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 داندمی حقیقی و ناب را مشرقیه حکمت سیناابن

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسومین نشست از مجس - قاسم پورحسندکتر 

 29/11/99چهارشنبه 

 

بنیاد علمی و و مرکز فرهنگی شهر کتاب با همکاری سینا بوعلیگفتارهایی درباره ومین نشست از مجموعه درسس

 ا موضوعب پورحسن قاسمسخنرانی دکتر  هب . این نشستبرگزار شد بهمن 29در روز چهارشنبه سینا بوعلیفرهنگی 

 .شد پخش کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این اختصاص داشت.« مشرقیه حکمت و سیناابن»

 

. دارد اسالمی فیلسوفان بنیادین هایاندیشه به التفات و فهم عدم در ریشه سیناابن و فارابی بودن مشائی تلقی

 حکمت این تفاوت به المباحثات و االنصاف مانند خود مهم آثار در و داندمی مشرقی حکمت آغازگر را خود هم سیناابن

 یونان از بنیادین گسست فارابی همچون سیناابن .گویدمی مشرقیان فلسفه برتری از و کرده اشاره یونانی سنت با

 در و ساخته فراهم را آن اساسی هایمولفه و عناصر ها،پایه او. است حکمت در بدیع طرحی درصدد و داشته

 .است بوده مشرقی هفلسف وجویجست در حکمت، به التفات ابتدای و جوانی از که دارد تصریح المشرقیینمنطق

 مشرقیه حکمت صحیح معنای آورده آثارش در سهروردی که متونی کمک با و سیناابن آثار اساس بر نشست این در

 دقیقی توجه اشدرباره و شده نوشته و خوانده کمتر کنون تا که مهمی هایبحث از یکی پورحسن باور به. شد بیان

 و نتایج تواندمی فلسفی اندیشه در مشرقیه حکمت نام به سنتی بازخوانی امروزه و است مشرقی حکمت نشده

  .باشد داشته بسیاری دستاوردهای

 

 .که توسط آناهید خزیر تنظیم شده است است در این نشست قاسم پورحسندکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

 خوانده سیناابن از که اثری مهمترین شاید هستیم روروبه سیناابن آثار در مشرقیه حکمت نام به اصطالحی با ما

 از سیناابن شفا مدخل در. باشد اشارات و شفا شودمی بحث باره این در آکادمیک مراکز و هادانشگاه در و شودمی

 تعلیقات المباحثات، در مشرقیه حکمت نام به اصطالحی ما. گویدمی سخن مغربیان با هاآن مواجهه و مشرقیان اصطالح

 به را هارساله این فلسفی بنیاد و عصاره که رمزی هارساله از نادرست فهم یک و داریم سیناابن رمزی هایرساله و

 کتاب فصل ترینپایانی در و پایانی گانهسه هاینمط مانند اشارات از هاییبخش و شفا در سیناابن. است برده ُمحاق

 .نگیرد قرار عامیه فیلسوفان و عامه دسترس در که کندمی توصیه و است حقیقی حکمت این کندمی بیان اشارات

 

 به همواره سیناابن اندیشه در مشرقیان اصطالح و هستیم روروبه فلسفی تفکر سنخ دو با سیناابن عقلی میراث در

 مراد. است رفته کار به معنا یک به نیز مغربیان اصطالح عرب فیلسوفان و مورخان برخالف و است رفته کار به معنا یک

 که دهدمی قرار مغربیان درون در حیث این از بلکه کندمی نقد را هاآن سیناابن که نیستند بغدادیان مغربیان از سیناابن

 مشرقیه حکمت باب در سیناابن بازخوانی. کند نقد را هاآن خواهدمی سیناابن که هستند مشایی نگاه تابع هاآن

 معنای از ایگسترده تفسیر سیناابن. دارد مشایی حوزه در مهمی آثار سیناابن کهاین دلیل به است دشوار امری

 به را مستقلی عقلی اندیشه کهاین بدون اندیشندمی ارسطویی دیدگاه ذیل در که کسانی سیناابن. دارد مشایی
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 رایج و متعارف فهم نیز اکنون و دارد مشایی حوزه در آثاری سیناابن. گیردمی کاربه مشایی حکمت درون در بگیرد کار

 .است مساله همین شفا در

 

