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 چکیده
است. » ةفی البدو و االعاد ةالسبعالمجالس «سینا، رساله یکی از آثار خطی ابن

سینا در این رساله، در جواب سؤاالت ابوالحسن عامري، یکی از مسائل محوري ابن
فلسفه؛ یعنی صدور کثرت از وحدت و نیز سیر صعودي خلقت را تبیین کرده است. 

ي عقل، واسطهشود و بهعقل ابداع می ي أمر از مبدأ اول،او معتقد است با افاضه
شود و از طبیعت در اثر حرکت از شود و از نفس، طبیعت اختراع مینفس انشاء می

پذیرد و کند و سیر نزولی خلقت پایان مینقطه در سه جهت، جسم تحقق پیدا می
شود. با تحریک طبیعت با اولین ترکیب اجسام، سیر صعودي موجودات آغاز می

شود. انسان نیز چون نفس ناطقه دارد، در بات، حیوان و انسان حاصل میدرجسم، ن
یابد که به اي ارتقا میصورت عقل هیوالنی بوده و با تکامل عقل به مرحلهابتدا به

شود. دالیل بسیاري کند و عقل فعال نامیده میي معانی و علوم احاطه پیدا میهمه
کننده را ابوالحسن کند و هویت سؤالل میوجود دارد که سندیّت این رساله را مدلّ

کند. این مقاله با بررسی سندیت و ارائه گزارش محتوایی رساله، عامري معرفی می
 ي علمی است. به دنبال معرفی آن به جامعه

 .نفس .5  ؛عقل .4 ؛المجالس السبعه .3 ؛عامري .2 ؛سیناابن .1 کلیدي: گانواژ
 

 مقدمه. 1
ها و کم و کیف زندگی هاي شناخت آرا و اندیشهکسی پوشیده نیست که یکی از راه بر

نظران، طور کلی، جمیع شئون زندگی گذشتگان و صاحبعلمی، فردي، اجتماعی، سیاسی و به
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هاي مختلف است ها در زمینهبررسی و شناخت آثار مکتوب آنان و دسترسی به تجربیات آن
وامع انسانی داشته و از این حیث بسیار مغتنم است. مسلمًا که سهمی سازنده در تکامل ج

 شود.ها و آثار گذشتگان حاصل نمیاین اغتنام جز از راه احیاي نگاشته
ي گذاران فلسفهکه از بنیان نظران و دانشمندان بزرگ ایرانی ـ اسالمییکی از صاحب

ـ ق) است.  370ـ  428( سیناابن رود، ابوعلی حسین بن عبداللّهشمار میاسالمی به میرداماد ه
) و در جاي دیگري او را 487، ص: 31» (رئیس فالسفه االسالم«استرآبادي او را در جایی 

مجال بیان شرح حال و ) خوانده است. 8، ص: 32» (رئیس المشّائیه من فالسفه االسالم«
 .کندنیاز میاش نیست، چون شهرت او ما را از بیان شرح حالش بیزندگانی
 ي ِرغم همهجاي گذاشته است؛ علیالرئیس آثار و تألیفات ارزشمند بسیاري بهشیخ

 ها هنوز درهایی که در جهت احیاي آثار او صورت گرفته، متأسفانه بسیاري از آنتالش
سینا، بیش هاي مصنفات ابننگرفته است. دکتر یحیی مهدوي در فهرست نسخه ردسترس قرا

). تعدادي از این آثار تاکنون 217، ص: 30اثر منسوب به ایشان را فهرست کرده است ( 240از 
تصحیح و به زینت طبع آراسته شده است، اما متأسفانه آثار فراوانی، ازجمله کتب یا مقاالت 

ون بسیاري از میراث دانشمندان عالم اسالم، تاکنون احیا نشده است. همچ ،متعددي از ایشان
ي آثار شیخ این است که آثار او متفرق و متشتت بوده یا در یکی از علل احیانشدن همه

معرض حوادث روزگار قرار گرفته است. ابوعبید جوزجانی از شاگردان و مالزمان شیخ، 
اي براي نویس بنویسد یا نسخهابی را از روي پیششیخ عادت نداشت کت«گوید: باره میدراین

کرد و به نوشت یا امال میاي را میخواست، نسخهخود نگه دارد و هرکس تألیفی از او می
، 8» (هایش در معرض دستبرد حوادث قرار گرفته بودبخشید و نیز کتابکننده میدرخواست

 ).4ص: 
ح نشده و مورد تحقیق کامل قرار نگرفته و سینا که تاکنون تصحیهاي ابنیکی از رساله 

است که  فی البدو و االعاده هالمجالس السبعي علمی عرضه نشده است، رساله يبه جامعه
حاوي مطالب ارزشمند فلسفی است و در جواب سؤاالت ابوالحسن عامري بیان شده است. 

رساله و تصحیح آن سخن  هایی از اینبار، استاد علی صدرائی خوئی از وجود نسخهشاید اولین
، به وجود سه نسخه از این رساله اشاره کرد: یکی ي میراثآئینهي میان آورد. وي در مجلهبه

ي ي غرب همدان و سوم، نسخهي کتابخانهي مدرسه نمازي خوي و دیگري نسخهنسخه
ي اول نسخهاند که فقط به راغب پاشاي استانبول ترکیه. ایشان اما در این مقاله تصریح کرده

اند و همان یک نسخه را نیز جهت هاي دیگر دسترسی پیدا نکردهدسترسی دارند و به نسخه
 ).74، ص: 16تحقیق و تصحیح، در اختیار نگارندگان قرار داد (
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اي به معرفی این رساله ، در مقالهي صدراخردنامهي دکتر مقصود محمدي نیز در فصلنامه
ي ه فقط به دو نسخه از رساله اشاره کرده است: یکی نسخهپرداخته است؛ وي در این مقال

، ص: 24ي راغب پاشاي استانبول ترکیه (ي کتابخانهي غرب همدان و دیگري نسخهکتابخانه
33 .( 

ي دیگر نیز دست ي یادشده، به دو نسخهنگارندگان پس از تتبع فراوان، به جز سه نسخه
اهللا ي آیتي کتابخانهه نکرده است: یکی نسخهها اشاراند که تاکنون کسی به آنیافته

اي بسیار ي دانشگاه تربیت مدس تهران که نسخهي کتابخانهگلپایگانی قم و دیگري نسخه
دقیق و صحیح و منطبق بر آن مطالبی است که مالصدرا در آثار خود، از این رساله نقل کرده 

اند و در قالب ي پنج نسخه انجام دادهي همهاست. نگارندگان تصحیح این رساله را با مقابله
 ي دکتري دانشگاه اصفهان ارائه شده است.ي دورهنامهپایان

ي ارزشمند، در جواب سؤاالت ابوالحسن عامري، ضمن بیان مطالب سینا در این رسالهابن
ي خلقت و راز آفرینش، یکی از مسائل محوري فلسفه، یعنی صدور ارزشمندي در فلسفه

حدت در سیر نزولی و نیز بازگشت مخلوقات به مبدأ اول در سیر صعودي خلقت کثرت از و
آنچه عین وحدت دهد که صورت کامالً مبرهن به این سؤال پاسخ میرا تبیین کرده است. او به

اي از کثرت و دوگانگی در ذاتش نیست، چرا و چگونه مبدأ و منشأ این است و هیچ شائبه
شود؟ و چگونه این کثرات از او شرف صدور ها میها و رنگارنگیها و چندگانگیهمه اختالف

 اند؟ي ظهور پا نهادهیافته و به عرصه
رسد: چه دلیلی بر سندیت نظر میدرخصوص این رساله، پاسخ به این سؤاالت ضروري به

سینا ي با ابنکننده و طرف مباحثهسینا وجود دارد؟ سؤالرساله و صحت انتساب آن به ابن
مباحثه  هاي موجود اشاره شده است، عامريِ طرفگونه که در عناوین نسخهست؟ آیا آنکی

سینا در پاسخ است یا عامري دیگري است؟ ابن 1سینا، همان ابوالحسن عامري معروفبا ابن
 به سؤاالت عامري به دنبال چه چیزي بوده و چه مطالبی را بیان کرده است؟

ها ي آنهاي موجود، به بررسی و مقایسهمن معرفی نسخهبنابراین در این مقاله، ابتدا ض
خواهیم پرداخت، سپس سندیت رساله را موردبررسی قرار خواهیم داد و ضمن رد قول کسانی 

اند مؤلف رساله ابوعلی دیگري غیر از ابوعلی سیناست، اسناد معتبري را ارائه که پنداشته
کند؛ همچنین درخصوص رئیس مدلّل میالخواهیم کرد که انتساب این رساله را به شیخ

ذر عامري فیلسوف معروف ابوالحسن، محمد بن یوسف بن ابیکننده که ظاهراً هویّت سؤال
، مطالبی بیان کرده و در ادامه، گزارشی از محتواي رساله ارائه خواهیم قرن چهارم هجري است

 کرد.
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 شناسی رساله. نسخه2
 اند که تصحیح گونه که گفته شد، نگارندگان به پنج نسخه از این رساله دست یافتههمان

