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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،١٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فلسفۀ اسالمی یها آموزه

  
  اروپا سینا بر فلسفۀ ابن تأثیر آرای

  یدر قرون وسط
    ١درضا آزا یعل  
    ٢تکتم آزاد  
    ٣یآباد اعظم رحمت  

  دهکیچ
بـشر،  ها در شناخت روند تحوالت فکـری اندیشه شناسی توجه به اهمیت جریان با

 اروپـای سینا بر فالسـفۀ ابن فلسفی حاضر تالش شده است تا تأثیر آرای در مقالۀ
 اینداشتند، بر مدونی هرچند مسیحیان در ابتدا فلسفۀ. گردد  بررسییقرون وسط

  روییرایـج در قـرون وسـط یونـانی های عقاید خود به فلسفه برخی ِتبیین کالمی
 ای که میـان پـاره هایی تعارض مشاهدۀ ها و به دلیل وجود محدودیت آوردند، ولی

 هـای وجود داشت، ناچار شـدند بـه سـراغ فلـسفه و تعالیم دینی فلسفی های آموزه
ها  مسلمان و در رأس آن فالسفۀ رایکه آ بروند؛ چرا اسالمی جمله فلسفۀ دیگر از

توانـست  که میان عقل و شرع برقرار کرده بودنـد، مـی ِابن سینا به دلیل هماهنگی
                                                                 

 ٧/٣/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٣/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(alirezaazad@um.ac.ir) )نویسندۀ مسئول(مشهد  استادیار دانشگاه فردوسی. ١
  .(azad.amoli@gmail.com)ّ و مدرس جامعة المصطفی  خراسانۀ علمیۀ حوز٣ح  سطۀآموخت دانش. ٢
  . (arahmatabadi@yahoo.com)حضرت نرجس  پژوهشیۀمؤسس عضو هیئت علمی. ٣
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  .اندیشمندان اروپا بگشاید کار فرو بستۀ  ازگره
پس از مـرگ او آغـاز شـد و  اروپایی، اندکی های سینا به زبان آثار ابن ترجمۀ      

و  شناســی شناســی، روان داشناســی، جهــانشناســی، خ ِنظریــاتش در بــاب هــستی
 افرادی. را به خود جذب کرد مسیحی توجه فالسفه و متألهان اروپای معادشناسی

ًا تحـت عمیقـت و راجر بـیکن رمانند گوندیسالیوس، دیوینیس، اسکوتوس، اکها

کو سینا قرار داشتند و افرادی ابن تأثیر فلسفۀ ینـاس، نظیر آلبـرت کبیـر، تومـاس آ
سـینا را نپذیرفتنـد،  ابـن آرای با اینکه برخی و هیلز و یوهانس الروشلیالکساندر آ
  .او بودند ًخود عمیقا متأثر از فلسفۀ های در اندیشه

قـرون  مدرسـی سینا که بیشترین تأثیر را بـر فالسـفۀ ابن های نظر از دیدگاه سه      
بـدأ  ذات و وجـود، مۀشـناخت و اشـراق، رابطـ: ، عبارت بودنـد ازند نهادیوسط

  .ِفردیت ماده
سـینا،  ، الهیات مسیحی، ابنیقرون وسط اسالمی، فلسفۀ فلسفۀ :یدیلکواژگان 
کویناس   .آ

  مقدمه
پایان  و تاریخ اندیشه، شرح عطش بی ها ریشه در تاریخ اندیشه دارد اندیشه شناسی جریان

و دیرینه که گاه با دین، گاه با فلسفه  درک حقیقت و سعادت است؛ عطشی انسان برای
  .شود برطرف می ّگاه با علم و فناوری
و  فکـری هـای گـستره شـود جغرافیـای مـی ها بررسـی اندیشه شناسی آنچه در جریان

تـأثیر  اسـت و در آن دامنـۀ به اوضاع اجتماعی توجه ها با اندیشه اسباب و علل دگرگونی
انـد،  شدهِکه باعث دوام و رشد یا رکود و خمود اندیشه  گردد و عناصری می آرا ارزیابی
 فکـری انـدازهای چـشم ،گمان اوضـاع اجتمـاعی بی. )٢۵: ١٣٨٠بومر، ( شوند کاویده می

 ِها نیز بر پیدایش و پیمایش رخدادهای کند و به همین نسبت، اندیشه بشر را دگرگون می
ِاند که درک کامل هر یـک در گـرو  پیوسته ای ها زنجیره اندیشه. گذارند اثر می تاریخی

تاریخ تحوالت فکـری، جرئـت  عالوه بر این، مطالعۀ. ا با یکدیگر استه فهم روابط آن
مـؤثر  حقیقـی انـسان بـه آزادی یابی تواند در دست کند و می را تقویت می و آزاداندیشی

  .باشد
تـرین  از بـزرگ یکـی هـای حاضر تالش شـده اسـت تـا تـأثیر آرا و اندیـشه در مقالۀ

نشان دهیم و  قرون وسطی اروپای بر فلسفۀبن سینا را  فیلسوفان اسالمی، حسین بن علی
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و  شـرقی هـای اروپـا بپـردازیم و ریـشه رنـسانس عقلـی شناسـی  این رهگذر به جریاناز
 و شرق اسالمی که فلسفه در غرب مسیحی آنجا از. ُآن را بهتر و بیشتر بنمایانیم اسالمی
هـا و  تـر دیـدگاهدرک به رسد برای گاه از دین و الهیات جدا نبوده است، به نظر می هیچ

  .کرد فلسفی، فلسفه و الهیات را در کنار هم باید بررسی های جریان

  بحث پیشینۀ
  :داد مرتبط را در دو دسته جای های توان پژوهش بحث می پیشینۀ دربارۀ
کـه بـه صـورت کلـی، بـه تـاریخ فلـسفه در قـرون هستند  هایی اول پژوهش دستۀ. ١
تأثیر اسـالم بـر ِاند؛ مانند کتـاب  بر اروپا پرداخته یاسالم و یا تأثیر اسالم و فلسفۀ وسطی
و  تـاریخ فلـسفه در قـرون وسـطیاز سیدحـسین نـصر و نیـز کتـاب  قرون وسطی اروپای
 . از محمد ایلخانیرنسانس

 و یا دیگر ابن سینا که به طور خاص، به تأثیر فلسفۀهستند  هایی دوم پژوهش دستۀ. ٢
 تـأثیر ابـن سـینا بـر فلـسفۀاند؛ مانند  روپا پرداختهخاص در ا مسلمان بر فیلسوفی فالسفۀ

تومـاس  آرایبـا عنـوان  ای نامـه زاده و همچنین پایان عباس  به قلم مهدیدنس اسکوتوس
کویینی   .اعتصامی از محمدمهدی در باب وجود و تأثیر ابن سینا بر وی آ

توان در  خورد که می ها به چشم می سوم از پژوهش ای دسته خالی در این میان، جای
اروپـا در  ِمسلمان بـر روح حـاکم بـر فلـسفۀ هر کدام از فالسفۀ فلسفی آن به تأثیر آرای

 بـر آرای... ، مالصـدرا وابـن سـینافارابی،  مختلف پرداخت؛ مانند تأثیر آرای های زمان
  .اروپایی فالسفۀ

   بــر فالســفۀابــن ســینا فلــسفی کوشــیم تــأثیر آرای حاضــر مــی از ایــن رو، در مقالــۀ
  محققـانی. کنـیم و ابعـاد مختلـف آن را تبیـین و تحلیـل نمـاییم را بررسی  وسطیقرون
انـد، تـا حـد بـسیار خـوبی بـه اهـداف  اول و دوم به پژوهش پرداخته دستۀ در حیطۀ که