  کرد نقد را مشرقیه حکمت که متفکری مهمترین جابری

 کرده نقد را مشرقیه حکمت که است متفکری مهمترین و است مشرقیه حکمت در سیناابن مهم منتقد که جابری

 و است مشرقیه حکمت تمهید برای ایزمینه وجویجست در شفا در سیناابن متعارف، فهم برخالف گویدمی است

 در و است مشرقی حکمت آثارش کدام در سیناابن بگوییم کهاین کنیم؛ تلقی مشایی سراسر اثری تواننمی را شفا

 مرسوم روایت یک. کنیم بازسازی چگونه را سیناابن که بدانیم باید ما. کندمی تقریر و شرح را یونانی سنت آثارش کدام

 کنندمی دفاع مشرقی حکمت و سیناابن از مستشرقان از برخی. دارد ایگسترده دامنه که است مستشرقان روایت

 نوافالطونی و افالطونی هاییگرایش در را سیناابن که مستشرقانی همچنین و نیست ارسطویی سیناابن گویندمی و

 تکوین» کتاب در. بینندمی اسماعیلی و باطنی یا هرمسی نگاه درون در را سیناابن نیز مستشرقانی. دهندمی قرار

 سیناابن به دلدادگی و شیفتگی هاآن از برخی که گویدمی عرب مورخان سایر از صراحت به جابری «عربی عقل

  .گویندمی سیناابن از متفاوتی سنخ از و اندداشته

 

 فلسفه تاریخ کمتر هاایرانی ما. است شده نوشته عرب مورخان و متفکران حوزه در فلسفه تاریخ هایکتاب از بسیاری

 کهاین نخست فهم دارد، وجود سیناابن از ایدوگانه فهم مدکور ابراهیم «منهج» و «تمهیدات» کتاب در. ایمنوشته جامع

 است باطنی و هرمسی تفکر درون در سیناابن که است این دوم فهم و است مشایی سنت استمرار درون در سیناابن

 عرب فیلسوفان و متفکران آن از بعدی روایت. دهندمی قرار مسلمان نوافالطونی درون در را سیناابن نهایی داوری در و

 سیناابن توانستند و دارند متفاوت فهم دو هااین که دیگران و جابری و عبدالرزاق مصطفی بدوی، عبدالرحمن مثل است

 باطنی و شیعی کامال نگاه درون در را سیناابن دیگران. است استثنا یک بدوی عبدالرحمن هااین میان در که دریابند را

 دینی فلسفه تاسیس به دست سیناابن که است این مثابه به و دارد ایدئولوژیک فهم سیناابن معتقدند و دهندمی قرار

 .است زده

 

 سیناابن به گرایانهتقلیل نگاه و کربن هانری

 که تتبعاتی و رساند انجام به سیناابن درباره که توجهی قابل کوشش علیرغم کربن است، کربن هانری از بعدی روایت

 درباره. است سیناابن به گرایانهتقلیل نگاه نوعی آن که نهاد بنیان را مستشرقان به نسبت متفاوتی فهم داد صورت

 دیدگاه مستشرقان، مقابل در خوانیم،می را آثارش ایران در و داریم دلدادگی وی به نسبت ما اینکه علیرغم کربن فهم

 به سیناابن کربن، خواندن نتیجه در ترسیممی ما که است این و دارد بزرگ اشکال یک اما دهیممی قرار را کربن

 دومین در کربن دارد، هم شیعه درباره را فهم همین کربن. شود منتهی عرفانی وجه به و یابد نزول صوفی یسیناابن

 آخرالزمانی بحث که کردم شرکت همایشی در و بودم ژنو در من گفت وی. رفت طباطبایی عالمه نزد ایران به سفر

 در همچنان کربن فهمید طباطبایی عالمه شد که تمام کردم صحبت قائم حضرت و شیعیان باور درباره من و بود مطرح

 را مساله این کرات به عالمه و است عقلی تماما شیعه معارف کندمی عنوان و است شیعه درباره گنوسی نگاه درون

 کربن خوانش از ما که است ترسی عقلی هایبنیان از شدن خالی و تصوف سمت به لغزیدن یعنی داد،می تذکر

   .داریم
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 التفات اساسا ما. است بوده ارسطو تداوم در ییسیناابن دادیم انجام سیناابن درباره ما که هاییکوشش کنون تا

