دکتر بصیر کامجو

ابــن سیـــــنا
ــــــــــــــــــــــــ

شیخ الرئیس امام الحکماء ابوعلی حسین فرزند عبدهللا فرزند حسن فرزندعلی
معروف به «ابن سینا بلخی » تاجیک تباراز نژاد آریان  ،در « بلخ » باستان
وسرزمین خراسان بزرگ درسال (  370هـ ق  990 /میالدی ) متولد ودر سال
(  428هـ .ق  1048 / .میالدی ) در همدان چشم از جهان بست.
بی شک « ابن سینا » ثمرهء ارزنده بارز از نقش خراسان بزرگ در اعتالی
حوزۀ تمدنی قاره کهن است  .وی نه تنها اعتباری برای تمدن خراسانیان وجهان
اسالم  ،ب ل مقام ارزنده ای را در صف فیلسوفان توانای جهان در تاریخ تمدن
بشریت احراز میکند .
به دلیل وسعت اندیشۀ « ابن سینا » وتاثیر مندی وی در متفکران و اندیشمندان
پس ازخود که حیطه آن به جز قلمرواسالم  ،اروپا را نیز در بر گرفته بود  .اورا
در اروپای صنعتی در قطار دانشمندان از قبیل (محمد بن زکریای رازی  ،ابونصر
فارابی  ،البیرونی وغزالی) به عنوان برجسته ترین خردمند سرزمین نیاکان ما یاد
میکنند .
چنانچه در محل آموزشی دانشکده طب دانشگاه پاریس دوتصویر از دو فیلسوف
وطبیب حوزۀ فرهنگیایران بزرگ آویزان است .که یکی آن « محمد بن زکریای
رازی  251هـ .ق  865 / .م ــ  313هـ .ق  925/ .م  » .ودیگری « ابن سینا
بلخی » میباشد.
ابن سینا در ده سالگی قرآن را از بر نمود وتا سن شانزده سالگی نزد ابو عبدهللا «
ناتلی » بسیاری از آثار فقهی  ،منطقی  ،هندسی  ،نجوم و فلسفی را آموخت.
مطالعه کتبی چون  « :مدخل منطق ارسطو »  « ،اصول هندسه اقلیدس » وکتاب
معروف « المجلسطی بطلیموس » همگی در این دوران صورت گرفته است .
ابن سینا در  18سالگی  ،در منطق  ،طبیعات وریاضیات چهره دست بوده است
وآنگاه بر الهیات روی آورده وبه خواندن کتاب « مابعد الطبیعیه » ارسطو (384
ــ  322قبل از میالد ) پرداخته وحتا به گفتۀ خودش چهل بار آنرا خوانده بود.
تغییرات سیاسی واوضاع اجتماعی آن زمان طوری شکل می گرفت که او مجبور
به ترک یک شهر به شهر دیگر میشد .و آثار ذی قیمت خویش را درین سفر ها
تحریر کرد  .وی در عنفوان شباب نوح فرزند منصور پاد شاه سامانی را معالجه
کرد واز کتابخانۀ گرانبهای او بهره ها برد )1( .

عدد مؤلفات " ابن سینا " همرا با رساله های کوچک آن بالغ به « دوصدو سی
وهشت » اثر میشود که همواره مورد توجه بوده وشرح متعددی بر آنها نوشته اند
.
ازمیان تألیفات ابن سینا کتاب « شفا » در فلسفه وکتاب « قانون » در طبابت
شهرت جهانی یافته است .کتاب شفا در هجده جلد در ابواب علـــــــــــوم وفلسفه
( منطق  ،ریاضی  ،طبیعات والهیات ) نوشته شده است .منطق شفا امروز نیز
همچنان بعنوان یکی از معتبرترین کتاب های منطق در جهان اسالم مطرح است
وطبیعات والهیات آن هنوز مورد توجه عالقه مندان جهان قرار دارد.
کتاب قانون نیز که تا قرنها از مهمترین کتابهای طبی به شمار میرفته است ،شامل
مطالبی در باره قوانین کلی طب  ،دارو های ترکیبی وغیر ترکیبی وامراض
مختلف است .
