ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ

t.me/mahmoudi_izeh

ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر ﻣﻬﻢ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
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ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﺑﺎ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻓﻠﺴﻔﻪ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1400 - 1401 :

 -1اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ درﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻟﻘﺎب ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺷﻬﺮت دارد ؟
 -2اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ دراروﭘﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

دورۀ میانی

شیخ الرئیس فلسفه
   

  

ﻧﮑﺘﻪ

  

 ) 1حسین بن عبداهلل بن سینا ،در مشرق زمین به «ابن سینا» و «ابوعلی سینا» و با القاب باشکوه
2 1
دارد و()در اروپا او را « اویسنا »1و « اویسن »2و « شاهزادۀ
«حجه الحق» شهرت
«شیخ الرئیس» و ُ
اطبا» می 2
نامند(.او از داناترین و پرآوازه ترین حکما و دانشمندان ایرانی و از مشاهیر علم و حکمت
در جهان به شمار می آید.
ابن سینا در سال   ٣٧٠هجری در یکی از روستاهای بخارا متولد شد .این فیلسوف در
زندگی نامه ای که برای شاگرد وفادار خود ،ابو ُعبید ج ْو َزجانی ،نگاشته مراحل رشد علمی و فلسفی
خود را توضیح داده است .در این زندگی نامه آمده است که پدر ابن سینا وی را در همان کودکی
به معلم قرآن و ادب می سپارد و او چنان در آموختن پیش می رود که مردم از میزان دانش وی در
ده سالگی شگفت زده می شوند.
ابن سینا در منطق و ریاضیات شاگرد ابوعبداهلل ناتلی بود ا ّما به سرعت بر معلم خویش
پیشی گرفت؛ به گونه ای که قسمت های دشوار کتاب را برای استاد خود روشن می کرد.
 ) 6او از همان کودکی و نوجوانی چنان مطالعه می کرد و به آموختن عالقه نشان می داد که در
شانزده سالگی بیشتر علوم زمان خود را در ریاضیات ،منطق ،فقه ،فلسفه و طب فرا گرفت و
دانشمند بزرگ زمان خود شد6 .
(
 -4اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺧﻮد راﺑﺮاي ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدش ﻧﻮﺷﺖ ؟ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ
 -5اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ درﻣﻨﻄﻖ ورﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺎﮔﺮد ﮐﺪام اﺳﺘﺎد ﺑﻮد ؟ اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺗﻠﯽ
 -6ﭼﺮا اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم زﻣﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ؟ ان ﻋﻠﻮم ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
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1. Avicenna.
2. Avicenne.

ﻧﮑﺘﻪ  :داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

« نزد ناتلی شروع به خواندن باب «کلیات
خمس» کردم .چون به تعریف جنس
رسیدیم ،چند سخن بر او ایراد نمودم که
بسی به شگفت آمد و به پدرم گفت :البته
او را به غیر از تحصیل ،به کاری مشغول
مساز .هر مسئلهای که ناتلی مطرح
میکرد ،میفهمیدم و بهتر از خود او آن
را تصور میکردم».
   

ابن سینا خود می گوید« :علم طب از علوم دشوار نیست و من پس از مدت
کوتاهی در آن مهارت یافتم … 1با این همه ،از مناظره در علم فقه و آموختن
آن فارغ نبودم .در آن زمان ،شانزده سال از عمر من گذشته بود .پس ،مدت
یک سال و نیم دیگر نیز با جد ّیت به مطالعه پرداختم و بار دیگر منطق و سایر
اجزای فلسفه را دوره کردم .در این مدت ،روزها و شب ها را به مطالعه و طلب
علم می گذراندم .هنگام مطالعه ،هر مطلبی به نظرم می آمد ،مقدمات آن را
می نوشتم ،در آن نظر می کردم و شروط آن را منظور می داشتم تا آنکه حقیقت
آن بر من معلوم می شد .اگر در مسئله ای حیران می ماندم و بر ح ّد وسط قیاس آن
ﺧﺪاوﻧﺪ
راه نمی بردم ،به مسجد جامع می رفتم و نماز می گزاردم و نزد ُمبدِع کل ،زاری
تضرع می کردم تا آنکه بر من آشکار می گردید و شب به خانه برمی گشتم و
و ّ
به قرائت و کتابت مشغول می شدم و چون خواب بر من غلبه می کرد یا ضعفی
در خود مشاهده می کردم ،تجدید قوا می کردم و باز به قرائت مشغول می شدم
و بسیار بود که در خواب همان مسائل بر من مکشوف می شد».
درس