 بردیم کار به را هاعبارت این تنها ما. نداشتیم مشرقی تفکر و ایرانی خرد سنخ درباره سیناابن نگره به بنیادین و دقیق

 درون در ما اگر. ایمنکرده استخراج را آن بنیادین عناصر اما است برده کار به آثارش در را ایرانی خرد سیناابن که گفتیم و

 آوردیم سیناابن از که هانویسیتاریخ عمده پس شود؟می حاصل تفاوتی چه بگیریم قرار سیناابن مشرقی حکمت

 ابن که است ییسیناابن دهدمی گزارش کربن که چنانآن. شودمی خوانده اکنون که است ییسیناابن به استناد

 و است سیناابن مشرقی حکمت و معنوی عالم از تهی که کرد معرفی زمین مغرب عالم به ایگونه به و خواند رشد

 .است مشایی سنت درون در هم اشارات از ما تلقی و خواندیم را اشارات و شفا بیشتر حیث همین از

 

 مشرقی حکمت باب در که را چه آن سیناابن کندمی عنوان و بوده سیناابن از بعد سال 2۰۰ اندلس حوزه در سبعین ابن

 تنها و رفته اندلس حوزه به مشرقی حکمت. است باب این در سیناابن مخالفان از سبعین ابن و ندارد تفطنی کرد بیان

 حکمت سیناابن گویدمی سبعین ابن. است طفیل ابن کند برقرار نسبت آن با توانست اندلس حوزه در که متفکری

 که همچنان ابتدا همان از سیناابن. ندارد کند،می بیان که مشرقی حکمت همان از فهمی سیناابن اما گفته مشرقی

 .است بوده حقیقی حکمت دنبال به جوانی دوره از کند،می بیان المشرقینمنطق مقدمه در

 

 سیناابن مشرقی حکمت بنیادین هایمولفه

 وارد سالگی 22 از و است بوده بخارا در رفت دنیا از پدرش که سالگی 22 تا و آمد دنیا به بخارا در ۳۷۰ سال سیناابن

 ابوریحان مانند متفکران از بسیاری با که است مامون آل دربار در و گرگانج در سال 9 به نزدیک و شودمی خوارزم حوزه

 مخالفان از و دارد جدی مناظرات او با که ابومنصور مانند دیگرانی با و کندمی پیدا آشنایی گرگانی مسیحی ابوسهل و

 اسماعیلیان درس حلقه در برادرم و پدر همراه گویدمی سیناابن. است سیناابن زندگی تاریخ مهم دوره آن. سیناستابن

 .کردیممی شرکت

 

 آغاز رساله در فارابی. کنیممی مساوی یونانیت با را فلسفه که است این فلسفه حوزه فهم در ما اشتباهات از یکی

 داد گزارش را آن ما به فارابی که مرو مکتب سیناابن یزمانه در. چیست مرو مکتب که دهدمی گزارش فلسفه ظهور

 احتماال) اصل زبان به را این حیالن بن یوحنا با بود، نشده ترجمه عربی به هنوز دوم آنالوطیقای که زمانی بود گفته و

 مهم هایبحث از یکی این. است منطق بخش ترینمهم دوم آنالوطیقای سینا،ابن دیدگاه طبق. خواندم( سریانی

 باب در که آنچه است معتقد فارابی. دارند جدی نظر اختالف منطق در سیناابن و فارابی. ستسیناابن و فارابی

 که هاستآن توجه قابل نظر اختالف از یکی این. است جنس گویدمی سیناابن و است فصل است مهم ایساغوجی

 بسیار غیریونانی جریان و مشرقی حکمت و باطنی جریان بخارا در. است آمده فارابی و سیناابن هایکتاب تمام در

 بینیدمی را اسماعیلیه مهم جریان سامانی بن نصر و سامانیان حکومت در و سیناابن از پیش دوره در. است نیرومند

 جریان این کند،می دعوت اسماعیلی تفکر به را سامانی امیر خود حتا و است اصلی جریان که نخشبی احمد از قبل

. هست جاآن که است نیرومندی گرایش خاطر به گیردمی صورت سامانیان یدوره در که قمعی و قلع و داشته وجود

 سال در سیناابن و است مهمی بسیار نکته این و گویدمی ما به فارسی زبان به بخارا درباره اجمالی گزارش سیناابن

 و است سیناابن علم خدمت در حقیقت در عالءالدوله. نویسدمی فارسی زبان به را عالیی دانشنامه هجری ۴2۰

