
 های میانهسینا در اروپای سدهفراز و فرود اندیشه ابن

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیوششمین نشست از مجموعه درسبیست -دکتر عاطفه اسماعیلی 

 17/6/1400چهارشنبه 

  

سینا در علمی و فرهنگی بوعلیسینا با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب و بنیاد گفتارهایی درباره بوعلیوششمین نشست از مجموعه درسبیست

های سینا در اروپای سدهفراز و فرود اندیشه ابن»با موضوع شهریور برگزار شد. این نشست به سخنرانی دکتر عاطفه اسماعیلی  17روز چهارشنبه 

 گفتار به صورت مجازی از اینستاگرام شهر کتاب پخش شد.این درساختصاص داشت. « میانه

  

سینا، ترجمه آثار او در مابعدالطبیعه، منطق، طبیعیات و پزشکی به زبان التین آغاز شد و تا صد سال بعد، کارهایش شت ابنیک قرن پس از درگذ

، تاثیر دیرپایی بر فلسفه التین «الهیات شفاء»و « النفس»های اروپایی تبدیل شد. بعضی از این متون، به ویژه به بخش مهمی از منابع فکری دانشگاه

های شماری از فیلسوفان بزرگ مدرسی، مانند آلبرت کبیر و توماس آکویناس و دونس اسکات، شکل اشتند و به خطوطی اساسی در اندیشهباقی گذ

 سینا،توان دید. همچنین، شیوه نگارش فلسفی ابنهای التین پیرامون تمایز وجود و ماهیت، عقول و معنا میهایی از این تاثیر را در بحثدادند. نمونه

سینا در اروپا، مسیری پیوسته و هموار وسطایی قرار گرفت.سرگذشت ابنی فلسفی، مورد تقلید بسیاری از نویسندگان قرونویژه ژانر دانشنامهبه

های ریانرشد و نیز سرشت جسینا در اروپای قرون وسطا، با شوق به کنکاش در فلسفه ارسطو، محبوبیت و ممنوعیت ابننبود. فراز و فرود فلسفه ابن

سینا رشد و رویگردانی از فلسفه رسمی مدرسی، باعث افول نسبی ابنهای اقبال به ارسطوی یونانی و ابنمنتقد مابعدالطبیعه رسمی ارتباط داشت. موج

سخن گفت که در جزئیات  سینای التینای به نام ابنتوان به طور کلی از نظام فلسفیشد و هربار بازگشتی متفاوت به او را رقم زد. با این همه می

سینای التین و فراز و فرود اندیشه سینوی و در اروپای سینا متفاوت است. در این درس گفتار، نگاهی مختصر به ابنبسیاری با فلسفه کالسیک ابن

 اندازیم.های میانه میسده

  

 خزیر تنظیم شده است. در این نشست است که توسط آناهیددکتر عاطفه اسماعیلی آید سخنان آنچه در پی می

  

های میانه مشکالت بسیاری را پشت سر و پیش رو دارد. تا کنون در حدود صد سال پژوهش سینا در اروپا در سدهپژوهش درباره سرگذشت ابن

اتی را که برای پژوهش سینا در متفکران قرون وسطی انجام شده و تالش بر این بوده که ابزارهای پژوهشی و تمهیددرباره قرون وسطی و تاثیر ابن

ویژه آکسفورد و پاریس( به کار گرفته شود. پژوهش های قرون وسطایی )بهدر آراء استادان التینی و متفکران اروپایی ضروری است، در دانشکده

سینا بوده است. البته بعدتر ه ابنشده یا اشاره ضمنی بسینا در زبان التین به این منظور بوده که مشخص شود چه جاهایی از او نقل قول میدرباره ابن

هایی در امان نمانده که ها هم از آسیبسینا در اروپای مسیحی انجام شده است، اما این پژوهشهای مستقلی درباره ابنها پژوهشبه دنبال این پژوهش

 .توانیم تعصب بگذاریمنام آن را می

  

هایشان اند و از یک بخشی از آراء برای کامل کردن ایدهسینا گرفتهیرات بخشی و جزئی از ابندر سده دوازدهم هر کدام از مکاتب مسیحی در اروپا تاث

