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 اسالمی فلسفه آکادمیای بنیانگذار

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیاولین نشست از مجموعه درس - همدانیتر حسین معصومیدک

 8/11/99چهارشنبه 

 

سینا چهارشنبه هشتم بهمن درس گفتارهایی مرکز فرهنگی شهر کتاب با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی

با حضور دکتر رضا سینا بوعلی گفتارهایی دربارهرا آغاز کرد. نخستین نشست از مجموعه درسسینا بوعلیدرباره 

  .صورت مجازی برگزار شداعیلی بههمدانی و دکتر محمدجواد اسماردکانی، دکتر حسین معصومیداوری

 

اسالمی، نشانگر  -سینا، چهره نامدار تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانینگاهی به اختصار به زندگانی پرفراز و نشیب ابن

ثباتی آن اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که دانشمند فیلسوف ایرانی در آن ناپایداری و بی

شود. بوعلی که برای قرار محسوب میسینا، عصر طالیی این تاریخ بیه دوره حیات ابنزیست. جالب است کمی

ها پنجاه و هفت شود، تنآورترین دانشمندان ایرانی تلقی میترین فیلسوف مسلمان و از نامبیش از هزار سال بزرگ

ماینده سنتی است که امروز ترین ناش خانه به دوش بود. او مهمسال زندگی کرد و بخش قابل توجهی از زندگی

ها و مکاتب ها و فرقهها و جریانای در کنار کثیری از نحلهشود، جریانی تا حدودی حاشیهفلسفه اسالمی خوانده می

کوشیدند تا با شرح سینا میکالمی، عرفانی، فقهی و در مباحثه و منازعه دایمی با آنها برای بقا. از یکسو پیروان ابن

شوند، روشن نگه دارند و از سوی دیگر، فلسفه اسالمی خوانده می -درست یا غلط -چراغ آنچه امروزو دفاع از او، 

پرداختند. نگاهی به متون عرفانی مخالفان این جریان، آشکار و پنهان، به عناوین مختلف به طرد و نفی و سرکوب آن می

 -سیاسی -های فکریمنفی سایر جریاندهنده نگاه های ششم و هفتم ه.ق به خوبی نشانو غیرعرفانی سده

سینا، در سیناست. با این همه تالش شاگردان و شارحان ابنهای فلسفی و در راس ایشان ابناجتماعی به دیدگاه

های او را زنده نگه دارد، نه فقط در خواند، توانست اندیشهسینا میهمدانی، مکتب ابندل آنچه حسین معصومی

ای که در تاسیس آنچه بعدا فلسفه جدید خوانده شد، های اروپایی، به گونهشان به زبانمهتمدن اسالمی که در ترج

 اثرگذار باشد. 

 

که توسط محسن آزموده تنظیم  استدر این نشست  همدانیمعصومیحسین آید سخنان دکتر آنچه در پی می

 .شده است

   

 ایپزشک افسانه

دارد. این کتاب نه فقط در کشورهای اسالمی، بلکه در اروپا « قانون در طب»سینا به عنوان پزشک، آثار مهمی چون ابن

سینا حتی در های دیگری نیز در زمینه پزشکی دارد. اما ابنها کتاب مرجع و آموزش پزشکی بوده است. او رسالهمدت

هایی راجع به پزشکی او از قدیم ک پزشک محض. داستانهای پزشکی نیز یک فیلسوف پزشک است، نه یرساله

هللا مهتدی( که های عامیانه بدل شده است، حتی مرحوم صبحی )فضلمطرح بوده که بسیاری اکنون به داستان

های بوعلی سینا فراهم ها را با عنوان افسانهای از این داستانگفت، مجموعهزمانی در رادیو برای کودکان قصه می

سینا که غالبا انگیز ابنهای حیرتها و تشخیصها بسیار خواندنی است. او در این کتاب از طبابتبود که برای بچهکرده 

سینا از قدیم، مورد توجه بوده و حول و حوش او دهد که ابنکند. این موضوع نشان میافسانه است، روایت می

سینا، جان خودش ها چیزی راجع به اینکه ابناین داستان ها ساخته شده است. ولی من در همهای از افسانهمجموعه
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گیری را برای نجات بیمارانش به خطر انداخته، ندیدم و بنابراین به نظرم باید از پزشکان امروز ما که در این دوران همه

شکی که تشخیص کنند، تقدیر فراوانی شود، به این اعتبار که چیزی بر آن فضایل پزکرونا، واقعا از جان گذشتگی می

