
             نکات درس ششم                                        استاد اکبري_فاطمه مقیمیان_فاطمه نجاتی فردفلسفه چهارم                                           

  ابوالعباس لوکري _ابوالحسن بهمنیار  _ابوعبید جوزجانی                          شاگردان ابن سینا: 

  کتاب هاي ابن سینا:  :1نکته 

  موضوع                                                                          توضیحات                                     نام کتاب

  

   میالدي 17تا  12فرهنگ نامه پزشکی                       تدریس در دانشگاه هاي غرب از قرن                            قانون

  

  کامل ترین مرجع براي معرفی حکمت مشاء . صورت ظاهري حکمتدایره المعارف علمی و فلسفی                                         شفا

  

  بخش ریاضی آنرا جوزجانی افزوده. صورت ظاهري حکمت                         مختصر کتاب شفا                           نجات

  

سهروردي از این کتاب استفاده ي زیادي برده است. بخشی از آن در حمله ي                    بررسی آراي حکماي شرق و غرب                        انصاف

  غزنویان ازبین رفت. صورت ظاهري حکمت.                                                                                 

  سه فصل آخر کتاب عرفانی است. جزو حکمت مشرقی محسوب میشود.           خالصه اي از حکمت وآخرین            اشارات و تنبیهات

  دیدگاه هاي فلسفی                                  

  به زبان پارسی براي عالءالدوله نوشته شده است. صورت ظاهري حکمت.                      ابواب مختلف حکمت           دانشنامه ي عالیی

  

                 عشق کامل پیدایش جهان                عشقرساله ي 

  

  مقدمه ي کتابی بود که آن کتاب نوشته نشد. بقیه ي این کتاب مفقود شده.                  براي خواص نوشته است             منطق المشرقین

  جزو حکمت مشرقی محسوب میشود.                                                                                 

  جزو حکمت مشرقی محسوب میشود.                            رساله ي عرفانی                حی بن یقظان

  

  جزو حکمت مشرقی محسوب میشود.                             رساله ي عرفانی                   رساله الطیر

  

  جزو حکمت مشرقی محسوب میشود.                             رساله ي عرفان              سالمان و ابسال

  

  طبیعت در فلسفه ابن سینا مرتبه اي از هستی است که رو به سوي مقصد خاصی دارد و همه ي پدیده هاي آن معنا دارند :2نکته 

  هرسو که دویدم همه روي تو دیدم                     هرجا که رسیدم همه سر کوي تو دیدم

  وي تو دیدمهرسرو روان را که دراین گلشن دهر است            بر رسته دستان و لب ج

چنان تالیف شده اند که عالم طبیعت در فلسفه ابن سینا: عالم طبیعت را لطف و عنایت باري تعالی پدید آورده است و همه اجزاي آن  :3نکته

  و نظام موجودات منطبق برعلم الهی است را تحقق می بخشند نظام احسنبهترین نظام ممکن یعنی 

که سهم واثر خاصی در حفظ نظام طبیعت دارند.همه ي موجودات جهان در وجود واثار خود به فیض همه ي موجودات به نحوي خلق شده اند 

         وعنایت دائمی خداوند نیازمندند                                                                                                
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تعبیر میکند به نظر او طبیعت هر شیء او را به  شیء طبیعت آنابن سینا مبدا درونی همه ي اشیاء را نیز که سبب حرکت و سکون آنها میشود 

  سمت خیر و کمال سوق میدهد به شرطی که موانعی در راه طبیعت قرار نگیرد

تعبیر میکند به نظر او طبیعت هر شیء او را به  طبیعت آن شیءابن سینا مبدا درونی همه ي اشیاء را نیز که سبب حرکت و سکون آنها میشود 

  سوق میدهد به شرطی که موانعی در راه طبیعت قرار نگیرد سمت خیر و کمال

  مبدا کل جهان هستی است مطلق و الیتناهیعلم واقعی به هر شیء علم به حقیقت آن شیء یعنی رابطه ي وجودي آن با وجود  :4نکته 

ه فرضیه و مشاهده و تجربه و استقرا بدست می آید پس علم حقیقی به هر چیز در پرتو ارتباط آن با مبدا وجود(خدا) حاصل میشود و آنچه از را

  اشیاء است  تنها ابعاد ظاهري

دانشمند حقیقی هرگز به ظواهر اکتفا نمیکند بلکه همواره میکوشد که به کنه اشیاء پی ببرد و آن را در پرتوي نور هستی مطلق مشاهده  :5نکته 

ند تقویت میکند و او را به خضوع در برابر حق وا میدارد (تنها بندگان عالم خداوند کند این علم همان است که خشوع و خشیت را در نهاد دانشم

  خشیت او را به دل دارند)

از دیدگاه ابن سینا علوم طبیعی نیز مانند مابعدالطبیعه یک جنبه ي درونی وسري دارند وشیخ در بسیاري از اثار خود،کشف یک نکته ي  :6نکته

خود اسرار دیگري را در پی دارد.تحقیق علمی هرگز از رازي که در کنه جهان طبیعت است،پرده برنمی دارد بلکه  علمی را کشف سري می داند که

  اگاهی انسان را از هویت رازالود جهان افزایش می دهد.عالم حقیق کسی است که دربرابر این هویت اسرارامیز جهان در حیرت وشگفتی است

: نظر ابن سینا درباره ي جهان شناسی: در نظر ابن سینا جهان شناسی شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه و آزمایش نیست بلکه 7نکته

درك جهان طبیعت است و منظور از جهان طبیعت قلمرو شناختی است که به مدد اصول اثبات شده ي مابعدالطبیعه حاصل آمده و غایت آن 