های میانه وجود نداشته. ژیلسون فیلسوف مشهور فرانسوى بر این باور است مکاتب سینایی در اروپای سدهاستفاده کردند. چیزی به نام مکتب ابن

سینا انجام شده است های اخیر تحقیقات مستقلی درباره ابندر سال. اندسینا استفاده کردهتکمیل آن از ابن اند و برایبینی داشتهمسیحی خودشان جهان

سینا هایی در این زمینه وجود داشته اما این سوگیری فقط درباره ابنو درباره تاثیر آن در فلسفه التین نیز تحقیقاتی صورت گرفته است و سوگیری

های پیچیده نقل قول های اروپایی روشتوانیم ببینیم. استادان مسیحی در دانشگاهم وجود داشته و دارد و بازتاب آن را میرشد هنیست درباره ابن



سینا سخن که کدام بند درباره کدام قسمت از آثار ابنکند، اینها وجود داشته که کار را پیچیده میهای خالصه کردنی نیز برای آموزهداشتند و روش

 .هایی بود که در این باره وجود داشته استد، یکی از دشواریگویمی

  

 سینا صد سال پس از درگذشت او به التین ترجمه شدندآثار ابن

هایی بودند که از عربی سینا در شمار اولین کتاببعضی از آثار ابن. سینا، ترجمه آثار او به التین این استنخستین گام برای بررسی سرگذشت ابن

ین ترجمه شدند. جریان ترجمه در شهر تولدو اسپانیا صورت گرفت و یک تیم مسیحی یهودی بودند که تحت نظر کلیسا شروع به ترجمه کردند. به الت

 هایشسینا فقط دانشنامه شفا با همه بخششد و از بین همه آثار ابندر سده دوازدهم میالدی همزمان از عربی و بعدتر از عبری به التین ترجمه می

هایی از منطق و طبیعیات شفا کتاب به التین ترجمه شد. درباره عبری ماجرا متفاوت است و خیلی به نجات تکیه داشتند ولی به جز الهیات و بخش

سینا که ابنسینا بود و به بقیه آثار کاری نداشتند و نکته جالب توجه ایندیگری ترجمه نشد. البته کتاب دیگری که در همین عصر ترجمه شد قانون ابن

 .شد طبیعیات شفا و قانون همزمان ترجمه شده استنوشت و سده بعد که آثارش ترجمه میخودش طبیعیات شفا و قانون را همزمان می

  

 11۵0رسد در دو دوره مختلف و در دو حلقه مجزا این اتفاق افتاده است بخشی در فاصله سینا این است که به نظر مییک نکته درباره ترجمه ابن

انجام شده که بسیاری از کتب علمی فلسفی در زبان التین توسط چند مترجم که در این حلقه بودند   میالدی تا نیمه قرن بعد در شهر تولدو در اسپانیا

شده است. طور در این عصر ترجمه های بزرگی از الهیات شفا هم همینترجمه شده است در این حلقه از آثار شفا کتاب برهان طبیعیات و بخش

 .ها هم دست نخورده باقی مانده استها به صورت خالصه و برخی از بخشریاضیات ترجمه نشده و منطق هم بیشتر بخش

  

 سینا توجه داشتندمترجمانی که به آثار ابن

ینیکوس گوندیسالینوس ضبط سینا را ترجمه کرده و معموال نامش به صورت دومچند مترجم در این کار دست داشتند مترجمی که بیشتر آثار ابن

داوود بود و فرد ال و نام آشناتر به نام گراردوِس کِرمونایی همکار بود. در این حلقه یک مترجم یهودی موسوم به ابنشود و همراه با مترجم فعمی

ک فرهنگ ترجمه فعال بودند. حلقه دیگری به نام آلفرد اهل سارشل و متاخرتر میکائیل اسکات است که در بازه طوالنی فعالیت کردند اما حول ی

سینا توجه داشتند و طبیعیات های پایانی قرن سیزدهم شروع به ترجمه کردند، باز در اسپانیا فعال بودند و بیشتر به آثار طبیعی ابندوم که در سال

ودند. در این زمینه همکاری مسیحیان و مسلمانان و ای بودند که کلیسا و مراجع کلیسیایی شکل داده بها هم در حلقه ترجمهشفا را ترجمه کردند و آن

