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 زًذگی ٍ آثار ابي سیٌا

 طبیعت ضٌاسی ابي سیٌا

 زًذگی ٍ رٍش فلسفی سْرٍردی

 دستِ بٌذی جَیٌذگاى هعرفت 

هباحث هْن  

 درس

 اضراق ًَر



انصئیطػیذ   

فهعفَ   

ًظیٍا   ةً   غتساهلل   ةً   خعی    

  ایصاٌی   داٌؼيٍسان   و   خکيا   جصیً   پصآوازه   و   داٌاجصیً   از  

جِان   ظصاظص   در خکيث   و   غهو   ىؼاُیص  از    

ظیٍا   اةّغهی »و «ظیٍا   اةً» ةَ  ىؼِّر   زىیً   درىؼصق»   

اندق خجَ »و «انصئیط ػیذ »ةَ ىهلب زىیً   درىؼصق »   

و « اویعٍا » و « اویعً » ةَ ػّد ىی ٌاىیسه اروپا در                     

   «اغتا ػاُضاده »

 

ةزارا روظحاُای از یکی در ُجصی 37٠ : جّنس 

 ًوفادار ػاگصد ةصای کَ ای ٌاىَ زٌسگی در ظیٍا اة 

 غهيی رػس ىصاخم ٌگاػحَ جَّْزجاٌی، اةّغُتیس رّد،

   .اظث داده جّطیح را رّد فهعفی و

در را وی ظیٍا اةً پسر :گّیس ىی ٌاىَ زٌسگی در 

 او و ظپارد ىی ادب و كصآن ىػهو ةَ کّدکی ُيان

 ىصدم کَ رود ىی پیغ ادب و كصآن آىّرحً در چٍان

 .اٌس کصده ىی جػجب ظانگی1٠ در داٌؼغ ىیضان از

ًاةّغتساهلل ػاگصد ریاطیات و ىٍػق در ظیٍا اة  

 پیؼی رّیغ ىػهو ةص  ظصغث ةَ اىّا  ةّد ٌاجهی

 را کحاب دػّار ُای كعيث کَ ای گٌَّ گصفث؛ةَ

 .کصد ىی روػً او ةصای



 ةصُان وجّب و اىکان

 ًُيَ،   ایً   ةا    ...    یافحو   ىِارت   آن   در   کّجاُی ىست   از   پط   ىً   و   ٌیعث   دػّار   غهّم   از   غب   غهو » : گّیس   ىی      ظیٍا   اة  

  ظال   یک ىست   پط،    .ةّد   گشػحَ   ىً   غيص   از   ظال   ػاٌضده   زىان،   آن   در    .ٌتّدم   فارغ   آن آىّرحً   و   فلَ   غهو   در   ىٍاظصه   از  

  ىست،   ایً   در     .کصدم   دوره   را   فهعفَ   اجضاء ظایص   و   ىٍػق   دیگص   ةار   و   پصدارحو   ىػانػَ   ةَ   جسیثّ   ةا   ٌیض   دیگص   ٌیو   و  

 را   آن   ىلسىات   آىس،   ىی   ٌظصم   ةَ   ىػهتی   ُص   ىػانػَ،   ٍُگام    .گشراٌسم   ىی    غهو غهب   و   ىػانػَ   ةَ   را   ُا   ػب   و   روزُا  

    .ػس   ىی   ىػهّم   ىً   ةص   آن خلیلث   آٌکَ   جا   داػحو   ىی ىٍظّر   را   آن   ػصوط   و   کصدم   ىی   ٌظص   آن   در  ،ٌّػحو   ىی

  گضاردم   ىی   ٌياز   و    رفحو   ىی   جاىع   ىعجس   ةَ   ةصدم،   ٌيی   راه آن   كیاس   وظع   خسّ   ةص   و    ىاٌسم   ىی   خیصان   ای   ىعئهَ   در    اگص  

  کحاةث   و   كصائث   ةَ و   گؼحو   ةصىی   راٌَ   ةَ   ػب   و   گصدیس   ىی   آػکار   ىً   ةص   آٌکَ   جا   کصدم   ىی   جظصّع   و زاری   کم،   ىُتسِع   ٌضد   و   

  کصدم   ىی   كّا   ججسیس   ، کصدم   ىی   ىؼاُسه   رّد   در طػفی   یا   کصد   ىی   غهتَ   ىً   ةص   رّاب   چّن   و   ػسم   ىی   ىؼغّل  

  «.ػس   ىی   ىکؼّف   ىً   ةص   ىعائم   ُيان   رّاب   در   کَ   ةّد   ةعیار و   ػسم   ىی   ىؼغّل   كصائث   ةَ   ةاز   و   
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غلهیكاظتسالنی.