 ای تا پای  جان است.اند که همان از جان گذشتگی و تعهد حرفهو درمان باشد، افزوده

 

 سیناوجوی علت اهمیت ابندر جست

. ـ.قه ۴۲8تا  ۳۷۰های سینا بین سالسینا در تاریخ فلسفه و اهمیت اوست. ابنبحث من بیشتر راجع به جایگاه ابن

شود. برای درک اهمیت این دوره از لحاظ علمی از تاریخ ایران و اسالم محسوب می زندگی کرده است که دوران مهمی

توان به سه چهره بزرگ علمی در تاریخ تمدن اسالمی اشاره کرد که هر سه در این دوره یعنی نیمه و فلسفی، می

.(، ـ.قه ۳۶۲-۴۴۲ونی )کردند: ابوریحان محمد بن احمد بیردوم قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم هجری زندگی می

سینا زندگی .(.  ابنـ.قه ۳۵۴-۴۳۰ابوعلی حسین بن عبدهللا بن سینا و ابوعلی محمد بن حسن بن هیثم بصری )

نسبتاً کوتاهی داشته و اطالعات ما راجع به اساتید او، یعنی کسانی که نزد ایشان فلسفه آموخته، زیاد نیست و در 

توان درباره از او داریم، بیشتر به عنوان فردی خودآموخته است و بنابراین نمیواقع بسیار کم است. تصویری که ما 

سینا هم در ساختن این تصویر از جایگاهش در فلسفه یا حتی پزشکی، با توجه به اساتیدش سخن گفت. خود ابن

ف است و بخش معرو« رساله سرگذشت»ای که به عنوان خودش که فردی خودآموخته بوده، موثر است. او در رساله

 کند، اما از اساتید بحث چندانی  نیست. ای از آن از زبان خود اوست، از دوستان و همکارش یاد میعمده

 

سینا خودش را مدیون چه کسانی بنابراین برای تعیین جایگاه او در تاریخ فلسفه بیشتر باید به دنبال این بود که ابن

سینا بسیار زیاد است. فقط داند، شیوه کارش چطور است، با چه کسانی موافق و مخالف است. آثار فلسفی ابنمی

چهار جلد به منطق، سه جلد به طبیعیات و یک جلد به متافیزیک شفای او در چاپ قاهره ده جلد است. از این ده جلد، 

سینا نسبت داده شده که مشخص نیست همه متعلق به او باشد. های بسیار زیادی به ابناختصاص دارد. رساله

ر سیناست، کار دشواری است که برای تعیین جایگاه او بسیاتعیین اینکه کدام یک از این مجموعه عظیم متعلق به ابن

 اهمیت دارد. 

 

توان گفت سیاسی و جغرافیایی مختلفی نوشته شده است. محیط زندگی سینا در شرایط شخصی و حتی میآثار ابن

سینا، از شرق ایران تاریخی شروع شده و در حدود همدان متوقف شده است. بنابراین هیچ دلیلی نداریم که ابن

در این منطقه رخ داده است.  -هر چه بوده -لسفی و پزشکی او بگوییم او از همدان آن سوتر رفته است. آموزش ف

 بنابراین با اتفاقاتی که در سایر مناطق رخ داده، تماس غیرمستقیم داشته است. 

 

 رو  فارابیفیلسوف ارسطویی، دنباله

ر حال به جریان سینا در فلسفه به هتوان گفت: نخست اینکه ابنسینا در فلسفه، دو نکته میبرای تعیین جایگاه ابن

پردازد، هم از حیث سبک کار و هم از سینا، هم از لحاظ مسائلی که به آنها میارسطویی تعلق دارد؛ دوم اینکه ابن

دهد، بیش از هر کس در میان فیلسوفان مسلمان، خودش را دنباله رو هایی که به مسائل فلسفی میمنظر پاسخ

توان راجع داند. این دو، اجماال مطالبی است که می.( میـ.قه ۲۵9-۳۳9ابونصر محمد بن محمد بن طارخان فارابی )

 سینا  گفت.به موقعیت فلسفی ابن
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 ارسطویی بودن به چه معنا؟

گوییم، باید در نظر داشته باشیم که خود مفهوم ارسطویی بودن هم سینا سخن میاما وقتی از ارسطویی بودن ابن

های نوافالطونی توام شده بود. این ارسطو، ازدوران متاخر یونانی با آموزش هایمفهوم روشنی نیست، زیرا آموزش