درخـور  اند و امیدواریم در پر کردن خـأل موجـود نیـز تالشـی خود دست یافته پژوهشی
  .بنمایند
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  رون وسطیِفلسفه و الهیات اروپا در ق .١
 شـدن عـصر طالیـی دار فلسفه در روزگار کهن بـود، پـس از سـپری در یونان که مشعل

صورت  هایی  افراط و تفریط،چون سقراط و افالطون و ارسطو فلسفه و ظهور فیلسوفانی
 ، کلبیـان، شـکاکان،یانیهمچـون سوفـسطا فلـسفی هـای منجر به ظهور نحله گرفت که

  .شد رواقیان و اپیکوریان
در آن دوره بـا  و فلـسفی فکـری  و فـضایندداشـت ها طرفدارانی از این نحلههر یک 
ها  از این نحله برخی. دور شده بود ناب یونانی فلسفی، از فلسفۀ از این آرای تأثیرپذیری

دادند،  را ترویج می گرایی سنتی، رویکرد نسبی نهادهای گرای مطلق های با انتقاد از بنیان
کوشـیدند تـا  دادند و مـی در برابر آن واکنش نشان می فالطونیو ا اما فیلسوفان سقراطی

: ١٣٨٧کاپلـستون، ( مطمـئن اسـتوار سـازند را بـر بنیـانی و احکام اخالقـی معرفت حقیقی
٢/١١۵(.  

همچـون گذشـته توجـه  فلـسفی هـای با رواج دین مسیحیت، دیگر به فلسفه و جدال
 رسـتگاری بـرای اعظ و نـصایحیبر مـو و مبتنی وحیانی  آیینی،شد؛ چه آیین مسیح نمی
رهنمـون شـوند نـه  مصمم بودند تا مردم را به دیـن عیـسوی بود و واعظان مسیحی ابدی

 و انتزاعـی نظـری نظامی هایشان دربردارندۀ لذا موعظه. عرضه کنند فلسفی اینکه نظامی
 نبود بلکه مسیحیان را به عبادت و تذکر و اندیشه در گفتار و کردار حضرت عیسی

دانستند و حقیقت را  می جویی را ابزار حقیقت پژوهی ویژه آنکه دانش خواندند؛ به یفرام
پـس از گـرایش . )٨٧ــ ٨۶: ١٣٨٣فروغـی، ( دیدند و حواریان می نیز تنها در تعلیمات مسیح

امپراتوران روم به دین مسیحیت و به رسمیت شناختن آن، بـازار حکمـت بـیش از پـیش 
 حکـم بـه ١،نواخته شد که امپراتور، ژوسـتینین فه زمانی فلسِکساد گردید و شیپور مرگ

ِتعطیلی مدارس حکمت و ممنوعیت تدریس فلسفه داد و عرصـه را چنـان بـر فیلـسوفان  ِ
حفظ جان خویش به ایران گریختند تا در زیـر چتـر  از آنان برای تنگ گرفت که برخی

  .)همان( ِدوستی انوشیروان قرار گیرند علم
روم بلکه اضمحالل آن نیز به زیان فلسفه تمام شـد؛  پراتوریشدن ام نه فقط مسیحی

                                                                 
1. Justinian. 
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. داشـت اروپا را در پـی و اجتماعی وضعیت اقتصادی روم، نابسامانی  سقوط امپراتوریزیرا
برنـد،  که مردمان در زیر بار سنگین فقر و تـرس از مـرگ بـه سـر مـی در چنین شرایطی

  .)٢٨٠ـ٢٧٩: ١٣٨۶بابایی، ( تداش امید چندانی مباحث فلسفی توان به شکوفایی نمی
نپایید که چندین عامل سبب شد تا جهان مسیحیت به اشتباه خود در طـرد  اما دیری
 عامل اول، تنازعات اعتقادی. َآن آورد سوی آشکار، رو به ببرد و در چرخشی فلسفه پی
بـا تکیـه بـر اسـتدالالت عقلـی،  عالمان یهودی. میان مسیحیان و یهودیان بود و کالمی

دفـاع از کیـان  کلیـسا بـرای از این رو، آبـای. طلبیدند می ّرا به تحدی یشان مسیحیکش
  .)٢/١٨: ١٣٨٧کاپلستون، ( آوردند فلسفه و علوم عقلی سوی  رو به،خود

اعتقـاد بـه  سـو، مـسیحیان از یـک. دین مـسیح بـود اعتقادی های مایه ُعامل دوم، بن
میرد و سـپس  ، همو بر فراز صلیب میداشتند و از طرف دیگر از افراد بشر الوهیت یکی

بـا . )٣٣: ١٣٨۴ژیلـسون، ( شود تـا مـسیحیان را رسـتگار کنـد از میان مردگان برانگیخته می
ملزومات این معتقدات احساس شد و مـسیحیان  ِگذشت زمان، حاجت به تبیین کالمی

گرفته شده استفاده کنند که از فلسفه به عاریت  شدند تا از مفاهیم و مقوالتی ناگزیر می
 رایج زمـان خـود روی های ًنداشتند، طبیعتا به فلسفه خاصی از آنجا که اینان فلسفۀ. بود

. )٢/١٩: ١٣٨٧کاپلستون، ( نبود غبارآلود مکتب افالطونی های جز بازمانده آوردند که چیزی
کلیـسا بـه روحانیـت  که به این مسئله دامن زد، اعتقاد آبـای از دیگر مشکالت اعتقادی

اثبـات  را بـرای لذا اینان باید براهینی. از آن بود و ضرورت پیروی ١فیلون ر رسالۀنفس د
ِاز آنجا که پولس. یافتند نفس می بقای

ِو مسیحیان نخـستین بـه نجـات فـردی  حواری ٢ ِ
اما . گردید ّشد و علو قدر او شناخته می انسان معتقد بودند، انسان باید جاوید شمرده می

 ِد، قدر و قیمت نفـس و ابـدیت آن نبـود بلکـه فـسادناپذیریآنچه مسیحیت تصدیق کر
به نام انسان بود که مرکب از جسم و نفس است؛ زیرا بنا بر اعتقادشان مـسیح  موجودی

لـذا قـصدشان ایـن بـود کـه . نجات انسان آمده بـود نجات نفس بلکه برای تنها برای نه
. تقـدیر جـسم را محتـوم سـازندنفس را اثبات کنند و هم  را بیابند که هم بقای حلی راه

ــسفی ــنت فل ــق س ــان طب ــانی ِاین ــی یون ــد یک ــونی بای ــطویی ِاز دو راه افالط ــا ارس را  ی
                                                                 

1. Philon. 

2. Paul. 
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 تـر از فلـسفۀ توانـست بهتـر و نویـدبخش نمـی ای در نظر اول، هیچ فلسفه. گزیدند برمی
نفس از بدن و وجود نفس  ِکه اصحاب این فلسفه بر استقالل ذاتی باشد؛ چرا افالطونی
بـیش از مکتـب  بخشد، اعتقاد داشـتند و در هـیچ مکتبـی که به بدن حیات می مجردی

 که در پی کلیسا از زمانی لذا آبای. شد تجرد نفس از بدن اصرار نمی افالطونیان دربارۀ
رفتـه مـسیحیت بـا  اما رفتـه.  افالطون آوردندۀفلسف سوی اثبات خلود نفس بودند، رو به

گوستین تأمالتی  برخورد که در فلسفۀ کرد، به اشکاالتی  افالطونیِدر تجرد نفس ١که آ
  .)٢٩٠ـ٢٨٢: ١٣٨۴ژیلسون، ( شد یافت نمی آن  برای افالطون پاسخی
 سـنت نوافالطـونی ٢.نهادنـد نوافالطونی های فلسفه سوی کلیسا رو به بنابراین، آبای