از این نقل مختصر از زندگی ابن سینا ،چه نکاتی را می توان برداشت کرد؟
 1اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﻤﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر وي
..............................................................
 2ﺗﻮأم ﮐﺮدن دﯾﻨﺪاري و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
..............................................................
٤٢٥

)

    

درسال هـ .قسلطانمسعودغزنوی
به اصفهان حمله کرد .ابنسینا که نزد
عالءالدوله ،حاکم اصفهان ،احترام خاصی
ﻧﮑﺘﻪ روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی ،عقلی و استداللی است .او این داشت ،آهنگ همدان نمود .در مسافرت،
بیماری قولنج وی عود کرد .ابنسینا
روش را که ارسطو پایه گذاری کرده بود و بعدها وارد جهان اسالم شد ،به اوج
احساس کرد که دیگر یارای مقابله با
5
رساند .ابن سینا فلسفۀ مشائی را نیز به صورت مد ّون و نظام مند ارائه کرد 5 2.بیماری را ندارد .پس ،به اطرافیان گفت:
«نَفْسی که تدبیر بدن من بر عهدۀ اوست،
 -1روش اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ درﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻋﻘﻠﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
از تدبیر عاجز شده و دیگر درمان سودی
ندارد ».چند روزی به این حال گذشت.
 -2ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار روش ﻋﻘﻠﯽ واﺳﺘﺪﻻﻟﯽ درﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ؟ ارﺳﻄﻮ
 -3ﭼﻪ ﮐﺴﯽ روش ﻋﻘﻠﯽ واﺳﺘﺪﻻﻟﯽ درﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧﺪ؟ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ او دارایی خود را به فقرا بخشید و روزها
 -4ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ي ﻣﺸﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪون وﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اراﯾﻪ ﮐﺮد؟ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و شبها قرآن میخواند و نماز و نیایش
تشیع و با
میکرد .سرانجام ،در آیین ّ
 .1ابن سینا کتاب «قانون» را که قرن ها در آسیا و اروپا کتاب درجه ا ّول دانشگاهی در طب شمرده می شد ،در  16سالگی اعتقاد و پارسایی کامل در سپیده دم روز
نوشته است و این نشانۀ نبوغ شگفت انگیز وی بوده است.
دیده از جهان
جمعه ا ّول رمضان
 .2فلسفۀ مشّ اء ،محمد ذبیحی ،صص و . 1
فروبست.

(



٤٢٨

١٠

١

 -5اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ي ﻣﺸﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم داد ؟
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 -1اﺛﺎر اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﺤﺘﻮي ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻔﺎ ،ﻧﺠﺎت ،اﻧﺼﺎف ،اﺷﺎرات و ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﯾﯽ

ﻧﮑﺘﻪ

تألیفات

ابن سینا در طول زندگی نسبت ًا کوتاه و پرماجرای خود بیش از دویست کتاب
و رساله در شاخه های گوناگون علم و فلسفه نوشت که برخی از آنها قرن ها در
مراکز علمی شرق و غرب تدریس شده اند و برخی امروز هم تدریس می شوند.
کتاب های زیر از مهم ترین آثار او هستند :ﻣﺤﺘﻮي ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟


 1 }1قانون ):که نوعی فرهنگ نامۀ پزشکی است ،از معروف ترین آثار ابن سینا
به شمار می رود و به زبان های التین ،انگلیسی ،فرانسه و آلمانی ترجمه
ﻣﺤﺘﻮي ﮐﺘﺎب ﺷﻔﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
شده است(.

کتاب قانون

   

¨
دایره المعارف عظیم علمی و فلسفی است و مشتمل
 2شفا):این کتاب نیز یک
بر موضوعاتی چون منطق ،ریاضی ،علوم طبیعی و الهی می باشد .قسمت
الهیات شفا که دربردارندۀ فلسفۀ ابن سیناست ،کامل ترین مرجع حکمت
مشائی است و هم اکنون نیز در حوزه های علمی و مراکز دانشگاهی از
مهمترین کتب فلسفی بهحساب میآید( .



کتاب شفا

 3نجات :بیانی مختصر در فلسفۀ ابن سیناست و به بیشتر زبان های زندۀ
دنیا ترجمه شده است.