ًظػػاٍ  ابػػكغلهػػیركش

اظػػػػتسالنیراَکػػػػ

كکػص گػشار پ یَارظطّ

 ُبػػػػػس كارجِػػػػ ف

.رظ ٌسبَاكجػس اظالـ

ًاب ٍفهعفَظا ىؼ ئی

ىٍسٌظ ـكىسكّفؾّرتبَرا

.کص ارائَ
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 كاٌّن

 پضػکی   ٌاىَ   فصٍُگ   ٌّغی    .  

ظیٍا    اةً   آدار   جصیً   ىػصوف   از 

َُای    زةان   جصجيَ ػسه ة

      آنياٌی   و   فصاٌعَ    اٌگهیعی،   الجیً،   



 ػفا
فهعفی و غهيی غظیو انيػارف دایصه 

داٌؼگاُی ىصاکض و غهيی ُای خّزه در اکٍّن ُو 

 .آیس ىی خعاب ةَ فهعفی کحب جصیً ىِو از

 اظثجصیً ىصجع خکيث ىؼائی کاىم (ظیٍافهعفَ اةً درةصدارٌسه ) انِیات ػفاكعيث . 

ىٍػق، چّن ىّطّغاجی ةص ىؼحيم 

 .اظث انِی و غتیػی ریاطی،غهّم



  ٌجات 

ػکمىزتؿصکت ب ػف

َتصجيػسقَبباؼتص

زب ف  ُزٌسق ٌا 

http://www.showeet.com/
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 آرصیً دیسگاه ُای 

 خکيثظیٍا در اةً 

   (فهعفَ)
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 داٌؼٍاىَ

 غالیی 

َاظث   پارظی   زةان   ة. 

   خکيث   ىزحهف   اةّاب    

  .اظث   آن ىٍسرج   در

   انسونَ   غالء   ةصای   و   اصفِان   در  

  . اظث   ػسه   ٌّػحَ ػِص    آن   خاکو





 کٍکّر 
 رارج کؼّر

89 

ُصیک فهعفیكغهيیانيػ رؼایصق غٍّافَبَک ٍظاًابازى ٌسقب كیآج راز

كخکيتىزتهفابّاب پضػکیَى ٌفصٍُگى ٌسق  جَبفهعفی  ُیسگ ق ًآرصی

؟اظتکساـتصتابَب

 4گضیٍَ 

1)ك ٌّف- ػف-تٍباِ تكاػ رات-غالئیَاٌؼٍ ى 

2) ػف-ك ٌّف-تٍباِ تكاػ رات-غالئیَاٌؼٍ ى 

3)ك ٌّف- ػف-غالئیَاٌؼٍ ى -تٍباِ تكاػ رات

4) ػف-ك ٌّف-غالئیَاٌؼٍ ى -تٍباِ تكاػ رات



 ظیٍاغتیػث ػٍاظی اةً 
 غتیػث 

 .اظث ُعحیاز  ایىصجتَ 

 ةَ  رو 

  .دارد  ىلصسی راص

 در  ىلصسایً 

  .اظثغتیػث ذات غانو   
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    غهث

   گشاری   ٌام

 ةَ    غانو   ایً 

  « غتیػث » 

ذات    و   غتع    غانو، ُصکسام   ایً   اجضاء  

  ةَ   ٌیض   غانو   ایً   رّد   و   دارٌس   راصی  

کَ    دارد   ذاجی   غتع و«  کم» یک    غٍّان  

  .اظث   آن   جدّّالت   و   خصکات   ىتسأ   و   ىٍؼأ   
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َبٌظصًاب ٍظاِطباػتُصػیءآفراَب ّظراصكکي ؿىطهّبغظّؽىیُس؛ َبػصطَایٍک ى ٌػی ر راق

طباػتكصار ٌگاص. 