گوستین قدیس نهاد و این سنت از طریق وی های عمیق بر اندیشه تأثیری ِآ ران بـه متفکـ ِ
  . رسیدوسطیاوایل قرون 

 افالطـونی آوردن به فلسفه، ابتدا به سراغ فلسفۀ ِهرچند جهان مسیحیت پس از روی
رفت و در نهایـت، در قـرن دوازدهـم و سـیزدهم  و سپس ارسطویی و سپس نوافالطونی

 ارسـطو رسـید، فلـسفۀ بهتـر از فلـسفۀ بـه درکـی با آثار فیلسوفان اسالمی ِمن آشناییُبه ی
ماند  ارسطویی ًگاه کامال متروک نشد، بلکه در کنار فلسفۀ هیچ و نوافالطونی ونیافالط

ِو مکمل و متمم آن گردید و حتی ّ بیش از رقیبش عـرض انـدام نمـود و موضـوع  گاهی ّ
کویناس ِاساسی آثار کسانی   .را تشکیل داد ٣مانند توماس آ

 طون و فلوطین و تا حـدودیافال با الهیات، آرای فلسفی های رفته با تلفیق آموزه رفته
 مکتب مدرسی میالدی ١٢در قرن . گشت مسیحی الهی مطلق علمای  راهنمای،ارسطو

تلفیـق شـد و از  دینی های اسکوالستیک که ریشه در آرا و افکار ارسطو داشت، با آموزه
، کندی، فارابی، ابن سینافیلسوفان مسلمان نظیر  های ِالتین کتاب های آن به بعد، ترجمه

سـزا بـر نهـضت ه ب قرار گرفت و تأثیری رشد در دسترس حکیمان مسیحی و ابن الیغز
  .)٣١٨: ١٣٨٠برهیه، ( آنان نهاد فلسفی و احیای ِو رنسانس عقلی علمی

                                                                 
1. Augustine. 

شـود  ونـانی از وی یـاد مـیآلیـست ی گذار مکتب نوافالطونی، فلوطین بود که با عنوان فیلسوف ایده بنیان. ٢
  .)٢۶۴ و ٢۵٨: ١٣٨۶بابایی، : ک.ر(

3. Thomas Aquinas. 
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  ابن سینا فلسفی ترین آرای مهم .٢
او را در ذیـل  تـرین آرای آن مهم  و نوع تأثیرگذاریابن سینا ِدرک بهتر نظام فلسفی برای

  :کنیم می ن بررسیپنج عنوا

  شناسی هستی. ١ـ٢
 معنـای به وی ِدر متافیزیک هم ست که ابن سینافلسفی نظام ِمحور اصلی شناسی هستی
 شناسـی هـستی. دارد کننـده تعیـین اخص، نقـشی معنای او به و هم در خداشناسی اعم

 و وجـود را هـستی بار مسئلۀ نخستین ارسطوست و او برای ترین موضوع در فلسفۀ بنیادی
از ارسطو بر همین   نیز به پیرویابن سینا فلسفۀ در. خود قرار داد ِپرسمان پژوهش فلسفی

کید می   .)۴٧: ١٩٨٠ابن سینا، ( شود نکته تأ
 بـر مـصادیق آن یکـسان نیـست بلکـه مفهـومی ِ صدق مفهوم هستیابن سینا،از نظر 

شکیک ت مسئلۀ. ّمشکک است؛ بدین معنا که صدق آن بر افرادش شدت و ضعف دارد
همـو، : ک.ر(  داردابـن سـیناِو خداشناسـی  شناسی کننده در هستی تعیین  نقشی،در وجود

١٩٧۵ :١/۵۴(.  
ِو چیـستی  است که میان هستی تمایزی ِشناسی سینوی توجه در هستی ِاز نکات قابل
اسـت، ایـن  فـارابی هـای ِ که در این موضوع پیرو اندیشهابن سینا. شود شیء گذاشته می

پـردازد و فقـط بـر  مـستقل در ایـن بـاره نمـی داند که به بحثی می ان بدیهیمسئله را چن
کید می با تمـایز نهـادن میـان وجـود و  وی. )٣/۴٧٧: ١٩۵٨همـو، : ک.ر( ورزد اهمیت آن تأ

کید می  و بـه ایـن ترتیـب، )٢٧: ١٩٧۵همـو، ( نمایـد ِماهیت، بر عروض وجود بر ماهیت تأ
نیِاِستی غیر از ه کند که ماهیت چیزی تصریح می

ّ  است و انسان بـودن غیـر از موجـود هّ
کید او بر این چه. )١۴٣: ١٩٧٣همو، ( بودن از  بسیاری وی که باشد سبب تمایز بدان بسا تأ

اسـتوار سـاخته  موضـوع این خود را بر پایۀ ِشناسی و نیز جهان) تئولوژی( الهیات مباحث
  .است

جـواهر، . دهـد  و عرض قرار میجوهر الوجودها را در دو ردۀ ِ تمامی ممکنابن سینا
از مباحـث  حجم زیـادی. )١/۵٧: ١٩٧۵همو، ( عراض، وابسته به جواهرَاقائم به خودند و 

اسـت، اختـصاص  ارسـطویی بنیادین فلـسفۀ او به این موضوع که از مبانی شناسی هستی
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  . استیافته
  یکسانِشناختی  برخوردار از مفهوم هستیْموجودات  همۀ ابن سینا،شناسی در هستی
  .ندا تر از دیگران سزاوارتر و شایسته معنا در این برخی نیستند بلکه

  خداشناسی. ٢ـ٢
ِشود و مکمل آن است او بنا نهاده می شناسی هستی  بر پایۀابن سینا خداشناسی

 ابن سینا. ّ
آن بـه  نمایـد و دربـارۀ الوجود تقسیم مـی الوجود و واجب ِموجودات را به دو نوع ممکن

: ١٩٧٣؛ همـو، ٢٢۵ ـ٢٢۴: ١٩٣٨؛ همو، ۴۴٨ ـ٣/۴۴٧ :١٩۵٨ابن سینا، : ک.ر( راند  میتفصیل سخن
خوریم کـه کاشـف  اندیشانه برمی ژرف ای به گفته سینوی در مباحث خداشناسی. )١٧۵

  :ستابن سینا از عمق نگاه توحیدی
 او را حقیقتـی. کننـد خـدا را درک نمـی ِها کنه و حقیقت نخستین، یعنی عقول انسان

ِ، یا شرح اسم آن )ِوجوب وجود (ِبایستگی هستی. آن نیست برای  که نزد ما نامیاست ِ تـرین و نخـستین مـورد از لـوازم   و این البته ویژه،از لوازم آن حقیقت است و یا الزمی
  .)١٨۶ـ١٨۵: ١٩٧٣همو، ( اوست

اشد ب الوجود استدالل به آن از راه خودش می ِ بهترین راه اثبات واجبابن سینابه نظر 
  .)٧٠: همان( است که به نام برهان صدیقین معروف شده است و این همان چیزی

گاهی به نحو کلی الوجود به هر چیزی  واجبابن سینابه نظر  دارد و با ایـن حـال،  آ
گاهی او دور نمی از آسمان و جزئی هیچ شخصی ابن سینا ایـن نکتـه را . ماند ِها و زمین از آ
ِتصور آن نیاز به لطف و قریحه داردکه شمارد  برمی هایی از شگفتی   .)٢۴٧:  ١٩٣٨ابن سینا، ( ّ

