
 نوجوان و کودک ادبیات و طنز سینا،ابوعلی .مودوچهلجلسه     شناسیسینا بوعلی هایگفتاردرس

1 

 

 دارد ناب فلسفی حیثیت سیناابن و عامری ابوالحسن میان پاسخ و پرسش

 سینا گفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجمین وسوچهل

 22/01/0011چهارشنبه 

 

بنیاد و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلینشست از مجموعه درسمین وسوچهل

با حضور دکتر مقصود محمدی و دکتر برگزار شد. این نشست  دی 22در روز چهارشنبه سینا علمی و فرهنگی بوعلی

 هب گفتاردرس این .اختصاص داشت« سیناوگوی فلسفی ابوالحسن عامری و ابنگفت»به  ،ثانیسیدمحمود یوسف

 شد. پخش کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت

 

 فلسفی و حکمی آثار مجموعه انتقادی -علمی تصحیح» طرح کالن عنوان با سیناابن آثار مجموعه از مجلد چهارمین

 از انتقادی چاپ مجموعه این هدف. است شده منتشر ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه همت به «سیناابن

 رسائل، مجموعه این در حاضر هایرساله. است متون تصحیح علمی ضوابط براساس الرئیسشیخ فلسفی آثار کلیه

 کترد تصحیح و تحقیق مقدمه، با اکنون و بود نشده منتشر و تصحیح تاکنون که سیناستابن رسائل معدود جمله از

 منتشر ثانییوسف محمود سید دکتر و موسویان حسین دکترسید زبانی و علمی ویراستاری و محمدی مقصود

 رساله. انددرآمده نگارش به معین و خاص موضوعات درباره که هستند هایینگاره تک واقع در هارساله این. است شده

 و عامری ابوالحسن میان پاسخ و پرسش ۱0 شامل که است کتاب این هایرساله ازجمله «السبعه مجالس»

 .سیناستابن

 

 .که توسط آناهید خزیر تنظیم شده است است این نشستوگوی گفتآید آنچه در پی می

 

 سیناتردید نسبت به انتساب رساله به ابن

المجالس »ها رساله اول، به نام شامل چهار رساله است که مهمترین آن« رسائل مجموعه» دکتر مقصود محمدی:

وگویی است بین است که در کتاب اول چاپ شده است. این رساله در واقع گفت« السبعه بین الشیخ و العامری

ان کننده همسینا و این که آیا پرسشصحت انتساب این رساله به ابنه لحسن عامری. البته بحث دربارسینا و ابواابن

ها را طرح کرده، باقی است. عامری در عامری معروف، محمدبن یوسف، است یا نه؟ و اینکه آیا او بوده که این پرسش

سینا بوده است اره هم که پاسخ دهنده ابنهجری فوت کرده است. در این ب ۱۸0قرن چهارم زندگی کرده و در سال 

 .هم تردید وجود دارد

 

سینا تردید کرده و دلیل آورده است که موقعی که ابوالحسن عامری مرحوم مجتبی مینوی در انتساب این رساله به ابن

ی هشتاد ساله بوده است. بنابراین از نظر عقلی بعید است که فیلسوف 00سینا کودکی کند، ابنفوت می ۱۸0در 

سینا نیست و ابوعلی ساله کرده و او پاسخ داده باشد. بنابراین یا ابن 00ساله سواالتی به این مهمی از کودکی 

ام ممکن است خود ابوالحسن عامری دیگری است، یا ابوالحسن عامری دیگری بوده است. اما با تحقیقی که من کرده

سیناست، در نظر من قطعی است. برای این که پاسخ دهنده ابن معروف نباشد و کسی هم نام او بوده است. اما در

بر این، مالصدرا در دو کتاب خودش به سینا است. عالوه های خطی، این کتاب به نام ابناینکه در تمام فهرست نسخه

 .سینا استصراحت به این رساله اشاره کرده و گفته که از ابن
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 سینا دربارهدر هر دو اشاره کرده که نظر ابن«. شواهد الربوبیه»و دیگری است « اسفار»آن دو کتاب، یکی جلد نهم 