 َآٌچ ظ ُصا ػصك  بس َب ٌظص ىی  رظسى ٌٍس پژىص ق ػسف یک گم  یىصگ یک ج ٌسار  ی ختیكك یع كیصاٌگص 

طباػی ىحمظامك َزنضنُيگیر یکٌظوکهّیجِ ٌیتأجاصىحبتارٌس كَبکي ؿیی ٌِ طباػت کيک ىیکٍٍس. 

َب ًُيا  جِت  بٌگ ق کص ف َب بزغ کّچکی از جِ ف طباػت ٌيی تّاف رب رق  آف  اكر  کهیکص ؛ىحالا   

زر  ػسف بصگ   ُ ظبض ررت ف  ر  پ یاض  بصا کعی َک فلط پ یاضراىی باٍس َخ  ج  ا گّار ٌىی تهلی  ّػ

 ّاىکعیَک4فؿمراىؼ ُسقىی کٍسىیاٌس َکپ یاضٌلغكیژق ّر رار اغتساؿطباػت ایفىیکٍس. 

رساكٌس غ نوطباػترا بنطفكغٍ یت ّرپسیسآكر قكَُياجضاءآفچٍ فتصکابكتأناف

ػسقاٌسَکًبِتصیٌظ ـًىيک یػٍیٌظ ـًاخع راتدلقىیبزؼٍس. 



 کٍکّر 
 رارج کؼّر

94 
 ب؟اظترظت  ٌغب رتکساـ ٍظاًابػٍ ظیطباػتَبَتّج

1)ُعتٍسطباػتر باؼتصکي ؿكراصظ زٍَزىاطباػیٌل یؽكػصكر.

2)رظسىیکي ؿَب فصكرت ّرطباػتَبَتّج ب  ّىّجُص.

3) کصىؼ ُسقراانِیَب نغخکيتتّافىیطباػیپسیسقُصر .

4)تّافىی كاكػىبسأػ ف ب ٌِآربطر فلطراػٍ رتىّجّ ات.

 1گضیٍَ 



 جأنیفی 
 ةٍسه

و    آورده   پسیس   رّد.... ةا     را   غتیػث   غانو  ،انصئیط،رساوٌساغحلاد ػیذ ةَ 

  . را جدلق ةزؼیسه اظث ... کَ ٌظام    ػسه   جأنیف   و   چٍان جصکیب   آن   اجضاء   ُيَ

اجلً               -غٍایث    و   نػف    (  2           اخعً          -غٍایث    و   نػف    ( 1 

 اجلً -ػيّل غهو(4                  اخعً          -ػيّل غهو(3

 1گضیٍَ 
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ًاب  ٍظااز  ى ىی رّاُس َک غالكقبص َىط نػ غ نو  طباػت بصا کؼف كیژگی  ُ

ك ركابط پسیسق   ُ آف(َک َب ػکم  گاص غهّـ طباػی ىٍجص ىی  ّػ)ر  َرابط  ّكج ًای

غ نو بىبسأمّکجِ فُعتیتأىمکٍاو.

ػاذانصئاطىیگّیس: آیىیاٌی پ  ػ قکاعت؟پ  ػ قًراظتاآفتّاٌگصكبیٌا زىطهقاظت

کَ ُاچ چاض ر   ُاچ چاض از اكبی ٌا ز ٌاعت. ذات  ُصچاض از اكظت؛ زیصا ذات

ُص چاض  ی از اك پسیس آىسق   ی از  چاض  پسیس آىسق َک   ّر آف چاض را رساكٌس َب  ّكج

«.ٌاعتچاضىدت جُاچبَاككاكظتىيهّؾكبٍسق یگصچاضُ  ُيَپط .اظتآكر ق

از ٌظص ًاب ظاٍ  تأىم ر  َرابط  طباػت  ب ى كراء طباػت  ك رسا ر  کٍ ر تدلاق

 ر ركابط ىا ف پسیسق   ُ  اٌؼيٍس  ك  ىدلق  را از ظ ُص پسیسق  ُ غبّر ىی ُس  ك َب

ب طً  ٌِآ ىی رظ ٌس؛  ٌِآ را َب رؼّع ك  رؼات ر  بصابص خق كا ىی  ار  ك ىؿساؽَآیَػصیف

« َّّاٌِيیَّزْؼَّیَّّاللًِىغب  قانػهي ء»- ٍِتبٍسگ فِغ نِورساكٌسرؼاتاكراَبؿ ارٌس –ىی ظ ز.