ها به التین در های عربی و عبری انجام شد و یک سده بعد به سراغ یونانی رفتند و این ترجمهها ابتدا از زبانیهودیان هم وجود داشت و این ترجمه

 .این مساله را در نظام آموزشی اروپا جستجو کرد جریان بود. بخش ریاضیات شفا ترجمه نشد و منطق نیز ناقص ترجمه شده است و باید

  

ها فلسفی و متافیزیکی بود که به یک شناخت طبیعی از جهان پیوند بزند و یک های اساسی آنشناسی بود که آموزهآن چه به آن نیاز داشتند یک جهان

ها جالب باشد. آنچه برای شد طبیعیات و الهیات برای آنالهیات فلسفی منسجمی را در آن جا داد و این باعث میسیستم فکری را ایجاد کند تا بتوان 

بعد از  .کردشناسی را عرضه میسینا اهمیت داشت فلسفه اولی و کتاب الهیات بود که مابعدالطبیعه و اصول جهانمتفکران اروپایی درباره ابن

 .سینا در اروپا مهم است فراز و فرود بسیار شدیدی است که در مواجهه با آن وجود دارددیگری که در سرگذشت ابنماجرای ترجمه وجه 

  

راغ یک کنجکاوی اساسی نسبت به علوم بالیده در تمدن اسالمی در ابتدا و مهم تر از آن آوازه ارسطو متفکران اروپایی را بر آن داشت که به س

های گفت آن را تعبیری برای سخندانند و هر چه میسینا را شاگرد وفادار ارسطو میرسید که ابنوند و در ابتدا به نظر میسینا برترجمه آثار ابن

سینا حاصل کنجکاوی به علوم اسالمی و کنجکاوی درباره ارسطو بود ولی با ترجمه آثار خود ارسطو دانستند. اولین موج گرایش به ابنارسطو می

که مابعدالطبیعه ارسطو ترجمه شد سینا اتفاق افتاد. روایت معیار این است که بعد از این اولین تغییر اساسی در موقعیت تفسیری ابنمثل متافیزیک 

سینا در مقام راهنما و مفسر و مکمل برای باز کردن بخش هایی حاکی از این است که ابنکتاب الهیات شفا از رونق افتاد ولی از طرفی هم نشانه

رشد بر آثار ارسطو بود های مختصر و مفصل ابنتر در راه بود و آن هم ترجمه شرحتر و بنیادیمض کتاب متافیزیک بود. یک چرخش اساسیغا

 :به خصوص در مابعدالطبیعه که دو نکته به همراه داشت

  



 کردبرداری میسینا بهرهآلبرت ماگنوس از آثار ابن

تر این بود که شد و مساله دیگر و مهمکرد با ابزاری که خط به خط خوانده بود برطرف میسینا برآورده میابننیازهای اساسی که از نظر تفسیری 

ها سینا در دانشگاهساز تغییرات اساسی در مرجعیت ابنکشید و این سببکرد و فهمش از ارسطو را به چالش میسینا انتقاد میرشد جا به جا از ابنابن

بند با تکیه سینا کنار برود بلکه نقشی داشت در آثار متفکری مثل آلبرت ماگنوس که تفسیر کامال نظامل نبود که در این مرحله هم ابنبود و به این شک

ایی سینا برای او کمکی بود که کارهکرد اما ابنرشد برای فهم خط به خط استفاده میهای اروپایی تحقیق کند. آلبرت از ابنبر منابع برای دانشگاه

در  فراتر از آن و تفسیرهای بزرگتری انجام بدهد که بتواند اجزا و عناصر نامتناجس این نظام دینی که عناصر نوافالطونی داشت و ارسطویی هم

ه را ادامه سینا بود. کسانی هم پیرو آلبرت تالش کردند که این راکرد ابنکار بود به هم بچسباند و بیشترین چیزی که به او در این مسیر کمک می

 .دهند

  

 1۲77رشد را شاهد بودیم، در سال سینا بعد از ترجمه ابنای که افول نسبی ابنسینا قرار بود فرا برسد؛ پس از آن دورهیک موج دیگر اقبال به ابن

