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 عشق به عارف و فیلسوف طبیب، سینایابن دیدگاه

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مج ششمین - حسین محمودیدکتر 

 20/12/99چهارشنبه 

 

بنیاد علمی و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلینشست از مجموعه درس ششمین

ا بحسین محمودی سخنرانی دکتر  هب . این نشستبرگزار شد اسفند 20سینا در روز چهارشنبه و فرهنگی بوعلی

 .شد پخش کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این. اختصاص داشت« سیناابنعشق از منظر »موضوع 

 

 دیرباز از که است سبب همین به. دارد جدی و عمیق پیوندی انسان زندگی با که است موضوعاتی از یکی «عشق»

 قرار خود کار دستمایۀ را «عشق» موضوعی هر از بیش هنرمندان و فیلسوفان عارفان، اندیشمندان، اغلب کنون تا

 ت.اس کرده پردازی نظریه عشق درباب و کرده ورود مقوله این به ایرانی حکیم بزرگترین عنوان به نیز سیناابن. اندداده

 

 زمانه علوم هایشاخه تمامی به کاملش احاطه به توجه با وی که است این سیناابن ممتاز و فرد به منحصر ویژگی

 یا فیلسوف عنوان به را سیناابن معموال ما. است پرداخته عشق درباب تأمل به مختلف اندازچشم چندین از خویش

 عرفانی مسائل به نسبت منسجمی و عمیق آگاهی او اما شود،می یاد او عرفانی بعد از کمتر و شناسیممی طبیب

. هستیم رو به رو مختلف نظرگاه چندین با ما رودمی «سیناابن منظر از عشق» سخن که هنگامی بنابراین. داشت

 این در. دارند «عشق» موضوع به را خود ویژه نگاه کدام هر عارف، یسیناابن و فیلسوف یسیناابن طبیب، یسیناابن

 .شود می پرداخته عشق مقوله به سیناابن متفاوت نگاه سه معرفی به گفتار درس

 

ی طبیب در کتاب قانون مطرح شده است و در گام بعدی به شرح نگاه بوعلی به عنوان یک فیلسوف سیناابنشرح نگاه 

در مقام عارف به مقوله عشق در نمط نهم اشارات و العشق و الهیات شفا و در گام بعدی نگاه بوعلی  در کتاب رساله

ی سیناابنی طبیب و سیناابنها را در نظر گرفت که چه تعارضی بین نگاه باید این پرسش. تنبیهات اشاره شده است

 یکی از بزرگترین اندیشمندان. حلی برای آن وجود داردی عارف به مقوله عشق وجود دارد و آیا راهسیناابنفیلسوف و 

است زیرا در قرون میانه  سیناابندر قرون وسطی و قرون میانه که بتوان او را بزرگترین فیلسوف در کل جهان دانست 

 .تاثیر بسیاری بر متفکران بزرگ داشته است

 

 .در این نشست است است حسین محمودیدکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

 از کجا نشات رفته شده است؟ سیناابنپیشینه سخن 

امروز بود شاید تکرار سخنان پیشین را  سیناابنکند، اگر ای از تاریخ اندیشه را برای ما گزارش میمرحله سیناابن

در باب فلسفه و عرفان در سنت اسالمی  سیناابنپیشینه سخن . گذاشتکرد و سخنی به روزتر با ما در میان مینمی

اند و یا هویت استقاللی دارند و در جغرافیای یگری نشات گرفتهاست که باید گفت آیا اقتباسی هستند و از جای د

این فیلسوف خاص در کدام مرحله فکری دیدگاه داشته و چه نسبتی با متفکران پیش از . اندجهان اسالم شکل گرفته

 . توان دادخود داشته است و حکم کلی به آن نمی
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ای دو اشتباه ممکن است رخ دهد که هر جنبه از تفکر بوعلی را به تفکر یونانی نسبت دهیم، گویی که هیچ چیز تازه