 .کندمی بیان مناظره مجلس در را مساله این خودش
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 سال این از بعد و شودمی اصفهان وارد ۴1۴ سال سیناابن که است ایدوره نخست داریم اصفهان مکتب در دوره دو ما

 فخر همراه مراغه در جیلی مجدالدین نزد سهروردی. برود اصفهان به باید بخواند اسالمی حکمت بخواهد کسی هر

 و خوانندمی سیناابن ابتدا در میرداماد و مالصدرا. شودمی اصفهان راهی بالفاصله آن از بعد خواندمی فلسفه رازی

 فارسی زبان که دهدمی گزارشی ما به سیناابن. داریم االسفار اول جلد در مالصدرا از را المباحثات کتاب خوانش بهترین

 عالیی دانشنامه در را فارسی هایواژه سنخ سه سیناابن. است مهم بسیار هایبحث از یکی این و دارد اهمیتی چه

 فلسفه در را سیناابن اصطالحات افضل بابا تا غزالی و ناصرخسرو از متفکران همه سیناابن از بعد و است برده کار به

 .برندمی کار به

 

 یونانی و فارسی زبان در فلسفی مفاهیم استعداد

 دوم باب در و است وجود آن عنوان اول باب در که گویدمی سخن وجود درباره الحروف اول فصل و اول باب در فارابی

 فارسی دیگری و یونانی زبان یکی دارند را فلسفی مفاهیم استعداد زبان دو تنها گویدمی فارابی. است زمان عنوانش

 سخت هایترجمه نیز آن علت و هستیم مواجه بسیاری دشواری با ما عربی زبان در که کندمی نقد فارابی و است

 هایریشه و است فارسی زبان یونانی از بعد حکمت باب در زبان ترینمهم که است باور این بر فارابی. است بوده کندی

 مخالفان و است بوده روروبه مساله این با بخارا در سیناابن. کندمی مطرح وجود باب در را فارسی زبان مشتقات

 .دارد بخارا در سیناابن زندگی در ریشه مشرقی حکمت کندمی بیان( الجابری) سیناابن نقادان حتی سیناابن

 

 ایرساله همچنین و دارد سیناابن درباره هاییعنوان ناتلی. است مازندرانی ناتلی ابوعبدهللا سیناابن استاد نخستین

 قائل ناتلی ابوعبدهللا. کند تدریس سیناابن به را المجسطی بخواهد فقط که نیست چنین و است نوشته وجود درباره

 سیناابن. است بوده مخالف عالم حدوث مساله با ابتدا همان از مشرقی گرایش در سیناابن است عالم حدوث به

 حکومت ادامه آن از بخشی که است زیار آل حکومت درون در گرگان و ماندمی گرگان در را ماه چند و یکسال به نزدیک

 عین ما. است بویه آل قلمرو ترینشرقی بخش در بویه آل حکومت استمرار و است طبرستان سوم سده پایان و علویان

 سهروردی چرا که اندیشیدمی این به کنید نگاه را سهروردی سفر سیر اگر. داریم سهروردی درباره را سرنوشت همین

 و ایزمینه مباحث معتقدند که بسیاری برخالف. دارد وگوگفت ماردینی فخرالدین با و رودمی ماردین به اصفهان از

 چه از سیناابن که دریابیم توانیممی سیناابن زندگی از ما است نادرست کامال ندارد نقشی فیلسوفان برای زندگی

 .کرد اشاره حکمت از متفاوتی سنخ به زمانی

 

 کنیدمی نگاه را ضرورت وقتی. ضرورت به نویسدمی آن درباره جرجانی کندمی ترک را شهر که جاهایی تمام در سیناابن

 است؛ بخارا آن بارز نمونه و رودمی شهر آن از سیناابن و آیدمی باطنی و شیعی و غیرعلوی تفکر جاهایی دقیقا

 یکی. داشتیم اسالم دنیای در سیناابن زمان تا مهم کتابخانه سه. دهدمی گزارش آن کتابخانه از سیناابن که بخارایی

 الترجمهبیت به مامون توسط 21۷ سال تدریج به و نبود ترجمه مرکز نخست کتابخانه این که است الحکمهبیت کتابخانه

 این در کتاب میلیون یک تا دهدمی نشان دارالعلم هایگزارش که است فاطمیون دستگاه در دارالعلم دوم. شد تبدیل