 4انصاف :دارای بیست جزء و شامل  ٢٨هزار مسئله بوده که در حملۀ غزنویان
به اصفهان به غارت رفته و تنها چند جزء آن باقی مانده است.


 5اشارات و تنبیهات :آخرین دیدگاه های ابنسینا در حکمت را شامل میشود
و امروز هم جزء کتابهای درسی است.


 6دانشنامۀ عالیی :به زبان فارسی است و ابواب مختلف حکمت در آن
مندرج است .این کتاب در اصفهان و برای عالء الدوله ،حاکم آن شهر
نوشته شده است1 .

کتاب نجات

{

 -2ﻃﺒﯿﻌﺖ ازﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

طبیعت شناسی ابن سینا
) 2از نظر ابنسینا ،طبیعت مرتبهای از هستی است که دارای حرکت است و رو به
مقصدی خاص دارد و این مقصد جزء ذات عالم طبیعت و از آن جداییناپذیر است2 .
(
کتاب دانشنامۀ عالیی
80

) 3علت نام گذاری این عالم به «طبیعت» بدان جهت است که اجزای این عالم،
هرکدام طبع و ذات خاصی دارند که منشأ حرکات و تغییرات اجزا و افراد عالم

 -3ﻋﻠﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاري اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ» ﻃﺒﯿﻌﺖ« ازﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
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 -1ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ازﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻤﮑﻦ و اﺣﺴﻦ اﺳﺖ؟
 -2از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺷﯽء را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﯿﺮ و ﮐﻤﺎل ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﺮط ان ﭼﯿﺴﺖ؟
 -3از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ آﯾﺎ ﺷﺮور و ﺑﺪي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

طبیعت هر شیء آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق
) 2به نظر ابن سینا
ِ
3
می دهد؛ به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار 2
نگیرد(.حتی)آنچه ظاهراً شر
و بدی به نظر می رسد ،مانند پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار یا حتی
وقایع ویرانگر طبیعی همچون سیل و زلزله ،همگی در یک نظم کلّی جهانی
تأثیر مثبت دارند و به کمال نهایی طبیعت کمک می کنند .به همین جهت ،با
نگاه کردن به بخش کوچکی از جهان طبیعت نمی توان دربارۀ آن داوری کلی
کرد؛ مث ً
ال زرد شدن برگ های سبز درختان در پاییز برای کسی که فقط پاییز
را می بیند ،حادثه ای ناگوار تلقی می شود ا ّما کسی که چهار فصل را مشاهده
3
میکند ،میداند که پاییز نقش ویژۀ خود را در اعتدال طبیعت به انجام میرساند(.

 ) 5ابن سینا از ما می خواهد که عالوه بر مطالعۀ عالم طبیعت برای کشف ویژگی ها
و روابط پدیده های آن (که به شکل گیری علوم طبیعی منجر می شود) ،در رابطۀ
5
وجودی این عالم با مبدأ ّ
کل جهان هستی نیز تأمل کنیم(.شیخ الرئیس می گوید:

«) 6آیا میدانی پادشاه کیست؟ پادشاه راستین آن توانگر و بینیاز مطلق است که
هیچ چیز در هیچ چیز از او بینیاز نیست .ذات هرچیزی از اوست؛ زیرا ذات هر چیز
یا از او پدید آمده یا از چیزی پدید آمده که خود آن چیز را خداوند بهوجود آورده است.
پس ،همۀ چیزهای دیگر بنده و مملوک اوست و او به هیچ چیز محتاج نیست6»1.
(

  

 ) 1خداوند ،عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده و همۀ اجزای آن
چنان ترکیب و تألیف شده اند که بهترین نظام ممکن ،یعنی نظام احسن را تحقق
1
میبخشند( .

  

طبیعت می باشد .خود این عالم نیز به عنوان یک «کل» ،طبع و ذاتی دارد که
منشأ و مبدأ حرکات و تح ّوالت آن است3 (.

هر سو که دویدیم همه روی تو دیدیم
هر جا که رسیدیم سرکوی تو دیدیم
هرسرو روان را که در این گلشن َدهر است
1
بر ُرستۀ بُستان و لب جوی تو دیدیم

سیره نویسان نوشته اند که ابن سینا با
ابوسعید ابی الخیر ،عارف نامی قرن
پنجم دیدار نموده است .پس از این
دیدار ،از ابن سینا پرسیدند که شیخ را
چگونه یافتی؟
ابن سینا گفت :هرچه من می دانم او
می بیند.
از ابوسعید پرسیدند :بوعلی را چگونه
یافتی؟
ابوسعید گفت :هرچه را ما می بینیم ،او
می داند.
مورخان در این دیدار حضوری
برخی ّ
تردیدهایی کرده اند .لیکن آنچه گزارش
شده ،بیان وضعیت حال فیلسوف و
2
عارف است.

