
  سینا و رجل همدانیابن

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیوهفتمین نشست از مجموعه درسبیست -دکتر پرویز اذکایی 

 ۱۴۰۰/۶/۲۴چهارشنبه 

  

سینا با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب و بنیاد گفتارهایی درباره بوعلیوهفتمین نشست از مجموعه درسبیست

 پرویز اذکاییشهریور برگزار شد. این نشست به سخنرانی دکتر  ۲۴سینا در روز چهارشنبه علمی و فرهنگی بوعلی

گفتار به صورت مجازی از اینستاگرام شهر کتاب پخش این درساختصاص داشت. « و رجل همدانیسینا ابن»با موضوع 

 شد.

  

تن به نام )فقط اسامی  ۲۴سینا را اریخی خود، معاصران ابنهای تشادروان استاد عباس اقبال آشتیانی در یادداشت

سینا ـ که با وی دیدار تن نام بردار از هم روزگاران ابن کم سیتوانیم دستها را( فهرست کرده است! اینک ما میآن

بع اصلی اند ـ یاد کنیم. باید گفت مرجع یا مأخذ فهرست اسامی معاصران وی صرفاً دو اثر است، یعنی منداشته

واسطه ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ واسطه یا بیاطالعات تمامی زیستگاران ابوعلی بن سینا هم از دیرباز خواه به

سینا و که نیمه نخست آن تقریر خود ابن« سرگذشت»الرئیس یا ( رساله السیره/سیره شیخ۱همین دو اثر است: 

( فهرست تألیفات ۲شاگرد وفادارش ابوعبید جوزجانی است.  است و نیمه دوم آن تحریر« خودزیستنگاری»اصطالح به

ترین و کامل ه.ق( ۶۶۸-۶۰۰الدین ابن ابی اصیبعه خزرجی )ترین آن در سده هفتم هجری از موفقسینا، که کاملابن

مؤلفات »تر تألیف شادروان استاد دکتر یحیی مهدوی است، البته پیش« سینامصنفات ابن»فهرست در عصر حاضر 

های آثار بوعلی ـ خواه از دانشمند لبنانی االب جورج شحاته قنواتی را باید یاد کرد. چه از همین فهرست« سینابنا

آید که وی برخی از رساالت خود را به نام کسانی نوشته که یا با آنان محشور بوده یا مفاوضه موجود یا مفقود ـ برمی

 .هایشان پاسخ داده استداشته و یا به پرسش

  

حکیم بوده است، که هویت او تاکنون بر همگان « رجل همدانی»سینا، همانا های معاوضه یا مناظره با ابنیکی از طرف

 .مجهول مانده و اینک گفتار ما وقف بر شناخت و شناسایی اوست

  

براثر پیگرد سلطان  ۴۰۳برد؛ چه در سال سر سال آوارگی کشید، در هجرت از وطن و در بدر به ۲۵سینا اند که ابنآورده

« ری»اش( ناگزیر از ترک خوارزم شد، پس به گرگان رفت و ازآنجا به محمود غزنوی )به سبب اعتقاد مذهبی_ فلسفی

 -سال تمام ۸( که طول مدت اقامت وی در این شهر ۴۰۶( و سرانجام به همدان آمد )سال ۴۰۵کوچید )حدود سال 



 ۱۴الدوله کاکویه حکمران اصفهان بدان شهر رفت، ظاهراً طی ت وزارت عالءدر این سال با سم .بود ۴۱۴یعنی تا سال 

درراه بیمار شد و هم  ۴۲۸سال باقی عمر چند بار همراه با مخدوم خویش به همدان آمده باشد، که آخرین بار به سال 

ماه ایرانی درگذشت. میالدی برابر با چهارم تیر ۱۰۳۶ژوئن سال  ۲۴در این شهر روز آدینه ششم رمضان، مطابق با 

الدین سینا در اصفهان و حشرونشر او را با علماء و رجال دربار کاکویه، شادروان استاد جاللساله اقامت ابن ۱۴دوره 

پژوهیده است؛ اما سوانح ایام « سینا با اصفهانرابطه ابن»ثراه( در گفتاری بلند و بس سودمند با عنوان همایی )طاب

در همدان، جز به اشارت و اجمال تاکنون گزارش نشده است، که اگر همه منابع و مظان این  ساله اقامت وی ۸دوره 