  شناسی جهان. ٣ـ٢
و  شناسـی فیض و صدور است، ریـشه در هـستی نظریۀ  که بر پایۀابن سیناِشناسی  جهان

 شود، با واسطۀ الوجود صادر می که از واجب او هر چیزی به عقیدۀ. ِخداشناسی او دارد
ِخود هستی این صورت معقول نـزد واجـبِتعقل او به آن چیز است و  ِالوجـود، عقلیـت  ِ

ِبه دیگر سخن، معقولیت آن صورت، خود وجود آن از واجـب. خدا به آن است ِ الوجـود  ِ
سان، از آن حیث که موجود است، معقول است و از آن حیث کـه معقـول  است و بدین

  .)۴٨: ١٩٧٣همو، ( باشد است، موجود می
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 و برخـی ءشفاالـ گونـاگون در های جودات را به شکلِ چگونگی صدور مو سیناابن
 رســالۀّدهـد امـا در  از آن را توضیح می کشد و جوانبی دیگرش به تصویر می های نوشته

مجلـة همـو، ( پـردازد بسیـار روشن و منظـم به بیـان نظـر خویش در ایـن بـاره مـی العروس

  .)٣٩٨ ـ۴/٣٩۶ش: ١٩۴٩، کتابال

  شناسی روان. ۴ـ٢
 پردازد، اثبات وجود روان  به آن میابن سیناب از مطالب مربوط به روان که نخستین مطل

کید بر این مطلب که وجود. است آدمی برای) نفس( به امـور غیرمحـسوس نیـز  او با تأ
همـو، ( گـذارد ّداند و بر وحدت نفـس صـحه مـی مجرد می گیرد، نفس را امری تعلق می

شـمارد و بـر حـدوث آن   با پیدایش جسم میزمان او پیدایش روان را هم. )٢٣ــ٢٢: ١٩٧۵
از   فـصولیابـن سـینا. )١٩٩ ــ١٩٨: ١٩٧۵؛ همـو، ١٨۴ــ١٨٣: ١٩٣٨همو، ( کند اقامه می ای ادله

کند  نفس پس از مرگ اختصاص داده است و اثبات می کتب خویش را به اثبات بقای
اسـت کـه نـه جـسم اسـت و نـه در  ِکه نفس انسان که محل معقوالت است، جـوهری

ِداشـت   و نه در قـوام و وجـود ذات خـود نیازمنـد بـه جـسم اسـت و نـه در نگـه،جسم
ِلذا روان با مرگ تـن . به جسم دارد خود نیازی ویژۀ و نه در کارهای عقلی های صورت
  .)٢٠۵ ـ٢٠٢: ١٩٧۵همو، ( شود میرد و تباه نمی نمی

ِنیروهای حیوانی بیرونی سو، دارای به نظر او نفس از یک  است و از سـوی و درونی ِ
بـه  ای رویـه: دو رویـه اسـت پس نفس دارای. را دارد روان انسانی ویژۀ دیگر، نیروهای

 تصور ،انسان ترین ویژگی در این میان، برجسته. ِمبادی عالی به سوی ای تن و رویه سوی
 ایـن ابن سـینا. ترین نحو، تجرید از ماده شده است است که به کامل عقلی کلی معانی
  .)١٨۴  و٣٩ ـ٣٨: همان( نامد می نظری یرویرا ن ویژگی

  معادشناسی. ۵ـ٢
. او پیوند کامل دارد شناسی روان با نظریۀ جهانی ِمعاد و زندگی آن  دربارۀابن سینا نظریۀ

معـاد کـه گویـد  از یـک طـرف مـی وی. شرع و برهان: نگرد او از دو زاویه به معاد می
اثبـات آن جـز از راه شـریعت و  است کـه شـارع آن را نقـل کـرده اسـت و بـرای امری

از مصنفاتش چنان قلم  دیگر، در شماری از سوی. نیست تصدیق خبر پیامبر راه دیگری
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هـا و  بـه عـذاب پذیرد و آنچه در شـریعت نـاظر را نمی معاد جسمانی  که گوییراند می
ها  نماید و آن آمده است، در شمار مجاز و استعاره قلمداد می اخروی جسمی های لذت
بـا وجـود ایـن، معـاد را  .دانـد تشویق مردم به رفتار و کردار نیـک مـی برای ای  انگیزهرا

را  نیـز آن شـود و پیـامبر مـی نیـز ادراک برهانی و قیاس عقل از راه داند که می ای مسئله
 هـا ثابـت روان بـرای برهـانی قیـاس از راه کـه و شقاوتی سعادت است؛ یعنی کرده تأیید
: ١٩۴٩، رسـالۀ اضـحویهابـن سـینا، ( اسـت هـا نـاتوان از تـصور آن مـا است، هرچند فهم شده
  .)۵٨ ـ ۵٠

  اروپا  در تحوالت فلسفیابن سیناجایگاه . ٣
نهـد و  هیثم و جـابر بـن حیـان مـی  را در کنار رازی، بیرونی، ابنابن سینا ،ویل دورانت
: ١٣٧٣دورانـت، ( کنـد مـی  معرفـیوسـطیقـرون  تـرین دانـشمندان اسـالمی اینان را بزرگ

: ک.ر( دانـد ترین استاد فلسفه بعـد از ارسـطو مـی  را بزرگابن سینا ،راجر بیکن. )٣١٩/۴
 تاریخ، معرفت را به آدمیانخداوند چهار بار در طول که گوید   و می)١١۵: ١٣٧٩کوب،  زرین

  .)٣٢٧: ١٣٨٢ایلخانی، (  بوده استابن سینااز آن دفعات به دست  عرضه کرده که یکی

  ابن سینا اروپاییان با فلسفۀ ناییآغاز آش. ١ـ٣
اواخر قرن یازدهم و اوایـل قـرن دوازدهـم در   یعنیابن سینابعد از وفات  اروپاییان اندکی

در انـدلس آغـاز  و مـسیحی دانشمندان یهـودی آثار او که با همکاری التینی ترجمۀ پی
 و ِخودنوشــت او نامــۀ در ابتــدا زنــدگی. شــدند آشــنا گــشت، بــا ایــن فیلــسوف بــزرگ

. بـه التـین برگردانـده شـد الـشفاء الهیـات از منطق، طبیعیات و نیز تمـامی هایی قسمت
اروپاییـان بـا  پس از آشنایی. رنسانس هم ادامه داشت در دورۀ  حتیابن سیناآثار  ترجمۀ

نیز بـه التـین برگردانـده شـد و در اوایـل قـرن  و فارابی ، آثار کندیابن سینا آثار فلسفی
 .)١٢٣: ١٣٧٩کوب،  زرین( رشد نیز آغاز گردید آثار ابن رجمۀسیزدهم میالدی، ت

  اروپاییان  برایابن سینا اهمیت فلسفۀ. ٢ـ٣
 به زبان التین ترجمه شد، جهان مـسیحیت خـود را در ابن سینااز آثار  هایی قسمت وقتی

متفکـران اروپـا را بـه شـدت بـه خـود  دید که توجه برخـی ِمقابل نظام فلسفی منسجمی
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ــب ــردجل ــستون، (  ک ــرا وی)٢/٢۵۴: ١٣٨٧کاپل ــسفۀ ؛ زی ــا آرای فل ــطو را ب ــسران  ارس مف
 ها را با الهیات دینی تلفیق کرد و با نبوغ خاص خود، آن نوافالطونی و فلسفۀ اسکندرانی
ِافکنـد کـه در اصـل  اء پـیّمـش را در فلـسفۀ درآمیخت و به این ترتیب، بنایی و اسالمی