ي اطالعاتی درخصوص ها و ارائهها صورت گرفته است. معرفی این نسخهرساله براساس آن
 اند از: ها عبارتهاي مرتبط نیز راهگشا باشد. این نسخهتواند در پژوهشها میآن
 ي نمازي خويي مدرسه. نسخه1. 2

ي یازدهم هجري تحریر شده است، این در سده 660ي این نسخه در ضمن جُنگ شماره
اي است از مطالب نفیس تفسیري، فقهی، اصولی، عرفانی، فلسفی، منطقی، جُنگ، مجموعه

ادبی، اشعار و... که مؤلف در اثناي مطالب، رسائل بسیاري در علوم گوناگون را که از مؤلفانی 
، ص: 7سطر دارد ( 25برگ است و هر برگ  456تمامه نقل کرده است و ی است، بهفراوان
مجالس «اي است که در این جُنگ و با عنوان ي موردبحث ما، دهمین رساله). رساله 357

تا  174ي ورق از آن مجموعه، از صفحه 20آمده است و » السبعی بین الشیخ و العامري
، به این رساله اختصاص یافته است. 194ي صفحهو حدود هفت سطر از  193ي صفحه
 گونه که اشاره شد، استاد صدرائی خوئی آن را در اختیار نگارندگان قرار داد.همان

  اهللا گلپایگانی قمي کتابخانه آیت. نسخه2. 2
اهللا گلپایگانی، در قم ي آیت، در کتابخانه59/35ـ  6/6879ي این نسخه به شماره

اي از رسائل مختلف و با خط نستعلیق شکسته در ضمن مجموعه این نسخه شود.نگهداري می
هاي خطی کتابخانه، سطر دارد. در فهرست نسخه 21برگ است و هر برگ  13کتابت شده و 

تاریخ کتابت آن قرن دهم عنوان شده است و نام کاتب مشخص نیست و عنوان رساله، 
 ).3523، ص: 17است (» المجالس السبع بین الشیخ و العامري«
  ي غرب همدان (آخوند همدانی)ي کتابخانه. نسخه3. 2

شود. این ، در آن کتابخانه نگهداري می1187ي از مجموعه 32ي این نسخه به شماره
نسخه با خطی بسیار زیبا نوشته شده که متأسفانه بر اثر نقص آغاز و انجام کتاب، نام کاتب 

و عنوانی نیز براي آن درج نشده است، اما در فهرست  دست نیامدهو تاریخ دقیق کتابت به
ي آخوند همدان، چنین بیان شده که این نسخه غرب، مدرسه يهاي خطی کتابخانهنسخه

 ). 311 -309، صص: 26متعلق به قرن دهم یا اوائل سده یازدهم است (
  راغب پاشا استانبول يي کتابخانه. نسخه4. 2

است. در کتاب فهرست  1461ي ي شمارهاز مجموعه 28ي این نسخه به شماره
ي راغب پاشا ذکر شده و در آن کتابخانه نگهداري هاي خطی فارسی در کتابخانهنسخه

برگ است و  397شود. این نسخه در قرن هفتم هجري کتابت شده است، این مجموعه می
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ي موردبحث به بعد، به رساله 150ي صفحهبرگ از آن، از  25سطر دارد که  19هر برگ 
 ).105ـ  98، صص: 15اختصاص یافته است (

  ي دانشگاه تربیت مدرس تهراني کتابخانه. نسخه5. 2
ي ملی جمهوري صورت امانی در اختیار کتابخانهبه 114 -186ي این نسخه به شماره

یخ کتابت آن مشخص سطر دارد و تار 16برگ است و هر برگ  60اسالمی ایران است و 
، ص: 29نیست. عنوان این نسخه عین عبارتی است که مالصدرا نیز به آن اشاره کرده است (

الحسن العامري به الرئیس عند اتصال أبیللشیخ هالمجالس السبع«) و عبارت است از  551
تري تر است و عنوان و متن کاملاین نسخه نسبت به نسخ دیگر، دقیق». هفی البدو و االعاد

شود ادعا کرد که در اي که میگونهدارد و بسیار موردتوجه نگارندگان قرار گرفته است؛ به
افتاد؛ زیرا بعضًا صورت اقدام به تصحیح این رساله بدون این نسخه، تصحیح کاملی اتفاق نمی

توان نسخ دیگر را یک طرف و این نسخه را اختالفات فاحشی میان نسخ وجود دارد که می
 در طرف دیگر قرار داد و صحت عبارات این نسخه کامًال مشهود است.نیز 

ي نمازي ي مدرسههاست؛ نسخهها، آغاز و عنوان آنیکی از اختالفات موجود در این نسخه
آغاز شده است و بعد از » العامري الرئیس والمجالس السبعی بین الشیخ«خوي با عنوان 

ن الرحیم قال السائل ما السبب فی ایجاد الموجد بسم اهللا الرحم«المجلس األول، عبارت 
 ).1، ص: 7آمده است (» هالمحض للخلیق

» العامري المجالس السبع بین الشیخ و«اهللا گلپایگانی با عنوان ي آیتي کتابخانهنسخه
قال السائل «ي مدرسه نمازي، عبارت آغاز شده است و بعد از المجلس األول، همانند نسخه

بسم اهللا الرحمن «آمده است. با این تفاوت که » هیجاد الموجد المحض للخلیقما السبب فی ا
 ).1، ص: 4بعد از عنوان و قبل از المجلس األول آمده است (» الرحیم

است و » بسم اهللا الرحمن الرحیم«ي غرب همدان، بدون عنوان و ي کتابخانهآغاز نسخه 
شروع شده » هفی ایجاد الموجد المحض للخلیققال السائل ما السبب «بعد از المجلس األول با 

 ).1، ص: 6است (
ي غرب همدان آغاز شده است، با این ي کتابخانهي راغب پاشا نیز همانند نسخهنسخه

 ).1، ص: 6است (» المجالس السبع بین الشیخ و العامري«تفاوت که عنوانش 
الرحیم، عنوان رساله ي دانشگاه تربیت مدرس، بعد از بسم اهللا الرحمن اما در نسخه

الحسن الرئیس عند اتصال أبیللشیخ هالمجالس السبع«متفاوت از نسخ قبلی شروع شده است: 
لمّا انتدب «و بعد از این عنوان، پس از المجلس األول، عبارت » هالعامري به فی البدو و االعاد

آمده است و کامًال » هإفتتح کالمه بأن قال ما السبب الموجد المفیض للخلیق هالسائل بالمسئل
 ).1، ص: 3متفاوت از نسخ دیگر آغاز شده است (
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 مفاتیح الغیبعنوان موجود در این نسخه کامالً بر آن چیزي منطبق است که مالصدرا در 
 ).551، ص: 29از این رساله یاد کرده است و در ادامه به آن اشاره خواهد شد (

وقتی سخن «این عبارت خاتمه یافته است: ها با مختصري اختالف، با ي نسخهپایان همه
کننده از پرسیدن خودداري کرد و قرار گذاشتند که نشست دیگري جا رسید، سؤالبدین

هاي آسمانی قرائت و تفسیر و تأویل شود و از یکدیگر جدا منعقد شود و در آن نشست، کتاب
 .»2گزار نشدسینا مسافرتی پیش آمد و این نشست برشدند، ولی براي شیخ ابوعلی 

هاي علمی دهد که ظاهراً قرار بوده نشستهاي موجود نشان میي نسخهعبارت خاتمه
سینا پیش آمده، متأسفانه نشست موعود ادامه پیدا کند اما به دلیل مسافرتی که براي ابن

 گاه برگزار نشده است. هیچ
 

 سینا. صحت انتساب رساله به ابن3
سینا دو دیدگاه مهم وجو دارد: برخی از محققان گویا درمورد انتساب این رساله به ابن

است، اما  ق ) 381(متوفاي ي در این رساله ابوالحسن عامري کنندهاند که سؤالپذیرفته
غیر از ابوعلی سینا، به  -ابوعلی مسکویه یا ابوعلی وائلی  -معتقدند شاید ابوعلی دیگري 

ري پاسخ داده باشد و معقول نیست که پیرمردي هشتاد ساله، یعنی ابوالحسن هاي عامپرسش
ساله، ابوعلی سینا، هر قدر اعجوبه باشد، سؤاالتی به قصد رأي و  عامري، از طفلی ده یازده

سینا را قطعی اي نیز نسبت رساله به ابن). در مقابل، عده476، ص: 25استفتا کرده باشد (
ي آثار ایشان هاي خود، آن را در زمره) و حتی برخی نیز در فهرست311، ص: 26اند (دانسته

) و بزرگانی همچون صدرالمتألهین شیرازي نیز در آثار مختلف  217، ص: 30اند (برشمرده
 ).115، ص: 27سینا در این رساله تصریح کرده است (خود، به نقل نظریات ابن

کنند، تالقی حدود یازده سینا بیان میه ابناي که منکرین انتساب رساله بترین مسألهمهم
سینا با انتهاي عمر ابوالحسن عامري است و لذا در نظر آنان بیان چنین سال از ابتداي عمر ابن