 ) 7از نظر ابن سینا،تأمل در رابطۀ طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا در کنار تحقیق
در روابط میان پدیده ها ،دانشمند و محقق را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد و به
باطن آنها می رساند؛ آنها را به خشوع و خشیت در برابر حق می رساند و مصداق
آیۀ شریفۀ «اِن َّما َیخْ شَ ی الل َّٰه مِن عباده العلماء ـ تنها بندگان عال ِِم خداوند خشیت
او را به دل دارند 2ـ می سازد -5 7(3.اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ؟

 -6اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ درﺑﺎره ي ﻣﺒﺪا ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟


 .1اشارات و تنبیهات ،نمط ششم ،تذنیب.
 .2سورۀ فاطر ،آیۀ .28
 .3برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به :نظر متفکران اسالمی درباره طبیعت ،سید حسین نصر ،انتشارات دانشگاه تهران.

 .1شمس مغربی.
 .2فلسفۀ مشاء ،محمد ذبیحی ،ص 4و
¨
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،4ص.26

 -7ازﻧﻈﺮاﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺗﺎﻣﻞ درﭼﻪ ﭼﯿﺰي داﻧﺸﻤﻨﺪ وﻣﺤﻘﻖ را ازﻇﺎﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ وﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﻧﻬﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
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تأمل

دیدگاه ابن سینا دربارۀ عالم طبیعت را مطالعه کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
  

 1چرا ابن سینا عالم طبیعت را هدفمند می داند و برای آن هدف و مقصد قائل است؟
دﻟﯿﻞ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ
.........................................................................................
او در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﮑﻤﺖ و اﺗﻘﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم وﻧﻈﺎم اﺣﺴﻦ اﺳﺖ
.........................................................................................
  

2

چگونه ابن سینا طبیعت را یک مجموعۀ دارای اعتدال و رو به کمال می داند ،در عین حال که از اموری مانند
مرگ ،سیل ،زلزله و نظایر آن هم آگاهی دارد؟ اﻋﺘﻤﺎد اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻣﻮري
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺣﺘﻤًﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ دارد
.........................................................................................
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮادث ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﺮاﺑﯽ
.........................................................................................
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ



  

 3شهرت ابن سینا در طب و طبیعت شناسی کمتر از فلسفه نیست .پس ،چرا نگاه او به طبیعت با نگاه کسی
که فقط در زیست شناسی یا طبیعت شناسی تخصص دارد ،متفاوت است؟ آیا این قبیل تفاوت ها را امروزه
هم می توان مشاهده کرد؟
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻟﻬﯽ ﻗﻮي و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ
ﻼ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در
ً .........................................................................................
ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ درﺳﺖ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ وي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؛ ﻣﺜ
 .........................................................................................روش ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﯿﻦ ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،روش ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﺾ را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن

ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد دروازه ورود ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ اﻟﻬﯿﺎت ﻗﻮي اﺳﺖ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺮوزي ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺗﻨﻬﺎ روش رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ و اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ

تفکر
  

حی بن یقظان» آورده است:
ابن سینا در داستان عرفانی ـ
ِ
فلسفی « ّ

سبب پنهان شدن وی است .چنانکه آفتاب اگر چند اندکی
شدن وی ِ
«نیکویی وی پردۀ نیکویی وی است و آشکار ِ
1
روشنی وی است».
پنهان شد ،بسیار آشکارا شد و چون سخت پیدا شد ،اندر پرده شد .پس ،روشنی وی پردۀ
ِ

مقصود ابن سینا از این عبارت چیست؟ آیا می توانید آن را توضیح دهید؟

اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد
............................................................................................
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ٔ وﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
............................................................................................
ﻣﺸﺎﻫﺪه ان زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ را ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺟﻠﻮه ﻫﺎ و ﺗﺠﻠﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ

حی بن یقظان دارند).
حی بن یقظان اثر ابن سینا ،ترجمۀ ابو ُعبید جوزجانی ،شاگرد وی( .فیلسوفان و عرفای دیگری هم قصه هایی با نام ّ
 .1قصۀ ّ
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 -1ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻬﺮوردي ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟ ﺣﮑﻤﻪ اﻻﺷﺮاق
 -2ﺳﻬﺮورد ي ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮدﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﻪ اﻻﺷﺮاق را درﮐﺪاﻣﯿﻦ دوره از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ؟

حکیم اشراقی

ﻧﮑﺎت

شیخ شهابالدین سهروردی از برجستهترین چهرههای حکمت اسالمی و
فرهنگ ایران زمین ،در سال  549هجری قمری در قریۀ ُسهر َورد زنجان دیده به
جهان گشود .تحصیل خود را در مراغه آغاز کرد .پس از آن ،به اصفهان رفت و با
اندیشههای ابن سینا آشنایی کامل یافت .سپس ،عزم سفر کرد و سفرهای خود را با
سلوک معنوی و عرفانی درآمیخت و به مجاهدت با نفس مشغول2شد).او اغلب ا ّیام
سال روزه داشت و در خلوت خود به ذکر و عبادت مشغول بود تا آنکه به مقامات عالی
عرفان و برترین درجات حکمت نائل شد .در همین دوره ،مهمترین کتاب خود
¨
«حکمه االشراق» را نوشت و مکتبی جدید را در فلسفۀ اسالمی ارائه کرد .سهروردی
در این کتاب از شیوۀ مشّ ائیان فراتر میرود و حکمت اشراقی را پایهگذاری میکند21.
(
 -3ﺳﻬﺮوردي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ؟
 -4ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاق را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﺮد؟

پایه گذار مکتب فلسفی اشراق

 ) 3شیخ اشراق به ابن سینا احترام می گذاشت و از او سپاسگزاری می کرد .در عین
حال ،می کوشید حکمت استداللی ابن سینا را با چاشنی کشف و شهود قلبی به
4
کمال3رساند)(.او با احیای فلسفۀ نور و اشراق ایران پیش از باستان و تلفیق آن با
5
4
عرفان اسالمی ،حکمتی نو ،به نام «حکمت اشراق» را پایه گذاری کرد)(.حکمت
اشراق نوعی بحث از وجود است که تنها به نیروی عقل و ترتیب استدالل اکتفا
6
نمی کند بلکه آن را با سیر و سلوک قلبی نیز همراه 5
می سازد)(.فیلسوف اشراقی
می کوشد آنچه را در مقام بحث و استدالل به دست آورده ،با شهود قلبی و تجربۀ
درونی دریابد و به ذائقۀ دل برساند و آنچه را از طریق شهود کسب کرده است،
6
7
با استدالل و برهان به دیگران برساند)(.از نظر سهروردی ،آن تحقیق فلسفی که
استداللی محض باشد و نتواند به قلب برسد ،بی نتیجه است
فقط متکی به شیوۀ
ِ

-5ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ اﺳﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ؟
 -6ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺷﺮاﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ
اﺳﺖ ؟



 .1طبقات االطباء ،نوشتۀ ابن ابی اصیبعه.


 .1سهروردی از ایران به آناتولی و از آنجا به سوریه می رود و به شهر حلب وارد می شود .حاکم شهر حلب ،ملک ظاهر،
پسر صالح الدین ایوبی (فرمانده مسلمانان در جنگ های صلیبی) مقدم او را گرامی می دارد و تدریس در مدرسۀ
حالویۀ حلب را به او می سپارد .مباحث وی در عرفان و فلسفه مورد قبول برخی فقهای قشری عامه که تنها
به ظواهر شریعت توجه داشته اند ،واقع نمی شود .آنها از ملک ظاهر می خواهند که او را زندانی کند و به قتل
برساند .ملک ظاهر که در باطن به شیخ ارادت می ورزد ،چنین کاری را نمی پذیرد .فقیهان شکایت پیش پدرش،
صالح الدین ،می برند و صالح الدین دستور قتل سهروردی را صادر می کند .سرانجام ،ملک ظاهر مخالف میل
باطنی خود شیخ را در حلب زندانی می کند .شیخ در زندان و در  36یا  38سالگی از دنیا می رود .برخی گفته اند او را
در زندان خفه کرده اند .برخی نیز گفته اند که وی را به دار آویخته اند .آنچه روشن است این است که روز جمعه آخر
ذی الحجه¨ الحرام سال  587جنازۀ او را از زندان بیرون آورده و به خاک سپرده اند.