رشد باعث شد موج ومیت آثار ابنها بود اعالم شد و این محکرشدیها که بسیاری برای ابنای درباره بسیاری از آموزهدر واقع محکومیت گسترده

سینا فیلسوفی بود که سعی کرده بود باور توحیدی را در نظام ارسطویی شد و ابنرشد نه چندان مومن تلقی میسینا فرا برسد. ابنای از اقبال به ابنتازه

خورد دست باال را فلسفه دارد ه ارسطویی به تعارض میرشد ادعا کرده بود جاهایی که دین و عقل و فلسفحل کند و این دو را با هم آشتی بدهد. ابن

 .شود اولویت دارد و پذیرفتنی استزیرا دین اصوال چیزی به زبان تمثیل برای عوام است اما برای حکیم آنچه تفحص عقلی به آن منتهی می

  

 سینا به کتاب طب در دوره رنسانساقبال ابن

سینا نیازهای شد اقبال دوباره به او شود کسی که این پروژه را به عهده گرفت که با کمک ابناعث میتر بود بسینا مومناین تصویر کلی که ابن

سینا داشت توماس آکویناس بود. او همکاری داشت به نام ویلیام که به ترجمه اصل آثار تفسیری را برآورده کند در عین حال انتقادهایی هم به ابن

اخت. این نوع ترجمه باعث شد که توماس از طرف کلیسا تنبیه شود اما باعث پیدایش یک متافیزیک جاافتاده سنتی ارسطویی از یونانی به التین پرد

 .سینا در آن نقشی پیوسته داشتهای اروپایی شد که ابندر دانشگاه

  

سینا و زیر رگبار انتقادات خود گرفت و ابن در قرن چهاردهم ویلیام اکام یک سلسله حمالت سازمان یافته و اساسی را به متافیریک سنتی شروع کرد

های میانه درباه سینا در سدهسینا رو به رشد و رونق داشت و آخرین تغییر و تحول اساسی اقبال ابنولی در عین حال طب ابن .هم تا حدی افول کرد

گیز بودند. برای بسیاری از مرکزهای فکری و نهادهای دینی ها دست باال را داشتند و چالش برانرشدیهای ایتالیا ابنسینا در دانشگاهتاثیر ابن

سینا در ها قرار بگیرند و طب ابنرشدیخواستند در برابر ابنسینا تبدیل به یک چتری شد برای کسانی که میها نظام منسجمی داشتند و ابنرشدیابن

 .سینا و کتاب قانون در طب بودبه طب ابن ل دوره رنسانس مورد توجه واقع و آثارش به سرعت چاپ شد و این دوره اقبا

  

های میانه زیر چتر الهیات و طبیعیات و سینای التینی چیست؟ عموم فیلسوفان سدهگوییم؟ مرادمان از ابنسینا سخن میما در این بحث از کدام ابن

های میانه استفاده های گوناگونی در سدهسینا در پروژهفلسفه ابن های مختلفسینا بودند و بخششد تحت تاثیر ابنکردند تا جایی که میمنطق فعالیت می

بینی سیستماتیک سینا چیزی در فضای قرون وسطایی و قطعات گوناگون به عنوان قطعات مکمل برای جهانشد تا جای خالی آن را پر کند. ابنمی

سینای التینی در برابر سینای التینی حرف بزنیم و از ابنید بتوانیم از ابنگرفتند. به معنای دیگر شاهای جدی را نادیده میدانشگاهی بود و تعارض

ها هم اند چه بوده است؟ زیرا قرون وسطاییسینا کردهسینای اسالمی دریافتی که مسلمانان از ابنسینای تاریخی سخن بگوییم و اینکه در برابر ابنابن

 .اندسینا کردههایی در آرا ابنتفسیرها و هم تحریف

  

 سینا در فرهنگ التین های ابنبرجسته شدن آموزه

سینا در زبان های تفصیلی و اتفاقاتی در ترجمه باعث شده فهم غالبی از ابنسینا ویژگی خاصی در زبان التین دارد. یک رویهدر سطح دیگر ابن

های مختلف استفاده کرده بود از عارض شدن ملحق شدن و داخل علسینا بعد از ایده مشهورش برای جدایی وجود و ماهیت از فالتین شکل بگیرد. ابن