هاي ابوالحسن عامريِ ساله، آن هم در پاسخ به پرسشمطالب عمیقی از طفلی یازده
 نظر آمده است.هشتادساله، بعید به

توان به کالم ابوعبید جوزجانی استناد کرد که از مالزمان شیخ یدر رد این دیدگاه م 
هاي بسیاري را در اوان جوانی سینا کتابدهد ابنکند که نشان میبوده؛ او مطالبی بیان می
سینا) به من رسیده بود، اینکه او در از اخباري که از او (ابن«گوید: تألیف کرده است. او می

هاي دهه از عمر او نگذشته بود، ماهر در این علوم شده و کتاب عنفوان جوانی که هنوز دو
اعتنا ها بیهاي آنتوجه و به ضبط نسخهبسیاري تألیف کرده است؛ جز آنکه او به آثارش کم

خواستم که هر وقت از او می«کند: ). جوزجانی در ادامه تصریح می4، ص: 8» (بوده است
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مرا به متون و شروحی که در دیار خود تألیف کرده  هاي بزرگ و شروح را تألیف کند،کتاب
 (همان).» دادبود حواله می

ي خود نکاتی را بیان داشته است که نامهسینا نیز در شرح مختصر زندگیعالوه، ابنبه
را تصنیف  المجموع گوید براي ابوالحسین عروضی کتابخالف مدعاي مذکور است. او می

را تصنیف  الحاصل و المحصولشتم و براي ابوبکر برقی کتاب سال سن دا 11کردم و آن زمان 
را نیز براي او تصنیف کردم و این دو  البر و االثمشد و کتاب جلد می 20کردم که نزدیک به 

ها استنساخ نکرده است و بعد از این بود که پدرم باشند و کسی از آنکتاب فقط در نزد او می
ز بخارا به سمت گرگانج که ابوالحسین سهلی، محب این فوت کرد و ضرورتی اقتضا کرد که ا

 ).  6-2، ص: 12علوم، در آنجا وزیر بود، عزم رحیل کنم (
گویند، برخی آثار شیخ قبل از بیست سالگی و در بالد سینا و جوزجانی میطبق آنچه ابن

ن رساله خویش، یعنی در بلخ، تألیف شده است و لذا دور از واقع نیست اگر ادعا شود که ای
هایی باشد که شیخ در ابتداي جوانی و در بالد خویش، یعنی در بلخ، نیز یکی از همان رساله

هاي ابوالحسن عامري است و عامري امال کرده است؛ چراکه این رساله در پاسخ به پرسش
قمري است و شیخ در پایان عمر ابوالحسن عامري، یازده سال داشته  381ظاهراً متوفاي 

را براي ابوالحسین عروضی تصنیف  المجموعساله کتاب سیناي یازدها وقتی ابناست و لذ
هاي ابوالحسن عامري در سن ده یازده سالگی نیز دور از واقع نخواهد کند، پاسخ به پرسشمی
 بود.

سینا، شواهد و دالیلی وجود اما درمورد دیدگاه دوم یعنی صحت انتساب این رساله به ابن
 ها را به دو قسم تقسیم کرد:آن تواندارد که می

 قسم اول، دالیل و شواهدي که به خود رساله و آثار شیخ مربوط است.  
قسم دوم، دالیل و شواهدي است که خارج از رساله و آثار شیخ است و در کالم دیگران 

 بیان شده است.
ماست که  سینا، شواهد و دالیلی پیش رويي موردبحث و نیز در آثار دیگر ابندر رساله

توان به موارد ي این شواهد و دالیل میکند؛ ازجملهانتساب این رساله به ایشان را مدّلل می
 زیر اشاره کرد:

 هاي موجود این رساله. ابتدا و انتهاي نسخه1. 3
اند که به شخصیت دیگري اي از این رساله دست نیافتهنگارندگان تاکنون به هیچ نسخه

هاي موجودِ نزد نگارندگان، بدون سینا نسبت داده شده باشد؛ در انتهاي تمام نسخهغیر از ابن
ها نیز با ي نسخه). ابتداي همه31، ورق: 3(تصریح شده است » سیناابوعلی ابن«استثنا به 

گذارد؛ عنوان رساله در برخی خصوص باقی نمیشروع شده است که جاي تردید دراین عباراتی
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ي ) و در نسخه1، ص: 5و  1، ص: 4» (المجالس السبعۀ بین الشیخ و العامري«ها نسخه
ي دیگري ) و در نسخه174، ص: 7» (الرئیس و العامريالمجالس السبعی بین الشیخ«دیگري 

، 3» (هالرئیس عند اتصال أبی الحسن العامري فی البدو و االعادللشیخ هالمجالس السبع«نیز 
کند و سینا را تأیید میخوبی انتساب رساله به ابن) است. عناوین آغازین رساله نیز به1ص: 

 گذارد.جاي تردید باقی نمی
 . شباهت مطالب این رساله با آثار دیگر شیخ2. 3

هاي سینا را توجیه کند، شباهتساله به ابنتواند انتساب این راز دیگر دالیلی که می
بسیاري است که بین مطالب این رساله و مطالبی وجود دارد که در کتب معتبر شیخ، مانند 

و جز آن آمده است؛ مثالً در این رساله تصریح شده که ابتداي  اشارات و تنبیهات، شفا، نجات
). شیخ 2، ص: 5ري عقلی باشد (الوجود باید جوهموجودات و اولین معلول و مخلوق واجب

واجب است که معلولِ مبدأ اول، «نیز به این مطلب تصریح کرده است:  اشارات و تنبیهاتدر 
 ).44، ص: 11(» جوهري واحد از این جواهر عقلیه باشد

ي خلقت عالم بر اصل قدم و ازلیت خالق و حدوث ذاتی سینا دربارهعقاید و نظریات ابن
مخلوقات مبتنی است، این اصل یکی از مسائلی است که وجه افتراق و امتیاز و قدم زمانی 

زیبایی ). این مسأله، به3، ص: 11خصوص ارسطوست (سینا از متقدمین حکماي یونان، بهابن
تصویر کشیده شده است؛ در مجلس اول این رساله، وقتی بحث صدور و  در این رساله نیز به

ي فلسفه بنابر آنچه [درباره«پرسد که کننده از او میآید، سؤالمی میانابداع اولین مخلوق به
کند و بودن عالم را رد می) و شیخ ازلی2، ورق: 3» (خلقت] بیان کردي، عالم باید ازلی باشد

ازلی آن است که وجودش را حاجت به فاعلی نیست و غیرازلی آن است که «معتقد است 
 (همان).» وجودش محتاج فاعل است

). این 205، ص: 10سینا به حرکت کون و فساد قائل است (ر بحث حرکت جوهري، ابند
شود، شیخ آنگاه که به تبیین فعل طبیعت خوبی مشاهده میدیدگاه، در این رساله نیز به

شود و حرکات در فعل طبیعت به حسب انقسامات حرکات، تقسیم می«گوید: رسد، میمی
شوند و اولین قسم، حرکت به حسب جوهر است ه تقسیم میاولین تقسیم، به جهات چهارگان
 ).8، ص: 3» ( 3و آن حرکت کون و فساد است

هاي زیادي بین مطالب موجود در این رساله و کتب دیگر شیخ وجود ها و قرابتشباهت
 ي این مقاله خارج است.دارد که ذکر آن از حوصله

یلی که در کالم و آثار دیگران وجود درمورد دالیل و شواهد قسم دوم، یعنی شواهد و دال
 توان به موارد زیر اشاره کرد:دارد نیز می
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 سیناهاي گوناگون به ابنها و تاریخ نگاره. انتساب این رساله در فهرست3. 3
المجالس السبع «سینا از این رساله با عنوان دکتر یحیی مهدوي در فهرست مصنفات ابن 

ي ي خطی از آن در کتابخانهکند که یک نسخهبرد و اضافه مینام می» بین الشیخ والعامري
، 30وجود دارد ( )1461ي (ي شماره) از مجموعه28ي (راغب پاشا در استانبول به شماره

 ). 217ص: 
هاي ) و نیز عثمان ارگین و برکلمان در فهرست20ي (قنواتی در فهرست خود به شماره 

اند ي راغب پاشا معرفی کردهخود، از این رساله نام برده و یک نسخه از آن را در کتابخانه
 (همان).