  ان هستی است که ما را به شناخت واجب الوجود و نظام احسن جهان نزدیکتر میکندفیض حق و مرتبه اي از جه

  مراد دل ز تماشاي باغ عالم چیست          به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

  جهان شناسی: ابن سینا جهان را عالم کبیر و انسان را عالم صغیر میداند  :8نکته 

 الم هستیاز تجرد ارتقا یابد تناسب او با عآراسته شود و از طریق تزکیه و تهذیب به مراتب باال تري  هراندازه نفس آدمی به کماالت بیشتري

  آشکارتر میشود 

ابن سینا قوت نفس انسان را منشأ کرامت ها معجزات میداند به عقیده ي او نفس آدمی به مرتبه اي میرسد که طبق قوانین و نوامیس جهان 

  میتواند در آن تصرف کند

بین انسان و جهان نوعی یگانگی بر قرار است. رابطه ي انسان و جهان ربطه ي خصمانه اي نیست انسان براي نابودي جهان خلق نشده است و 

  غایت خلقت او قهر و غلبع بر جهان نیست. بلکه انسان و جهان همدم و هم راز یکدیگرند.

  انس انسان و جهان بر پایه ي عشقی است که در عالم هستی جریان دارد  :9نکته 

  کل اشیاء از عقول و از نفوس و از صور         از مواد و غیر آن از عشق حق برپاستی
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  است. طبایع جز کشش کاري ندانند               حکیمان این کشش را عشق خوانند عالم صغیر و عالم کبیرانس انسان با طبیعت ناشی از تشابه 

  گر اندیشه کنی از راه بینش                به عشق است ایستاده آفرینش                                                                                     

تاب خود مقدمه ي کتاب ابن ینا به عنوان زعیم همه ي فالسفه ي مشاء در اواخر عمر کتابی بنام منطق المشرقین تألیف کرد این ک :10نکته 

  تنها صورت شفا و نجاتجامع تري بوده است ابن سینا در این کتاب یادآوري میکند که فلسفه ي مشایی و آثار بزرگ او در این فلسفه مثل 

ظاهري حکمت است و براي عامه ي مردم نوشته شده است حکمت مخصوص برگزیدگان و خواص ففلسفه ي مشرقی است و آن را باید علم 

  خواص نامید

او را آشکار میسازد در  حکمت مشرقینوشته است که مطالعه ي آنها ابعاد مهمی از  حی ابن یقظان رساله الطیر و سالمان و ابسال :11نکته 

  این نوشته ها جهان به نحوي بسیار شاعرانه تصویر شده است

  شودیابن سینا است عقل آدمی در سیر تعلی خود از فرشته نور میگیرد و هدایت م ارکان فلسفه ي مشرقییکی از  فرشته شناسی

  : سه حکایت:12نکته

  حی بن یقظان              

  سفر اول

شروع سفر معنوي سالک به عقل و دانش نه در 

  عمل

پیر و مرشد طریق بنام حی بن یقظان به 

  صورت فرشته اي بر او ظاهر میشود

  پیر رموز و اسرار سفر را شرح میدهد 

پیر سالک را دعوت میکند به همراهی او به این 

سفر برود چرا که: (ترك این مرحله بی همرهی 

خضر مکن ظلمات است بترس از خطر 

  گمراهی

  رساله الطیر                     

  سفر دوم

  شروع سفر معنوي عالم در عمل

  غفلتپذیرش دعوت پیر و بیداري از خواب 

  گذر از پرتگاه هاي کوه قاف به همراه پیر

(کوه قاف= تمثیل راه صعب العبور تکامل 

  معنوي نفس)

  سیر درونی نفس تشبیه به پرواز یک پرنده

  سالمان و ابسال                  

  سفر سوم

  آخرین پرده ي حکایت

  پاي در اقلیم نور و حیات میگذارد

  گذر از عالم ماده 

  =صورت کامال صغیر میشود 

مثال و نمونه عالم کبیر= واسطه ي فیض 

  میشود

  حیات عارف= حیات همه ي جهان

  خضوع عارف= خضوع همه ي جهان

در وصال او با حق همه ي موجودات به اصل 

   خود باز میگردند

زمین(جهان طبیعت) وعرصه دگرگونی واکنده « شرق و به» عالم مجردات را که جهان انوارملکوتی است«در رساله هاي عرفانی ابن سینا، :13نکته

را به پرواز یک پرنده تشبیه کرده است ورسیدن به کوه قاف یعنی عارف سفر » سیر درونی نفس«به غرب تشبیه شده است واو،» از ظلمت وتاریکی

ان وتمام مراتب وجود بار دیگر به اصل حود باز می همه ي جه«خود را به پایان رسانیده واز قلمرو ماده گذشته است وگویی در وصال عارف با حق، 

  »   گردد

و مونپلیه بیشتر از طب آراي علمی ابن سینا از قرن دوازدهم میالدي به بعد در مراکز علمی اروپا موثر واقع شد.مراکز علمی سالرنو  :14نکته 

  بوعلی و دانشگاه هاي پاریس و آکسفورد از فلسفه ي او تاثیر پذیرفتند.

ژیلسون به خوبی ثابت میکند که در قرن دوازدهم در مغرب زمین یک مکتب التینی ابن سینایی پدید آمد و نوعی جهان شناسی الهی را در  اتین

  دسترس اندیشمندان مسیحی قرار داد به این ترتیب فرشته شناسی ابن سینا هم مورد توجه قرار گرفت
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