م.(، ۲۰۴-۲۷۰هاست که مسلمانان به اشتباه، آثار فلوطین )داستانی که از طریق خاورشناسان در میان ما بر سر زبان

از شارحان یونانی ارسطو  دهند، درست نیست. در واقع این آمیزشبنیانگذار مکتب نوافالطونی را به ارسطو نسبت می

شروع شده بود که اینها شاید با یکی، دو استثنا، همه به مکتب نوافالطونی تعلق داشتند. این کاری نیست که 

سینا یا فارابی کرده باشند. این آمیزش قبال در یونان و در دوران هلنیستیکی )یونانی مآبی(، یعنی دوران متاخر ابن

 اند. سینا و پیش از او فارابی تا اندازه زیادی وارث این جریان  بودهو ابنفلسفه یونان شروع شده بود 

 

 شاگرد فارابی؟

زیسته و هیچ ارتباطی سینا میها قبل از ابنفارابی مدت -اش فارابیسینا همچون استاد معنوینکته دیگر اینکه ابن

اگرچه وارث جریان  -ن فارابی درس خوانده باشدسینا نزد شاگردامیان این دو نبوده و دلیلی ندارد بگوییم که ابن

سینا با غالب فیلسوفان بزرگی که پیش نوافالطونی تفسیر ارسطوست، اما خودش مفسر ارسطو نیست. یعنی ابن

کردند، این تفاوت را دارد که متنی از ارسطو را بگیرد و بکوشد مشکالت آن را توضیح دهد. ما در عالم از او زندگی می

داند و تقریبا عمده آثارش به صورت لسوف بزرگی چون ابن رشد داریم که کار خودش را توضیح ارسطو میاسالم فی

سینا ارسطویی است، اما تقریبا عمده های آثار ارسطو است. درحالی که اگرچه اساس فلسفه ابنها و تلخیصشرح

سینا های ابنت. دنبال کردن این وجه اندیشهآثار مهمش، تامالتی در حول آثار ارسطو و شارحان او و حتی نقد آنهاس

برد کند، از او اسم نمیسینا کسی را نقد میبرای پژوهشگران بسیار سخت است، زیرا در خیلی از موارد وقتی ابن

پردازد. اخیرا با انتشار مجموعه پروژه بزرگی که یک محقق انگلیسی پارسی و بدون ذکر نام به بیان نظر او و نقد آن می

داده است. سینا به چه کسانی پاسخ مییابیم که شارحان ارسطو چه کسانی بودند و ابنز هند، به تدریج در میا

ای از فیلسوفی ها بعد، رسالهسینا به فردی برخوردم که مشخص نبود کیست. سالمن در تحقیقی، به نقدی از ابن

ان یحیای نحوی مشهور است و معلوم شد نظری که متعلق به قرن ششم میالدی پیدا شد که در عالم اسالم به عنو

 کند، دیدگاه یحیای  نحوی  است. سینا نقد میابن

 

 سینا شارح ارسطو  نیستابن

اند، مثل اشارات که به یک معنا سینا، متفاوت است. یعنی آثاری دارد که خیلی اندیشیده شدهسبک نویسندگی ابن

تر هستند، مثل نجات که خالصه شده برای استفاده گروه نسبتاً ساده ترین اثر اوست و آثاری هم دارد کهشخصی

ترین آنها شفاست که تری هستند. آثاری هم دارد که واقعا به قصد استفاده فیلسوفان نوشته شده که مهموسیع

را شارح  سینا، این است که نه فقط خودش شارح ارسطو نیست و خودشواقعا اثری عظیم است. نکته دیگر در آثار ابن

داند، بلکه با کسانی که کار فلسفه را صرفا شرح ارسطو داند، اگرچه به طور کلی خودش را ارسطویی میاو نمی

شان ای که پایگاهشان بغداد بوده و خصوصیت قومی و مذهبیسینا با فالسفهدانستند، موافق نیست. یعنی ابنمی

ند، خیلی خوب نیست. این نکته از اشاراتی که به کارهای اینها این بوده عمدتا مسلمان نبودند و بیشتر مسیحی بود

ای که در بین مسیحیان گوید، یکی از کسانی که عمرش را در فلسفه عوامانهشود. مثال در عبارتی میدارد، روشن می

داند و فلسفه تر میتر و عامیانهای همگانیبغداد رایج است، سپری کرده بود. یعنی دیدگاه او را متعلق به فلسفه