بودند و دیگر این که هرگونه تاثیرپذیری  ها را تکرار کرده که فیلسوفان یونان باستان گفتهنیفزوده است و همان حرف

را که انکارناکردنی است که تاثیر بسیار جدی و عمیقی از اندیشه یونانی های یونانی نفی کنیم چرا از اندیشه سیناابن

شود و بیشتر متاثر از فیلسوفان یونانی به این معنا که به فلسفه اسالمی، صفت اسالمی داده می. پذیرفته است

نباید دچار عالوه بر تغذیه غنی و تفکر غنی که مکتب نوافالطونی وارد جهان اسالم شده است و ما . بوده است

هیچ متفکری ناگهان از خالء . های یونانی تحلیل کنیمهای اندیشمندان را با اندیشهگرایی بشویم و اندیشهفروکاست

های اندیشمندان پیش از خود نشات نیامده است و سخن هر متفکر و اندیشمندی پیشینه داشته است و از اندیشه

 . گرفته است

 

 والنی مانند ارسطو، افالطون و فلوطین سینا بر دوش غتاثیرپذیری ابن

تواند این موضوع را روشن کند این است که شاید نگاه عوامانه به نیوتن این باشد که سیب را دیده که مثالی که می

گوید همه چیز و طبیعت در تاریکی فرو الکساندر پوپ شاعر معروف در باب نیوتن می. افتاده و گفته این جاذبه است

انگار که نیوتن از آسمان و به عنوان معجزه الهی آمده . ناگاه خداوند گفت نیوتن بیاید و همه چیز روشن شد رفته بود و

ام و چه نیوتن گفته بود من بر دوش غوالنی مثل کوپرنیک، کپلر و گالیله ایستاده. و حقایق را بر ما روشن کرده است

شود و تاثیرپذیری نافی عظمت  سیناابنن و فلوطین بایستد و بر دوش غوالنی مانند ارسطو، افالطو سیناابنبسا که 

های بزرگ پیش از خود آموزد در گام نخست از اندیشهوگوی درونی که میو استقالل فکری او لزوما نیست و با گفت

در  پیشینه داشتن تفکر اندیشمندان. شودوگوی درونی و منجر به زایش اندیشه نو میگیرد و درگیر گفتنشات می

هایش یی تمام اندیشهسیناابنآگوستین هم بر بستر تفکر . ها نیستمتفکران پیش از خود نافی ارزش و استقالل آن

 . را بنا کرد پس باید استقالل فکری او هم منتفی شود

 

های ندیشهافالطون از ا. اندیشه افالطون نیز پیشینه در اندیشمندان و متفکران پیش از خود مانند فیثاغورث بوده است

ها که آن اندیشهرسد راه میانه آن باشد که ما ضمن اینبنابراین به نظر می. ایران باستان و شرق تاثیر پذیرفته است

توان در تصوف و عرفان اسالمی کرد که از سنت همین بحث را می. را انکار نکنیم ولی تفکر متفکران را فرونکاهیم

 .انداند و در عین حال هویت مستقل خود را نیز پیدا کردهگرفته یونانی، مسیحی، هندی و بودایی تاثیر

 

 سینای طبیب چگونه است؟عشق از منظر ابن

قانون است و در فصل یازدهم به مقوله عشق  سیناابنکتاب . سینای طبیب استبخش نخست عشق از منظر ابن

 سیناابنالروحانی که کتابی در حوزه پزشکی است به مقوله عشق پرداخته است و زکریای رازی در طب. پرداخته است

ای است عشق بیماری وسوسه. داند شبیه مالیخولیا یا مانیا و..هم کماکان به روش طبیبان عشق را یک بیماری می

شود، عاشق تصورات خیالین از معشوق ور میعاشق در خیاالت غوطه. ی طبیب استسیناابنو نوعی جنون از نظر 

شود که تمرکز فکری متمادی به یک شخص داشته باشد و از ابعاد دیگر عالم غفلت کند و غرق دارد و منجر به این می