ي غرب همدان، از این رساله به هاي خطی کتابخانهجواد مقصودي در فهرست مجموعه 
 ). 309، ص: 26کند (نام برده و یک نسخه از آن را در آن کتابخانه معرفی می همین عنوان

 سینا در این رساله. استناد حکما به نظریات ابن4. 3
سینا به این رساله استناد هاي ابنصدرالمتألهین در چندین موضع، در بیان دیدگاه 
، استناد این رساله را ، در مبحث سعادت و شقاوت حسی اخروياسفارکند. وي در کتاب می

الرئیس در بعضی از رسائلش که مجالس سبعه و شیخ«گوید: سینا تأیید کرده است و میبه ابن
 ).147، ص: 27( »4نام دارد نیز به این دیدگاه تمایل پیدا کرد

در مشهد ششم، در بیان چرایی اختالف فالسفه در بقاي  مفاتیح الغیباو همچنین در 
بر هالکت نفوسی که از از بدن، ضمن بیان قول اسکندر افریدوسی مبنی نفوس بعد از جدایی

کند و شیخ را مخالف این رأي اند، اقدام به طرح نظریات شیخ میقوه به فعلیت نرسیده
خالف قول اسکندر سینا در اکثر تألیفات خود، رأي بهشمارد و معتقد است که ابنبرمی

الرئیس] به سستی این قول آگاه بوده، کأنه [شیخ«ه کند کافریدوسی داده است و تصریح می
ي او هنگام دیدار با ابوالحسن گانههاي هفتپس در بعضی از رسائلش که مشتمل بر نشست

عامري است، آنگاه که به سؤال عامري درخصوص اینکه آیا این قوه [نفس] بعد از جدایی از 
» 5است بازگشتهاین قول  بهشود، شی میماند یا متالتنهایی باقی میخود، بهخوديبدن، به

 ).551، ص: 29(
ي توفیق شیخ در اثبات تجرد قوه، ضمن بیان عدماسفارمالصدرا در جاي دیگري از کتاب  

گوید که شیخ کند و میخیال انسان، به تردید وي در این مسأله در آثار مختلف اشاره می
شیخ «، به بطالن نفوس اطفال بعد از موت قائل شده است: هصریحاً در المجالس السبع

بدن، مردد بوده، پس گاهی ناچار، ي انسانی بعد از [مفارقت] سینا] در بقاي نفوس ساده[ابن
که در بعضی از ي انسانی بعد از مفارقت از بدن شده؛ همچنانقائل به بطالن نفوس ساده
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بر اینکه او معترف است به اینکه جوهر غیرجرمی، رسائل خود که مجالس سبعه نام دارد، عالوه
 ).115، ص: 27» (6شودبا بطالن جسد باطل نمی

 سینا با این رساله هاي فارسی ابنیکی از رساله. انطباق کامل 5. 3
 ا ـسینه به ابنـتر بر صحت انتساب رسالبر شواهد و مستندات فوق، مستندي قويعالوه

ي موجودات حقیقت و کیفیت سلسلهالرئیس است با عنوان اي از شیخوجود دارد و آن رساله
؛ این رساله که به زبان فارسی نوشته شده و استاد مهدي محقق و تسلسل اسباب و مسببات

ي موردبحث ما سینا منتشر شده است، کامالً بر رسالهي ابنآن را تصحیح کرده و در هزاره
ي هایی از رسالهي فارسی بخشي آن رساله ترجمهتوان گفت همهمنطبق است و می

ي موردبحث به بر صحت انتساب رسالهالمجالس السبعۀ است. این نکته شاید سندي قوي 
شمار آید و تمام دالیل و مستنداتی که براي صحت انتساب آن رساله در آنجا بیان سینا بهابن

الرئیس تلقی شود. در تواند دالیل و مستندات صحت انتساب این رساله به شیخشده است می
سینا سخن ب آن به ابنتفصیل درمورد صحت انتسا، بهحقیقت موجوداتي ي رسالهمقدمه

 شود.ي آن رساله نیز توصیه میگفته شده که مطالعه
هاي موجود عنوان شده که گفتگوي مجالس ي نسخهگونه که گفته شد، در همههمان

الرئیس و عامري بوده است. اما سؤال این است که این عامري چه کسی سبعه میان شیخ
ذر عامري، فیلسوف معروف قرن چهارم ابی ابوالحسن، محمد بن یوسف بناست؟ آیا همان 
طور که گفتیم، در آغاز سه است یا عامري دیگري است؟ همانق)  381هجري (متوفاي 

اي نشده هاي موجود رساله، به عامري تصریح شده، ولی به اسم او هیچ اشارهنسخه از نسخه
درس)، به این تصریح ي دانشگاه تربیت مهاي موجود (نسخهاست، اما در آغاز یکی از نسخه

ي دانشگاه تربیت کننده بوده است. این صراحت آغاز نسخهشده که ابوالحسن عامري سؤال
مدرس و عباراتی که از مالصدرا نیز در باال بیان شد، نشان از این مطلب دارد که گویا عامريِ 

 .ذر عامري استمحمد بن یوسف بن ابیي شیخ، همان ابوالحسن طرف مباحثه
ترین مسأله )، اما مهم106، ص: 34ق. وفات کرده است ( 381حسن عامري در سال ابوال

سال داشته است و اساساً سینا در هنگام وفات ابوالحسن عامري فقط یازدهاین است که ابن
 80آیا معقول است که بین نوجوانی با این سن و پیرمردي چون ابوالحسن عامريِ در حدود 

 فتاده باشد؟سال سن، گفتگوبی اتفاق ا
سینا ارتباط رسد بین ابوالحسن عامري و ابننظر میبرخی از محققان معتقدند که بعید به 

ي ش. در مجله 1336اي که سال رحوم مینوي در مقالهیا گفتگویی اتفاق افتاده باشد. م
منتشر شده است، درمورد  39ي ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به شمارهدانشکده

ابن أبی «گوید: سینا و ابوالحسن عامري در برخی کتب آمده، چنین میرتباطی که بین ابنا
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کند سینا، ذکر از کتابی میدر ضمن تألیفات ابوعلی ابن 20، ص2، جاألنباءعیونأصیبعه در 
ولی این رساله ...، سؤاالت سأله عنها ابی الحسن العامري و هی أربعه عشره مسأله هأجوببه نام 

سینا بوده است، ممکن نیست در جواب سؤاالتی بوده باشد که این ه بوده، اگر از ابنهرچ
که خواهیم دید، این عامري ابوالحسن عامري موردبحث، از شخص او کرده باشد؛ زیرا که چنان

هجري به دنیا نیامده بوده است و  370سینا زودتر از هجري فوت شده است و ابن 381در 
ي، زیاده از یازده سال نداشته است و معقول نیست که پیرمردي در موقع وفات عامر

کنند، هشتادساله، از طفلی ده یازده ساله، هر قدر اعجوبه باشد، سؤاالتی متناسب آن سن می
اي به قصد رأي و استفتا. پس شاید ابوعلی دیگري (مثال ابوعلی مسکویه) جوابی به نه اسئله

دهنده شده باشد و یا حتی و اشتباهی در هویت جواب سؤاالت ابوالحسن عامري داده باشد
ذر این ابوالحسن عامري که آن سؤاالت را کرده بوده است، جز از ابوالحسن محمد بن ابی

ي ي راغب پاشا (مجموعهي خطی محفوظ در کتابخانهیوسف العامري بوده باشد. در یک نسخه
اي مضبوط گانهي هفتمجالس مناظره) صورت B 162تا  150، از ورق 28ي ، رساله1461

است که بین شیخ ابوعلی سینا و الشیخ العامري واقع شده است. در این مورد نیز همان 
سخنان را باید گفت که عامري غیر از این ابوالحسن ما بوده، یا طرف مباحثه با عامري، مرد 

 ).89 - 53، صص: 33» (دیگري غیر از ابوعلی سینا بوده است
بعضی «گوید: ستاد مطهري نیز استداللی شبیه استدالل فوق دارد، ایشان میمرحوم ا

هایی ردوبدل شده است، ولی ما این ادعا را سینا رسالهاند که بین عامري و ابنادعا کرده
، ص: 1، ج25( »7سینا هنگام وفات عامري، یازده سال داشته استدانیم؛ زیرا ابنمحتمل نمی

476.( 
ي المجالس السبعۀ ، ضمن بیان رسالهنجاتي کتاب وه نیز در دیباجهپژمحمدتقی دانش

دو عامري داریم: «کند که سینا و بیان اشاراتی که به عامري شده است، تصریح میدر آثار ابن
، هنگامی که 381ي ذر یوسف عامري نیشابوري، درگذشتهیکی ابوالحسن محمد بن ابی

هندو که شاید همان باشد ابوالحسن علی وائلی، استاد ابن ساله بوده است؛ دومیسینا یازدهابن
 ).79، ص: 9» (سینا با او گفتگو داشته است، نه آن یکیکه ابن

سینا و ابوالحسن عامري گفتگو و مکاتباتی وجود داشته برخی دیگر اما معتقدند بین ابن
تصریح کرده است؛  گونه که اشاره کردیم، مالصدرا در چندین موضع به این مطلباست؛ همان

ي دیگري در جواب سؤاالت شیخ در رساله«ي عرشیه نیز گفته است: ایشان در رساله
، ص: 28» (8ابوالحسن عامري، وقتی با او دیدار داشته، به این قول تمایل پیدا کرده است

244.( 
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به پاسخ  شرح الهیات شفاالعابدین عاملی شاگرد سید داماد، در انتهاي احمد بن زین
، 21(کند سینا درمورد وجوب نصب خلیفه، در جواب سؤال ابوالحسن عامري اشاره میبنا

 ورق آخر).
سینا کند به اینکه بین عامري و ابناشاره می نزهۀ األرواح و روضۀ األفراحشهرزورى در 