  .)١٠ :١٣٨۶توماس، ( آن نظیر نداشت یونانی
 و ابن سـیناه با ک نفوذی. ١: کرد ها را باید از دو منظر بررسی نفوذ و تأثیر این ترجمه

متداوم  نفوذی. ٢ . شدابن سیناِآغاز گردید و منجر به گسترش گرایش به مشرب  فارابی
آثـار  هـای ترجمـه.  اعمـال شـدابن سـیناو  فارابی از آرای ّه از طریق ملخصات غزالیک

گوستینی  به استقرار فلسفۀیناابن سو  فارابی متعدد تجهیز  رساند و آن را با دالیلی یاری آ
هـا  داشـت؛ زیـرا آن اساسی  اهمیتیوسطیِران مسیحی قرون ک بر متفابن سیناتأثیر . کرد

گوسـتین از آن بهـره کاستفاده  ار سینویکًهم مستقیما از اف ردند و هم در تفـسیر آثـار آ
گوستینی. گرفتند ِان هوادار با این همه، آ مـسلمان را  فالسـفۀ از آرای  که بسیاریابن سیناِ

گوستینی پذیرفته بودند، به برخی   (Amin, 1960: 87). ّشدت تاختند به اصول آ
ِافراد اوج هنر فیلسوفان اسالمی هرچند برخی دانند که مؤلفات ارسـطو  را در این می ِ

 اقعیـت ایـن اسـت کـه فالسـفۀ، و)۴/۴٣۴: ١٣٧٣دورانـت، ( اروپاییان حفظ کردنـد را برای
 مـستقلی ً صرفا مفسر ارسطو نبودنـد، بلکـه خـود نظـام فلـسفیابن سیناویژه  به اسالمی

بهره گـرفته  و هم از تعالیم اسالمی فیلسوفان یونانی های داشتند که در آن، هم از اندیشه
  :گوید  میابن سینا اهمیت فلسفـۀ از این روست که کاپلـستون دربارۀ. شده بود

خـود را بـا  داشـته اسـت، نظـام فلـسفی هایی اقتباس  با اینکه از فیلسوفان قبلیابن سینا
ِدقت و مستقال ساخته است و آن را به نظام فلسفی به

 تبـدیل کـرده اسـت خـصوصی ً
  .)٢/٢۵٣: ١٣٨٧کاپلستون، (

است کـه متفکـران  مطالبی  حاویابن سینا فلسفۀکه اغراق نخواهد بود اگر بگوییم 
شـاید بتـوان گفـت  حتی. )۴/٣٢٧: ١٣٧٣دورانت، ( و قرن پس از او بدان رسیدندِمسیحی د

اروپا به مراتب بیشتر از آثار دانشمندان  بر علم و اندیشۀ تأثیر آثار دانشمندان اسالمیکه 
 ابـن سـینانـام  ١،دگـرادو  در مجموعه آثار فـراریـ مثال برای ـکه  بوده است؛ چرا یونانی

                                                                 
1. Ferraro Degrado. 
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 بـار ١٠٠فقـط  ٢بار و نام هیپاکرتیس ١٠٠٠ رازی و زکریای ١م گالن بار و نا٣٠٠٠ از بیش
  .)١١٨: ١٣٧٨وات، ( آمده است

 دار بود که بـه اسـپانیا رسـید و بـر فلـسفۀ  چنان گسترده و دامنهابن سینا نفوذ اندیشۀ
 نیـز جریـان یافـت و فیلسوفان مدرسـی التینی مسیحی رشد اثر گذاشت و در دنیای ابن

 بود که موجب پیدایش جریـانی شدت نفوذ این اندیشه به حدی. )۴/٣٢٨: ١٣٧٣دورانت، (
 ٣نامیدند و گوندیسالیوس» التینی گراییابن سینا«آن را  ای در اروپا شد که عده فلسفی

 ،ِدر وجـود چنـین مکتبـی ِرغم تردید برخـی علی. )۵٠: ١٣٨٢نـصر، ( را آغازگر آن دانستند
ِبـا ماهیـت  ه حداقل در آن دوران، مکتبـیاتین ژیلسون ثابت کرده است ک های پژوهش

گوستینی چهل بار . )۵١: همان( آن بود نمایندۀ ٤داشته است و گیوم وجود ییابن سینا  ـآ
ّه تا چـه حـد کِمختلف آثارش بر این داللت دارد  های  در گزیدهابن سیناِیادآوری او از 

 ءالـشفااز  هـایی بخش ویژه پس از ترجمۀ این مکتب به.  احاطه داشتابن سینا به آرای
و نیز بـا  )٢/٢۴٨: ١٣٨٧کاپلستون، ( شناختند می» کفایات« آن را به نام وسطیکه در قرون 

  بـود، نـضج گرفـتابـن سـینا از فلـسفۀ ای کـه خالصـه غزالـی مقاصد الفالسفۀکتاب 
  .)١١۵: ١٣٧٩کوب،  زرین(

کـه در  تـأثیراتی واسـطۀ اروپـا بـه  عالوه بر تأثیرات مستقیم بر فلـسفۀابن سینا فلسفۀ
اروپـا را  بن میمون گذاشـت، نیـز فلـسفۀ جبرول و موسی یهود مانند ابن حکمای فلسفۀ

و چه  و چه یهودی  تمدن اسالمیۀچه در حوز تمام این مساعی. )١١٧: همان( متأثر نمود
 در ابن سـینا اهمیت فلسفۀ. میان عقل و دین ایجاد هماهنگی بود برای کوششی مسیحی

بـود کـه بخواهـد  ٥او نه ماننــد لوکـاتیوس. )١١۵ ـ١١۴: همان( ن هدف استرسیـدن به ای
 خاطر دین نابود کند که فلسفـه را به خاطر فلسفـه از میان ببرد و نه مثل غـزالی دین را به

از  بــا اســتقبال طیــف وســیعی ســینوی هــای از ایــن رو، اندیــشه. )۴/٣٢٨: ١٣٧٣دورانــت، (
  . یافتوسطیدر قرون  ای جایگاه و اهمیت ویژهو  مواجه شد اندیشمندان اروپایی

                                                                 
1. Gallen. 

2. Hypacertius. 

3. Gundissalvius. 

4. Guillaume. 

5. Lucatius. 
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   بر فیلسوفان اروپاابن سیناتأثیر  دامنۀ .٣ـ٣
ک فراوان بر دانشمندانی  تأثیراتیابن سینا ویناس، راجر بـیکن مانند آلبرت کبیر، توماس آ

 بـیش ابن سینااسکوتوس به  نظری البته وابستگی. )۴/٣۴: همان( و دنز اسکوتوس داشت
اسـت کـه  این تعلق به حـدی. )٢/٢۵۴: ١٣٨٧کاپلـستون، ( ویناس به اوستکآ از وابستگی

 داننـد  نـاممکن مـیابـن سـیناِبرخی، فهم نظام فلسفی اسکوتوس را بدون خواندن متون 
 نیـز اثـر نهـاد ١تراکهـا  بر اندیـشۀوسطی در قرون ابن سیناتعالیم . )٣٣٠: ١٣٨٢ایلخانی، (
اسـت کـه   بر راجـر بـیکن بـه میزانـیابن سیناثیر شدت تأ. )٢٢٩ ـ٣/٢٢٨: ١٣٨٨کاپلستون، (

گوسـتینی ژیلسون او را نمونۀ  معرفـی مـسیحی در اروپـای ییابـن سـینا  ـِکامل جریان آ
 راجر بیکن بـود، بـر کبیر رسالۀکه متأثر از  ٢راجر مارستون. )٣٢٧: ١٣٨٢ ایلخـانی،( کند می