. مثل کتاب سیستماتیک در دوران خودش و در پارادایم زمانه خود که بقراطی جالینوسی است. در یک شخص شود

عاشق در اندوه بسیار است، . رو رفتگی چشم، پلک بر هم زدن، خنده و شوخی بسیار و..عاشق عالیمی دارد مثل ف

شود و در احواالتش دگرگونی اگر اشعار عاشقانه و یا رمانتیک بشنود متاثر می. کشدهای بریده دارد و آه مینفس

دارد و نبض عاشق نیز  تواند به پژمردگی عاشق منجر شود، عاشق ظاهر پریشانبیماری عشق می. شودحاصل می
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توانیم نشانی از معشوق را از طریق نبض بدون نظم بشناسیم و نکته کلیدی عاشق این است که می. نظم ندارد

  . حتی نام او را پیدا کنیم

 

گام نخست پذیرش است که معشوق را بشناسیم که کیست . کنندهایی معرفی میبرای معالجه بیماری عشق گام

آوریم گیریم و نام افراد را میسپس نبض عاشق را می. عاشق به صراحت نگوید و پنهان کاری کند البته به شرطی که

. توان نشانی از معشوق یافتهایش سرخ شد( میاگر ضربان نبض، دگرگون و رنگش متفاوت شد )رنگش پرید یا گونه

گوید این بوعلی می. س پیدا کردتوان نام شهر و محله و نشانی و شغل معشوق را بر اساس همین قیاو بعد می

 . گرایی در تفکر وجود داردهای تجربهام زیرا زمینهپردازی نیست و بارها این را امتحان کردهنظریه

 

ای وجود ندارد و گام دوم این است که بعد از پیدا کردن معشوق، عاشق و معشوق را به وصال هم برسانیم زیرا چاره

توان مداواهای طبیبانه را یابد و در کنار آن میشود و سالمت خود را بازمیش بهتر میبینیم که عاشق کم کم حالمی

گام چهارم . تنظیم و هماهنگ شوند (آغاز کرد، مزاجش را بررسی تا عناصر چهارگانه بدن او )سودا، بلغم، صفرا و خون

از معشوق ناشایست برکند و در این  تری روی بیاورد و دلاینکه اگر معشوق آدم مناسبی نبوده به عشق فرد مناسب

تر های معشوق بگوید؛ گاهی آتش عشق عاشقان افروختهوفاییزمینه نیز پیشنهادهایی دارد که پیش عاشق از بی

ها را برای این بگمارید که از معشوق بدی بگوید زیرا گویند پیرزندر این زمینه می. شود و باید حواسمان باشدمی

های دیگری برای او فراهم کنید و اگر همچنین مشغولیت. گذاردو مقتدرتر است و بیشتر تاثیر می سخن پیرزنان نافذتر

 .توان استفاده کردهای مالیخولیا نیز میالزم شد به طور همزمان از دارو

 

قانون  ببرد از روش او در کتاب سینابوعلیبدون اینکه نامی از « کنیزک و پادشاه»موالنا در داستان نخست مثنوی 

در این  سیناابنچرا موالنا نامی از . کندکند تا معشوق را پیدا کند و به روش او فرد عاشق را مداوا میاستفاده می

بیشتر مشی ارسطویی داشته  سیناابنبرد؟ شاید به دلیل تفاوت مشربی بود که با او داشت چون عقل داستان نمی

ه دل خوشی از او نداشته باشد و شمس نیز چندان نیکو از بوعلی یاد و عقل موالنا افالطونی بوده است و باعث شد

 . نکرده است

 

 سینای فیلسوف چگونه است؟عشق از منظر ابن

به مقوله عشق پرداخته است و ما با  سیناابندر الهیات شفا و در رساله العشق . بخش دوم بوعلی فیلسوف است

هستی است و اصل اساسی موجودات )کیهان و متافیریک( عشق عشق بنیاد . نگاه دیگری از عشق مواجه هستیم

