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 در سنت ارسطویی دانسینا بزرگترین منطقابن

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسدومین نشست از مج - رحمتی ءهللادکتر انشا

 15/11/99چهارشنبه 

 

بنیاد علمی و و مرکز فرهنگی شهر کتاب با همکاری سینا بوعلیگفتارهایی درباره دومین نشست از مجموعه درس

 ا موضوعهلل رحمتی بءسخنرانی دکتر انشابه . این نشست برگزار شدبهمن  1۵در روز چهارشنبه سینا بوعلیفرهنگی 

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

 

 حکمتی سیناابن آیا. است اسالم جهان در فلسفه تاریخ انگیزبحث وجوه از یکی سیناابن مشرقی حکمت موضوع

 با چیست؟ آن ماهیت است مثبت پاسخ اگر و نه؟ یا دارد است گذاشته جای بر اششدهشناخته آثار در آنچه سوای

 اظهار آن ماهیت یدرباره توانمی دشوار است، شده مفقود االنصاف کتاب یعنی حکمت این حاوی متن اینکه به توجه

 اشارات و شفا از هاییبخش ،وی تمثیلی هایرساله مانند سیناابن موجود متون مبنای بر گفتاردرس این در. کرد نظر

 چیزی سیناابن مشرقیه حکمت که دش تبیین هرمنوتیکی خوانشی با و المالیکه فی رساله مانند هاییرساله ا  احیان و

 سیناابن که است حکمت همین مبنای بر و... اوست شارحان و شاگردان و سهروردی اشراقی حکمت جنس از

 .بگذارد جای بر اسالم جهان کلی طور به و زمین ایران هنر و ادبیات فلسفه، الهیات، بر را تاثیر بیشترین است توانسته

 

 .که توسط آناهید خزیر تنظیم شده است استدر این نشست  هلل رحمتیءدکتر انشاآید سخنان آنچه در پی می

 

تری به این بخش از آثار او داشته نیازمند این هستیم که توجه جدی سیناابنبرای فهم اندیشه و فلسفه حقیقی 

بندی در میان حکما چه جایگاهی دارد؟ منظور از به لحاظ طبقه سیناابنچیست و  سیناابنفلسفه حقیقی . باشیم

الطیر که به زبان رسالهنخست . آمده است سیناابنهای سه حکایتی است که در نوشته سیناابنهای عرفانی تمثیل

رساله حی بن یقظان و سومی هم حکایت سالمان و ابسال است که خود این حکایت را . عربی نوشته شده است

شود که اگر کند و به خواننده متذکر میهای معناداری به این حکایت مینیاورده اما در کتاب اشارات اشاره سیناابن

بدانی، بدان که سالمان رمز تو و ابسال رمز مرتبه تو در عرفان است و هر محققی خواهی مرتبه خودت را در عرفان می

رود که ماجرای سالمان و ابسال چیست؟ شارحی مانند خواجه نصیرالدین طوسی در این کتاب تامل کند به این فکر می

ورزد و ها مبادرت میایی اینآورد و به رمزگشسعی کرده که این حکایت را بازیابی کند و دو تقریر از این حکایت می

  از اشاره به این حکایت چیست؟ سیناابندهد که مقصود نشان می

 

 بسیار اهمیت دارد سیناابنهای تمثیلی رساله

 سیناابنو تمثیل عرفانی نوشته و هدفش بازیابی و بازخوانی حکمت مشرقی  سیناابنهانری کربن کتابی با عنوان 

برای تقریر  سیناابنهای تمثیلی رساله. است سیناابنهای تمثیلی عمده توجه و اتکا وی بر همین رساله. است

شود هدف و حکمت مشرقی او تاکید می سیناابنهای تمثیلی وقتی بر رساله. حکمت مشرقی او بسیار اهمیت دارد

دان بزرگ و فیلسوف بزرگ در مقام یک منطقکاسته شود و اهمیت او  سیناابناین نیست که از قدر فلسفه مشائی 

ها در سنت ارسطویی داندر عرصه منطق یکی از بزرگترین منطق سیناابن. و متفکر ارسطویی نادیده گرفته شود

در میان شارحان منطق ارسطو اشاره  سیناابنمتخصص در منطق ارسطو در عبارتی به جایگاه « نیکالس رشر». است

در تاریخ منطق نخستین کسی است که در تحلیل خود از قضایای فصلی و شرطی  سیناابن»گوید: کند و میمی
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های اقترانی کوشیده است که منطق استنتاج قیاس سیناابن« کمیت و کیفیت این قضایا را به تفصیل شرح داده است.