 بیان کتابخانه این درباره انگیزیشگفت گزارش سیناابن که است سامانیان کتابخانه دیگری و است بوده کتابخانه

  .بودم ندیده تاکنون که دیدم کتابخانه این در هاییکتاب گویدمی و کندمی
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 کندنمی محصور را هایشاندیشه وطنبی فیلسوف

 سهروردی، فارابی، ،سیناابن. است وطنبی فیلسوف زیرا نیست مدارانهقوم مرادم است ایرانی خرد درون در فارابی اگر

 کدام هر و کندنمی محصور را هاآن هایاندیشه جغرافیایی مرز یعنی وطنیبی هستند؛ وطن بی. ..و طباطبایی عالمه

 سنخ از متمایز مشرقی حکمت: دارد وجود اندیشیدن سنخ دو. اندبرده سر به ایاندیشه و خرد درون در فیلسوفان از

 به صفحه 9) االنصاف در سیناابن دوم و هاستآن از یکی ارسطو که است خاص معنای به یونانی سنت اندیشیدن

 .االشراقحکمت در سهروردی و( مانده باقی پراکنده صورت

 

 هیچ سیناابن خواندن در و است منصف او. است کرده اشاره نکتهاین به عندالعرب ارسطو ابتدای در بدوی عبدالرحمن

 جابری عربی عقل تکوین کتاب به که حالی در ندارد زدگیعرب و زدگیایرانی و زدگییونانی یا ایدئولوژیکی گرایش

 این و اندنوشته عربی زبان به چون شدند بزرگ عربی عقل درون در غزالی و سیناابن فارابی، گویدمی کنید مراجعه

 هاآن اندیشه از بنیادینی فهم دهدنمی اجازه و کندمی دور گراییعینیت از را ما مدارانهقوم. است مدارانهقوم نگاه

 فارابی که نیست این مراد این بر بنا. کنید ارزیابی را آن باید بعد بگیرد قرار خود خرد درون در فیلسوف باید باشیم داشته

 .اندنخوانده را یونان سینا،ابن و

 

 و افالطون نقل در فارابی همین اما دارم ارادت افالطون به من گویدمی و است کرده خالصه را افالطون نوامیس فارابی

 است معلوم پس است شده نوشته اشتباه به فارابی الجمع رساله معتقدند بسیاری. کندنمی کوتاهی ارسطو نقد در

. اندیشدمی دیگری از متفاوت و است فیلسوف فیلسوف، گویدمی فارابی. اندنخوانده الجمع در را فارابی مقدمه که

 درست حال به تا که( افالطون و ارسطو) فیلسوف دو این که کنم کاری خواهممی من گویدمی رساله این در فارابی

 .است نیندیشیده افالطون از متمایز ارسطو که نیست این مرادش شوند خوانده درست نشدند خوانده

 

 است تفکر سنخ نیست جغرافیا مشرق از سیناابن مراد

 تشکیکی دستگاه یونان در ما. کندمی طراحی را معرفت تشکیکی دستگاه فارابی و است معرفت اول پله ارسطو

 فوزیس اول معنای: دارد گانه چند معنای وجود گویدمی اپسیلون کتاب و گاما کتاب در متافیزیک در ارسطو. نداریم

 وجودی با ما کندمی بیان رساالتش تمام در فارابی. عرض چهارم معنای و اُنتوس سوم معنای جوهر، دوم معنای است،

 در ما. است کرده مطرح را آن الحروف رساله در و ۳2۰ سال در فارابی بار اولین که است مقسم که هستیم مواجه

 در وجود تشکیک. داریم که است گفته هایدگر متاخر دوران در البته. داریم وجود تقسیمات و نداریم وجود اصل یونان

 امر یک فلسفه. است فرایندی و ذاتی جریان فلسفه جریان که بپذیریم باید. هست سهروردی و سیناابن فارابی،

 است تفکر سنخ بلکه نیست جغرافیا مراد گویدمی سخن مشرق از سیناابن وقتی. است پیچیده و متکاملی و فرایندی

 وارد کهاین برای ما که کندمی بیان سیناابن. است ایرانی حکمت مشرقی حکمت که است اشتباهات از یکی این و

 .دهدمی انجام را کاراین و بخوانیم را یونان فلسفه باید بشویم فلسفه

 