یکی از فقیهان عصر شیخ میگوید:
«در کاروانسرایی در ارض روم ،هنگام
زمستان فرود آمدم .آواز تالوت قرآن
شنیدم .به سرایدار گفتم :این کیست که
تالوت میکند؟
گفت :شهابالدین سهروردی است.
گفتم :دربارۀ او چیزهایی شنیدهام.
میخواهم او را از نزدیک مالقات کنم.
گفت :هیچکس را نمیپذیرد ،اما وقتی
خورشید باال میآید ،از اتاق خارج
میشود و کنار آن ّ
سکو مینشیند.
کنار ّ
سکو منتظر شدم تا آمد .برخاستم و
سالم کردم .فهمید که قصد دیدارش را
دارم .سجادۀ خود را گذاشت و نشست.
با او سخن گفتم و او را در عالمی دیگر
یافتم»1.

 -7ﺳﻬﺮوردي ﮐﺪام ﺷﯿﻮه ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮك روﺣﺎﻧﯽ را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﺪ؟
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 -1ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ رازي درﺑﺎره ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاق ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
 -2ﭼﺮا ﺷﯿﺦ اﺳﺮاق ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻮر و ﻣﺮاﺗﺐ آن و ﻇﻠﻤﺖ و درﺟﺎت آن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 -3ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻣﺒﺪأ ﺟﻬﺎن و ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ را ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ؟
 -4از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق اﺷﯿﺎء ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ اﻣﺪه اﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت اﻧﻬﺎ در ﭼﯿﺴﺖ؟

و سیر و سلوک روحانی و قلبی هم بدون تربیت عقالنی گمراهکننده میباشد(.
) 1قطب الدین رازی یکی از پیروان اشراق می گوید « :حکمت اشراق ،حکمتی است که اساس و بنیان آن اشراق
1

7

  

است .اشراق نیز عبارت است از کشف و شهود و این حکمت همان حکمت شرقیانی است که اهل فارس بوده اند،
زیرا حکمت آنها هم شهودی و کشفی بوده است .این حکمت از آن رو اشراقی خوانده شده که از ظهور و انوار عقلی
و تابش آنها بر نفس انسانهای کامل به دست می آید1 (2».

اشراق نور

  

) 2بر اساس بیانی که شیخ اشراق از «اشراق» دارد ،مفهوم «نور» را به جای مفهوم «وجود» وارد فرهنگ فلسفی
می کند.شیخ 3
خود می نماید و همۀ مباحث خود را پیرامون نور و مراتب آن و ظلمت و درجات آن ساماندهی 2
() ِ
4
اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض می داند 3و او را « نوراالنوار» 3
می نامد)(.اشیای دیگر از تابش و پرتو
نور االنوار پدید آمده اند .پس ،هر واقعیتی «نور» است ا ّما نه نور مطلق ،بلکه درجه ای است از نور .پس ،تفاوت
4
نورانیت آنهاست(.او می گوید:
موجودات ،مربوط به ش ّدت و ِ
ضعف ّ
«) 5ذات نخستین و نور مطلق ،یعنی خدا ،پیوسته نور افشانی (اشراق) می کند و بدین ترتیب ،متجلّی می شود و
همۀ چیزها را به وجود می آورد و با اشعۀ خود به آنها حیات می بخشد .همه چیز در این جهان پرتوی از نور ذات
اوست و هر زیبایی و کمالی ،موهبتی از رحمت اوست و رستگاری ،عبارت از وصول کامل به این روشنی است5 4».
(
) 6در فلسفۀ شیخ اشراق ،مشرق و مغرب معنای زمینی خود را ندارند بلکه در جغرافیای عرفانی معنایی ویژه پیدا
7
6
تجرد از
می کنند)(.مشرق جهان در جغرافیای سهروردی ،نور محض یا محل فرشتگان مقرب است که به دلیل ّ
ماده ،برای موجودات خاکی قابل مشاهده نیست .مغرب کامل نیز جهان تاریکی یا عالم ماده است که بهره ای از
نور ندارد .در میان مشرق محض و مغرب کامل ،مغرب وسطی قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند7 .
(
ُ ٰ
 -5ازﻧﻈﺮ ﺳﻬﺮوردي ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اي ﻣﯿﺎن ﻧﻮراﻻﻧﻮار واﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮرﻫﺎ وﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد دارد؟
 -6ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب درﻓﻠﺴﻔﻪ ي ﺳﻬﺮوردي ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
 -7ﻣﺸﺮق ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻐﺮب ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻐﺮب وﺳﻄﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﺮوردي ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟



 .1استاد مطهری می گوید « :تفاوت اصلی و جوهری روش اشراقی و مشائی در این است که در روش اشراقی برای تحقیق در مسائل فلسفی و مخصوص ًا حکمت الهی،
تنها استدالل و تفکرات عقلی کافی نیست ،سلوک قلبی و مجاهدات نفس و تصفیۀ آن نیز برای کشف حقایق ضروری است و الزم است ،ا ّما در روش مشائی تکیه
فقط بر استدالل است( ».مجموعه آثار ،ج  ،5ص .)141
 .2شرح حکمه¨ االشراق ،قطب الدین رازی ،انتشارات حکمت ،ص .14
 .3یادآور آیۀ  35سورۀ نور« :اهلل نور السماوات و االرض».
 .4حکمه¨ االشراق ،سهروردی.
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ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ »ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاق« ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺷﺮاﻗﺎت ﻣﻌﻨﻮي و
ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎء ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي
ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎء ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻔﻬﻮم»وﺟﻮد« اﺳﺖ و از اﺻﻄﻼح »ﻧﻮر« ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ّﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاق ،اﺻﻄﻼح »ﻧﻮر« ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري دارد
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،اﺻﻄﻼح »ﻇﻠﻤﺖ« را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد

ذکر تفاوت ها

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎء از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ارﺳﻄﻮ و ّ اﻓﻼﻃﻮن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﻨﺪ



با توجه به آنچه ازحکمت مشاء و اندیشه های فارابی و ابن سینا و نیز از
حکمت اشراق و اندیشۀ شیخ اشراق بیان شد ،دو تفاوت اصلی این دو
حکمت را بیان کنید .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ
............................................................. 1
.............................................................
............................................................. 2
.............................................................





دسته بندی جویندگان معرفت
ﺳﻮال

 -1ﺳﻬﺮوردي ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟

سهروردی جویندگان معرفت را به چهار گروه تقسیم می کند :اﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟


}  1آنان که به تازگی شوق معرفت یافته اند و جویای آن اند؛


 2آنان که در فلسفۀ استداللی به کمالی رسیده اند ولی از ذوق و عرفان
بهره ای ندارند؛


 3آنان که به طریقۀ برهان و فلسفۀ استداللی توجهی ندارند و فقط تصفیۀ
نفس می کنند و به شهودهایی دست یافته اند؛
1



 4سرانجام)،آنان که هم در ُص َور برهانی به کمال رسیده اند و هم به اشراق
¨
حکمه االشراق ،مهم ترین اثر سهروردی
و عرفان دست یافته اند .اینان حکیم متألّه اند و بهترین دسته به حساب
و منبع اصلی حکمت اشراق است .این
1
می آیند{(.شیخ اشراق دربارۀ این گروه می نویسد:
کتاب به زبان عربی است و در سال 582
تألیف آن به پایان رسیده است .هانری
 «) 2اگر در زمانی اتفاق افتد که حکیمی غرق در تألّه بوده و در بحث نیز استاد
کربَن ،فیلسوف بزرگ فرانسوی ،برای
¨
حکمه االشراق را
باشد ،او را ریاست تا ّمه بوده و خلیفه و جانشین خدا اوست … جهان هیچ گاه از نخستین بار متن
3
2
تصحیح کرد و به چاپ رساند.
حکیمی که چنین باشد ،خالی نیست(…؛)زیرا برای مقام خالفت الهی ضروری
3
تعالی دریافت کند(و) البته4مراد من -2ﺳﻬﺮوردي ﺧﻠﯿﻔﻪ وﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪا را ﭼﻪ
است که امور و حقایق را بی واسطه ،از حق ٰ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ؟
از این ریاست ،ریاست از راه قهر و غلبه نیست ،بلکه گاه باشد که اما ِم تألّه در
 -3ﭼﺮا از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﺮوردي ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از
ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ظاهر حاکم باشد و گاه به طور نهانی … [در هر حال] او است که ریاست تا ّمه
دارد ،اگرچه در نهایت گمنامی 4باشد و()چون5ریاست واقعی جامعه به دست او افتد،
زمان وی بس نورانی و درخشان شود و هرگاه جامعه از تدبیر حکیمی الهی تهی
افک َند -4 5 (».ﻣﺮاد ﺳﻬﺮوردي از رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮاي اﻣﺎم ﺗﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ؟
مانَد ،ظلمت و تاریکی بر آن سایه َ
  