های خطی که نسخه خصوص آنکه در آخر همهمعاد جسمانی در این رساله تعدیل شده و چیز دیگری گفته است. به

نکه در خصوص آاست. به سیناسینا آمده است. بنابراین باید یقین کرد که این رساله از ابندر اختیار داشتیم، اسم ابن

سینا های ابنزند که عیناً سخنهایی میمعاد جسمانی و اینکه معاد چگونه است، حرف آخرین قسمت رساله درباره

 .ها را گفته باشدتواند این سخناست و کسی دیگر نمی

 

جهان هستی از مبداء واحد  ای درباره نحوه پیداییتوان گفت که رسالهطور خالصه میمجالس سبعه بهه رسال درباره

ای که دارد، قوس نزولی و قوس صعودی خلقت است و طبق است و اینکه چگونه متکثرات صادر شده است. فرضیه

خواهد وجود عقل و مبداء را اثبات کند، بلکه سینا در این رساله نمیکند. ابناین فرضیه، مساله را توجیه و تبیین می

گوید. به همین دلیل به ها را تبیین می کند و چگونگی انجامش را می. منتها اینگوید که مبداء واحدی هستمی

 .رودصورت سوال و جواب پیش می

 

 پرسش درباره آفرینش مخلوقات و مبدا هستی

کند این است که چرا خداوند مخلوقات را آفرید؟ این رساله در یک سلسله علت اولین پرسشی که عامری مطرح می

رتب طولی معتقد است که متکثرات از علت واحد )مبداء واحد( صادر شده است. سپس تا آنجا ادامه و معلولی با ت

کند. آن وقت عقل هم با استمداد است( عقل را ابداع می« ُکن»گوید از مبداء اول با افاضه امر )که امر دهد و میمی

کند. امر، در واقع، قدرت خداوندی این کار را میکند. نفس هم با استمداد از همان از امر خداوند، نفس را انشا می

کند. گیرند. پس از نفس، طبیعت را اختراع میگوید: نیروهای فاعلی همه قدرتشان را از امر میقدرت الهی است و می

 .کندکند و آن را با طبیعت ترکیب میآنگاه اولین نقطه جسم را اختراع می

 

آورد. البته در اینجا با دیدگاه مالصدرا فرق دارد. و جسم را به حرکت درمی طبیعت چون قوه شوقیه دارد، محرک است

آورد. به هر حال بعدا طبیعت تحت تاثیر نفس، گوید جسم را به حرکت درمیداند و میمالصدرا طبیعت را محرک می

بود، به صورت طولی  ای را که جسم از آن توسط نفس ایجاد شدهکند. به این ترتیب که آن نقطهجسم را تکمیل می

آید بعد سطح دهد که سطح به وجود میآید. بعد خط را به صورت عرضی حرکت میدهد و خط به وجود میحرکت می

پذیرد. از اینجا به بعد آید. در اینجا قوس نزولی خلقت پایان میدهد، جسم به وجود میرا به طرف عمق حرکت می

کند و جایی کار مینیروی محرکه، طبیعت است. منتها طبیعت تا یک شود. در قوس صعودی قوس صعودی آغاز می

 .دهدپس از آن کارش را به نفس انسانی تحویل می

 

 وصف حقیقی ذات مبداء چیست؟

سینا در جواب پرسد که وصف حقیقی ذات مبداء چیست؟ و فعلش چه نام و توصیفی دارد؟ ابنابوالحسن عامری می

دانیم که خداوند اسماء صفاتی دارد و همه اسماء خداوند، هر مبداء، حقِ محض است. میگوید که توصیف ذات می

دارد که مستجمع جمیع صفات کمالی « هللا»کنند. بعد معتقدند خداوند اسم دیگری به نام کدام از معنایی حکایت می

اسم « هللا»رساتر باشد. چون  تر واست. ولی به نظر من اگر حق محض را به جای هللا بنشانیم، شاید خیلی دقیق