 کرده است. ای تلقی میخودش را یک فلسفه حرفه
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 هادر برابر التقاطی

سینا با کسانی که قبل از خودش بودند، چندان بر سر مهر نیست، مثل توان گفت که ابنهمچنین بنا به قرائنی می

-۳81محمد بن یوسف عامری )هجری( یا بوالحسن  ۳۲۶ -۴۲1یا۳۲۰ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب ُمسکویه رازی )

خواستند یک نوع فلسفه یعنی کسانی که می« السعاده و االسعاد فی السیره االنسانیه».( صاحب کتاب ـ.قه ۳۰۰

سینا با اینها خوب نیست. خواستند پاسخ نسبتاً آسانی به مساله دین و فلسفه بدهند. ابنالتقاطی درست کنند، می

شود، این است که به سینا که شاید بتوان گفت در جاهایی اوج کار او محسوب میهای اصلی فلسفه ابنیکی از تم

ها را کسانی چون ابن مسکویه نحوی در داخل سیستم فلسفی خودش جایی برای مفهوم نبوت پیدا کند. این کوشش

وع کوشش، موافق سینا، تالش اینها جدی نیست و با این ندادند، اما به نظر ابنو ابوالحسن عامری نیز صورت می

سینا در فلسفه است؛ بدون اینکه بخواهم وارد نظریات خاص نیست. به هر حال اینها خطوط اصلی اهمیت جایگاه ابن

 سینا در مسائل مختلف بشوم. ابن

 

 سیناشاگردان ابن

شناسیم، بعضی میسینا را نسینا اهمیت دارد، این است، با آنکه ما استادان ابناما نکته دیگری که در سرگذشت ابن

هـ.ق.(، ابوالحسن ۴۵۰شناسیم، از جمله ابوعبداللّه محمد بن احمد معصومی اصفهانی )وفات از شاگردان او را می

سینا را به تدریج رواج دادند. هـ.ق.( و... اینها کسانی هستند که فلسفه ابن۴۴۶بهمنیار بن مرزبان ساالری )وفات در

آمد، چه چیز از فارابی سینا بعد از فارابی نمیدانیم اگر ابنهره بزرگ داریم، اما نمیما شخص فارابی را به عنوان یک چ

سینا، سینا، بسیار موجزتر است و به اندازه آثار ابنماند. آثار فارابی نسبت به آثار ابنبه عنوان فیلسوف باقی می

توانست آموخته و تدریس شود. فه میای ساخت که این فلسسینا فلسفهسیستماتیک )نظام مند( نیست. اما ابن

شود. البته قبل از آن هم عده زیادی از فالسفه از اینجاست که مفهوم فالسفه اسالم و نه فلسفه اسالمی پیدا می

مسلمان بودند، اما بسیاری هم مسیحی یا یهودی یا... بودند. اما از آنجا که خودشان را عمدتا شارح ارسطو 

کردند، فلسفه ودند مثل مسکویه و ابوالحسن عامری که یک فلسفه التقاطی درست میدانستند، یا کسانی بمی

 اینها رنگ خاص اسالمی نداشت. 

 

 سینامکتب  ابن

فیلسوفان اوال یک گروه اجتماعی بودند که به عمده مذاهبی که در آن زمان وجود داشته، تعلق داشتند. ثانیا چنان 

سینا شاهدیم که شاگردان او یک سیستماتیک به مسائل بپردازد. اما کمی بعد از ابنشان به صورت نبود که فلسفه

شود. درست است که کنند که عمده این فعالیت در مرکز و شرق ایران انجام میفعالیت وسیع فلسفی را شروع می

ا مدارس یا مکاتبی بوده است، های فلسفی دیده بود، قطعا آنجسینا از شرق ایران بود و احیانا در آنجا آموزشخود ابن

اش را در مرکز و غرب ایران سپری کرد. اما در آن زندگی پرماجرایی که احتماال با آن آشنا هستید، بیشتر دوران کاری

که خودش از یک  -سینا، کسانی مثل بهمنیاراما شاگردانش عمدتا به طرف شرق ایران رفتند. از بین شاگردان ابن

به ترویج فلسفه او پرداختند. بهمنیار احتماال نخستین  -و به احتمال زیاد خودش هم زردشتی بودخانواده زردشتی بود 

التحصیل است. تر باشد. حاصل کتابالوصولسینا متنی بنویسد که سهلکسی است که تالش کرده براساس آثار ابن