ها با مشتقات عرض ترجمه شد که یعنی وجود یک عرض برای ماهیت است. این نتایج ناخوشایندی شدن و الزم بودن بهره بود ولی در التین بیشتر آن



سینا فهمیده شود و گونه ابنشد اینکرد و باعث میداد و آن را نقد میارائه می سینارشد هم همین تفسیر را برای آراء ابنتواند داشته باشد. ابنهم می

داند برای ماهیت و سینا وجود را عرض میابن .سینا نبودشد و نتیجه پذیرفتنی برای ابننقدهای بسیاری درباره او شود. وجود وابسته به ماهیت می

 .تر استدر تمدن اسالمی تفسیرها متنوع

  

ای از ها و تفسیرهای خاص و سختگیرانهسینایی وجود ندارد و دوم اینکه تحریفسینای التین چند نکته وجود دارد: نخست مکتب ابنه ابندربار

 سینا در فرهنگ التین برجسته و برخی نیز نقد شد و با آنهای ابنیی از آموزههاکه آموزهسینا است که مخصوص مکتب التینی است و سوم اینابن

هایی هم توجه نشد. اگر این پیکره را در نظر بگیریم که برخی جاها این نقدها برجسته شده و برخی دیگر هایی صورت گرفت و به بخشمخالفت

نقد کردند  سینا مشکل داشتند و آن راها درباره ابنهایی که التینیسینای التین باشد. بیشترین ایدهسرکوب شده پیکر جدید دفرمه شده معنای دیگر ابن

دهند در ها را شکل میهای کلی یعنی ساختارهایی که ماهیت پدیدهبینی بر این باور بود صورتسینا در متافیزیک و جهانابن .درباره عقل فعال بود

ها بسازد. لم ماده باید اینسینا این بود که یک موجود خارج از عاعالم موجودات مادی دائما در حال از بین رفتن و به وجود آمدن هستند و ایده ابن

سینا این بود که موجودی خارج از جهان مادی باید این کار را بکند. همین طور علم تواند ایجاد کند. راه حل ابندر واقع این ساختار را خود ماده نمی

 .های کلی را هم نیاز داریم بیرون از خودمان دریافت کنیمبه ایده

  

که ما اشراق در علم کلی که در سنت آگوستینی وجود داشت بگیریم مسیحیان پذیرفتنی نبود. اما دو حالت ممکن بود: این ها وعقل فعال برای اروپایی

های سینا را تفسیر کنند. اما مساله اصلی با واهب الصور بود که همراه خود این ایده را داشت که علتهای ابنو متفکران آگوستینی سعی کردند ایده

ها با متکلمان تند که به غیر از خداوند قدرت خلق دارند و این در تمدن اسالمی هم پذیرفتنی نبود. این قاعده الواحد منشا بسیاری از جدلای هسواسطه

 .دکرسینا را نقد میرفت که یکپارچه اروپای قرون وسطی ابنشمار میای بهبوده است. اما در اروپا بسیار جدی مطرح شده بود. در واقع مساله

ها بخش بزرگی از ریاضیات و شود. بر این جرح و تعدیل این را نیز بیفزاییم که آنای درباره واهب الصور در فلسفه التینی دیده نمیموافق عمده

سینای التینی ابن توانیم نامش رادهد که میای شکل میمنطق را در نظر نگرفته بودند و اثری از اشارات و دانشنامه و نجات نیز نبود. این به پیکره

 .بگذاریم

  

 سینا بر متفکران قرون وسطاییهای ابنتاثیرات ایده

ها تاثیرگذار بود هم ژانر کرد و شکل ارجاع دادنش برای اروپاییگرفت و خالصه میهای دیگران را میسینا که استداللهم شیوه نگارش فلسفی ابن

شکل هم خودش سه دانشنامه بزرگ داشت. به این ژانر دانشنامه در اروپا اقبال شد و تحت تاثیر آن سینا بود و به این فلسفی دانشنامه که برای ابن

سینا که همه را درگیر گفتند و دانشنامه فلسفی بودند و در سده بعدی به شدت رواج داشتند. یک بخش تاثیر ابنها جامع میُکتبی به وجود آمد که به آن