گونه بطالنی اند. ولی حق محض در مقابل باطل به هیچها آن را وضع کردهاست که احتماالً وضعی هم هست و انسان

اشاره ندارد و تمام صفات را دربردارد. کسی که حق محض است، حتماً باید قدرت و علم و چیزهای دیگر را داشته 

 .باشد
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دانیم که معنی لغوی فیض، کند. ما میعل آن فیض و افاضه است و خداوند امر را افاضه میاما فعلش چیست؟  ف

جریان آب از سرچشمه است. بنابراین برای ایجاد مخلوقات توسط خداوند، خیلی مناسب است. یعنی اختراع و تکمیل 

 .دشونفس رحمانی تعبیر می و انشا نیست، بلکه به صورت افاضه است. پس همان فیض در وجود منبسط یا در واقع

 

است. ولی توصیف حقیقی و ذاتی آن چیست؟ « ُکن»اند از خداوند اولین چیزی که صادر شد، امر است. امر همان گفته

های جوهری، قوه قدرت خودشان را از گوید: امر، قدرت محض است. چون قدرت در همه جا حضور دارد، تمام فاعلمی

 .گیرندهمان قدرت، که امر است، می

 

کند. ولی در ادامه دهند و امر است که عقل را ابداع میکند و ابداع را به امر نسبت میاند که امر ابداع میگفته

م خواهیزنیم که میکند، دقیق نیست. ما به این دلیل این حرف را میگوید اینکه ما گفتیم امر، عقل را ابداع میمی

ادن، تنزیه کنیم؛ وگرنه ابداع حقیقی از طرف خود حق محض است. اما خداوند چه واسطه انجام دخداوند را از فعل بی

ند کهایی که تعبیر میتوانیم بگوییم که تدبیر تام از َمِلک کامل است. به هر حال، اسمنسبتی با علتش دارد؟ می

 .بسیار جالب و قابل تامل است

 

 پرسش درباره ذات عقل و سرنوشت نفس ناطقه

ن است که توصیف ذات عقل چیست؟ عقل یعنی آگاهی. فعل آن چگونه است؟ فعلش انشا است. سوال دیگر آ

گوید و در اینجا از انشا. ابداع با انشا متفاوت است. نحوه صدور معلول از عقل، به بینیم که در آنجا از ابداع میمی

گویند که مبدع به ماده و مدت ع در جایی میصورت انشا است، نه به صورت ابداع. گو اینکه در آثار فلسفی معموالً ابدا

گویند که مسبوق به مدت نباشد و به ماده باشد. پس عقل، نفس را انشا مسبوق نباشد. اختراع را در جایی می

توانیم تعبیر کنیم که یک مسوول سیاسی است و مطیع سیاست مطلق است. کند. نسبت آن به امر چیست؟ میمی

ست و زنده بودن است. اما فعلش اختراع طبیعت است. توصیف ذات طبیعت، اراده محض ذات نفس نیز حیات محض ا

است. این هم یک تعبیر خیلی جالب است. کارش تحریک است، اما ذاتش اراده است و نسبت به نفس، ابزار حساب 

ض است. انفعال کند. آن وقت جسم عنصر محشود. نفس به وسیله ابزار طبیعت تغییراتی در موجودات ایجاد میمی

 .محض است و به صورت ماده منفعل برای صورت متمم است که طبیعتش است

 

مند نیست، ولی ترتیب نزولی را گفتیم که دو قوس نزولی و قوس صعودی دارد. این قوس نزولی، ذاتی است، زمان

خالص عناصر اربعه را  دهد ابتدا از اجزایمند است. وقتی طبیعت جسم را حرکت میترتیب صعودی َعَرضی و زمان

پرسد باالخره سرنوشت نفس ناطقه کند. عامری در آخرین سوالش میبرای پذیرش صورت نباتی و گیاهی آماده می

گوید این سینا میماند. ابنکِشد؟ این آخرین سوالی است که جواب آن ناتمام میشود، به کجا میکه از بدن جدا می