 مشکل. فهمیدم و خواندم را فارابی مابعدالطبیعه اغراض و نفهمیدم و خواندم را متافیزیک بار ۴۰ من گویدمی سیناابن

 سیناابن اندیشه در فلسفه. بدهند گزارش درستی به را ارسطو نتوانستند سیناابن و فارابی و است ترجمه دوران در ما

 مشرقیه حکمت باب در خواهدمی سیناابن کنیممی تصور و است شده رایج که است اشتباهی فهم این و است متمایز

 اول حیث کند،می متفاوت هم از را بحث حیث سه سیناابن. ندارد فلسفه با نسبتی که کند مطرح را گنوسی نظریه

. هستند فلسفه مبنای که فیلسوفانی عنوان به کندمی رعایت را ارسطو و افالطون ارجمندی مقام که است این
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. کند نفی ارسطویی و افالطونی دیدگاه در را فلسفه که ندارد عبارتی هیچ سیناابن که است این نخست ساحت

 آزاد نسبتی و مواجهه یعنی است فیلسوف سیناابن است؟ تابع مقلد و شارح سیناابن آیا که است این دوم ساحت

 به گویدمی المشرقینمنطق مقدمه در سیناابن. کندمی هاخوانش به که است نقدهایی سوم و دارد متن این با

 .هستند فهم از عاری که شدیم مبتال مشاییان از کسانی

 

 نیست فیلسوف نقد، بدون فیلسوف

 فلسفه اما گویدمی سیناابن. بدهیم مردم عموم به را خالص فلسفه توانیمنمی گویدمی سیناابن تاثیر تحت رشد ابن

 و هستند فهم از عاری نیز برخی. باشند داشته فلسفه به تفطن که کسانی است ارجمندان شایسته تنها حقیقی

 معتقد بسیاری و خوانده را ارسطو نیست تابع و شارح سیناابن. است بدعت یک مخالفت و نظر و نقد پندارندمی

 ساله هزار دوران در ما فیلسوف مهمترین سیناابن. کندمی برابری فارابی خواندن با ارسطو از سیناابن خواندن هستند

 راس در فارابی زیرا است فیلسوف بزرگترین و مهمترین فارابی ابونصر. است کرده نقد و خوانده دقیق را ارسطو که

 شکل بغداد مکتب و شودمی بغداد وارد( است کرده شروع را اشعری تفکر اشعری ابوالحسن که سالی) ۳۰۰ سال

 فقط و دارد باطنی بنیاد گرایش فارابی. رودمی حلب به بغداد از کلینی فوت از بعد سال یک ۳29 سال فارابی. گیردمی

 ملکوت عالم در تواندمی الهی دهش و عقلی تطور واسطه به انسان کندمی بیان اثر این در و نیست الحکمهفصوص در

 تکرار النفوس ااقسام رساله در سیناابن را عبارت همین. بچیند معرفت هایخوشه جبروت عالم از و بیاید گردش به

 .است کرده

 

 ابن. خوانیممی سیناابن و فارابی از جدای را رشد ابن ما است شارح فیلسوف. نیست فیلسوف نقد، بدون فیلسوف

 و هاگزارش در متاسفانه که است فهمی تفاوت این هستند فیلسوف سیناابن و فارابی و است شارح عنوان به رشد

 به شودمی مربوط متن این کندمی نقل سیناابن از عندالعرب ارسطو در بدوی عبدالرحمن. است آمده فلسفه تاریخ در

 تعارضی کندمی عنوان کرات به سیناابن و نیست پرداخته و ساخته کتاب این دهدمی االنصاف از سیناابن که گزارشی

 امگرفته را انصاف جانب و کردم مقابله و دادم تطبیق االنصاف در را هاآن من و بود ارسطوییان و ارسطو بین ایمناقشه و

 مغربیان: کردند تقسیم قسم دو به را عالمان هاعبارت از برخی در فیلسوفان. کردم مقابله هم با مساله هزار 2۸ در و

 چون و بردم مغربیان مصاف به را مشرقیان( است اشتباه که است معلوم بغداد اهل به مغربیان تفسیر). مشرقیان و

 مواضع توضیح و شرح به آن در که بود مساله هزار 2۸ بر مشتمل کتاب این و برخاستم انصاف به بود شانبین نزاع