 ةصُان وجّب و اىکان

 (اػصاكی   خکیو)  ظِصوردی   انسیً   ػِاب   ػیذ

 زىیً    ایصان   و فصٍُگ   اظالىی   خکيث   ُای   چِصه   جصیً   ةصجعحَ   از 

   گؼّد   ةَ جِان   دیسه   زٌجان   ظُِصوَرد   كصیَ   در   كيصی   ُجصی    549    ظال   در.   

   کصد   آغاز   ىصاغَ   در   را   رّد   جدصیم.  

 یافث   کاىم   آػٍایی   ظیٍا   اةً   ُای   ةا اٌسیؼَ   و   رفث   اصفِان   ةَ   آن،   از   پط.   

   ،ىجاُست    ةَ    و   درآىیزث    غصفاٌی   و   ىػٍّی   ظهّك ةا    را   رّد   ظفصُای   و   کصد   ظفص   غضم   ظپط

  .ػس   ىؼغّل   ٌفط   ةا   

   ةَ   آٌکَ   جا   ةّد    ىؼغّل    غتادت   و   ذکص   ةَ   رّد   رهّت   در   و   داػث   روزه   ایاّم ظال   اغهب   ظِصوردی  

  .ػس   ٌائم   خکيث   درجات   ةصجصیً   و   غانی غصفان   ىلاىات  

  



 ةصُان وجّب و اىکان

 ، اظالىی    فهعفَ   در   را   جسیس   ىکحتی   و   ٌّػث   را« خکيَ االػصاق » رّد    کحاب   جصیً   ىِو ظِصوردی

  .کصد   ارائَ

 کصد   گشاری    پایَ   را    اػصاكی   خکيث  و رفث    فصاجص   ػیّه ىؼّائیان   از     خکيَ االػصاق کحاب  ظِصوردی در.  

کصد   ىی   ظپاظگضاری   او   از   و   گشاػث   ىی   اخحصام   ظیٍا   اةً   ةَ   اػصاق   فهعفی ػیذ   روش.  

رظاٌس   کيال   ةَ   ػِّد كهتی   و   کؼف   چاػٍی   ةا   را   ظیٍا   اةً   اظحسالنی   خکيث   کّػیس   ىی   ظِصوردی.  

خکيَ االػصاق» غصفان اظالىی    ةا   آن   جهفیق   و   ةاظحان   ایصان   اػصاق   و   ٌّر   فهعفَ   اخیاء   ةا   ظِصوردی  »

   . کصد   گشاری   پایَ   را

  



 روش حکمت اشراق

 عقل 
 و 

 استدالل

 ػِّد كهتی 
 و 

 ظهّكظیصو 
 كهتی 
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اکحفا اظحسالل جصجیب   و   غلم   ٌیصوی   ةَ   جٍِا   کَ   اظث وجّد   از   ةدخ   ٌّغی   اػصاق   خکيث 

  .ظازد   ىی   ُيصاه كهتی ظهّك   و   ظیص   ةا را   آن   ةهکَ کٍس   ٌيی

 آورده،   دظث   ةَ اظحسالل و   ةدخ   ىلام   در   را   آٌچَ   کّػس   ىی   اػصاكی   فیهعّف  

  ػِّد   غصیق از   را   آٌچَ   و   ةصظاٌس    دل    ذائلَ   ةَ   و    دریاةس   دروٌی   ججصةَ   و   كهتی   ػِّد   ةا  

  .دُس   جػيیو   دیگصان   ةَ   ةصُان  و   اظحسالل   ةا   ، اظث   کصده    کعب  

     و    اظث ٌحیجَ   ةی كهب    ةَ رظیسن   ةسون   و    ىدض   اظحسالنیِ ػیّه   ةَ فهعفی  