اند، استفاده های ُمنزل که از طرف خداوند آمدهث مفصلی است که باید از کتابشود. بحبه بعد از حیات مربوط می

 .اندها احوال معاد و ثواب و ِعقاب را توضیح دادهکنیم. آن کتاب

 

 گوید جوهر بودن جسم بخاطر جسمیت نیستمی سیناابن

خاطر کدورت بدن و جسم، تقرب به کند آن است که نفس تا وقتی که در کالبد بدن است، بهسینا میای که ابناشاره

تواند به خداوند تقرب حاصل شود، میشود و خالص میآورد ولی وقتی از کدورت بدن جدا میخداوند را به دست نمی
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از دست بدهد، اما در این مرحله هیچ چیز را از دست کند. وقتی در کالبد بدن بوده نگران این بود که سالمتی را 

 .وگو کنندگذارند که در مجلس بعدی گفتشود. بعد با هم قرار میدهد. در اینجا بحث تمام مینمی

 

رساله بعدی درباره کمیت جوهر است. گروهی معتقد بودند که کمیت، جوهر است. استداللشان هم این بود که 

گانه دارد. بنابراین چون جسم، جوهر است، پس جوهر دار جزو جسم است و ابعاد سهکمیت، مقدار است. پس مق

گوید درست است که کمیت جزو دهد و میسینا پاسخ میرو کمیت باید جوهر باشد. ولی ابنهم جوهر است. از این

یل یافته است. خاطر این است که از دو جوهر تشکجسم است، اما جوهر بودن جسم بخاطر جسمیت نیست بلکه به

توان گفت که حتماً باید جوهر خاطر جسمیت نیست، هر چیزی جزو جسم شد نمیبنابراین چون جوهر بودن جسم به

 .کندباشد. پس این را رد می

 

 دهدهای پیشینیان را مورد نقد قرار میسینا گفتهابن

متکلمین آن زمان که اسمش را نتوانستیم  رساله بعدی رساله فضا یا خالء است. جریانش بدین ترتیب است که یکی از

گویند تمام موجودات پرسد فضا و خالء چیست که مینویسد و میسینا میای به ابنپیدا کنیم و ناشناس است، نامه

سینا گفتند حیّز است، مکان است، محاذات است. کدامش درست است؟ ابنها میاند؟ قدیمیدر آن گنجیده شده

 .اند که فضا، خداست، چنین چیزی نیستها گفتهگوید این که بعضیدهد و میرا مورد نقد قرار می های پیشینیانگفته

 

که محیط به همه موجودات ای استعالیی دارد، نه ایناند که سیطرهاند که فضا را نیروی الهی دانستهالبته گروهی بوده

ها این بوده که چون شود. ولی علت اشتباه آنجا میباشد. اما معتقدند که خالء موجودی است که جسم در آن جابه

اند که جایی و توان با چشم ظاهری دید که مکان خالی است و هوا در آن است، فکر کردههوا شفاف است و نمی

گوید چنین سینا میشود. ابنجا می شود و وقتی که رفت، آنجا خالی میمکانی خالی است و جسم در آن جابه

 .آوردارد و دالیلی برای آن میچیزی امکان ند

 

ای است که نه جوهر است و نه َعَرض. بعد گفتند بین جوهر و َعَرض مقولهرساله آخر درباره گروهی است که می

گفتند که بین جوهر و َعَرض چیزی هست که هم جوهر و هم َعَرض است. بعد قیاس گروهی دیگری بودند که می

که ُصَور یا فصوِل نوعی، نسبت به نوع که چیزی کامل است، جزء آن است. نوع هم گونه کردند بدیندیگری درست می

گفتند هیچ جوهری َعَرض نیست. بنابراین نه َعَرض جوهر است. پس هم جوهر است و هم َعَرض. گروهی دیگر می

 .است و نه جوهر

 

 گوید جوهر و َعَرض بودن نسبی نیستسینا میابن

ها معتقد بودند که صورت نوعی گوید جوهر و َعَرض بودن نسبی نیست. چون اینکند و میمیها را رد سینا اینابن