م) که  992ه /  381ابوالحسن محمد بن یوسف العامري و متوفاي («مکاتباتی انجام گرفته 
 ).11، ص 25» (9سینا مکاتباتی بوده استبین او و ابن
گونه که در نقل مجتبی مینوي گذشت)، مرحوم (همان عیون االنباءاصیبعه در ابن ابی

، قنواتی در فهرست خود، عثمان ارگین و سینافهرست مصنفات ابنیحیی مهدوي در دکتر 
سینا و ابوالحسن اي بین ابنهاي خود، به وجود یک نسخه از رسالهبرکلمان نیز در فهرست

بر گونه که گذشت، عالوهها هماناند که بیانش در باال گذشت. این نقلعامري اشاره کرده
ي شیخ را نیز ابوالحسن عامري کرد، طرف مباحثهسینا مدلل میرا به ابناینکه انتساب رساله 

 کند.معرفی می
 هأجوب«اصیبعه از آن با عنوان اي که ابن ابیالبته ذکر این نکته الزم است که رساله

نام برده است، به احتمال » سؤاالت سأله عنها أبوالحسن العامري و هی أربعۀ عشرة مسألۀ
عبارتی  شرح الهیات شفاالعابدین عاملی نیز در اي است که احمد بن زینالهفراوان همان رس

درخصوص وجوب نصب خلیفه نقل کرده است و مرحوم دکتر مینوي نیز معتقد است از آن 
مجالس ) در اختیار داشته است که در 1019اي از آن را قاضی نوراهللا (متوفاي ظاهراً نسخه

ي مذکور، غیر از )، بنابراین رساله89 - 53، صص: 33ست (قول کرده ااز آن نقلالمومنین 
تواند شاهدي بر است و ما بدین جهت به آن اشاره کردیم که می هالمجالس السبعرساله 

 سینا و ابوالحسن عامري باشد.گفتگوي بین ابن
رسد براي قضاوت بین دو دیدگاه فوق بهتر است به وضعیت تاریخی نظر میهرروي، بهبه
 سینا نظري افکنده شود.انی عامري و ابنزندگ

قمري و تاریخ  370سینا در گونه که از کتب تاریخی معتبر پیداست، تاریخ والدت ابنآن
ابوعلی در این قریه [خرمتین] «گوید قمري اتفاق افتاده است. بیهقی می 428وفات ایشان نیز 

ابوعبید جوزجانی، از شاگردان ). طبق آنچه 52، ص: 14» (10متولد شد 173در ماه صفر سال 
کند مالقات کرده است و تصریح می 403و مریدان شیخ، نوشته است، او را در گرگان به سال 

قمري کامالً نزدیک  370). بنابراین والدت شیخ در 4، ص: 8سال سن داشت ( 33که قریب 
 به واقع است.

اکثر مورخان تولد او را  اما درمورد والدت ابوالحسن عامري نقل مضبوطی وجود ندارد و
اند. درمورد وفات او هم تنها نقل معتبري که وجود دارد، نقلی ق. نقل کرده 300حدود سال 
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از حاکم نیشابوري نقل کرده است. او هنگامی که سرگذشت  معجم االدباءاست که یاقوت در 
 گوید:نین میکند، چاحمد بن حسین بن مهران مقري نیشابوري را از حاکم نیشابوري نقل می

 83[احمد بن حسن مقري] درگذشت، در سن  381شوال سال  27حاکم گوید... در روز «
ي او در میدان طاهریه نماز خواندیم. در همین روز هم ابوالحسن عامري سالگی. ما بر جنازه
 ).106، ص: 34» (فیلسوف درگذشت

ي عامري مطلب درباره این نقل گرچه تنها مستند تاریخ وفات عامري است اما چون ناقل
حاکم گفت: «گوید: ظن کفر داشته، شاید چندان قوت نداشته باشد؛ چون یاقوت در ادامه می

عمر بن احمد زاهد برایم گفت: از یکی از اصحابمان شنیدم که ابوبکر بن حسین بن مهران 
تو چه کرد  اهللا را در شبی که دفن شده بود، در خواب دید. گفت به او گفتم: خداوند بارحمه

اي استاد؟ پس گفت: خداوند عزوجل ابوالحسن عامري را در قبال من قرار داد و فرمود: این 
 .)233، ص: 35( »11ي تو از آتش جهنم استفدیه

کند که ابوموسی اشعري از پیامبر (ص) نقل حاکم نیشابوري سپس به حدیثی اشاره می
مردي از این امت مردي از کفار عطا وقتی روز قیامت برسد، خداوند به هر «کند که می
 همان).( »12ي تو از آتش استفرماید این فدیهکند و میمی

سینا هنگام وفات ابوالحسن اند که ابنگونه که بعضی از محققان ادعا کردهبنابراین شاید آن
هاي بیشتري معاصر بسا که سالعامري یازده سال داشته است، چندان قوي هم نباشد؛ چه

 باشند و تاریخ والدت و وفات ابوالحسن عامري دقیق نباشد. بوده
تواند صحت گفتگوي بر مطالب فوق، یکی دیگر از شواهد تاریخی که میهرروي، عالوهبه

سینا در زمان ابوالحسن عامري و ابنسینا را تأیید کند، حضور هممیان ابوالحسن عامري و ابن
؛ نوح بن منصور سامانی از حاکمانی بود که براي دربار نوح بن منصور سامانی در بخاراست

سینا موفق به درمان امیر نوح بن ). ابن4، ص: 8اش بوعلی را دعوت کرد (درمان بیماري
که خود ي دربار او استفاده کند؛ چنانمنصور سامانی شد. از او درخواست کرد از کتابخانه

مطالعه و تحقیق بود و کتابهایی در  سینا نقل کرده است، مدتی در آن کتابخانه مشغولابن
شیخ تا قبل از  ها را نشنیده بود و بعداً هم ندید.آنجا دید که تا آن زمان ندیده بود و اسم آن

فوت پدر، در بخارا بود و قطعًا تا زمان وفات نوح بن منصور سامانی نیز در آنجا حضور داشته 
گوید سینا بوده است). شیخ میپدر ابناست (چون وفات نوح بن منصور سامانی قبل از وفات 

سال سن داشتم و را تصنیف کردم و آن زمان یازده المجموعبراي ابوالحسین عروضی کتاب 
شد و جلد می 20را تصنیف کردم که نزدیک به  الحاصل و المحصولبراي ابوبکر برقی کتاب 

باشند و کسی در نزد او می را نیز براي او تصنیف کردم و این دو کتاب فقط البر و االثمکتاب 
ها استنساخ نکرده است و بعد از این بود که پدرم فوت کرد و ضرورتی اقتضا کرد که از از آن
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بخارا به سمت گرگانج که ابوالحسین سهلی محب این علوم، در آنجا وزیر بود، عزم رحیل 
 ). 6-2، ص: 12کنم (

آورده  التقریر الوجه التقدیري مقدمه از طرفی ابوالحسن عامري نیز مطابق آنچه خود او در
خاطر ابوالحسین عتبی (وزیر نوح بن منصور سامانی) به بخارا رفت و در خدمت او است، به

 ). 259ـ  60، صص: 20کرد (بود و در مجالس علمی حضور پیدا می
را نیز در زمان اقامت در بخارا تصنیف کرد و مصنفات دیگر  األمد إلی األبدعامري کتاب 
آمده  األمد إلی األبدي خطی ) و در پایان نسخه57-55: 18جا تألیف کرد (مهمی را در همان

 ).164(همان ص: » فرغ من تصنیفه ببخاري فی شهور سنۀ خمس و سبعین و ثالثمائۀ«است: 
سینا در اوان نوجوانی رسیم: یکی اینکه ابنیبا عنایت به مطالب فوق، به دو نکته مهم م

و ابوالحسن عامري در اواخر عمر خود، در دربار نوح بن منصور سامانی حضور داشت و دیگر 
سینا کتب مهمی را تصنیف کرده است و لذا بر علوم زمان خود تسلط اینکه در آن زمان، ابن

اي برخوردار بوده و اصالً بعید نبوده العادهسینا از وضعیت علمی فوقکافی داشته است و ابن
 ي زمان خود به گفتگوي علمی بنشیند.که با عالمان و فالسفه

سینا نیز آمده است؛ بیهقی وقتی از رسائل شیخ خوبی در نقل بیهقی از ابناین مطلب به
ي رسائل او گوید ازجملهکند و میبرد، به رسائلی از شیخ بدون ذکر نام اشاره مینام می

). بنابراین این رساله 60، ص 14مسائلی است که بین او و فضالي معاصر او جریان داشت (
 ها باشد.تواند یکی از همان رسالهنیز می

سینا و ، گفتگویی بین ابنالمجالس السبعهي شاید کسی احتمال بدهد که رساله
عامري جایگزین اشتباه، ابوالحسن ابوالحسین عروضی بوده است نه ابوالحسن عامري و به

گونه که خود شیخ اشاره شد چون همانتواند صحیح باعروضی شده است؛ این احتمال نمی
کند کتابی برایش تصنیف کند و هیچ نشانی وجود کرده، ظاهراً عروضی از وي درخواست می

ي ندارد که داللت کند بر اینکه عروضی فیلسوف بوده و سؤاالت عمیق فلسفی موجود در رساله
 دبحث را او پرسیده باشد.مور