  .ةاػس   ىی    کٍٍسه   گيصاه    غلالٌی    جصةیث    ةسون     كهتی   و    روخاٌی    ظهّك   و   ظیص  
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 دظحَ ةٍسی جّیٍسگان ىػصفث

    جازه   کَ   آٌان

ىػصفث   ػّق   و   غػغ 

    جّیای   و   اٌس   یافحَ   

  .ُعحٍس   آن

َو    ةصُان   غصیلَ   ة

اظحسالنی    فهعفَ   

 .   ٌسارٌس   جّجِی   

    ٌفط جصفیَ    فلع

   ػِّدُایی   ةَ   و   کٍٍس   ىی   

  .اٌس   یافحَ   دظث

1 3 4 

کيال   ةَ   ةصُاٌی   صَُّر  در   ُو    

    اٌس   رظیسه

غصفان   اػصاق و   ةَ   ُو   و  

   .اٌس   یافحَ   دظث  

  اٌسىحأنَ    خکیو   ایٍان  

  ًُعحٍس    دظحَ   ةِحصی. 

اظحسالنی فهعفَ در  

 اٌس   رظیسه   کيال   ةَ   

    غصفان    و   ذوق    از

 .ٌسارٌس   ای   ةِصه

2 



 کٍکّر 
 رارج کؼّر

 ةاجصصف9٠

َبصجعتًتصیچِصق  ُخکيتاظالىیفصٍُگكایصافًزىا … َبَک اظتىل ى ت

غ نیغصف فكًبصتصیرج ت خکيتئم ٌػس.اك ٌضك«َىت نخکاو»کعیاظتَک....

1)ػِ بًانسی  ظِصكر-ر ؾّربصُ ٌیَبخسکي ؿرظاسقكَبغصف فظت َی فتاظت.

2) ٍظاًاب-ر ؾّربصُ ٌیَبخسکي ؿرظاسقكَبغصف فظت َی فتاظت.

3)ػِ بًانسی  ظِصكر-غطغكػّؽظت ی بیَبىػصفتچصاغراقپصتالشاكاظت.

4)ًاب ٍظا-غطغكػّؽظت ی بیَبىػصفتچصاغراقپصتالشاكاظت.
 1گضیٍَ 



 کٍکّر 
 رارج کؼّر

91 
ر ؟ٌاعتؾداحغب رتکساـاػصاؽخکيت ىّر

1)اٌس ىیخ ؾمبیراىدـاظتسالنیػاّقَبفهعفیتدلاق اػصاكیفاهعّؼ.

2) ظ زىیُيصاقظهّؾكظاص برااظتسالؿكنیاظت ّكجازبدث اػصاؽخکيت.

3)ؿ َذائلَب ظ زىیاظتّارغلمَپ یبصراَچُصَکاظتآفبصاػصاكیفاهعّؼکّػغ

.ٌاضبعپ ر 

4) ركٌيیفصاتصغلمازآفكُس ٌيی ِبچٍسافبصُ فَبًای تؿّؼ بَىل یعر .

 4گضیٍَ 



$ $ $ $ 

 ٌظص ػیذ اػصاق خکیو ىحانَ 

« و ةّده جاىَّ ریاظث را او ةاػس، اظحاد ةدخ در و ةّده جأنَّ در غصق خکیيی زىاٌی در کَ افحس اجفاق ُصگاه  

 .اوظث رسا جاٌؼیً و رهیفَ

 خلایق و اىّر کَ اظث طصوری رالفث ىلام ةصای زیصا ٌیعث رانی ةاػس، چٍیً کَ خکیيی از گاه ُیچ جِان 

 . کٍس دریافث جػانی خق از ،واظػَ ةی را

خاکو ظاُص در جأنَّ اىامِ کَ ةاػس گاه ةهکَ ٌیعث غهتَ و كِص راه از ریاظث ،جاىَ ریاظث از ظِصوردی ىصاد 

 جِان واكػی ریاظث چّن و .ةاػس گيٍاىی ٌِایث در اگصچَ جاىَّ، ریاظث راظث او ٌِایی غّر ةَ گاه و ةاػس

 ىاٌسَ، جِی انِی خکیيی جسةیص از جِان ُصگاه و ػّد دررؼان و ٌّراٌی ةط وی زىان افحس، او دظث ةَ