ها در واقع بین َعَرض و گوید این َعَرضی است، نه َعَرض. ایننسبت به هیوال َعَرض است و نسبت به نوع جوهر. او می

 .انداند و َعَرضی را َعَرض حساب کردهَعَرضی اشتباه کرده

 

رسد که آخرین پدیده محسوس است، شود که وقتی به ترتیب نزولی به جسم میگونه مطرح میاد هم ایندرباره مع

کند. اینجا ابوالحسن عامری در آخرین کند تا نفس به عقل تعالی تکامل پیدا میازآنجا دوباره طبیعت شروع به کار می

رسد؟ و این سوالی است که شود به کجا میپرسد که باالخره سرنوشت نفس ناطقه که از بدن جدا میسوال می
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شود به بعد از حیات و در واقع مرگ. این بحث مفصل گوید این مربوط میباره میسینا در اینجوابش ناتمام است. ابن

ها احوال معاد و ثواب وعقاب توضیح های منزل که از طرف خدا وحی شده استفاده شود که در آناست و باید از کتاب

 .ه استداده شد

 

 سیناچاپ آثار ابن گزارشی درباره

 است. آثار و تالیفات فراوانی به صورت کتاب جامع و رساله به جای مانده سینااز ابنثانی: دکتر سیدمحمود یوسف

است. من ابتدا گزارش مختصری از طرحی بیشتر این تالیفات به دست ما رسیده و بسیاری از آنها نیز منتشر شده 

 .در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است، عرض کنم« سیناطرح ابن» که به نام

 

سینا سال پیش در موسسه ما، در زمان ریاست دکتر اعوانی و به همت ایشان، طرحی به نام طرح ابن 0۱حدود 

سینا های مختلف داخلی و خارجی از آثار ابنهای خطی از کتابخانهمصوب شد و با تالش ایشان تعداد زیادی نسخه

تمداد مصححان و صاحب نظران، تصحیح و به ای با کمک و اسها به تدریج در یک فازبندی چند مرحلهتهیه شد تا این

آوری این آثار زمان درازی را گرفت، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ جامعه علمی کشور عرضه شود. البته مرحله جمع

ای غنی و بسیار قابل استفاده در موسسه از این نسخ تهیه بودجه الزم. االن با فراز و فرودهایی که بوده مجموعه

سینا از سوی موسسه به طبع رسیده است. چند اثر هم در حال حاضر در حال تصحیح ه و چند اثر از آثار ابنفراهم شد

 .هست و سایر آثار هم در حال مطالعه است

 

آثاری که تا االن از سوی موسسه به طبع رسیده، اول کتاب تعلیقات بوعلی است که آقای دکتر سیدحسین موسویان 

د و اناند. اثر دوم ویرایش دوم و مستوفایی است که مرحوم بیدارفر از مباحثات داشتهح کردهای تصحیبه نحو شایسته

 .در چاپ مجدد موسسه، اصالحات و اضافات زیادی به همراه فهارس فروان خواهد آمد

 

 اولین اثریای انجام شد، ام. جلد چهارم که با یک وقفهکه بنده تصحیح کرده« المنطقالمختصر االوسط فی»جلد سوم 

سینا چاپ شده است. این، چهار رساله است که آقای دکتر مقصود محمدی است که در دوره جدید از مجموعه آثار ابن

 .اند و موسسه با در نظر گرفتن شرایط یک اثر آکادمیک و قابل قبول، این کار را انجام داده استتصحیح کرده

 

اند، چاپ داریم، این است که در مرحله اول آثاری را که تاکنون چاپ نشده سینابنای ما در این فازبندی که از آثار ابن

تری اند، طبع کنیم و در مرحله بعد آثار مفصلکنیم. در مرحله دوم آثاری را که به نحو انتقادی و قابل قبولی تصحیح نشده

کنیم. ها وجود دارد، منتشر میآن ای هم دارند ولی همچنان احتیاج به تصحیح مجددهای قابل استفادهکه احیانا چاپ