 .شرطی متصله و منفصله را تبیین کند

 

ها و نوآوری در این زمینه ید طوالیی دارد نه فقط در منطق وسعه آنهم در تبیین مباحث ارسطو و هم در ت سیناابن

بزرگترین فیلسوف ارسطویی در طول تاریخ بوده و فلسفه شرق و  سیناابنارسطویی بلکه در فلسفه ارسطویی هم 

ر همین اند که یک وجه به اعتباالرئیس دادهدر شرق و در جهان اسالم به وی لقب شیخ. است سیناابنغرب مدیون 

دانان قرون وقتی فیلسوفان و الهی. به خوبی شناخته شده است سیناابنریاست او بر مشائیان است و در غرب هم 

را  سیناابننظریه عقول . ها کمک کردبه آن سیناابنوسطی به دنبال تقریر و فهم عقالنی از مسیحیت بودند تفکر 

 سیناابنشناسی ادیان ابراهیمی دانست زیرا نظریه فرشته شناسی در سنت اسالمی و درتوان تقریر فرشتهمی

سخن از ارتباط آسمان و زمین است  سیناابنچرا که در فلسفه . توانست رقیب جدی برای حاکمیت کلیسا باشدمی

های بشری و نهادهای دنیوی مثل و ارتباط بین جهان ما و جهان غیب وجود دارد اما این ارتباط نه از طریق واسطه

در تفکر شرق و غرب  سیناابن. از طریق عقول فعاله در عالم ما تاثیر دارد سیناابنکلیسا است بلکه این ارتباط به تعبیر 

 . بسیار تاثیرگذار بوده است

 

توان اندیشه وی را به این محدود کنیم که او فیلسوفی است که در قامت فلسفه مشائی می سیناابناگر شخصیت 

ما در عرصه تاریخ فلسفه  سیناابنچه بعد از آغاز کرده و آن سیناابنراهی که . ایمرا خالصه کرد در حق او جفا کرده

وان گفت حتی به اندیشه ارسطو تشاهد آن هستیم چیزی است که خود ارسطو تصوری از آن نداشته است و می

داشته و « االنصافکتاب»کتابی با نام  سیناابن. کنددر جاهایی به این موضوع اشاره می سیناابنخطور نکرده است و 

هایی از المشرقیین تبیین شده است و بخشاالنصاف تحت عنوان منطقبخشی از کتاب. این کتاب از میان رفته است

دهد که من اگر به شیوه مشائیان سلوک در مقدمه توضیح می سیناابن. باقی مانده است سیناابنالمشرقیین منطق

ام بدین معنا نیست که فلسفه حقیقی من این است بلکه در میان ام و بخشی از آثارم را به این شیوه نوشتهکرده

ها اشکاالتی دارم اما به همه آندانم و نسبت کدام را عاری از نقص نمیهای موجود در زمانه خودم هیچاندیشه

های فلسفی خودم را تالیف ترین این مکاتب مکتب مشائی و پیروان ارسطو است و من با این دید کتاباشکالکم

 .امکرده

 

توانست آن چیزی که می. کنددهد و صحبت از دو حکم میبه نوعی راهبرد خود به فلسفه را توضیح می سیناابن

االنصاف این حکم را در قالب کتاب سیناابنباشد طبق آنچه به دست ما رسیده این است که  سیناناببیانگر حکم دوم 

این بوده که من در  سیناابنجلد بوده است، ادعای  ۲۰انجام داده است، این کتاب مشتمل بر بیست هزار مقاله در 

ام و از آن به حکمت مشرقیین تعبیر دهاین کتاب مشکالت و آثار فیلسوفان مختلف را به عیار فلسفه خودم سنجی

کنیم و هم معنای تواند معنای جغرافیایی و معنای حقیقی هم داشته باشد که ما از آن مراد میمشرق می. کنندمی

رمزی و تمثیلی داشته باشد که منظور از مشرق، مشرق جان و وجود و هستی است که به این معنا خوانش آن با 

 .شود و معنای رمزی دارددر نزد سهروردی دیده می سیناابنمشرق . لی نداردلفظ مشرقیین هیچ اشکا

 

 قرار گرفت سیناابناثولوجیای ارسطو مورد توجه 

توانست باشد در اثر تالیف کرده بود و این ترجمان تعبیر حکمت مشرقی او می سیناابناالنصاف، آنچه را که در کتاب