این کتاب در قرون دوازدهم میالدی همرا با آغاز نهضت ترجمه به زبان التین
ترجمه شد وتا امروز به زبانهای انگلیسی  ،فرانسوی و آلمانی نیز برگردانده شده
است .
کتاب « قانون » که مجموعه مدونی از کل دانش طبی باستانی " قاره کهن "
(سرزمین جغرافیایی فرهنگی ایران بزرگ ) ویکی از عالیترین دستاورد های
فرهنگ سرزمین نیاکان ماست  ،بعنوان متن درسی طبی در دانشگاههای اروپایی
مورد استفاده قرار می گرفت وتا سال (  1650میالدی ) در کنار آثار جالینوس (
 131ـ  210میالدی ) طبیب یونانی و« موندینو » در دانشگاههای « لوون » و
« مون پلیه » تدریس میشد.
آثارابوعلی سینا بلخی در عرصه های مختلفۀ علوم و حیات اجتماعی کثیراست
وخوشبختانه که نزدیک به همۀ آثارش باقی مانده و اکثر آنها بطبع رسیده وبرخی
بزبان های مختلف ترجمه شده است .
کتب ورساالت عرفانی وتفاسیر او قرار ذیل است :
1ـ ّ
ی بن یقظان  4،ـ الخلوة  5 ،ـ الدعا 6 ،
حث الذکر 2 ،ـ ماهیّة الحزن  3 ،ـ ح ّ
ـ الزهد7 ،ـ الصالة وماهیتها  8 ،ـ رسالة الطیر  8 ،ـ رسالة فی العشق  9 ،ـ العلم
اللدنّی  10 ،ـ رسالۀ سالمان وابسال  11 ،ـ رسالة فی کلمات الصوفیه  12 ،ـ فی
مخاطبات االرواح بعد مفارقة اال شباح  13 ،ـ بیان المعجزات والکرامات  14 ،ـ
مواقع االلهام  15 .ـ تفسیر ث ّم استوی الی السماء وهی دخان  16 ،ـ تفسیر صورة
المعوذة
االخالص  17،ـ تفسیر صورة االعلی  17 ،ـ تفسیر صورة الفلق معروف به
ّ
المعوذة الثانیة .
االولی  18 ،ـ تفسیرسورة الناس معروف به
ّ
افزون بر رساالت و تفاسیرتعبیری وی ما بذکر کتب علمی او مبادرت میجوییم :
 1ـ االشارات والتنبیهات هنجار ها و رویکرد های فکری « ابن سینا بلخی » در
مورد حکمت ( فلسفه ) است که در منطق و علم طبیعی والهی تحریرگردیده.
 2ـ التعلیقات یا ابحاث فی الحکمة شامل منطق و طبیعیات و الهیات .
 3ـ االنصاف از جملۀ بزرگترین اثر علمی ابن سینا است که اودر آن بمقایسۀ
ماء یونان و اسکندریه با حکمای مشرق در شرح حکمت م ّ
شاء(*) توجه
اقوال قُدَ ِ
کرده است .
 4ـ رسالة الحدود شامل هفتاد اصطالح در اقسام فلسفه.

 5ـ کت اب الشفا یکی از مهمترین کارکرد های علمی ابن سینا در حکمت و شامل
بخش منطق و طبیعات و ریاضیات والهیاتست  .وازآن ترجمه هایی بعبری وآلمانی
والتین و فرانسوی وفارسی در دست است .
 6ـ الحکمة العروضیة کتابیست که ابن سینا آنرا در سن بیست ویک سالگی باسم
ابوالحسین احمد فرزند عبدهللا العروضی همسایۀ خود در بخارا نوشت .
 7ـ الحکمة المشرقیة یا الفلسفة المشرقیة
 8ـ عیون الحکمة در منطق و طبیعی و الهی
 9ـ المباحثات  ،مجموعه یست از جواب های ابن سینا بر سواالتی متفرق فلسفی
 10ـ کتاب النجاة حاوی خالصۀ جامعی از اطالعات و عقاید ابن سینا در منطق و
فلسفه است .
 11ـ و همچنان آثار او نظیر  :احوال النفس یا کتاب حال المعیاد یا رسالة فی علم
النفس ـ اختالف الناس فی امر النفس ـ مقالة فی النفس ـ فی معرفة النفس الناطقة ـ
سرالقدر ـ المبداء والمعاد ـ رسالة االَضحویّة
المبداء االول ـ حقایق علم التوحید ـ ّ
النبوة ـ االخالق واالنفعاالت النفسانیة ـ السیاسة و جز آنها ...