 «افکٍََس ظایَ ةصآن جاریکی و ظهيث
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           ىدض ٌّر را ُعحی رانق و جِان ىتسأ اػصاق ػیذِ

 .ٌاىس ىی «ٌّراالٌّار » را او و  داٌس ىی

 اضراق ًَر

  ةهکَ    ،ىػهق   ٌّر   ٌَ   اىّا   اظث «ٌّر » واكػیحی   ُص 

  .ٌّر   از   اظث   ای   درجَ  

 . اٌس   آىسه   پسیس   االٌّار   ٌّر   پصجّ و   جاةغ   از   اػیاء

 .آٌِاظث   ٌّراٌیّث   طػفِ   و   ػسّت   در   ىّجّدات جفاوت



 کٍکّر 
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95 

جّجَ ةَ دیسگاه  ُای ػیذ اػصاق ، جفاوت اصهی ىّجّدات در ةا 

  چیعث؟ 

 یا ظهيات   ٌّراٌیث (2    ىادی یا ىجصد ةّدن        ( 1 

  اظحلالل یا واةعحگی وجّدی   ( 4ػست و طػف ٌّراٌیث     ( 3  

 3گضیٍَ 
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 ظِصوردی از ٌّر کسام اظث؟ ىٍظّر  

   ىػهق     ُعحی (1  

 خلایق ىجصده          ( 2 

   واكػیث اػیاء  ( 3

  ذات ةاریحػانی( 4 
 3گضیٍَ 



$ $ $ $ 

 اػصاق ٌّر ٌضد ظِصوردی

ةسیً   و   کٍس    ىی (اػصاق)    افؼاٌی   ٌّر   پیّظحَ   رسا   یػٍی  ،ىػهق   ٌّر   ،ٌزعحیً   ذات  

  آٌِا   ةَ    رّد   اػػَ   ةا   و    آورد   ىی   وجّد   ةَ   را   چیضُا ُيَ   و    ػّد   ىی   ىحجهیّ  جصجیب،  

  .ةزؼس   ىی    خیات  

 َىُّتحی    کيانی،   و   زیتایی   ُص و   رساظث     ذات   ٌّر   از   پصجّی   جِان   ایً   در   چیض   ُي  

  .    اوظث   رخيث   از  

 اظث   روػٍی   ایً   ةَ   کاىم   وصّل   از   غتارت   ،رظحگاری.  



 ىؼصؽجِ ف
 ىغصبكظطی

 ىغصبک ىم

  یا   تاریکی   جْاى

    هادُ   عالن  

   کِ   است

  ًذارد   از ًَر   ای   بْرُ 

ٍ   هحض   هطرق   هیاى   در

دارد   قرار     ،کاهل   هغرب   

   ظلوت   ٍ   ًَر   آى   در   کِ   

  .اًذ   آهیختِ   ّن   بِ

  فرضتگاى   هحل   یا   هحض   ًَر

از   تجرّد   دلیل   بِ   کِ   است   هقرب  

خاکی    هَجَدات   برای   هادُ،

  .ًیست   هطاّذُ   قابل   

 جغرافیای عرفاًی سْرٍردی
  .کٌٌذ   هی پیذا   ٍیژُ   هعٌایی   عرفاًی،   جغرافیای   در   بلکِ   ًذارًذ   را   خَد   زهیٌی   هعٌای   هغرب،   ٍ   هطرق   اضراق،   ضیخ   فلسفِ   در  



 کٍکّر 
 ظصاظصی  

ةاجصصف 76  

«  ىغصب وظػی » و« ىغصب کاىم » ،«ىؼصق»ازظِصوردی،ىصاد غصفاٌی جغصافیای  

   ةَ جصجیب کسام اظث؟ 

           .آىیزحگی ٌّر و ظهيث –غانو ىذال  -جِان فصػحگان( 1      

     .غانو ىاده  –غانو ىذال  -جِان ىجصدات(  2    

                           .غانو ىاده  –غانو افالك  -جِان ٌّر ىدض( 3    

  و ظهيث  آىیزحگی ٌّر  –غانو ىاده  -جِان فصػحگان ىجصد(  4      

 4گضیٍَ 
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