ایم که گروه البته در این ضمن ما یک گروه پژوهشی هم در موسسه، به پیشنهاد خود اولیاء وزارت علوم، تشکیل داده

سینا و آثار او را مورد نظر دارد. بنا داریم با جذب هیات علمی های مرتبط با فلسفه ابنسینا است و پژوهشمطالعات ابن

 .جویان، زمینه را برای تقویت کسانی که آمادگی همکاری دارند، فراهم کنیمو دانش

 اندلقب داده« النفسفیلسوف»سینا را ابن

 

ود، نویس بسینا رسالهدانیم که ابنایم. میسینا برگزیدهمجموعه رسائل عنوانی است که برای تعدادی از رسائل ابن

های ست. شاید یکی از ُپرکارترین فالسفه اسالمی است که رسالههای متعددی هم نوشته اغیر از اینکه کتاب

کنیم ایم و سعی میمستقلی هم درباره موضوعات فلسفی و منطقی نوشته است. ما االن مجموعه اول را چاپ کرده
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 هایی که درباره منطق و درباره نفس هستند.های دیگر را قدری وحدت موضوعی بدهیم. مخصوصاً رسالهکه مجموعه

ه سینا عنایت و توجه به مسالاند؛ این قدر که در بین آثار ابنلقب داده« النفسفیلسوف»سینا را بعضی از اهل نظر، ابن

 .هایی را چاپ کنیم که درباره معاد و جوهر و َعَرض استنفس برجسته و شایان است؛ و نیز رساله

 

 دهدها پاسخ میبوعلی با حفظ حدود فکر فلسفی به پرسش

وگویی فلسفی بین دو شخص درگرفته است. در اینکه این دو نفر عنوان دارد و در آن گفت« مجالس سبعه»اله اول رس

دانیم که اوالً خود چه کسانی هستند؟ ممکن است در بین اهل نظر مناقشاتی وجود داشته باشد. حداقل این را می

کند به است. یک جایی در اواخر الهیات نجات اشاره میبوعلی درباره عامری سخن گفته و از او در آثارش نام ُبرده 

 توانند معشوق نفوس فلکی واقع باشند؟دانند؟ یا اجسام هم میاینکه آیا نفوس فلکی عقول را معشوق خود می

 

توانند معشوق نفوس باشند. گوید که ابوالحسن عامری نامی، هم چنین رأیی داشته و گفته اجسام هم میبعد می

ها طالب کمال و باالتر هستند و این در بین اجسام ه به لحاظ فکر فلسفی رأی مقبولی نیست. برای اینکه آناین البت

د. ناممی« احداث فالسفه اسالمی»سینا تعبیر تندی درباره عامری در پایان نجات دارد و او را شود. البته ابنپیدا نمی

 .نظر نیستاند و خیلی نسبت به عامری خوشی شدهها اسباب تشویش فکر فلسفگوید که اینسینا میابن

 

ها بین بوعلی و عامری درگرفته و هر بار دو گوید که اینکند و میمالصدرا در چهار اثر خود به این مجالس استناد می

 هایی هست که ممکن است تردیدکند. گرچه در متن کتاب، به لحاظ محتوایی نشانهسه قول را از این رساله نقل می

 در ما ایجاد کند در اینکه آیا این رساله تعلق به بوعلی دارد یا نه؟

 

را داد. او « وگوفیلسوف گفت»توان به او عنوان هست و آن این است که می سینایک نکته در مورد بوعلی

وگوها بشود، ها و گفتهای مختلفی با بزرگان زمانه و شاگردانش دارد. هیچ ابایی هم از اینکه وارد جدلنگارینامه

ها ولی سوال و جوابنداشته است. اواخر رساله قرائن بیشتری دارد که بگوییم این سخنان، سخنان بوعلی است. 

 . ها جواب بدهدکند به آن سوالکامال حیثیت فلسفی ناب دارد و بوعلی هم با حفظ حدود فکر فلسفی، سعی می
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