ایران، یعنی در منطقه خراسان و بیهق و  دهد. در شرقبعد شاگرد بهمنیار، ابوالعباس لوکری، همین کار را ادامه می

های تاریخ فلسفه، به خصوص کتاب شود، بنا به شهادت کتابای که االن مرز غربی خراسان قدیم تلقی میمنطقه

شوند که در واقع متخصص ، عده زیادی مطرح میـ.قتاریخ حکماءاالسالم مشهور به ابن ُفنُدق مورخ و ادیب قرن پنجم ه

 ا بودند. سینفلسفه ابن



 اسالمی فلسفه تاریخ در سیناابن جایگاه. اولجلسه    سیناشناسیبوعلی هایگفتاردرس

5 

ایرانی یک مکتب منسجم فلسفی  -سینا اولین کسی است که در جهان اسالمیبنابراین شاید بتوان گفت که ابن

توانیم سلسله سینا، میشود. به همین دلیل است که تا ابنشاگردی پیدا می -کند که در آن رابطه استادتاسیس می

گوید این ابوالعباس لوکری که خودش ابوالحسن بیهقی صراحتا می فالسفه و حکما را از شاگرد به استاد دنبال کنیم.

سینا در خراسان نقش بسیار موثری داشت. بنابراین به ای در افغانستان امروز بود، در انتشار فلسفه ابناهل منطقه

ته و سبک سینا خودش وارث فارابی است و بسیاری از مسائل را از فارابی گرفتوان گفت، اگرچه ابنیک معنا می

گاه به غلظت و شدت فارابی مطرح سینا، هیچاش، از فارابی اخذ شده، ضمن آنکه فلسفه سیاسی نزد ابنفلسفه

شود، اما به هر حال مسائلی چون مساله نبوت که مسائلی جدید بودند و به هر حال در یک جامعه مذهبی مطرح نمی

بندی نهایی آنها کنند، اما صورتبندی( دقیق فلسفی پیدا میشدند، اگرچه با فارابی یک نوع فرموالسیون )صورتمی

 ها نیز به این نکته توجه داشتند. سیناست و انتشار این مطالب، از اوست. حتی مخالفین این آدمها از ابنتا قرن

 

رشک آید  یارب مر سنایی را سنایی ده تو در حکمت/ چنان کز وی به»گوید: ( میـ.قه ۴۷۳-۵۴۵مثال حکیم سنایی )

ای از عرفا مثل سنایی آن را یعنی گویی بوعلی سینا مظهر یک تفکر عقالنی است که مثال عده«. روان بوعلی سینا

کردند. انوری شاعر سینا را ذکر میخواستند اسم فیلسوف را بیاورند، نام ابنپسندیدند. یعنی وقتی مینمی

کنند، معرفی کنند و مدح این و آن میافرادی که دریوزگی می خواهد شاعران را به عنوان( میـ.قه ۵۷۵)درگذشته 

یعنی شاعر بزرگ عرب، بحتری را در مقابل فیلسوف «. خوان، نه ژاژ بحتریرو شفای بوعلی می»گوید: و نقد کند، می

یر ق( سیاح و جغرافیدان اندلسی که به تعب۵۴۰-۶1۴گذارد. یا ابوالحسین محمد بن احمد بن جبیر )مسلمان می

ای گوید: در دوران ما یک فرقهامروزی انسانی قشری بوده و با فلسفه مخالف بوده، دو بیت به زبان عربی دارد و می

سینا آورده باشد، ظاهر شده که ظهور این فرقه برای زمانه ما شوم است و اینها در دین جز به چیزی که ابونصر و ابن

سینا را شنیده بوده و او را ش یا در سفری که به شرق داشته، اسم ابناعتقاد ندارند. یعنی ابن جبیر، در وطن خود

 مظهر فیلسوفان مسلمان تلقی کرده است. 