است کـه میـان  از کسانی یکیدو فور . سزا داشته ب تأثیراتی ٣ویتال دو فور های اندیشه
گوستین هماهنگیابن سینا های اندیشه او را ادامه  مشی ٤بعدها هوگولین. برقرار کرد  و آ

گوستینی   .)٣٢٨: همان( پیوست ییابن سینا  ـداد و به مکتب آ
است که  آلفرد ساراشل از کسانی. شود ابن سینا به این اندازه ختم نمی نفوذ فکری دامنۀ

ِکتاب منـسوب بـه ارسـطو بـا  وی. آموخت اسپانیا سفر کرد و در آنجا عربیدر آن زمان به 
 بـرودت دربـارۀ ّکاینات جو با عنوان از ابن سینا دربارۀ اثری را به ضمیمۀ نبات دربارۀ عنوان

 ه آثـاریی شهرت دارد، شبحرکت قلب دربارۀ ِنیز رسالۀ دیگر او که با نام. ترجمه کرده بود
 النفس علمِج کرده بودند و به سبک کتـاب یارتر در فرانسه راش ِاست که مدرسان حوزۀ

  .ان مسلمان نام بردییمشا توان او را شارح آثار علمی ان است و میییمطابق نظر مشا
در اسـکاتلند متولـد  ل اسکوت که در اواخر قرن دوازدهـم مـیالدیییخایهمچنین م

ه و روم گذرانـده اسـت، یا و صـقلیاسـپان طلۀیعمرش را در طل های ن سالیشتریشده و ب
از آن دارد که  گریید ترجمۀ ز ویین.  را ترجمه کردابن سینا کتاب حیوان تلخیص رسالۀ
  . در غرب دارد ویژه ابن سینامسلمان به اییّمان مشیحک شۀیت از نفوذ اندیحکا

                                                                 
1. Eckhart. 

2. Rager Marston. 

3. Vital de furr. 

4. Hugolin. 
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کسفورد در اواسط قرن س  حوزۀدر  و اسالمی ونانیی های ها و کتاب زدهم از نوشتهیآ
م از ی در غرب، چه به طـور مـستقابن سینا شۀیبه طور کلی، در نفوذ اند. شد میاستفاده 

ر یـمـان مـسلمان نظیگـر حکیق آثـار دیم از طریمستق ریغ ای وهیق آثارش و چه به شیطر
 شۀیـنظـام اند رییـگ شه در شـکلین اندیست و ایگو نگفت چ جاییرشد، ه و ابن غزالی
ن یدر براه ویژه توماس، به گانۀ ن پنجیدر براهکه  ر داشته است، چنانیتوماس تأث فلسفی
  .داستیهو نوییس شۀیر اندیاو تأث شناختی جهان

ر یـ در آثـار متعـدد خـود نظابن سـینا و ماوراء الطبیعهسان که ارسطو در کتاب  همان
اسـتدالل کـرده ...  والتعلیقـات، المبدأ و المعاد، الشفاء، النجاة،  و التنبیهاتاالشارات

 بـه ازیـن داری ِاست و هر شیء حرکت ییمستلزم منشأ حرکت ثابت غا ریییغبودند، هر ت
علـل رخ  ا تسلـسل در سلـسلۀیـدر غیر این صورت، دور چه ؛ داردر متحرک یمحرک غ

کو. دهد و دور، باطل است می  شـناختی ن جهـانیکـه از بـراه لـییناس در هر سـه دلیآ
ِکـه مبتکـر » وجوب و امکان« ویژه استفاده کرده است به نویین اصل سیاست، از هم

  .ستابن سیناآن 
 ابـن سـینا ویژه در بحث اثبات وجود خدا از فلسفۀ میمون نیز به ها، ابن عالوه بر این

: ١٣٨٨،  اشـکوریفنـایی( نیـز تـأثیر گذاشـت اروپـایی از فالسـفۀ تأثیر پذیرفت و بر بسیاری
 ر تجرد مفـاهیم حـسیرا د ابن سینا شناخت رأی آو هیلز که نظریۀ الکساندر. )۴٠/٢۶ش

 نوشت و بارها ابن سینا را متأثر از کالم عامجامع   رسالۀ،)٣٢۵: ١٣٨٢ایلخـانی، ( پذیرفته بود
  . نام بردابن سینادر آن از 

 و ارسـطو نوشـت و ابن سیناتأثیر   را تحتدر باب نفس ۀنیز رسال ١یوهانس بلوندوس
  .)همان(  کرد منطبقابن سینا ِالنفسساختار آن را بر ساختار کتاب 

نیـز  نبـود بلکـه در علـم پزشـکی ُ در غـرب تنهـا در بعـد فلـسفیابن سیناتأثیر  دامنۀ
زمین بـه  که در مغرب ای گونه اروپا پرتو افکند، به  بر همه جایابن سیناخورشید دانش 

 استیال داشـت ها طرز فکر و آثار او بر علوم پزشکی دادند و قرن» امیر پزشکان«او لقب 
  .)٣۴: ١٣٨۶نصر، (

                                                                 
1. Bloundues. 
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   در اروپاابن سینا فلسفی های از اندیشه پیروی .۴
شـناخت و :  نهـادوسـطیِمدرسـی قـرون   بیشترین تأثیر را بر فالسفۀابن سیناِسه دیدگاه 

  .)٢/٢۵۴: ١٣٨٧کاپلستون، ( ذات و وجود؛ مبدأ فردیت ماده اشراق؛ رابطۀ
هیـوال،  دربـارۀ ارسـطو و فـارابی مفـصل از آرای  شرحی، با کوشش فراوانابن سینا

دهد و این قـضیه را کـه  می... ممکن و واجب، کثرت و وحدت، صورت، علل اربعه و
آید،  وجود می الوجود نامتغیر به از واحد واجب فانی کثرت ممکن متغیر و کثرت اشیای

حـل ایـن مـشکل، میـان ممکـن و واجـب  بـرای ١داند و ماننـد فلـوطین آور می شگفت
ّقل فعال نام داردکند که ع فرض می ای واسطه

انتقـال خـدا از عـدم بـه  آنگاه در قضیۀ. ِ
خورد و مانند ارسطو قائل بـه  به مشکل برمی ذات الهی وجود و توافق آن با تغییرناپذیری

اعتـراض متکلمـان خواهـد  این جواب مایۀکه داند  شود و چون می می دم جهان مادیِق
انـد، پیـشنهاد  بـه آن متوسـل شـده را که غالب فیلـسوفان مدرسـی ای حل میانه شد، راه

به نظر او . دارد و نه زمانی کند و آن این است که خداوند بر وجود جهان تقدم ذاتی می
  .زمان در زمان است ظهور فکر بی حدوث اشیا نتیجۀ

تکامـل  درونـی حکمـت علـل غـایی دیگر او ایـن اسـت کـه اشـیا در نتیجـۀ نظریۀ
بنابراین خدا . غراض خلقتشان ثبت و ضبط استکه در ذاتشان مقاصد و ا یابند؛ چرا می

ّمسئول شر نیست بلکه شر غرامتی پـردازیم و ممکـن اسـت  قبال اختیار می است که در ّ
  .از لحاظ کلی، خیر باشد جزئیکه 

ّو نمو جسم است و غیر ِدیگر اینکه نفس، مبدأ حرکت ذاتی
باشد و عالوه  می مادی ِ

ّپاک پس از مرگ به عقـل کـل واصـل  های نفس. اند نفس بر انسان، کائنات نیز دارای
ِ

  .)٣٢٨ ـ۴/٣٢٧: ١٣٧٣دورانت، ( جز این نیست شوند و سعادت نیکوکاران نیز چیزی می

گوستینیابن سینا. ١ـ۴   ِیی اروپاابن سینا  ـ و مکتب آ
 داننـد کـه فلـسفۀ مـی  گوندیسالیوس را اولـین کـسیوسطی،قرون  ِبیشتر مورخان فلسفۀ