اجتماعی بوبیان همدان و تراجم رجال آن عصر در این شهر یا معاشران و معاصران وی  -امر اعم از تاریخ سیاسی

 .هد بودگمان کتابی فرادست خواهد آمد که کم از دویست صفحه نخوابررسی و پژوهش شود، بی

  

 :شودسینا به همدان با ایشان دیدار نموده یادکرده میاینک اشارات و از کسانی که پس از ورود ابن

 ).قه ۴۰۹م -۳۵۹الدوله دیلمی پادشاه جبال )ح بن فخرالدوله ابوطاهر شاه خسرو. امیر شمس۱

  

 .را او پذیرا شد الدوله که شیخسر شمسهم ق(ه ۴۰۵-۳۶۹حسنویه برزکانی )دختر امیر بدرن« کدبانویه». ملکه ۲

سینا به سبب گرفتاری سیاسی چهل روز در خانه او پنهان شد. باید . شیخ ابوسعید دخدوک همدانی که ابن۴و  ۳

را به نام او نوشت. به  «اضحویه»گفت یک ابوسعید یا بوسعید همدانی وزیر نیز یاد گردیده که شیخ به روایتی رساله 

ها اند و داستانالخیر میهنی التباس کردهسندگان قدیم او را با عارف شهیر خراسان شیخ ابوسعید ابیعللی تمام نوی

اند؛ اما طی دو دهه اخیر سه تن از دانشمندان ایرانی در این خصوص در خصوص مالقات آن عارف با حکیم ما پرداخته

التوحید )فی مقامات( شیخ لیقات خود بر کتاب اسراراند: یکم، استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در تعتردید نموده

داستان مالقات و مکاتبات بوعلی و »عنوان هللا مجتبایی طی جستاری بهابی سعید ابوالخیر؛ دوم، استاد دکتر فتح

همانی شیخ ابوسعید میهنی را با رضا ذکاوتی که این( و سوم، استاد علی۶)در نامه فرهنگستان، ش « بوسعید

 .د دخدوک همدانی تقریباً مقرون به اثبات نموده استابوسعی

  

( در خانه او پنهان شد و تألیف ۴۰۹الدوله )به سال . ابوغالب عطار همدانی که شیخ پس از درگذشت امیر شمس۵

 .کتاب الشفاء را هم در آنجا به پایان برد

  

 .الدوله دیلمی که شیخ بدو پیوستالدوله پسر شمستاج /الملک. تاج۶

  



بن حسین را در خانه او نوشت، همانا الشریف الزکی ابوالحسن علی« الشفاءمنطق»همدانی که شیخ « علوی. »7

بن عباد طالقانی وزیر نامدار و داماد صاحب« اطروش»وقت( بوده، فاضل و شاعر ملقب به حسنی رئیس همدان )در آن

 .م و برای او نوشته استرا هم به نا« االودیه القلبیهفی»بوبیان، که شیخ کتاب 

  

بر عهده  ۴۱۴که شیخ وزارت او را تا سال الدوله، ق( پسر امیر شمس ۴۱۴-۴۰۹. امیر ابوالحسن سماء الدوله )ح ۸

های الهدایه، چند ماهی زندانی شد، که کتابداشت، طی همین سال در قلعه فردجان یا فرزین در ناحیت فراهان 

الدوله ابوجعفر یقظان و القولنج را در آن قلعه تصنیف کرد. پس از رهایی )هم در این سال( شیخ همراه با عالءبنحی

 .ق( در سمت وزارت او به اصفهان رفت ۴۳۳م -۳۸7دیلمی )ح « کاکویه»بن دشمنزیار محمد

  

مستند به تاریخ هللا مهلبی همدانی، که شادروان استاد دکتر مصطفی جواد عراقی، . ابوجعفر عبدالملک بن عبد۹

سینا الرئیس ابنگمان شیخهزار مجلد کتاب؛ و بی ۱۲بنداری گوید او کتابخانه بسیار معتبری در همدان داشت، دارای 

 .ها بردهطی مدت اقامت در همدان، از آن کتابخانه در تدریس و تألیفات خود بهر

  

 .اهل حکمت «رجل همدانی». و اما ۱۰

  

)سیره الشیخ( است، که ابن ابی اصیبعه هم عیناً در فهرست تألیفات « سرگذشت»ترین ذکر وی در ذیل رساله قدیم