سینا با ابوالحسن عامري گفتگو و مجالست رسد که ابننظر نمیوجه بعید بههیچبنابراین به
اي از نسخ موجود داشته است. به این مطلب این نکته را نیز باید اضافه کرد که در هیچ نسخه

بوعلی دیگري غیر از ، به فرد دیگري غیر از ابوالحسن عامري و االمجالس السبعهي رساله
سینا تصریح ي نسخ موجود، به ابوعلی ابنابوعلی سینا اشاره نشده است و حتی در پایان همه

خصوص که ممکن است ابوعلی دیگري به اي را دراینشده است و هرگونه شک و شبهه
 کند.سؤاالت عامري پاسخ داده باشد، برطرف می
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گاه ابوالحسن عامري را نستوده است و ازقضا، عامري موردتنفر شیخ وجود، شیخ هیچبااین 
خاطر کند. شاید تنفر شیخ از عامري به، به بدي از او یاد مینجاتنیز بوده است، تا آنجا که در 

 گونه که در تاریخ ذکر شده، بسیار تندخو و بداخالق بوده و این نکتهاین باشد که عامري آن
گویی که با وي داشته است، در ذهن او نقش بسته باشد، یا بدین ودر همان جلسات گفت

تأثیر مند به ارسطوست، تحتدلیل که تاحدودي افکار عامري، برخالف شیخ که شدیداً عالقه
هاي فراوان کرده بود، ولی افالطون بوده و نیز شاید به این دلیل که عامري از فارابی استفاده

 ).125، ص: 1کند (برد و لذا شیخ از او به بدي یاد میی از فارابی نمیجا نامهیچ
 

 . گزارش رساله4
ي خلقت جهان است. این مسأله از اولین روز حیات ، مسألهفلسفهي یکی از مسائل عمده

حوي به آن پاسخ دهد؛ مثالً در نسعی بر آن داشته تا به مکتبیفلسفه وجود داشته و هر 
ي اسالمی نیز باید ي مسیحی تالش شد تا جهان براساس تثلیث تبیین شود. در فلسفهفلسفه

کوشیدند تا خلقت جهان، یعنی  ي اسالمیفالسفهدلیل، همینشد و بهاین مسأله حل می
 فارابیرا که عالم کثرات است، براساس وجود خداوند یگانه و واحد تبیین کنند.  مادهعالم 
ي صدور ممکن اي قائل شد که به نظریهبه پیروي از کسانی چون افلوطین، به نظریهباره دراین

 ي فیض شهرت یافت.ي صدور یا نظریهاز واجب، یا نظریه
ي صدور، در مکاتب فلسفی براي تبیین چگونگی پیدایش کثیر از واحد بسیط نظریه

ي از کثرت و دو گانگی اپرسد که آنچه عین وحدت است و هیچ شائبهطراحی شده است و می
ها ها و رنگارنگیها و چندگانگیدر ذاتش نیست، چگونه مبدأ و منشأ این همه اختالف

 اند. شود؟ و چگونه این کثرات از او شرف صدور یافته و پا به عرصه ظهور نهادهمی
طرف قائل به مبدأ واحدي براي همه کثرات سینا نیز فیلسوفی برجسته بود که ازیکابن

دانست و دیگر، آن مبدأ واحد را از هر نوع ترکب و تکثر درون ـ ذاتی، عاري مید و ازطرفبو
گریزي از این سؤال نداشت؛ لذا در آثار متعدد خود به این مسأله پرداخته است. در این رساله 

خصوص مواجه شده و درصدد تبیین آن برآمده هاي ابوالحسن عامري درایننیز با پرسش
 است.
ي طولی کثرات عالم، به تبیین ینا پس از تبیین سیر نزولی مخلوقات عالم و سلسلهسابن 

 پردازد.سیر صعودي و ترتیب اعاده و بازگشت مخلوقات عالم نیز می
او قبل از پرداختن به چگونگی صدور کثرات از مبدأ واحد، با چرایی این مسأله مواجه شد 

اي که با ابوالحسن عامري ز سلسله مجالس هفتگانهو لذا ابتدا چرایی صدور را در مجلس اول ا

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8+%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8+%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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خوبی تبیین و سپس به تبیین چگونگی صدور کثرت از وحدت پرداخت و به داشت، به
 تناقضاتی که ممکن بود در آن گرفتار شود، پاسخ داد.

 ي خلقت. فلسفه1. 4
 درحقیقت، صدور، فیضان و فوران وجودي (فیاض) در نظر پیشینیانی همچون افلوطین،  

) و 674و  704و  681ص: ص، 22دیگر، از لبریزي او هستی پدید آمده است (عبارتاست؛ به
ضرورت پدید آمد، به» او«ناپذیر بوده است. آنچه پس از این فیض و فیضان، ضروري و اجتناب

» بنگرد، در خود خویش داشت بی حرکت و بی آنکه به سویی«که او پدید آمد، درحالی
ي آن که الهیات سلبی ي صدور را متناسب با طرح و زمینهافلوطین آموزه ).669(همان، ص: 
اساس، صدور اشیا از احد، به معناي فاعلیت او نسبت به اینآمیزي کرده است. برباشد، رنگ

صورت گرفته است و  گونه که گفتیم، این صدور صرفًا به اقتضاي ذاتاشیا نیست؛ زیرا همان
طبع و ذات احد مقتضی چنین صدوري بوده است و ضرورت صدور نیز از همین اقتضاي ذات 

 ناشی شده است.
ي کثرات است، الوجود یا وحدتی که منشأ همهسینا ایجابی است. واجباما الهیات ابن

او نباشد، بلکه اي از کثرت و ترکب در سینا فقط واحد یا احدي نیست که هیچ شائبهبراي ابن
الوجود براي او، هم وحدانیت محض است و هم خیر محض، هم رب است و هم حق، واجب

سینا ي دیدگاه ابنهم علیم است و هم مرید و هم حکیم. البته در این مقاله درصدد مقایسه
خصوص نیستیم، بلکه به دورنمایی از فضاي فکري او در این رساله اشاره  و پیشینیان در این

 هاي اسالمی است.ي توحید و آموزهي صدور، برپایهشود که در تبیین مسألهمی
ها توجه داشته ي صدور در این رساله، کامالً به این آموزهالرئیس هنگام طرح نظریهشیخ 

ي گیرد، اما ضرورت آن نه براساس آموزهاست. ازنظر او اگرچه این صدور بالضروره صورت می
الوجود ذات واجب«گوید: الوجود است. او میي واجببراساس علم و ارادهاقتضاي بالطبع، بلکه 

نفسه ظهور کند، او مانند موجودات محسوس نیست که بهبا فعل خود تجلی و ظهور پیدا می
ظهور، از روي اراده و اختیار، ظهور را داشته باشد و او چون حکیم است، بین ظهور و عدم

ظهور) امري عدمی است، لذا ي وجودي است و نقیض آن (عدمکند؛ چون ظهور، امراراده می
ظهور، افضل ظهور است و حکیم همیشه بین دو طرف امکان، ظهور و عدمظهور، اشرف از عدم

 ).2، ص: 3» (کندو اشرف، یعنی ظهور را اختیار می
کنت کنزاً مخفیّاً و أردت أن أعرف فخلقت «سینا به حدیث قدسی معروف ي ابناشاره

سینا در این رساله صراحتاً به این حدیث اشاره )؛ گرچه ابن7، ص: 8است (» الخلق لکی أعرف
ي فارسی عبارات این رساله، ي حقیقت موجودات، با ذکر عین ترجمهکند، اما در رسالهنمی

 کند (همان).عنوان شاهد یاد میاز این حدیث به
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در سؤال دوم به آن متذکر شده است  شود و ابوالحسن عامرياینجا یک تناقض نمایان می
ظهور، اراده و اختیار ظهور کرده، پس عالَم که اگر خدواند همیشه و از ازل بین ظهور و عدم

 ).7، ص: 8نیز که فعل خداست و از او صادر گشته، باید ازلی باشد (
فی رفت از این تناقض و در پاسخ به این پرسش، یکی از مبانی مهم فلسسینا براي برونابن

کند و آن حدوث ذاتی و قدم زمانی عالم است. شیخ معتقد است معقول خود را مطرح می
نیست که عالم ازلی باشد؛ زیرا ازلی محتاج فاعل نیست و مخلوقات عالم چون محتاج فاعل 
هستند، ازلی نیستند؛ بنابراین مفعول ازلی، ممتنع است. ازلی من حیث هو ازلی، ضرورتاً 

 ول من حیث هو مفعول، ضرورتاً ازلی نیست (همان).مفعول نیست و مفع
نیز قدیم را به دو قسم تقسیم کرده است: قدیم به حسب ذات، آن که  نجاتشیخ در 

مبدأ و فاعل ندارد؛ و قدیم به حسب زمان، آن که ابتداي زمانی ندارد. حادث را نیز به دو قسم 
دارد؛ و حادث زمانی، آن که ابتداي  تقسیم کرده است: حادث ذاتی، آن که ذاتًا مبدأ و فاعل