سینا گرفتند و بسیار مورد توجه قرار گرفت. ها از ابنجاع دادن و شیوه نگارش فلسفی و ژانری بود که آنخودش کرد شکل خالصه کردن و ار

های درنگ پذیرفته شد و بخش بزرگی از ایدهسینا که بر متفکران مسیحی تاثیر گذاشت اولین آن تمایز وجود و ماهیت است که بیدرباره نظریات ابن

 .فلسفی قرون وسطی را شکل داد

  

های آن در کتاب نفس شفا بود به ویژه توضیحی که درباره حواس درونی داده است. ارسطو سینا تاثیرگذار بود ایدههایی که در کار ابنیکی از حوزه

که قسمت عقالنی نفس و مخصوص کند و قوه ناطقه نیز ای که حس میتوضیحی درباره نفس آدم و قوای نفس آدمی داده بود که قوه تغذیه و رشد، قوه

توانست گسترش داد و درباره حواس درونی تحقیق کرد و هر کدام از این قوای تغذیه کننده و سینا این قوای نفس را تا جایی که میها است. ابنانسان

 .ها بسیار جالب بودها و قوایی دارند و این برای التینیکننده را بررسی کرد که چه مجموعه توانحس

  

تر قوه واهمه بود سینا حواس درونی و مفاهیمی که ایجاد کرده بود و در جاهایی که درباره ارسطو مساله برانگیز بود تفسیر کرده و از همه مهمابن

دارد یا  سینا نقش جالبی برعهده دارد. نقش آن درک معانی جزئی نامحسوس در حین ادراک محسوسات است. نقش اساسی که واهمهکه در فلسفه ابن

چسباند و واهمه کارش کنیم به هم میسینا گسترش داده، حس مشترک که در واقع کارش این است که چیزهای مختلفی که ادراک میایده جالبی که ابن

اند. ییر دادهمتفکران مسیحی نظریه آگاهی درباره ارسطو را تغ .کندکنیم ادراک میاین است که چیزهایی که ما در یک شی جزئی ادراک حسی نمی



ها از آگاهی انسان است و در فلسفه قرون وسطی مسیحی اثر عمیقی بر جا ایده حس مشترک، واهمه و مفهوم معنا و چیزهای است که جنس آن

 .گذاشت

  

 سینا و توسعه در متافیزیک ارسطوابن

های بسیاری برده است. اما مهم تر دونس اسکوتوس توماس از معنا بهره .سینا مفهوم مهمی است. توماس طرفدار نظریه عینیت بودمعنا در آثار ابن

گیرد و این مخصوص و متعلق فکر است گوید معنا یا اینتنتیو شکل وجودی فروکاسته است که در جایی بین عدم و وجود رئال قرار میاست که می

ئال است و به تنهایی استقالل ندارد و خصلتش این است که وابسته است ای بین عدم و وجود رو هر چیزی که درباره آن فکر کنیم وجود فروکاسته

فته تواند خاستگاه مفهومی از دربارگی یا اینتنشنالیتی باشد که در تاریخ فلسفه ذهن مشهور است فرانتس برنتانو از متفکران قرون وسطایی گرو می

 .بود و نظریه خودش را بر آن سوار کرده بود

  

سینا فیسلوفان قرون وسطی مسیحی محتوای آگاهی را پیش از آنکه صورت کلی شوند و کلیت را دریافت کنند تمثل دانستند. در حین به تاسی از ابن

های آگاهی است و در واقع چسبانند. رپرزنتاتیو یا تمثل همچنین طیفی از حالتاینکه ادراک حسی از بیرون دارد و در خیاِل من چیزهایی به آن می

سینا توسعه داد و بسیاری از متفکران مسیحی را تحت تاثیر تصویری و بسیار هم مستعمل و پراستفاده بود. یکی دیگر از مباحثی که ابن یک مساله

مقوله عرضی  ۹مقوله بررسی و مرتب کرد. جوهر و  10قرار داد توسعه در متافیزیک مقوالت ارسطو بود. ارسطو معانی و اشکال وجود را در 