 :قرار است، عین عبارت ازاینشیخ به نقل آورده

حکمه، )ایضا( رساله الی صدیق، رساله له الی علماء بغداد، یأس لهم االنصاف بینه و بین رجل همدانی یدعی ال»

سینا به دوستی/ و به دانشمندان بغداد، که از یعنی: نامه یا رساله ابن« یساله االنصاف بینه و بین هذا الهمدانی

 .خواهد میان او و یک مرد همدانی مدعی فلسفه داوری کنندایشان می

  

همدانی چه بوده، که علمای بغداد را به قضاوت فراخوانده سینا با آن حکیم حاال باید دید مسئله موردبحث و مجادله ابن

اصطالح کلیدواژه است و راهگشای شناخت آن حکیم همدانی که پیداست در آن هنگام ساکن به« بغداد»)اینجا کلمه 

مال هادی که حکیم حاجاست، چنان« کلی طبیعی»بغداد بوده است(؛ اما موضوع مباحثه، همانا وجود کلی یا مسئله 

فرماید: می« االفراد، کاالب الواحد مع اوالد متعددهلیس الطبیعی مع»ق( در شرح عبارت ه ۱۲۸۹-۱۲۱۲سبزواری )

برد طبیعی واحد پنداشته اینکه گمان می -الرئیس در شهر همدان به او برخوردکه شیخ -که آن مرد همدانی چنان

 «.را نکوهید و شیخ قول او را زشت شمرد و روش او عددی است... )الخ(



  

مثل الرئیس اگرچه با قول بهشیخ»استاد دکتر ابراهیمی دینانی این مسئله را چنین توضیح و تفسیر نموده است: 

کند و از طریق دیگر برای تکیه می« کلی طبیعی»عقلی و ارباب انواع، همراه و هماهنگ نیست؛ ولی روی مسئله 

رجل »قصد تحقیر با عنوان مالقات و دیدار خود با یکی از فالسفه که بهنماید. او در ماجرای اثبات آن استدالل می

 .سازدکند و اهمیت آن را خاطرنشان میگوید، به کیفیت تحقق آن در جهان خارج اشاره میاز او سخن می «همدانی

  

داشته... )و ازجمله( ای ویژه ابراز سینا او را رجل همدانی خوانده است، در مورد وجود کلی نظریهفیلسوفی که ابن

سینا با آنچه رجل معتقد است نسبت کلی با افراد خود همانند نسبت یک پدر با فرزندان خویش است. تفاوت نظر ابن

با موجود شدن حتی یک فرد از افراد « کلی طبیعی»سینا، در این است که بر اساس نظر ابنهمدانی به آن باور دارد، 

سخن سینا در مورد کلی طبیعی یکگردد، سخن ابنروشنی معلوم میکه بهخالصه آنشود... )الخ(. خود موجود می

اندیشان او در واضح و آشکار است که از متانت و استحکام منطقی نیز خالی نیست؛ ولی آنچه رجل همدانی و هم

ه وجود کلی در جهان خارج اند، با نوعی نقص و نارسائی همراه است، زیرا آن جماعت ضمن اینکه باین باب ابراز داشته

 «. ...گویندکنند، درباره کیفیت وجود آن سخن نمیاعتراف می

  

کند( نامیده )و از ذکر اسم او خودداری می «مردی همدانی»قصد تحقیر او را سینا بهگوید ابنکه دکتر دینانی میاین

گونه خصائل ثیق داریم، اخباری هم ازاینالرئیس اطالع وکامالً درست و متین است، چه ما از تکبر و رعونت شیخ

باری،  «.انه کان موذیا مهجنا»گوید: که ظهیرالدین بیهقی در یک کلمه میچنان وفور در دست است؛نکوهیده شیخ به

تواند باشد کس دیگری نبوده یا علی التحقیق کسی نمیکنیم که آن رجل همدانی فیلسوف، هیچاکنون اعالم می

 :جزبه

  

م( فیلسوف فاضل و  ۱۰۴۳ه/ ۴۳۵فرج عبدهللا بن الطیب همدانی نصرانی نسطوری جاثلیق بغدادی )درگذشته ابوال

های یونانی و سریانی و التینی، صاحب تألیفات و شروح و تفاسیر بر طبیب بیمارستان عضدی در بغداد، عالم به زبان

سینا در همدان ، که ابن«ابن الطیب جاثلیق»یا « ابوالفرج مفسر»کتب حکمی و طبی )که یاد خواهد شد( معروف به 