  

 -5از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﺮوردي وﻗﺘﯽ رﯾﺎﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺘﺎﻟﻪ
اﻓﺘﺪ ،ﺟﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
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به کار ببندیم


 1میان نام گذاری فلسفۀ سهروردی به «اشراق» و استفاده از مفهوم «نور» به جای «وجود»چه رابطه ای
هست؟ اﺷﺮاق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪن و ﺗﺎﺑﺶ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮاي ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و
آن ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را»ﻣﺸﺮق« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﻓﺎراﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻟﻔﻆ»وﺟﻮد« اﺳﺘﻔﺎده
..............................................................................
ﻼ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﻠﮥ اﻟﻌﻠﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜ ً
..............................................................................
ﯾﺎ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﯽ ّ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﺧﺪاوﻧﺪ را »ﻧﻮراﻻﻧﻮار« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ

 2آیا فلسفۀ اشراق سهروردی از فلسفه خارج و وارد عرفان شده یا همچنان فلسفه باقی مانده است؟

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻬﺮوردي ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﻬﻮد ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ّ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ از روش ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
..............................................................................
ﺷﻬﻮد ﺑﺮاي ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯽ دارد .اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده

..............................................................................
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻠﺴﻔﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وارد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ

برای مطالعه بیشتر ،عالوه بر منابع درس قبل ،به منابع زیر مراجعه کنید.
1
2
3
4
5
6
7
8

مجموعۀ مقاالت و سخنرانی ها در هزاره ابن سینا ،کمیسیون ملی یونسکو.1359 ،
فلسفۀ سهروردی ،غالمحسین ابراهیمی دینانی ،انتشارات حکمت.

آموزش حکمت اشراق ،سید یداهلل یزدان پناه ،انتشارات سمت.
شرح حکمهًْ االشراق ،قطب الدین رازی ،انتشارات حکمت.
تاریخ علوم عقلی ،ذبیح اهلل صفا ،انتشارات دانشگاه تهران.
سید حکیم مسلمان ،سید حسین نصر ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
راه اصفهان ،ژیلبر سینوئه ،ترجمه مهدوی ،نشر گفتار.
رسالهًْ الطیر ،ابن سینا ،انتشارات الزهرا.
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اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس دﻫﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

دوره ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1اﺑﻦ ّ ﺳﯿﻨﺎ در ﻣﻨﻄﻖ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺎﮔﺮد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻏﻠﻂ
 -2اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪون و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ
 -3ﮐﺘﺎب ﻧﺠﺎت آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﺣﮑﻤﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺟﺰء ﮐﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﯽ اﺳﺖ

ﻏﻠﻂ
 -4ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ِ ﺳﯿﻨﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮ ﺷﯽء آن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﯿﺮ و ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ
در راه ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد

ﺻﺤﯿﺢ

 -5ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاق ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺤﺚ از وﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﻋﻘﻞ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺪﻻل اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻏﻠﻂ
 -6از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﺮوردي ﻣﻐﺮب ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه اي از ﻧﻮر ﻧﺪارد ﺻﺤﯿﺢ
 -7از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﺮوردي آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺻﻮر ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺮاق و ﻋﺮﻓﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن
ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺘﺄّﻟﻪ اﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ

ﻏﻠﻂ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 -1ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ و ﺑﺎ اﻟﻘﺎب
ﺑﺎﺷﮑﻮه ...........................................ﺷﻬﺮت دارد
ﺷﯿﺦ اﻟﺮﺋﯿﺲ وﺣﺠﻪ اﻟﺤﻖ
 -2روش اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ .............................. ،اﺳﺖ ﻋﻘﻠﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
 -3از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ اي از ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  .............................اﺳﺖ و رو ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪي ﺧﺎص دارد
داراي ﺣﺮﮐﺖ
 -4ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ  .................................ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ
ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ

 -5ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻣﺒﺪأ ﺟﻬﺎن و ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ را ﻧﻮر ﻣﺤﺾ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و او را  ....................ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﻧﻮراﻻﻧﻮار

 -6ﻣﺸﺮق ﺟﻬﺎن در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺳﻬﺮوردي .......................................... ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮد از ﻣﺎده ،ﺑﺮاي
ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻮر ﻣﺤﺾ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب
 -7ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ  ........................................اﺳﺖ ،از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

: t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