 ).533-532، صص: 9زمانی دارد (
 . سیر نزولی مخلوقات عالم2. 4

کند و از ي ظهور او جستجو میسینا پس از اینکه صدور موجودات از مبدأ را در ارادهابن
پردازد. دهد، به چگونگی صدور نیز میاین منظر به چرایی صدور موجودات از مبدأ پاسخ می

» الواحد ال یصدر عنه إال الواحد«ي الوجود و قاعدهدانستن وحدت و بساطت واجباو با مسلم
دهد که در نگاه اولیه، درخصوص صدور و سنخیت بین علت و معلول، به تناقضی پاسخ می

 شود.کثرت از وحدت، به ذهن متبادر می
از او ناشی شده  ي این کثراتدیگر، همهطرف خداوند بسیط محض است و ازطرفازیک

سینا با تکمیل ي تالقی، چاهی بود که بسیاري در آن گرفتار شدند و ابناست. این نقطه
ي صدور توانست این تناقض را مرتفع سازد؛ چراکه وي با این نظریه مدلی از عالم ارائه نظریه

 شوند.می الوجود صادري طولی، از واجبي کثرات در یک ترتیب یا سلسلهداد که در آن، همه
گیرد؟ و حلقات آن چه ماهیتی دارند ي طولی چگونه شکل میاما باید دید که این سلسله

 رسد؟ي آن چگونه به مادیات و امور زمینی میو دامنه
الوجود ي سینوي صدور، کثرات موجودات، مستقیماً و بالواسطه از واجبمطابق نظریه

شوند، بلکه موجودات یکی پس از دیگري و هر موجودي از مجراي موجودات قبل صادر نمی
گیرد و شرف نحو ابداع است، میاز خود، از امر باري تعالی فیض وجود را که فعل خداوند به

شود، ي الواحد، آنچه بالواسطه از واجب تعالی صادر مین براساس قاعدهیابد. همچنیصدور می
به زیرا این تکثر و ترکب باتوجه)؛ 512، ص: 9(تواند کثرت و ترکب خارجی داشته باشد نمی

بنابراین در این رساله توضیح توضیح و تحلیل نیست.  الوجود، قابلي واجبوحدت محضه
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موجودات، از اشرف جواهر و ابسط جواهر و سزاوارترین  دهد که واجب است که ابتدايمی
ها به شناخت خود و شناخت موجِد خود باشد و جز عقل هیچ موجودي جامع این آن

طریق ابداع، از امر باري تعالی صادر پس عقل اولین موجودي است که بهخصوصیات نیست. 
 ). 512 ، ص:9شود (می

ي علل فاعلی (جز مبدأ ي الهی است که همهقوهدرحقیقت، فاعل نیست، بلکه » امر«
طریق ابداع از امر ) و اینکه گفتیم عقل به4، ص: 3گیرند (اول)، در فعل خود از آن کمک می

واسطه است، وگرنه مبدع حقیقی عقل، خودِ صادر شده، براي تنزیه باري تعالی از فعل بی
 باري تعالی است.

یک از هیچ«نیز به این مطلب تصریح کرده است: جاتني اول الهیات سینا در مقالهابن
الوجود نیستند، بلکه اجسام و صور اجسام که کماالت اجسام هستند، معلول قریب واجب

معلول اول، عقل محض است؛ چون عقل محض صورتی است که به ماده تعلق ندارد و اول 
 ).652، ص: 10» (عقول مفارقه است

به بساطتی شود، باتوجهامر باري تعالی ابداع می يواسطهاما عقل که صادر اول است و به
تواند رو نمیدار تبیین تمام این کثرات آسمانی و زمینی باشد و ازاینتواند عهدهکه دارد نمی

 ها باشد.منشأ وجود آن
پردازد. او معتقد است عقل اول ي تبیین تکثرات عالم میسینا در مجلس دوم، به ادامهابن

ها به شناخت اشرف جواهر و ابسط جواهر و سزاوارترین آنع صفات مذکور است، چون جام
است؛ پس او نیز مثل محسوسات نیست که براي غیرخود ظاهر  خود و شناخت موجِد خود

شدن او نیز در گرو حصول اثر و خود شناخته شود، بلکه ظهور او و شناختهخوديباشد و به
ظهور، عارف است، اختیار و رف امکان، یعنی ظهور و عدمفعل اوست و چون به افضل از دو ط

 ).5، ص: 3دهد (ظهور ترجیح میکند و ظهور را بر عدمي ظهور میاراده
شود تا انیت او نیز اینجاست که صادر اول نیز براي انشاء جواهر مادون خود برانگیخته می

ترین جوهر به نفس نزدیککند. ) و لذا جوهر نفس را انشاء می6شناخته شود (همان، ص: 
ي شوقیه و تر است؛ چون مرکب از دو قوهعقل است و ازنظر وحدت و بساطت، از عقل پایین

تر است؛ چون گرچه از وحدت خارج شده است، غلبه است و از جواهر دیگر به عقل نزدیک
 ان). ي بعد از وحدانیت است (همولی بر اثنینیت اکتفا کرده است و اثنینیت اولین مرتبه

ي امر باري تعالی، امکان معرفت و شناخت افضل از دو نفس با اشراق نور عقل و افاضه
کند و لذا چون ذات نفس نیز مثل اشیاء ظهور را پیدا میطرف امکان، یعنی ظهور و عدم

ي فعل او وسیلهخود براي غیرخودش شناخته شود، پس بهخوديمحسوس نیست که به
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کند و فعل او هم اختراع طبیعت است. بنابراین در این پیدا میشود و ظهور شناخته می
 کند.ي طولی، نفس نیز طبیعت را اختراع میسلسله

ي هدایت شیء. ي تحریک شیء و قوهجوهر طبیعت سه ویژگی دارد: میل به شیء، قوه
باري ي امر ي افاضهوسیلهدهد؛ نفس بهسینا معتقد است هر سه ویژگی را نفس به او میابن

ي شوقیه، طبیعت را به تحریک عنصریات ي قوهوسیلهکند و بهتعالی طبیعت را احداث می
دارد، اما طبیعت به کماالت مختص به هریک از عنصریات علم ندارد سوي کماالتشان وامیبه

اي که ازطریق جوهر عقل به نفس افاده شده، طبیعت را به هدایت ي قوهوسیلهو لذا به
 ).13-12، صص :3دارد (سوي کماالتشان وامیعنصریات به
سینا درمورد چرایی صدور کثرت از مبدأ وجودي بیان کرد و همواره درمورد عقل قبالً ابن

ها هاست؛ آني صدور موجودات و تکثرات، ظهور آنو نفس نیز تأکید کرده بود که فلسفه
د ظهور یافته و براي غیرخود خود آشکار نیستند و با فعل خوخوديچون جسمانی نیستند، به

سینا طبیعت نیز محسوس نیست و لذا براي ). ازنظر ابن1شوند (همان، ورق: شناخته می
دارد و سپس آن را اینکه شناخته شود، نفس با کمک امر، او را بر احداث و ایجاد جسم وامی

 کند تا در آن تصرف کند.با جسم مقارن می
ي آغاز جسم است، احداث منزلهي اولیه را که بهوند، نقطهي امر خداواسطهدرواقع نفس به

ي کند. طبیعت با کمک قوهکند و آن را با طبیعت کلی که ذاتا محرّك است مقارن میمی
ترتیب، بُعد طولی حاصل ایندهد، بهصورت مستقیم حرکت میي نفس، نقطه را بهشوقیه

حرکت صورت عرضی بهت خط را نیز بهشود که اولین بُعد است و خط نام دارد. طبیعمی
شود و بار سوم، سطح را آورد و بُعد دوم که عرض یا بسیط مسطح نام دارد، حاصل میدرمی

آید و جسم وجود میآورد و ُبعد سوم که عمق نام دارد، بهحرکت در میصورت عمقی بهبه
کند و با تکمیل میتري، شکل (کروي) جسم را کند، آنگاه با احداث کاملتحقق پیدا می

 ). 18 - 17رسد (همان، صص: پایان میپیدایش اجسام عنصري، قوس نزولی خلقت به
داند. سینا همچون متقدمین خود، عناصر را در آتش و خاك و آب و هوا منحصر میابن

او در این رساله، در مجلس چهارم، به بیان علت تقسیم اجسام عنصري به چهار قسم نیز 
کند؛ به این نحو که آن جزء از جسم عنصري که ها را بیان میي تکوّن آننحوه پردازد ومی

شود و کند و درنتیجه، شدیداً گرم میبا آخرین فلک مجاور است، با حرکت فلک حرکت می
شود شود؛ پس عنصري پیدا میشود و انبساط موجب خشکی میاز گرما انبساط حاصل می

ما دورترین جزء جسم عنصري از فلک که مرکز محسوب گرم و خشک که همان آتش است و ا
شود شود و از سرما انقباض حاصل میحال ساکن است، در اثر سکون سرد میشود و درعینمی

کند سرد و خشک که زمین شود، پس عنصري تکون پیدا میو انقباض نیز موجب خشکی می
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شود و ، سرد و مرطوب میاست. اجزاء بین این دو عنصر، آن قسمت که نزدیک زمین است
شود و عنصر آید و قسمت دیگر که مجاور آتش است گرم و مرطوب میصورت آب درمیبه