فی امر المعاد ـ اثبات ّ
" ( )2را میتوان نام برد .
ابن سینا همچنین درزمینه های مختلف علمی اقداماتی ارزنده وماندگار بعمل آورده
است  " :ابن سینا اقلیدس را ترجمه کرد  .رصد های نجومی را به عمل آورد
واسبابی نظیر« ورنیه » (**) کنونی ابداع کرد  .در زمینه حرکت  ،نیرو  ،خالء ،
نور  ،حرارت و چگالی ( تکاثف ) تحقیقات اومبتکرانه است  .رسالۀ اودرباره
کانیها یا مواد معدنی تا قرن سیزدهم در اروپا مهمترین مرجع علم زمین شناسی
بود)3( " .
ابن سینا در آموزش فلسفی خویش بدین باور است که « قوه ادراکی » میان انسان
وحیوان مشترک است وآن بدو قسم است  .یکی قوه ادراک خارجی که بوسیله
حواس انسان عمل می شود ودیگری قوه ادراک باطنی است که توسط آن قوا
صورت های جزیی پدیده ها ویا معنا های جزی را درک میکند ویا آنهارا نگهداری
می نماید  .به گونه مثال :
گوسفند صورت گرگ را بوسیله حس بینایی که چشم باشد می بیند ولی ترس از
گرگ را بوسیله قوای باطنی درک مینماید وحس ظاهری ( بینایی ) بهیچ وجه
دراین معنای جزیی که ترس از گرگ باشد دخالت ندارد.
ابن سینا روح انسان را به مثابه جوهر مجرد می شناسد که به هیچ وجه در قید
ماده و جسم نمیباشد .خلقت روح را قبل از بدن می داند .اعتقاد او برین است که «
روح » کلی و ملکوتی است وتعلق به بدن ندارد مانند تعلق آفتاب به آئینه  ،در
حالیکه آفتاب در محل خود باقی وپابرجاست پرتوش در آئینه منعکس است )4( .
برحق که ابن سینا درجمیع ابواب حکمت ( فلسفه ) نظری و عملی دارای تألیفات
و اندیشه های نوینی می باشد  .او در اسلوب شناخت  ،علم را تابع واقعیت میدید
ومیگفت که علم حصول صورت شئ در ذهن است  .وکمال شناخت تابع کمال
موجود است که آنرا می شناسیم  .منظور غائی از حکمت عملی درنظر ابن سینا
همانا « وصول بخیر » است ونتیجۀ نهائی از حکمت نظری رسیدن « بحقیقت »
احوال اعیان موجودات .

او حکمت نظری را شامل علوم ریاضی  ،فزیک  ،حکمت الهی ؛ و حکمت عملی
را شامل علوم اخالقی  ،اقتصاد  ،سیاست میدانست.
ابن سینا از دید گاه حکمت نظری « ریاضیات » را منقسم بر چهار میداند :
 1ـ علم العدد ،
 2ـ علم الهندسة ،
 3ـ علم الهیئت ،
 4ـ علم الموسیقی  .وحکمت عملی بنظر او بر اساس سیاست ُمدُن و تدبیر منزل
و تهذیب نفس قرار دارد .
ابن سینا عالوه از دست آورد های علمی در ابواب فلسفی طبی و دینی  ،اشعاری
نیز بتازی و فارسی از خود باقی گذاشته است  ،از جمله آثارمنظوم او منظومه
هایی است که در مسائل علمی ساخته است وغیر ازآن ارجوزه ها و قصائد علمی
 ،او چند قطعه ورباعی و قصیده بفارسی و عربی دارد که در کتب تراجم و ُک ّراسه
ها و سفینه ها پراگنده است .