هایی از آن باقی نیز به یغما رفت نابود شد و فقط بخش سیناابنحمله سلطان مسعود غزنوی به اصفهان که خانه 

رح کتاب مابعدالطبیعه و اثولوجیای منسوب به ارسطو باقی مانده و بخشی از ش سیناابنهایی از تعلیقات بخش. ماند
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اثولوجیا . شوندارسطو و تعلیقاتی بر کتاب نفس ارسطو و همچنین دفترهایی که به نام حکمت مشرقیین شناخته می

توان حکمت ارسطویی اثولوجیا را نمی. قرار گرفته است و شرحی که بر این اثر نوشته مهم است سیناابنمورد توجه 

. دی از تاسوعات افلوطین است و میان ارسطو و افلوطین فاصله زیادی وجود دارداثولوجیا ترجمه عربی آزا. دانست

 .گیردافلوطین یک متفکر افالطونی است و نگرش او نوافالطونی است و در مقابل اندیشه ارسطو قرار می

 

این کتاب . نداردشد که این کتاب نوشته ارسطو است و این با آثار دیگر ارسطو همخوانی در عالم اسالم گمان می

تا فیلسوفان بعدی اثولوجیای منسوب به ارسطو کتاب بالینی فیلسوفان ما  سیناابنبسیار در میان فیلسوفان ما از 

به  سیناابنتوجه . بینیمهای مختلفی مثل سهروردی، میرداماد و مالصدرا میبوده و تاثیر آن را در اندیشه شخصیت

. است سیناابناالنصاف گویای نگرش اشراقی و مشرقی در اندیشه بحث در ذیل کتاباثولوجیای افلوطین و آوردن این م

االنصاف کتاب. کندامروز در اختیار ما نیست و کار اظهار نظر بر فلسفه او را برای ما دشوار می سیناابناما منبع اصلی 

 .ساختاری شبیه حکمت االشراق سهروردی داشته است سیناابن

 

هایی که درباره فلسفه مشائیون و نگاه انتقادی که ها و داوریق سهروردی مباحث منطقی، حکومتاالشرادر حکمت

های سهروردی و نوآورانه وی تحت عنوان حکمت اشراقی مطرح کند و بحث سوم اندیشهبه مشائیون بیان می

شیوه سهروردی بوده و  های منطقی شروع شده واالنصاف نیز چنین وضعیتی داشته است و با بحثکتاب. شودمی

برد اتفاقی در این کتاب مطرح نشده است و هر دو کار میبه سیناابنلفظ انصاف و حکومت که سهروردی و انصاف که 

ها است که حکایت از وجه انتقادی هر دوی حکایت از نوعی حکمیت و داوری منصافانه و قضاوت علمی درباره اندیشه

  . های مشائی و ارسطویی بوده استدر زمانه که عمدتا فلسفه های موجودها نسبت به فلسفهآن

 

 جایگاه خاصی دارند سیناابنهای عرفانی تمثیل

های موجود او را در نظر بگیریم و به همین اظهار نظر کنیم باید متن سیناابنکه بتوانیم درباره حکمت مشرقی برای این

با سهروردی به این معنا که  سیناابنجایگاه خاصی دارند و مقایسه  سیناابنهای عرفانی دلیل است که تمثیل

چگونه باید برخورد کرد؟ چه  سیناابنبا آثار موجود . تواند کمک کنداست به ما می سیناابنسهروردی به نوعی تکرار 

نخست . طرح کردتوان مهای مفقود او وجود دارد؟ سه فرضیه میو نوشته سیناابنهای موجود نسبتی بین نوشته

قائل به گسست شویم که بین این دو هیچ نسبتی وجود نداشته و هیچ سر نخی برای فهم آثار او نداریم و در حد 

 .ادعا است و هیچ مستند و مبنایی نخواهد داشت

 

ا فهمید توان به دو معنها وجود داشته است و این اتصال را میفرضیه دیگر این است که بگوییم نوعی اتصال میان این

االنصاف نوشته چیزی متفاوت از آثار موجود نبوده و ادامه همین مباحث در کتاب سیناابنیک معنا این است که آنچه 

تقریر  سیناابناگر این آثار از دست رفتند امکان داشت . است و آثار موجود او در قالب فلسفه مشائی قابل فهم است

جا بیان لت دیگر این است که اگر اتصال را بپذیریم ولی معتقد باشیم آنچه در اینداد و حابهتری از مباحث خود ارایه می