گوستین زد میان آرای کرد و نقبی  کالم مسیحی را واردسینا ابن گوستین  فلسفۀ. او و آ آ

                                                                 
1. Plotinus. 
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آثـار  آنان با مطالعـۀ. داشت غربی ویژه اروپای  بهوسطیقرون  فراوان در اروپای پیروانی
گوستین دیدنـد و بـه آن بـه دیـدۀابن سینا  احتـرام نگریـستند ، افکار او را مشابه افکار آ

گوستینی ـ شۀلذا اندی. )١١۵: ١٣٧٩کوب،  زرین(  سینایی  ابن گوندیسالیوس سبب ایجاد مکتب آ
گوسـتین بـود ِ بـیش از گـرایش او بـه اندیـشۀابن سینا شد، هرچند گرایش او به فلسفۀ  آ

  .)٣٢٣: ١٣٨٢ایلخانی، (

   و مکتب افالطونیان اروپاابن سینا. ٢ـ۴
 افالطونیـان و مالحظـه بـر قابـل داشت، تأثیری ارسطویی مایۀ ُ با اینکه بنابن سینا فلسفۀ

و شـاگرد مـشهورش،  ١نظیـر آلبـرت کبیـر افالطونیـانی. گذاشـت ِنوافالطونیان اروپایی
کو  در روش و ابـن سـینا هـای اندیـشه هایشان با برخی رغم مخالفت یناس، علیتوماس آ

 ابن سیناِبندی  طبقه. )١١۵: ١٣٧٩کوب،  زرین( بودند وی های شدت متأثر از اندیشه محتوا به
وسطی ِغربی قرون  از فالسفۀ بیر و از طریق او بسیاریکمراتب عقل را آلبرت از نفس و 
کو. پذیرفتند الـنفس  ِعقل فعال مفارق را قبول نداشت، در علـم یناس نیز با اینکه نظریۀآ
 بـود ارزیـابی  و قائل به تجـرد صـور محـسوس و حـس مـشترک و قـوۀابن سینامتأثر از 

 سـخن ابـن سـیناسـان احتـرام بـه افالطـون از  بـه مـیبـا احترا وی. )٣٢۶: ١٣٨٢ایلخانی، (
: ١٣٧٣دورانـت، ( شـد  بـود، شـادمان مـیابن سـینا ِگفت و هر کجا سخنش موافق رأی می
۴/٣٢٨(.  

  ِ و مکتب نوافالطونیان اروپاابن سینا. ٣ـ۴
متفاوت داشتند و  هایی  دیدگاهابن سینا نسبت به آرای ِنوافالطونیان قرن دوازدهم میالدی

گوسـتین و طرفـداران : ها را به دو دسته تقسیم کرد توان آن  لحاظ میاز این طرفـداران آ
گوستین کلیات نظریۀ ٢.دیوینیس از آنـان  عقل فعال را پذیرفتند اما بـسیاری طرفداران آ

 یعنـی ٣بخشیدند و آن را با لوگوس ّتسری شناسی و نه جهان این نظریه را در خداشناسی
نیز عقل فعال را همراه با عقل منفعل در نفس انـسان  ای هعد. ِعقل خدا یکسان دانستند

                                                                 
1. Albertus. 

2. Divinius. 

3. Logus. 
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دیوینیس و اسـکوتوس  های  به نظریهابن سیناصدور  به این ترتیب، نظریۀ.  نمودندلحاظ
نداشتند،  چندانی کلیسا هماهنگی چون این دو متفکر با سنت کالمی نزدیک شد، ولی

گوستین در بین متفکـران  وابن سینا های نزدیک نمودن برداشت دیگر برای رویکردی  آ
گوستینی ـ شکل گرفت که امتداد جریان ابن سیناگرایی اروپایی  ابن سـینایی یا مکتب آ

البتـه . )٣٢٢: ١٣٨٢ایلخـانی، ( ادامـه داشـت این جریان تا اواسط قرن سیزدهم میالدی. بود
 کـه ٢فیلسوفان نیز ماننـد آدامـوس باکفیلـد برخی حتیکه معتقدند  ١مانند هاس کسانی

  .)٣٢٧:همان( اند زیستند، متأثر از این جریان بوده بعد از این تاریخ می

  ابن سینا فیلسوفان اروپا از آرای پیروی های نمونه. ۴ـ۴
آیـا « ایـن سـؤال بـود کـه ابـن سـینا فلسفۀ سوی از نقاط عزیمت متکلمان اروپا به یکی

 بـه ایـن ابـن سـینا» وجود دارند یـا خیـر؟ کلیات یا انتزاعیات مستقل از جزئیات حقیقی
  را بـه خـود مـشغول داشـته بـود، پاسـخیوسطیقرون  ها ذهن فیلسوفان سؤال که مدت

کو ٣بعدها آبالر. داد کافی   .)۴/٣٢۶: ١٣٧٣دورانت، ( یناس نیز همان پاسخ را دادندو آ
و آلبرت کبیر  ٥و یوهانس الروشلی ٤مانند الکساندر آو هیلز فیلسوفان اروپایی برخی
  ابن سیناضرورت اشراقانتزاع و  ِعقل فعال مفارق بودند، نظریۀ منکر آموزۀکه  در حالی

که جانشین الکساندر در دانشگاه  یوهانس الروشی. )٢/٢۵۴ :١٣٨٧کاپلستون، ( را پذیرفتند
و هماننـد او تجـرد را آخـرین   را پذیرفتابن سینا تجرد مفاهیم حسی پاریس بود، نظریۀ

 را ابـن سـیناکثیـر نفـس،  در باب تقسیم قـوای ای رسالهدانست و در  ادراک کلی مرتبۀ
  .)٣٢۶: ١٣٨٢ایلخانی، ( اثبات وجود عقل فعال شمرد برای مرجعی

 برخـی. را بـا فیزیـک و متافیزیـک پیونـد زد خداشناسی ،الشفاء ِابن سینا در کتاب
. کار بـستنداو در این کار تمجید کردند و آن را به  اروپاییان نظیر گوندیسالیوس نیز از شیوۀ

کو   .)١٢١ـ١٢٠: ١٣٧٨وات، ( یناس کاربرد این شیوه را به اوج رساندپس از چندی، آ
                                                                 

1. Hass. 

2. Adamus Baqfield. 

3. Ablar. 

4. Alexander of Hales. 

5. Larusian. 
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اوج ایـن .  بـودابن سینا هم در روش و هم در محتوا به شدت متأثر از گوندیسالیوس
 را کـه دربـارۀ صـفحه از فـصل چهـارم کتـابی ٣۶توان دریافت که او  می تأثیر را زمانی

  .)٣٢٣: ١٣٨٢ایلخانی، (  نقل کردابن سینا های ابًنفس نوشت، عینا از کت
 توجه بیشتر ابن سینا ِی فلسفۀیاّمش های با وجود این، باید بگوییم که اروپاییان به جنبه

از  بود کـه عقایـد ارسـطو را بـا بعـضی ییاّمش نشان دادند، حال آنکه او نه تنها فیلسوفی
ِاز پیشگامان مکتـب مابعـدالطبیعی  عناصر مأخوذ از نوافالطونیان ترکیب کرد بلکه یکی ِ

