نردبـان بوعلى سينا نه تنها از لحاظ روش، گرايش اشراقى پيـدا كـرده

م و تعصـب، بـه نـوآوری هـايىحكمت  تعاليه گذارده، بلكه به خاطر گريـز از تقليـد

و نـه در عـالم اسـالم  در فلسـفه اسـالمى. دست يافته كه نه در يونـان سـابقه داشـته

و عدم«مسائلى وجود دارد كه تحت عنوان ومى دربار� آنها بحث» مسائل وجود شود

 اظهـارنظر دربـار� آنهـا بسـتگىاهميت آنها به حدی است كه سرنوشـت فلسـفه بـه 

و بـوعلى سـينا يـازده مسـأله. دارد  ارسطو به بيان سه مسأله از آن مسائل پرداخـت

و بعـدها صـدرالمتالهين بـر تعـداد آنهـا افـزود :1354، بهشـتى: نـگ(.را بيان كـرد

)چهار

و و گريز او از تقليـد اگر نبود محصور نماندن ابن سينا در چارچوب حكمت بحثى



 �21 احمد بهشتي

� �ين� سا� هفتم� � تابستا� عقل ��۱۳۹۴شما�! �� ��هم� بها

استقالل طلبى او در كشور پهناور فلسفه، چگونه ممكن بود كه به آن همـه ژرف داعيه

و نوآوری دست يابد؟ !نگری

او هرچند بر ابطال حركت جوهری در برخى از آثار خود اصرار ورزيده است، ولى

و برجسته ترين اثر خود وـ اشاراتـ در همان واپسين از نفس ناطقه، حركـت كمـى

و وضع و أينى و بـالعرضـى را مطلقاً كيفى و در الهيـات شـفا،ـ بالذات نفـى كـرده

و از نقص به كمال پذيرفته است آيا اين به معنای قبول.استكمال نفس را از قوه به فعل

و عدم انكار آن به نحو سلب كلى نيست؟ 18ص:1382،بهشتى:نگ( حركت جوهری

)19و

و معقول شديدًا بـه فرفو آنـ ريـوساو در مبحث اتحاد عاقل كـه كتـابى دربـار�

و آن كتاب را خرمای گنديدهو مشائيان كه ثناگوی آن كتاب بودهـ نگاشته اند، تاخته

و  و خرد دانسـته و تابعانش را عاری از فهم و نويسنده يا پستان خشكيده معرفى كرده

هرچنـد) 176تا 149،ص 1386همان:نگ(.با دالئلى نظريه آنها را ابطال كرده است

و بـه  و معقول را به يك معنای سطحى، باطـل نگارنده معتقد است كه وی اتحاد عاقل

)199تا 197ص، همان:نگ(.يك معنای دقيق باور دارد

و مشائى محض نيسـت، بلكـه چنانكـهـ اگر نه اين است كه حكمت او ارسطويى

و ذوقى در چارچوب جهـان بينـى بـى همتـای آميزهـ اشاره شد  ای ازحكمت بحثى

و حدس، معتقد شودمى اسالمى است، چگونه است كه او در مقام بيان وجه افتراق فكر

در كه حدس، قوه و طلـب يـا بـدون آن ای است كه حد وسط برهان را به دنبال شوق

و باالترين مرتبه حدس را قوه قدسىمى ذهن تمثل ، ابـن سـينا:نگ(!نامد؟مى بخشد

كه) 244و 243ص:1381 عقـل)35/24النور،( او با الهام از آيه نورو چگونه است

را» مشكات« بالقوه را  را» شجره زيتونه«و قوه فكر و عقـل» زيـت«و قـوه حـدس

و تمثـل معقـوالت نائـل شـده» زجاجه«بالهلكه را و عقل بالفعل را كـه بـه مشـاهده
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و لو لم تمسسه نار«و قوه قدسيه را آنكه» مصباح« و عقل مسـتفاد»يكاد زيتها يضيئ

» نـار« شود،مىو عقل فعال را كه موجب اشتعال چراغهای عقول» نور على نور« را

شـرحى االشـارات،243و 242ص: 1381ص همـان،...ابن سينا:نگ( ناميده است؟

)155تا 1/153

و بيـنش نوافالطـونى در آيا بيان چنين مطالبى حاكى از تأثير جهان بينى اسـالمى

 وی نيست؟نظام فلسفى سين

: نـگ(و عليرغم اينكه غزالى فالسفه را منكر علم واجب به جزئيات معرفى كردها

و فارابى را نشانه رفته، با موشكافى ويژه) 217تا 206ص، غزالى ایو در حقيقت، او

و به آيه شريفه ال فـى«:آن را ثابت كرده و ال يعرب عنـه مثقـال ذّرة فـى الّسـماوات

و سرانجام گفته است)4هآي،24:سبا(»األرض خزانه های غيب دست: تمسك جسته

و هيچ كس جز او و نمى اوست و با الهـام از تعبيـرات قرآنـى، او را عـالم پنهـان داند