کند که با حکمت یونانی متفاوت یک نوع حکمت خاص ایرانی را مطرح می سیناابنشده فلسفه از گونه متفاوت است و 

 .است

 

 سیناابناتصال برقرار است، طبق این فرضیه باید آثار موجود  سیناابناگر فرضیه سوم را بپذیریم که بین او و آثار موجود 

های شفا و اشارات شوند مثل متنآثاری است که مشهورند و خوانده می سیناابنای دیگر خواند و آثار موجود گونهرا به
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آثاری . دی پیدا کردهای جتوان سرنخها میها توجه شده و در همه اینهایی که کمتر به آنو هم رساله. و نجات و..

 . در اختیار داریم آثار فلسفی و آثار غیرفلسفی و تمثیلی است سیناابنکه ما از 

 

 کنداشاره می سیناابنسهروردی به ِدین خود به 

را بر اساس  سیناابنرا بشناسیم باید  سیناابنخواهیم اگر می. سبک فلسفی متعارف نیست سیناابنآثار تمثیلی 

اند و خود آن پس از خوانش دقیق آثار تمثیلی که رمزاندیشانه نوشته شده. های فلسفی محض او بشناسیممتن

توانیم هیچ سطحی از های هرمنوتیکی نیازمند است نمینیازمند صرف وقت بسیاری است و برای فهمیدن به روش

کنیم ما وقتی به متون فلسفه اسالمی مراجعه می. ده بگیریمرا برای درک مقاصد فلسفی او نادی سیناابنهای نوشته

ها آثار های تمثیلی او نداشتند و برای سهروردی و مالصدرا این رسالهچنین تصوری از رساله سیناابنفیلسوفان بعد از 

 .دانستندها را معرف اندیشه او میآمدند و اینشمار میبه سیناابنجدی 

 

سهروردی . های تمثیلی زیبایی است که به زبان فارسی نوشته استار سهروردی رسالههای اصلی کیکی از بخش

که به این شیوه نوشتن تمثیلی روی بیاورم گوید قبل از اینکند و میاشاره می سیناابنبه نوعی به ِدین خود به 

را ناتمام  سیناابنکند و کار فظ میح سیناابناین کار را انجام داده است و فاصله انتقادی خود را نسبت به  سیناابن

گاه بحث خود را رساله این آثار برای فیلسوفی مثل سهروردی مهم و قابل توجه است و به نوعی عزیمت. داندمی

کنند برداری میهای تمثیلی بهرهو هم سهروردی در آثار فلسفی محض از نوشته سیناابنهم . دهدقرار می سیناابن

ها را یکی از دالیل و شواهد اعتقاد قدم کند و ایناستدالل می سیناابنهای تمثیلی خوِد س نوشتهو مالصدرا بر اسا

در سخنان حکمای پیشینیان اشارات لطیف و رموز شریفی درباره هبوط نفس . داندهای فیلسوفان مینفس در نوشته

 .از آن عالم وجود دارد

 

 پیوند مستحکمی وجود دارد سیناابنمیان مجموع آثار 

کند در آثار فلسفی مثل کتاب شفا معتقد به حدوث نفس است ولی برای کسی مثل مالصدرا ایجاد سوال می سیناابن

های تمثیلی خود نظریه قدم نفس که معتقد به حدوث نفس است در رساله سیناابنکه چطور ممکن است کسی مثل 

 سیناابنتوان حکمت مشرقی است که در آن می سیناابنهای اصلی یکی از نوشتهاین قضیه . را مبنا قرار داده باشد

بنیاد فلسفی قصه غربت غربی سهروردی و حی بن یقظان نظریه قدم نفس و هبوط نفس است که . را تشخیص داد

کند آمده و مبنای که مالصدرا به آن اشاره میهای عرفانی وی و هم اینو هم در تمثیل سیناابنهم در قصیده عینیه 

 .بحث اوست

 

پیوند مستحکمی تشخیص دهیم و به طور کلی آن چه را درباره سهروردی شاهد  سیناابنتوانیم میان مجموع آثار می

االنصاف در آثارش حلقه مفقوده وجود ندارد اما کتاب سیناابنزیرا همه آثار سهروردی موجود است و برخالف . هستیم

 سیناابنتوان چیزی شبیه حکمت اشراقی سهروردی را در وانیم درباره او داوری کنیم اما میدر دست ما نیست تا بت