 

.( را ـ.قه ۴۵۰-۵۰۵خواست پاسخ امام محمد غزالی )هـ.ق.( می۵۲۰-۵9۵بینیم که وقتی ابن رشد )همچنین می

ها، سخنان ارسطو ر نظر داشته باش که این حرفزنی، درست است، اما دهایی که تو میگوید، این حرفبدهد، می

طور اند! یعنی ایناند و با آنها ارسطو را خراب کردهسینا مطرح کردهنیست، بلکه اینها مطالبی است که فارابی و ابن

 کوشد جواب بدهد. می

 

 سینا واضع یک جریان آکادمیکابن

ت که به تعبیر امروزی، یک جریان آکادمیک تلقی شود و حاصل به طور خالصه اگر بتوان جریانی آکادمیک را در نظر گرف

شان نباشد، یعنی متن و کتاب داشته باشد و آموخته شود و این آموزش تکرار تامالت شخصی افراد در گوشه خانه

 شود. یعنی از فیلسوفی که ما واقعاسینا شروع میشود و مکتب تشکیل شود، این اتفاق واقعا به یک معنی از ابن

شناسیم. این مکتب است که بعدها، در سرنوشت شناسیم، اما شاگردانش را تا اندازه زیادی میاستادان او را نمی

سینا. این تحریر خصوص ترجمه شفای ابنگذارد، از طریق بهفلسفه قرون وسطا به خصوص بسیار تاثیر می

های جدید در مچنین در طرح پرسشسیستماتیک فلسفه، در فلسفه قرون وسطای مسیحی بسیار موثر است، ه

هاست ادامه دارد و تاکنون قریب به فلسفه آن زمان نیز موثر است. همین االن پروژه چاپ ترجمه التینی شفا سال

سینا در کنار ابن رشد، کسانی هستند که از بیش از بیست جلد آن به چاپ رسیده و هنوز پایان نپذیرفته است. ابن
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التینی )در مورد ابن رشد گاهی ترجمه به عبری( در تحول فلسفی اروپا بسیار موثر بودند و  طریق ترجمه آثارشان به

 نقش داشتند. 

 

 سینا فیلسوفی مستقل و بزرگابن

اهمیت این موضوع از این حیث است که در تاریخ فلسفه، تصور رایج و شایع این بود که ما یک فلسفه قدیم داریم و 

ای، کند. این نگاه قالب و کلیشهآید و به کلی فلسفه جدیدی ایجاد میم.( می1۵9۶-1۶۵۰بعد فردی به اسم دکارت )

االن مورد تردید قرار گرفته است و عده زیادی از مورخین فلسفه، قائل به یک نوع پیوستگی میان فلسفه جدید و 

عروف است، یک عنصر فلسفه قرون وسطی قائل هستند. از این حیث آنچه به عنوان فلسفه مسیحی قرون وسطی م

هایی که سینایی و ابن رشدی دارد، هم از حیث تاثری که از این دو متفکر گرفته و هم از منظر پاسخخیلی قوی ابن

 اند. متفکران مسیحی در نقد و پاسخ به این دو متفکر ارایه کرده

 

شود و افکار عمیقی به دار میخالصه اینکه ما باید این مفهوم را که فیلسوف، انسانی است که صبح از خواب بی

مان بیرون کنیم. فیلسوف کسی است که در یک فضایی که مسائل فلسفی پیشاپیش در آن آید را از ذهنذهنش می

نویسد. حتی دهد و میبیند، آموزش میکند. او آموزش مییابد و به این مسائل فکر میمطرح است، پرورش می

های او تازگی داشته باشد. اما امکان دارد این بخش د و بخش کوچکی از اندیشهامکان دارد همه افکار او تازه نباش

کوچک از افکار او، خیلی موثر واقع بشود و تازه باشد. اما برای همین بخش کوچک موثر و تازه نیز فیلسوف تا حد زیادی 

فیلسوف متعلق به یک مکتبی  هایی است که قبل از او مطرح شده است. به همین دلیل احتماال اینمتکی به اندیشه

گوید سینا در بسیاری از موارد، در طرح برخی از مسائل طبیعی میاست، اگرچه ممکن است آن مکتب را نقد کند. ابن

ام! یعنی در برخی مسائل تا این اندازه منتقد ام یک کلمه حرف حساب در این زمینه نشنیدهمن از دوستان مشایی

های آنها تجاوز کرده است. در است. او در بسیاری موارد در منطق و طبیعیات از دیدگاه آرای فیلسوفان مشایی بوده

سینا شارح ارسطو بوده، دیدگاه درستی ای است. اما به هر حال، این ایده که ابنالهیات که دیگر بحث مفصل و جداگانه

ود است که در آن سنت تصرف سینا فیلسوفی است که مثل همه فیلسوفان، متکی بر یک سنتی موجنیست. ابن

توان او را یک فیلسوف بزرگ و درخور توجهی های جدید ارایه کرده است و از این حیث میحلکرده و مسائل جدید و راه

 دانست.
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