گیرد و ساری و جاری در اینجا عشق همه حیات را دربرمی. است که بر خطوط اصلی مکتب نوافالطون استوار است

گوییم وقتی از همه موجودات سخن می. آوردعشق همه اشیا را به حرکت درمی. همه مخلوقات و موجودات است

بینیم اما در پارادایم تفکر را در عالم می. ..مدرن موجودات را از ریزترین تا ماهیان، کیهان، کهکشان ویعنی انسان 

ما عنصریات، فلکیات، ماهیت، . نگر متفاوتی حکمفرما استگوید یک جهانیی وقتی سخن از همه موجودات میسیناابن

ها جمادات، نباتات، حیوانات و ن را داریم و در دل اینذات، نحوه وجود موجودات جاندار و بیجان مادی، مجرد و انسا

 . انسان را داریم، سپس عالم فرشتگان و خداوند را داریم

 

هایی هستند که تحت تدبیر مدبره آن. آورد: هویت مدبره و هویت غیرمدبرهکل هویت عالم را در دو دسته می سیناابن

ما با دو نوع عشق . داوند است و ذات خود خداوند تدبیر جهان استخداوند قرار دارد و غیر مدبره منحصرا در ذات خ
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مواجه هستیم: عشقی که در هویت مدبره وجود دارد و متفاوت از عشقی است که در خداوند وجود دارد که هویت 

غیرمدبره است زیرا این عشق ناشی از شوق و میل به چیزی است و خداوند فقدان چیزی نیست که شوق به داشتن 

هر موجودی به قدر استطاعت خود مشتاق اتحاد با خیر است و به سمت خیر و جمال و زیبایی و . زی داشته باشدچی

 . دانیماین عشق به اشتراک گذاشته است و ما تجلی خداوند را در موجودات می. کندعشق خداوند حرکت می

 

کند کمال را جذب کند این و سعی میهر موجودی به حکم سرشت طبیعی خود به سوی خیر، کمال در تکاپو است 

. نقص، شر و کمال وجود است. شود و هر حرکتی به سمت کمال دور شدن از نقص استکمال از جایی به او عطا می

بنابراین هر موجودی دارای یک عشق . اگر وجود مساوی با کمال است، وجود مطلق هم مساوی با کمال مطلق است

تی وجود دارد و همه موجودات به طور عام یکسری مسایل را مشتاق هستند مثل ذاتی و جبلی است و در تمام هس

عشق یک اشتیاق فطری است . بقا و به طور خاص هم موجودات دنبال چیزی هستند که مناسب نوع خودشان است

ر عشق اگ»که خداوند در همه موجودات نهاده است و اقتضای حکمت الهی و تدبیر ربوبی برای اداره عالم است که 

ایستاد زیرا تزریق حرکت در جهان با نیروی عشق اگر عشق نبود این جهان از حرکت بازمی« نبودی بفسردی جهان

 .است

 

 جهان با نیروی عشق در حرکت است

شود دو دسته عشق داریم: عشق طبیعی که مربوط به موجودات بسیط )جمادات و نباتات( می سیناابنبنا به گفته 

در عشق اختیاری فرد عاشق امکان صرف نظر از معشوق را . هاستو عشق اختیاری نیز مرتبط با حیوانات و انسان

وار است بدون اینکه رکت قانوندارد )اگر بییند مضرات آن بیشتر است( اما در عشق طبیعی هیچ آگاهی وجود ندارد و ح

سپس عشق ماده به صورت است و عشق صورت جماد . در موجودات بسیط، اول ماده است. هیچ اختیاری در آن باشد

جمادات اشتیاق رسیدن به جایگاه طبیعی)عناصر چهارگانه( خود را دارند و جمادات طبیعی هم . دهدرا از دست می

 . کندگونه که آتش رو به باال حرکت میهمان کنند به اصل خود برگردندسعی می

 

مرتبه اول موجودات بسیط است، مرتبه دوم جمادات، مرتبه سوم نباتات است که بر اساس سه قوه )غاذیه، نامیه و 