چون یک وجه فردانی در حکمت . است سیناابناین مساله بدین معنا نیست که سهروردی تکرار . نیز تشخیص داد

گیرد تفرد و تشخص سهروردی توان گفت وقتی در سهروردی این حکمت مشرقی شکل میمشرقی وجود دارد که می

 .طورهم همین سیناابندر او نمایان است و در 
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 و اثبات وجود خداوند از طریق برهان صدیقین سیناابن

در حکمت و عرفان وقتی سخن از علم به میان . توان در قالب چند مفهوم سامان دادو سهروردی را می سیناابنآثار 

توان گفت آید علم مترادف با یقین است و یقین به معنای باور قطعی به وجود واقعی اشیا است و به تعبیری میمی

الیقین، رد تا جایی که با سه مفهوم متمایز علمباور صادق موجه مطابق با واقع است که این باور درجات و مراتبی دا

توان در قالب این سه ( دنبال شده و میسیناابنآنچه در آثار حکمای ما )سهروردی و . الیقین آشناییمالیقین و حقعین

نه گوروند و آثار خود را در قالب براهین فلسفی آنجا که به شیوه استدالل بحثی و عقلی پیش میمفهوم فهمید آن

 .الیقین دانستکنند باید از نوع علمها دفاع مینگارند و از آنکه نزد مشائیان مشهور است می

 

توان آن را از نوع وقتی به شیوه مشائیان محض و استداللی محض بحث کردند می سیناابنوقتی سهروردی و 

االشراق الیقین باشند حکمتی عینرحلهتواند نماینده ماما در کسی مثل سهروردی آثاری که می. الیقین دانستعلم

کند در مکاشفات و اشراقات خود برای او وجود داشته، یافته است که سهروردی معتقد است حکمتی که بیان می

آنچه در . نیز آشکار شده است در این مکاشفات برای او نه تنها مدعیات آشکار شده بلکه براهین مدعیات. است

هان است و بدین معناست اگر فیلسوفانی مثل سهروردی دعوی مشاهده و مکاشفه و اند خود برمکاشفه یافته

شود نوعی جا بیان میهایی که در آناند ولی برهانکنند منظور این نیست که از استدالل فاصله گرفتهاشراق می

ر که موافق و یا مخالف توانیم این برهان را دنبال کنیم اگها هستیم میمشاهده و معاینه است و ما هم مخاطب آن

 .باشیم

 

 الیقین استاوج حکمت و دانایی فیلسوفان حق

ها بیان شده های تمثیلی آنالیقین است و اوج حکمت و دانایی این فیلسوفان است که در رسالهمرتبه سوم حق

عناست که آدمی حکمت به این م. کنندهای خود را بیان میترین اندیشههای تمثیلی شخصیاست چرا که در رساله

به تعبیری دیگر حکمت به این معناست که جهان در جان فیلسوف . تبدیل به عالم عقلی شود همانند عالم عینی

ای / جهانی است بنشسته در هر آن کس به دانش برد توشه». محقق شود و خود فیلسوف به یک جهان تبدیل شود

حکمت جوشید  جوشد وقتیه و این حکمت از درون او میالیقین حاصل شدحکمت برای حکیم به شیوه حق« ایگوشه

شود و این بخش سوم های تمثیلی منعکس میاین همان چیزی است که در قالب رساله. این حکمت حکایت اوست

 .وجود دارد سیناابنالیقین فیلسوف است هم در سهروردی و هم در که معرف حق

 

گونه نیست که به تمامی مفقود شده باشد بخشی از در کلیت باشد آن سیناابنتواند بیانگر حکمت شرقی چه میآن

یک نمونه سهروردی . این حکمت مفقود شده است و اگر بخواهیم آن را بازیابی کنیم امکانات الزم را در اختیار داریم

فی از پازل حکمت اگر بخواهیم قطعات مختل. سیناابناست و حکیمانی که بعد از سهروردی هستند و دیگر آثار موجود 

گونه نیست تمامی این قطعات مفقود شده باشد و با کمک قطعات موجود و را در نظر بگیریم این سیناابنمشرقی 

را درک کرد و از  سیناابنتوان کلیت حکمت مشرقی چه بر جای مانده است میتجربه حکیمانی مثل سهروردی و آن

 و هم روزگار کنونی داشته برخوردار شد.ای که هم در طول تاریخ دستاوردهای سازنده

 

 

   سیناالملل بنیاد بوعلیروابط عمومی و امور بین