حاصل پرسش و پاسخ حضوری با « تعلیقات»با وی مجالس بحث و گفتگو داشته است؛ چه ازجمله آثار بوعلی کتاب 

بوده و دیگر مقالتی بر « القوی الطبیعیه»الطیب که عنوان آن ای در نقض رساله ابنابوالفرج طبیب همدانی، نیز مقاله

 .اصیبعه هم عیناً آورده استابییاد گردیده، ابن« سرگذشت»که در رساله بن الطیب، چنانله شیخ ابوالفرجرد مقا

  

رازی بود، نیز شاگرد حکیم ابوالخیر خمار زکریایابن طبیب همدانی در حکمت پیرو مکتب طبیعی حکیم محمدبن

حکیمان و طبیبان مبرزی شاگرد محضر او د، مسیحی و گویند که سلسله استادان بزرگ مدرسه بغداد بدو ختم ش



الدین بیهقی ابوعلی به تقدم آید، چه به قول ظهیرحساب میسینا نیز در طب شاگرد او بهاند که ابنبودند. حتی گفته

هرچند که بر بعضی از مسائل یا رسائل طبی او اعتراض برده،  هایش بهرهاو در فنون پزشکی اعتراف نموده و از کتاب

 .کرده است

  

های مانده، برخی هم از رسالهصورت نسخه خطی باقیها بهتألیفات این حکیم همدانی متعدد است، شماری از آن

االهیات ارسطو، شروح کنیم: شرحوار یاد میایم فهرستاو به چاپ رسیده است. اینک آنچه را که خودگزین کرده

غوجی )فورفوریوس(، علل االشیاء، تفسیر الفصول و اپیدیمیا )بقراط( سوفسطیقا )ارسطو( و ایسا -شعر -خطابه-ارغنون

 .بن اسحاق(، تحدید مبادی االقاویل )در موسیقی( و دیگر کتابهای حکمی و طبیو شرح بر شمار مسائل )حنین

  

ورد حکیم سینا نسبت به حکما و علمای عصر خصوصاً در مالرئیس ابناکنون شواهد و سوابق امر تحقیق و توهین شیخ

الدین شهرزوری با الدین بیهقی گزارش نموده ایضاً به روایت شمسابوالفرج ابن طیب همدانی جاثلیق، بهری که ظهیر

 :آوریماندک تصرفی به نقل می

المباحث او گفته است که کرد، مثالً در مورد کتاب جویی مینمود و از تصانیف او عیبشیخ ابوعلی او را مذمت می» 

اش پس دهند و بهایش را هم رها کنند. شاید که این امر از رهگذر رشک و حسد است که سزاست آن را به فروشنده

قیاس که در خانه حکمت از درهای آن داخل شده باشد. ابوالفرج از حکیمان بغداد بود، حکیمی بیمیان اهل عصر می

بسیار است، او را تألیفی لطیف در حد و اندازه عمرهاست و او عالم به زبان سریانی  بود. تصانیف او در منطق و جز آن

و یونانی بود؛ شیخ ابوعلی اعتراف نموده است که او در طب پیشواست، و اعتراض کرده است بر بعضی رسایل او در 

نمود. سره او را تحقیر و عیب میگوی بود، یکسینا مردی آزارگر و درشتطب. میان او و ابوعلی تفاوت بسیار است، ابن

مسکویه رازی آمد، شاگردان نزد او جمع بودند؛ پیش حکیم ابنها مذکور است که روزی ابوعلی بهدر بعضی از کتاب

ای در اخالق مسکویه جزوه، ابن«مساحت این جوز را به شعیرات بیان کن»ابوعلی گردویی پیش او انداخت و گفت: 

چنین، ابوریحان نخست تو اخالق خود را به صالح آر تا من استخراج مساحت این جوز بکنم. هم»پیش او انداخت و گفت: 

ها سؤال نمود، ابوعلی همه را جواب داد، ابوریحان بر آن ای چند پیش ابوعلی سینا فرستاد و از آنبیرونی مسئله

شانید...؛ پس چون ابوالفرج ابن طبیب در این ها اعتراض کرد و از او به زشتی یاد نمود و مرارت بدگویی را بدو چجواب

بیند، ابوریحان در این کار از من نیابت کرده گفت: هرکس که با مردمان بدی کند بدی میها تأمل کرد، ها و جوابسؤال

 «.است

.  

سینابنیاد بوعلی المللروابط عمومی و امور بین   