و نیـز در  تمثیلی های ًدر آخرین تألیفات خود و مخصوصا در داستان وی. اشراق نیز بود
از رمزهـا تغییـر شـکل داده اسـت؛  را به جهـانی ، عالم فیلسوفان قیاسیالعشق رسالة فی
 منطـقاو در . کنـد ِکه در آن، عارف بـه جانـب سـعادت ابـدی خـود سـفر مـی جهانی

 هـای ِتر است که بیشتر آن مفقود شده است، کتـاب بزرگ از کتابی که جزئی المشرقین
هـا را مناسـب  آن کنـد و مطالعـۀ دارند، رد می ارسطویی ِتر خود را که بیشتر جنبۀ قدیمی

اهـل راز و برگزیـدگان،  گویـد کـه در صـدد اسـت بـرای داند و می حال مردم عوام می
 ّحی بن یقظان، طیر، سالمان و ابسـال: وی سه رسـالۀ  مجموعۀ.را بنویسد الفلسفة المشـرقیه

 یا مشرق نور است ها تا حضـرت الهی ِکامل مسافرت عـارف از جهان سـایه دورۀ دربارۀ
اروپاییـان کمتـر   بـرایابـن سـینا اندیشۀ اشراقی های با این همه، جنبه. )٣٢٣: ١٣٨۶نصر، (

  .مکشوف شد

   در اروپاابن سینا فلسفی های مخالفت با اندیشه. ۵
 طول کشید اما حدود نیم قرن توجه نشان دادند ابن سیناِالنفس  متفکران اروپا ابتدا به علم

یـک از  ًتقریبا هـیچ. ِو وجودشناسی او جلب شود ها به مباحث مابعدالطبیعی ِتا توجه آن
 به بخـشیخویش را  های از کتاب توان یافت که صفحاتی را نمی نام اروپایی هِفیلسوفان ب

البته این بدان معنـا . )٣٢٨: همان(  اختصاص نداده باشندابن سیناِاز مباحث وجودشناسی 
مثـال راجـر بـیکن و راجـر  هـا بـود؛ بـرای آن  پذیرفتـۀابـن سـینانظریات  نیست که همۀ

 گرفتنـد  خـرده مـیابن سـیناِمارستون در ناهمسانی عقل مفارق و اشراق حس با خدا بر 
  .)٢/٢۵۴: ١٣٨٧کاپلستون، (

  به نوعیابن سینا های از دیدگاه متکلمان مسیحی، بعضی برخی از آنجا که به عقیدۀ
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شـد، در تـضاد بـا دیـدگاه رایـج   وجود که اسکوتوس مطرح کرده بود، ختم میوحدت
 ١،گیللمـوس. علیـه طرفـداران آن اعمـال شـد هـایی کلیسا واقع گشت و لذا محدودیت

 ابـن سـینا آرای  به نفـی،بود  قرن سیزدهم میالدیاسقف پاریس که از فیلسوفان مشهور
میـان موجـود و وجـود  ِعقل فعال و فردیت مـاده پرداخـت و از اینکـه وی ویژه نظریۀ به

  .)٣٢٩: ١٣٨٢ایلخانی، ( تمایز قائل شده است، انتقاد کرد
ًارسطو به زبان التین، دقیقا  الطبیعۀ بعد ما ۀنباید از نظر دور داشت که پیش از ترجم

یـک را بایـد بـه   را باید به ارسطو و کدامابن سینا های یک از آموزه شخص نبود کدامم
هـا دچـار  مانند راجر بیکن و گیوم در انتساب ایـن آمـوزه لذا برخی. خودش نسبت داد

نادرســت و  هــای ترجمــه البتــه برخــی. )٢۵۴ـــ٢/٢۵٣: ١٣٨٧کاپلــستون، ( شــدند اشــتباهاتی
بـه دلیـل  ًها نقش داشتند؛ مثال برخی افکنی  این شبههنیز در نظری های تابی همچنین کج

 ابن سـیناپنداشتند که از نظر   میابن سینااز  نادرست آثاری و یا ترجمۀ نفوذ افکار غزالی
است، پس خداوند در افعالش اختیار ندارد، یا اینکـه خـدا علـم  چون آفرینش ضروری

فیلـسوفان  سـان، برخـی بدین. )٢/٢۵١: همان( به جزئیات ندارد و قدرت او محدود است
 فنـایی( قلمداد کردند دینی  را مخالف با باورهایابن سینا  مانند گیوم، آرایوسطیقرون 
  .)۴٠/٢٢ش: ١٣٨٨، اشکوری

از  بـسیاری. بـود ِها نیز مربوط به متکلمان قرن چهاردهم مـیالدی از مخالفت بخشی
خواندنـد،  مـی اسـالمی  ـنانیاز تفکر یو قصد داشتند آنچه جمود ناشی ٢آنان نظیر اکام

 کردند  مخالفت میابن سیناازجمله  اسالمی فالسفۀ در هم بشکنند و از این رو، با آرای
  .)١٧٩: ١٣٨۴ژیلسون، (

  گیری نتیجه
 رو به علوم وسطیدر اواسط قرون  جستن از فلسفه، دوری پس از مدتی ّمتألهان مسیحی

کـار  خـویش بـه ر خدمت اهداف دینـیرا د آوردند و کوشیدند تا براهین فلسفی عقلی
که در این خصوص، اذهان آنان را به خود مشغول کرده بود،  ای ترین مسئله مهم. گیرند

                                                                 
1. Gillemous. 

2. Ockam. 
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در این باره  اسالمی فالسفۀ مساعی. ِراستایی عقل و دین و فلسفه و الهیات بود  هماثبات
ایـن آثـار  مـۀترج از قرن یازدهم میالدی. را به خود جلب کرد توجه دانشمندان اروپایی

ویـژه  اندیشمندان مسلمان به از تجربۀ آغاز شد و دانشمندان مسیحی التینی های به زبان
از   در ایجاد پیونـد میـان عقـل و دیـن کمـال بهـره را گرفتنـد و پاسـخ بـسیاریابن سینا

  . یافتندابن سینا های سؤاالت خویش را در کتاب
ــاب هــستی و  شناســی شناســی، روان شناســی، خداشناســی، جهــان نظریــات او در ب

 فکری ِگشود و آغازگر حرکتی متفکران اروپایی جدید را به روی ای دریچه معادشناسی
گوستینی«آن را جریان  شد که برخی ابـن سه نظر از نظریات . نامند می» یی ـ ابن سیناآ

: نهاد، عبارت بودنـد از  بر جایوسطیقرون  مدرسی  که بیشترین تأثیر را بر فالسفۀسینا
  .ِذات و وجود، مبدأ فردیت ماده اخت و اشراق، رابطۀشن

. وسـیع یافـت ای  در اروپا دامنـهابن سینا های ها با آرا و اندیشه ها و موافقت مخالفت
رفتـه  بیشتر نـشان دادنـد، رفتـه توجهی النفس سینوی آنان هرچند در ابتدا به مباحث علم

ماننـد گوندیـسالیوس،  افـرادیبیـشتر یافـت و   برایـشان اهمیتـیابـن سـیناِوجودشناسی 
از سـؤاالت خـود را در  ت و راجـر بـیکن پاسـخ بـسیاریردیوینیس، اسـکوتوس، اکهـا

کو  یافتند و کسانیابن سینامصنفات  ینـاس، الکـساندر آو مانند آلبرت کبیـر، تومـاس آ
ــز و یوهــانس الروشــلی ــی هیل ــن ســینا آرای رغــم اینکــه برخــی عل ــد، در اب  را نپذیرفتن

  .او بودند ًد عمیقا متأثر از فلسفۀخو های اندیشه
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