 .گفتم سخن شارحان و مشاییان و مفسران اشتباهات و سهوها از و پرداختم هاآن دشوار

 

 است حقیقی فلسفه مشرقی حکمت گویدمی سیناابن

 شفا تکمیلی توضیحات که لواحق دیگری و شفا نام به اثری یک دارم آثار از متفاوت دسته دو من گویدمی سیناابن

 مشرقی حکمت از سیناابن مراد و است حقیقی فلسفه مشرقی حکمت که کندمی بیان عبارت یک در سیناابن. است

. است آن آغاز سیناابن و است ایرانی خرد با فلسفه از سنخی است فلسفه بلکه است گریصوفی جریان و تصوف نه

 آرای که داشتم دوست خواندیم و رسیده ما دست به و نوشتند هایونانی که علومی و آثار از غیر گویدمی سیناابن

 مدت بدون که است حقیقی دانش امهات بر مشتمل که بنویسم کتابی در را است روشن و ناب حکمتی که مشرقیان

 حکمت در ولی آوردم را متعارف و معمول مطالب لواحق و شفا در اما کنید پیدا آگاهی آن بر توانیدنمی اندیشیدن مدید

 .امکرده بیان را عمیق مطالب مشرقیه
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 در سهروردی را عبارت همین عین دریابید را آن کوشش بدون توانیدنمی و است عمیق مطالب مشرقیه حکمت در

 گویدمی پرتونامه در سهروردی. است سیناابن مدیون تردید بی که آورده است سهروردی مهم آثار از یکی که پرتونامه

 و سپاس بر و بداند حکمت که هر و: گویدمی سهروردی. دارد وجود نورانی فر و حکمت مقام به نیل برای شرط هفت

 کسوت را او و بدهند او به الهی ایبارقه و ببخشند نورانی فر و بدهند کیانی فره را او نماید مداومت نوراالنوار تقدیس

 مسموع علوی عالم در او سخن و رسد نصرت اعال عالم از را او و را عالم شود طبیعی رییس و بپوشانند بها و هیبت

 .باشد

 

 است ناب فلسفه یک مشرقیه حکمت

 فرد شدن آماده یعنی نیست پذیرامکان درونی تهذیب بدون حکمت به یافتن دست معتقدند اسالمی فیلسوفان همه

 که است دلیل همین به و آیدنمی دست به او برای کند پیدا دست معنی عالم با که نسبتی و او روح شدن سخته و

 عالم با فقط مشرقی حکمت. آیدنمی دست به آسانی به حکمت مقام کندمی بیان اآلیات اسرار در مالصدرا حتی

 در فارابی. نیست درست بیاورید چنگ به را مفاهیم بتوانید کنید فکر اگر گویدمی سیناابن و ندارد سروکار مفاهیم

 هم جوهر حقیقت به حتی کنیم پیدا دست عالم حقیقت به مفاهیم طریق از توانیمنمی ما که کندمی بیان تعلیقات

 .یابیمنمی دست

 

 انسان و است جامع سیناابن حکمت به مشرقیه حکمت. دارد وجود فلسفه یک تنها که گویدمی ما به مشرقیه حکمت

 کربن هانری و است بحران در اروپایی انسان آینده که است باور این بر نیچه. بردمی سر به بحرانی درون در امروزی

 نیرومندی پیوند در و است انسانی و اخالقی حکمت، که است معتقد سیناابن. گویدمی سخن انسان بحران از نیز

 اما است فلسفه یک مشرقیه حکمت. ایمشده انقطاع دچار مشرقیه حکمت در جدید دوره در که است عوالم میان

 سیناابن. کند جبران را خلل آن تواندمی سیناابن دیدگاه به که است نیرومند چندان او عقالنی حیث و اخالقی حیث

 آغاز در هنوز ما. گویدمی سخن راستین حکمت از الحروف در فارابی که همچنان داندمی انسانی را حکمت اساسا

 و ورطه از را او خواهدمی که دیدگاهی یک دارد، وجود متناقضی و متعارض دیدگاه زیرا هستیم مشرقیه حکمت بیان

 جامع فلسفه یک مشرقیه حکمت. دیگر ساحات به دهد تقلیل را او خواهدمی که دیدگاهی و کند خارج حکمت ساحت

 .است عمیق و ژرف تامل نیازمند که است حقیقی و ناب سیناابن قول به و
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