ها مفاهیم فراتر از سینا در کتاب الهیات شفا چند مفهوم دیگر را به جز وجود معرفی کرد که اینی در شکل وجود داشتن با هم ندارند. ابنهیچ اشتراک

 های وجود نیستند اشکال کامال بیگانه از هم هستند و وجود خود فراتر از این مقوالت است.بندیگفت این مقوالت دستهمقوله هستند. ارسطو می

 .کند و چون فراتر از مقوالت هستند و چون برتر از مقوالت هستند غیرقابل تعریف هستندسینا در الهیات شفا چند مفهوم دیگر را معرفی میابن

  

 سینا جای کار بسیاری دارد عصر مدرن در مواجهه با ابن

گرفتند و این نیز از مفاهیم مورد عالقه فیلسوفان ز مقوالت قرار میتوان به وجود اضافه کرد شی و ضرورت بود که فراتر اترین مقوالتی که میمهم

های مفصل درباره سینا بر متفکران قرون وسطایی خیلی زیاد است از جمله تعریف درباره مابعدالطبیعه و یا بحثهای ابنمسیحی بود. تاثیرات ایده

شد. اما به عنوان سینا که بسیار مهم تلقی میحرکت واداشتن آن. همچنین طب ابن علیت فاعلی که علیت فاعلی در اصل باید ایجاد چیزها باشد نه به

ها همان صورت کلی یا ساختار مشترکی است که افراد در نظام ارسطو ذات اشیا و اساس آن .سینا بوداثر دیگر، به مسئله تشخص هم تحت تاثیر ابن

شوند، آمد این بود، افراد مختلف مثل سقراط و ارسطو چگونه از هم جدا میو پیش میگذارند. پرسشی که از ارسطیک نوع با هم به اشتراک می

 توان مطرح کرد؟ ها مشترک است چگونه تفاوت سقراط و ارسطو را میکه ذات انسان بودن در آناین

  

کند. اما گفت ماده این کار را میهستند. ارسطو می شوند و قابل تشخیصها از هم جدا میها با هم فرق دارد، اینپاسخ ارسطو این بود چون ماده این

کند. بسیاری از پیروان ارسطو مشکل این است که فرق ارسطو با سقراط صرفا در ماده نیست بلکه یک مساله ذاتی دارد که این دو را از هم جدا می

گوییم گوید ما صرفا به صورت عرضی میر مکتب نوافالطونی میشود و تحت تاثیسینا هم اینجا از ارسطو جدا میبا این مساله در چالش بودند. ابن

 که ماده مالک تفرد است. ماده و چیزی که ساختار به آن تحمیل شده فقط به صورت عرضی مطرح شده است که این ماده سقراط و ارسطو را از هم

شکل خاصی به این ماده تحمیل شده و مالک واقعی جدا شدن  کند ماده نیست بلکه این صورتآنچه سقراط و ارسطو را از هم جدا می. کندجدا می

 .ارسطو از سقراط تحمیل صورت انسان به این ماده خاص است و صرف مخصوص ماده به انسان نیست

  

توماس و متفکران قرون وسطایی این ابداعات را گسترش دادند. توماس گفت مالک تشخص ماده تخصیص یافته است و صرف ماده را کافی 

تواند یک فرد را به عنوان سقراط جدا کند بلکه تشخص سقراط این بود که این ماده خاص متعلق به این صورت خاص ای نمیدانست. هر مادهمین

سینا نقد جالبی به این ایده که چطور یک بودن را مالک تشخص دانست. اینجا هم ابنباشد. دونس اسکوتوس که ماده را ناکافی و ویژگی صوری این

ها سینا و سرگذشت آن در اروپا و ایدهتوان درباره آن سخن گفت. مواجهه متفکران مسیحی با ابنشود و میموجود به عنوان واجد جدا شناسایی می



سینا ابنمند بوده و جای کار بسیاری دارد و در عصر مدرن و مواجهه با و تاثیرات آن جای کار بسیاری دارد و تحقیقات آن عمدتا ناقص و غیرنظام

  .در عصر مدرن هم با فیلسوفان متقدم مثل دکارت و اسپینوزا کار چندانی انجام نشده و خیلی کار باقی مانده است
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