اشعار فارسی منسوب به ابن سینا جمعا ً بیست و دو قطعه ورباعی وعدد ابیات همۀ
آنها مجموعا ً شصت و پنج است  .وما اینک بذکر بعضی ازآنهامی پردازیم :
غـــــذای روح بـــــــود بادۀ رحــــــیق الحق
که رنگ وبوش کند رنگ و بوی گل رادَ ّق
بــــــرنگ زنگ زداید زجــــان اندُهگـــــین
همــــای گــــــردد اگر جرعه یی بنوشد بَق
بطعـــم تلـــــخ چـــو پند پدر ولیک مفـــــید
ّ
حـــــــق
بپــــیش مبطــــل باطـــل بنزد دانا
می از جهالت ج ّهال شد بشـــــرع حـــرام
چـــومـــه که از سبب منکران دین شد ّ
شق
حـــــالل گشته بفــــتوای عقــــل بـــر دانا
حـــــرام گشته باحکـــــام شـــرع بر احمق
شـــراب را چـــه گنه زآنکــه ابلهی نوشد
زبان بهــــــرزه گشاید دهـــــد زدست ورق
حــالل برعقـــــــالء و حــــرام بر ُجهال
ّ
مشتق
خیروشـر ازو
کــــه می محک بود و
ّ
غــالم آن می صافم کـــزو رخ خــوبان
بیک دو جــــــــرعه برآرد هزارگونه عـرق
چــــو بوعلی مـــی ناب ار خـــوری حکیمانه
ّ
بحــــق ّ
ّ
بحـق ملحق
حق کـــه وجــــودت شود
****
دل گــرچــــه درین بادیـــــــه بســیار شتافت
یک مـــــوی نــــــــــدانست ولی موی شکافت
اندر دل مــن هــــــزار خـــــورشید بتـــافت
ذره یـــــی راه نـــــیافت
وآخـــــــر بکمــــــال ّ
****

تابــــادۀ عشــــق در قـــــــدح ریخته انـــــد
ونــــدر پی عشـــــق عاشـــــق انگــــــیخته اند
مهــــر عـــــلی
باجـــان وروان بـــــوعلی
ِ
چـــــون شــــــیر و شکــــــر بهم بر آمیخته اند
****
ایکـــــاش بـــــدانی کـــــه مــــن کیستمی
ســـرگشــــته بعــــــــالـــــم از پـــــی چــیستمی
گـــر مقبلـــــم آســـــوده وخوش زیستمی
ورنــــــــه بهـــــــزار دیـــــــده بگـــــــــریستمی
****
مائــــیم به عفـــــــ ِو تـــو تـــوالّ کــــرده
تــــبرا کـــــــرده
وز طــــــاعــــت و مصیــــت
ّ
آنجــــا که عنایت تــــو باشــــد  ،باشـــد
نــــاکــــرده چـــــــو کـــــرده کرده چون ناکرده
****
اشعارعربی ابن سینا که بدو منسوب است از اشعار فارسی او بیشترست برخی
از آنها عبارتند از :
 1ـ قصیدۀ عینیۀ روحیۀ ابن سینا  .این قصیده مهمترین قصائد عربی این خردمند
عود آن بعالم
خراسانی است که در آن کیفیت هبوط روح وحلول آن در جسم و َ
مجرد روحانی با بیان شیوا آمده است .
ّ
این قصیده بعنوان « القصیدة العینیة الروحیة فی النفس » در کتابخانۀ ملی ایران و
کتابخانهای « برلین و مانچستر » و« سلطان احمد سوم وحمیدیه » وغیره موجود
است .
واینک چند بیتی از آن قصیده رابگونۀ مثال نقل می کنیم :
َهبَ ّ
ُّ
َورقـــــا ُء ذاتُ تَ َع
طت اِلی َ
ــــــز ِز وت َمــَنّـُعِ
ک ِمنَ ال َم َح ّل اِالّرفـَــعِ
ف
عـن ُک ّل ِ ُمقلَ ِة
عــار ِ
َمحجوبة ُ َ
ِی اَلّتی َ
ِ
َوه َ
سفَـــرت َولَم ت َـَبر قَـَــعِ
****
وربَّمــا
ک ُ
ک َِرهَت فَرا قَـ َ َ
عــلی ُکر ِه اِلی َ
صلّت َ
َو َ
ک َو ُه َ
ی ذاتُ تَفَ ّجـُعِ
ب البَلقـ ّعِ ()5
س َکنَت فَلَ ّما واَصلَت
جآو َرة َ ال ّخرا ِ
اَنَفَت َومــــــا َ
ا َ ِلفـَت َم َ
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