شود: ها تعریف میبخش چهارم حیوانات هستند که بر اساس چهار جز عشق آن. شودها تعبیر میمولده( عشق آن

قوه غضبیه که . آور است، حس باطنی که تخیالت هر موجودی به سمت کسی است که نشاطنخست حس ظاهری

غلبه یافتن بر دشمن و پرهیز از ذلت و برتری یافتن است و قوه شهویه که تولید مثل است و در حیوانات وجود دارد و 

 . افتداین از طریق مقاربت جنسی اتفاق می

 

ت )قوای حیوانی: غضبیه و شهویه(، قوه ناطقه و هم فرشته است و روحی انسان موجودی است که هم جماد و نبا

تواند عشق به مقوالت برتر داشته انسان به واسطه نفس ناطقه معرفت به تصورات واال دارد و می. از عالم باال دارد

جدالی در درون  هیچ. رودکند و آتش به باال میکند همان طور که سنگ سقوط میحیوان طبق غرایض عمل می. باشد

یک بخش نفس . شودحیوان وجود ندارد اما در انسان جدال و دوگانگی است که منجر به جنگ و جدال درونی می

ای که مربوط به عالم علوی است و های پست است و سپس نفس ناطقهحیوانی است که به دنبال شهوت و عشق

 . آوردعشق عفیف را به وجود می
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 برای عشق حقیقیعشق عفیفانه پلی است 

شود که فریفته رنگ و لعاب ظاهری به عشق مجازی و حیوانی تقسیم می سیناابنهای انسانی از نگاه انواع عشق

های جسمانی است و اگر اسیر این عشق شود تا حدی مستحق مالمت و سرزنش است شود و به دنبال لذتمی

شود، مالحظات عقالنی دارد و از االت روحی معشوق میو کم اما عشق عفیف شیفته خلق و خو، آداب و اخالقیات 

های زیبایی دارد و از شهوت پرهیز این عشق صورت. کندکند و شائبه شهوت در این عشق ورود نمیشهوت پرهیز می

گویند و عشق افالطونی نیز نامیده کند که به آن عشق ظرفا، عشق جوانمردانه، عشق خاکسار و یا معنوی میمی

در کشورهای فرانسه و ایتالیا و برخی از کشورهای اروپایی عشق شهسوارانه  1۶تا  12هایی از قرن در دوره .شودمی

کند و به دنبال وصال سراید و نوازندگی میعاشقی که شعر می. وجود داشت که شباهت به عشق عفیف دارد

ا دوست دارد نه برای نگاه شهوانی انسان صورت زیبا ر. دهنده عشق عفیف استجسمانی با معشوق نیست و نشان

منشا این عشق لطافت نفسی است که . و حیوانی بلکه به اعتبار عقلش و شرط این عشق، عفت ورزیدن است

عشق نفسانی پلی است برای عشق عفیف و عشق . توان آن را عشق ظریف و عفیف بنامیمها دارند و میانسان

 .عفیفانه پلی است برای عشق حقیقی

 

خورد و این قوه در درد و میحیوان هنری با عنوان درست کردن غذا ندارد می. ان قوه غاذیه دارد و هم حیوانهم انس

توان این سبک را بیان کرد زیرا کند حتی در مناسبات جنسی نیز میکند و خلق هنر میانسان شکل برتری پیدا می

هر چه برای . وجود بیاوردفضایل عالی را در انسان بهعشق باید . ناشی از این است که انسان مرتبه باالتری دارد

انسان نافع باشد به سمتش گرایش دارد و فضیلت برای انسان نافع است و هنگامی که به فضیلت معرفت پیدا کند 

ای منشا همه فضایل هم خداوند است و انسانی که معرفتش را طی کند چاره. شومبه آن هم شایق و عشق می

 . جویدشود تشبه و تقرب به او میانسانی که عاشق خداوند می. خداوند شود ندارد که عاشق

 