و حكيم شناخته است و عزيز )362و359ص:ق1404، ابن سينا:نگ(.آشكار

وـ او عليرغم اينكه غزالى همه فالسفه را و فارابى منكرـ ديگران اعم از ابن سينا

مسائل عالم پس از مرگ را به دو دسته) غزالى:نگ( معاد جسمانى معرفى كرده است

و تصديق خبر نبوت، قابل اثبـات: تقسيم كرده يك دسته آنهايى كه جز از راه شريعت

و آنچه در عالم پس از مرگ به بدن درايـن بـاره. رسدمى نيستند، مانند معاد جسمانى

و  و آقا و مـا وظيفـه داريـم كـه اخبـارآن٦داد سخن داده|موالی ما محّمدپيامبر

و دسته ديگر آنهايى كه عقل به آنهـا و مقـام واالی مـى بزرگوار را تصديق كنيم رسـد

و شقاوت نفسانى گو ايـن كـه در ايـن. نبوت آنها را تصديق كرده است، مانند سعادت

)423ص:ق1404،سيناابن:نگ(.رسند نمى حيات دنيوی اوهام ما به آنها

و متحيّـران: او شكّاكان را به دو گروه تقسيم كرده معانـدان قابـل عـالج. معاندان

و گرسنه نگاه داشـت، ناچـار. نيستند آنها را بايد به آتش انداخت يا شالق زد يا تشنه
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و گرسنگى شكوه كنند و از سوختن يا درد يا تشنگى شوند دست از شكّاكيت بردارند

.يكى از دوطرف نقيض زبان به اقرار گشايندو نسبت به

را بايد با يـافتن منشـأ حيرتشـانـ كه به بيماری حيرت گرفتارندـو اما متحيران

اگـر بـه. منشأ حيرت آنها يا اختالف بزرگان است يا علـل ديگـری دارد. درمان كرد

در اند، بايد به آنهـا فهمانيـد كـه انسـان خاطر اختالف بزرگان دچار حيرت شده هـا

و اشـتباه دانسـت و نبايد همه بزرگان را بركنار از خطا و اشتباهند تنهـا. معرض خطا

و خطا )54تا48همان،:نگ(٧.شوند نمى پيامبرانند كه از هيچ جهتى دچار سهو

 اينجاست كه بازهم تأثير جهان بينى اسالمى در ساختار حكمـت سـينوی آشـكار

.شود مى

 نتيجه

و حكمت سينوی در قال و ارسـطويى ب هيچ يك از فلسفه هـای رايـج افالطـونى

و غربى گنجد؛ بلكه او فيلسوفى است كه قبل از آن كه يك فيلسوف باشـد، نمى شرقى

و افكارش را در چـارچوب جهـان بينـى اسـالمى مـورد  و بايد او يك مسلمان است

ج. مطالعه قرار داد و استشهادی كه او در جای ای تصنيفات تأمالت او در آيات قرآنى

و تسليم او در برابر مقام  و نيز سرسپردگى و احيانًا احاديث دارد، و آثار خود از آيات

دهد كه او انديشمندی است كه نه عاقـل بـىمى نشان|شامخ نبوت ختميه محّمديه

و دينداری است كه  و نه دين دار بى عقل است، بلكه عاقلى است كه دغدغه دين، دين

.ددغدغه عقالنيت دار

و بـا تمـام وجـود|اسالم ناب محمدی كه بوعلى سينا در مهد آن رشـد يافتـه

و عـاقالن بـى  و ذوق گرايى است و دل باخته آن گشته، منادی عقل گرايى سرسپرده

و به همين جهـت اسـت كـه رهبـر فقيـد انقـالب  و ذائقان بى عقل را برنمى تابد ذوق
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بـ اسالمى و هم عارف و هم فيلسوف  كـرد كـه كسـى كـهمى توصيهـودكه هم فقيه

 ...)بهشتى(.خواهد عرفان بخواند، بايد يك دوره فلسفه خوانده باشد مى

و ذوق باشد، حكمت متعاليه ناميـد پـس. بوعلى سينا حكمتى كه جامع ميان بحث

.اند حكمت متدانيه است حكمت آنهايى كه تنها به بحث يا به ذوق اكتفا كرده

و بيداردل تقسيم كرده اسالم مردم را به دو و روشن ضمير گروه سنگدل يا كوردل،

و)22، آيه39:زمر(٨است و عمل صالح قلب انسـان را روشـنى و اخالق نيك ايمان

و روح انسان را لطيفمى صفا با اين وصف، عقل هم كار خود را خوب. كندمى بخشد

و اخالق فاسد، موجـب سـنگ. دهدمى انجام و فسق و تيرگـى روحدرمقابل، كفر  دلى

و ای روی آورده عقل افرادی كه به چنين ورطـه. شود مى انـد، همـان عقـل چنگيـزی

و هالكويى خواهد بود .ابن سينا پايبند عقل رحمانى است نه عقل شيطانى. يزيدی

ها نوشت پي
مى.١ و ممكن تقسيم سپس موجـود ممكـن،. شود بايد توجه داشت كه از نظر فالسفه مشائى وجود يا موجود به واجب

و عرض است .قابل انقسام به جوهر

و بايد نفس را بر اقسام فوق افزود.٢ .از نظر مشائيان جوهر پنج قسم است

و عرض،.٣ و به جوهر و ممكن، تقسيم اولى .ثانوی استتقسيم به واجب

َسن,َدٌ({.٤ م. ُخُشٌب غ,ُهْم
َ
)4، آيه63منافقون؛(}َكك

.َحبدا نوُم األكياس.٥

و موالنا محمد.٦ و سيدنا و الشقاوةالتى اكسب البدن|وقد بسطت اشريعة الحقهاالتى أتانا بها نبينا .حال السعادة

ال مالئكة مع ذلك فليس يجب أن يكونو.٧ ال يؤتون مـن جهـة ... متكافئين فى االصابة ان الناس ناس بل االنبياء الذين

.غلطًا او سهوا

.افمن شرح اّهللاٰ صدره لإلسالم فهو على نور من ربّه فويل للقاسية قلوبهم من ذكراّهللاٰ اولئك فى ضالل مبين.٨
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