در اینجا خدا عاشق است و هم . مرتبه پایانی بعد از افالک و صور عقلیه خداوند است و این یک عشق حقیقی است

که بتواند کل  هر نظریه. مساوی با عشق است و واالترین عشق، عشق خدایی است سیناابنوجود از نگاه . معشوق

هر نظریه که به . عشق است سیناابنمرتبه هستی را با یک متافیزیک و فرمول توضیح بدهد و این متافیزیک از نگاه 

توانیم را ما می سیناابندهد که عرفان افتد و تعلیم میعشق الهی بپردازد نوعی عرفان است، عرفان جایی اتفاق می

وارد  سیناابنانتقادهایی نیز بر دیدگاه . ائل متافیزیک و فلسفی استوار شده استعرفان غیردینی بنامیم زیرا بر مس

 .های منتقدین نیستیماست غزالی و مالصدرا و دیگران که در مقام نگاه تطبیقی و بیان نگاه

 

 سینای عارف چگونه است؟عشق از منظر ابن

وی نگاه . های عرفانی را بیان کرده استندیشهدر نمط نهم اشارات، ا سینا. ابنی عارف استسیناابنبخش سوم 

گوید که متافیزیک عشق را در رساله العشق و اشارات گفته بود و در این بخش آثار و احوال و نتایج عشق را می

عشق عفیفانه چه نتایجی دارد بر احوال عارف و عاشق؟ نخست زدودن خشونت از روح است . تواند جذاب باشدمی

نکته . کندیابد و احساس شفقت به همه موجودات پیدا میکند و رقت قلب میروح لطیف پیدا میکه انسان عشق و 

های دنیوی و ترک عالیق جسمانی است و این خصالی است که در عاشق به وجود دوم رهایی از عالیق و دلبستگی

شود و کوچک را بزرگ دیده میبینید و تواضع و فروتنی در او آید؛ همیشه خوشرو است و شما وی را عبوس نمیمی

ایجاد تمرکز وحدت بر معشوق که این خصلتی است . اندوه در این انسان راه ندارد و به همه شفقت دارد. شماردمی

 . آیدوجود میکه در عاشق به



 سیناابن منظر از عشق .ششمجلسه     سیناشناسیبوعلی هایگفتاردرس

6 

شود و پرست است و بنابراین نیروهایش پخش میهوس چندگانه. شودبین عشق و هوس تفاوت قائل می سیناابن

. شودپرست است و متمرکز و عمیق میماند اما عشق در تقابل با هوس آن چیزی است که یگانهسطحی باقی می

عشق . کننده نیروها و سطحی استپرست و پخشبنابراین بین عشق و هوس تفاوت وجود دارد: هوس چندگانه

 . انقباض توجه است عشق یک توجه هوشیارانه و. پرست و متمرکز کننده نیروها و عمیق استیگانه

 

ی سیناابندانست و ی فیلسوف عشق را بنیاد هستی میسیناابندانست، ی طبیب عشق را بیماری میسیناابن

تعارضی در . دانست که تعالی روحی پیدا کند و متخلق به اخالق حسنه و نیکویی شودعارف عشق را سبب این می

که این اشتراک لفظ است و در دوم این. بگوییم تعارض داشته استراه حل نخست این است که . جا وجود دارداین

کتاب قانون عشق را به معنایی به کار برده است که ربطی به این عشق ندارد و وقتی مراتب عشق را بیان کنیم گویی 

است و  گفته شده است انواع عشق انسانی سیناابنعشق بیمارگونه که در کتاب طب و قانون . تعارضی وجود ندارد

گونه شود و شکل الهی و عارفاگر عشق شکل عفیفانه پیدا کند ستودنی می. گنجددر دل این سلسله مراتب می

تواند توجه به معشوق اول و معشوق نامیم که میکند و جوهره آن چیزی بوده که آن را تمرکز و توجه میپیدا می

 .حقیقی باشد
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