 ). 30-29، صص: 3آید (وجود میهوا به
خواهد که مروري بر مطالب گذشته پذیرد و ابوالحسن عامري از او میمجلس دوم پایان می

عامري، به اوصاف حقیقی ذات هریک از علل داشته باشند و لذا در مجلس سوم، با درخواست 
ها و توصیف هریک نسبت به موجِدش ي قوس نزولی و انواع فعل آنو معلوالت سلسله

 پردازد.می
سینا ذات باري تعالی حق محض و فعلش فیض محض است. ذات امر، قدرت ازنظر ابن

ذات عقل، علم محض منزله تدبیرگري کامل باري تعالی است و فعلش ابداع است. محض و به
ي مأمور سیاسی، مطیع سیاست امر الهی است و فعلش انشاء است. ذات نفس، منزلهو به

ي ي شاگرد باهوش عقل بوده و فعلش اختراع است. ذات طبیعت، ارادهمنزلهحیات محض و به
 منزله ابزار نفس است و فعلش به اعتبار حرکات چهارگانه اسامی مختلف دارد: بهمحض و به

اعتبار حرکت در جوهر، کون و فساد؛ به اعتبار حرکت در کم، نمو و اضمحالل؛ به اعتبار 
-19شود (همان، صص: حرکت در کیف، استحاله و به اعتبار حرکت در أین، انتقال نامیده می

21.( 
منزله ماده براي طبیعت است و چون انفعال محض است، اما ذات جسم، عنصر محض و به

توسط توسط طبیعت است، یا بهو اگر احیاناً فعلی از آن صادر شود، یا به فعل خاصی ندارد
 ).21نفس (همان، ص: 

سینا راز صدور موجودات از مبدأ اول و متعاقب آن، از عقل و گونه که گفتیم، ابنهمان
ها براي غیرخود ظهور آننبودن آن مبادي و عدمي طولی، در محسوسنفس را در یک سلسله

بر  ها با اراده و اختیارِ ظهور، و ترجیح ظهورو معتقد بود که به همین دلیل آن دانستمی
نفسه براي شوند، اما جسم چون فیظهور، ازطریق فعل خود، براي غیرخود شناخته میعدم

 شود و علم و اراده نیز ندارد، فعلی هم ندارد.غیرخود شناخته می
ي نزولی مثالی ریک از مبدأ خلقت و سلسلهسینا براي تقریب به ذهن، براي افعال هابن

ي رأي اصیل و ي امر از جانب باري تعالی مانند افاضهکند. او معتقد است که افاضهبیان می
مانند ابداع عدد چهار از ضرب دو  ي عقل کامل است. ابداع عقل توسط امر،درست از ناحیه

لف در افراد نظامی با صداي طبل در دو است. انشاء نفس توسط عقل مانند انشاء حرکات مخت
ي موزون توسط و شیپور است. اختراع طبیعت توسط نفس مانند اختراع و سرودن قصیده

ي این افعال با کلمات احداث، خلق، فعل و جعل انسان شاعر است. البته در ادیان، از همه
 ).23-22شود (همان، صص :تعبیر می
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شدن عنصریات به اقسام جسم و علت تقسیمگونه که اشاره شد، در مجلس چهارم همان
کند و به تبیین خلق مرکبات جزئیه نیز به چهار قسم آتش، خاك، آب و هوا اشاره می

 داند.پردازد و آغاز سیر صعودي مخلوقات را از اولین ترکیب عناصر مذکور میمی
 . سیر صعودي مخلوقات عالم3. 4

هاي که در عنوان یکی از نسخهند چناني ارزشمگونه که اشاره شد، این رسالههمان
ي پنجم، تصریح شده است، درخصوص بدو و اعاده، یعنی تبیین سیر نزولی و موجود، نسخه

سیر نزولی و صدور موجودات جهان از مبدأ اول، از عالی به دانی،  صعودي خلقت است. تبیین
سیر نزولی عالم خلقت، به یافتن سینا در انتهاي مجلس چهارم و با پایاناز نظر گذشت. ابن

 پردازد.ها از دانی به عالی، در قوس صعودي، میتبیین سیر صعودي و بازگشت آن
ها دو چیز هاست؛ تفاوت آنترتیب بازگشت موجودات برعکس ترتیب نزولی و پیدایش آن

است: یکی اینکه ترتیب نزولی، ذاتی و غیرزمانمند است ولی ترتیب صعودي، ذاتی نیست، 
زمانمند بوده، تابع شرایط زمانی و مکانی است؛ تفاوت دوم اینکه در ترتیب نزولی، علل بلکه 

 قبلی در علیت علل بعدي حضور دارند.
لحاظ خواص چهارگانه، به اسطقسات سینا اجسام بهگونه که گفته شد، از منظر ابنهمان

ها، سیر صعودي آنشوند و با اولین ترکیب چهارگانه (آتش و خاك و آب و باد) تقسیم می
شود. این ترکیب درواقع معلول حرکت عناصر است؛ حرکت عناصر توسط موجودات آغاز می
بر گونه که گفته شد، طبیعت ذاتا محرّك است و عالوهافتد؛ چون همانطبیعت اتفاق می

 سوي کماالتشان را نیز دارد.ها بهي هدایت آنتحریک اجسام، قوه
افتد؟ باید توجه داشت که فرایند سیر تکاملی موجودات، فاق میاما این فرایند چگونه ات

در اثر حرکات چهارگانه، یعنی حرکت در کمّ (نموّ و اضمحالل)، حرکت در جوهر (کون و 
شود که فعل فساد)، حرکت در کیف (استحاله) و حرکت در أین (حرکت نقله) حاصل می

مه دارند؛ زیرا افزایش و کاهش در طبیعت است. درضمن، این چهار حرکت با یکدیگر مالز
مقدار جسم، یعنی نمو، مستلزم تغییر در جوهر، یعنی کون و فساد است و کون و فساد نیز 

جاشدن اجرام آسمانی، یعنی حرکت نقله مستلزم استحاله است و استحاله نیز در اثر جابه
 ).35-34، صص: 3شود (حاصل می

ي ماده منزلهون انفعال محض است، بهگفته شد که ذات جسم، عنصر محض است و چ
شود؛ براي طبیعت است. پس ترکیب در اجسام از یک فعل و انفعال و تاثیر و تأثر ناشی می

فعل و تأثیري که طبیعت عامل آن است و انفعال و تأثري که مربوط به جسم و عنصر است 
است و لذا ازنظر و گفته شد که فعل طبیعت، تحریک و نیز هدایت اجسام به کماالت خود 

سینا، اولین تأثیر طبیعت در جسم این است که با تحریک جسم، اجزاي خالص را از اجزاي ابن
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تر را براي پذیرش و قبول اثر نفس دهد و اجزاي خالص هر نوعِ پایینناخالص آن تمییز می
عت کند و با پذیرش صورت جوهري نفس، عمل طبیکه همان صورت نوع باالتر است، مهیا می

 ).42و  27، صص: 3پذیرد (پایان می
ي ماده هستند منزلهترتیب، اجزاي خالص عناصر و اسطقسات، براي پذیرش نمو بهبدین

ي ي ماده هستند و باالترین مرتبهمنزلهو جوهرهاي خالص نباتی، براي پذیرش قوه حسی به
 ).43 ي ماده است (همان، ص:منزلهي ادراك، بهحسی نیز براي پذیرش قوه

ي حس المسه را دارد که باالترین موجود نباتی و ي نبات، فقط قوهباالترین مرتبه
ي نباتات این قوه را ندارند. این مرحله شود؛ گرچه همهترین موجود حیوانی محسوب میپایین

 ). 43شود (همان، ص: ي طبیعت و آغاز تدبیر نفس حیوانی محسوب میپایان تسلط قوه
ي حرکت اختیاري، به ي اداراك حسی و ادامهوسیلهیز با آغاز فعل خود بهنفس حیوانی ن

رسد؛ نفس حیوانی نهایتًا ي انسانیت میترین مرحلهي حیوانیت و پایینباالترین مرحله
اي ي حیوانی در خلوص و پاکی وارد مرحلهتواند ادراکات خود را حفظ و ضبط کند و قوهمی
 ). 44رسد (همان، ص: ن به حد کمال میي تخیل در آشود که قوهمی

ي نفس ناطقه، استعداد ادراك صور کلی یا همان عقل هیوالنی ي قوهاما اولین مرتبه
است، سپس نفس انسانی با ادراك معانی کِل مجرد از ماده، مانند مقوالت عشر و نیز معانی 

ي عقل مستفاد به مرحله رسد و پس از آن،ي عقل بالملکه میبدیهی و مبادي علوم، به مرحله
رسد. ي عقل فعال میبا احاطه و آگاهی به حقایق جهان، به مرحله نهایتدر گذارد و قدم می

پیوندد (همان، کند و به عقل کل میدرواقع در این مرحله، انیت کامل انسان تحقق پیدا می
 ).52-50صص: 

تواند فروپاشی قالب تن می ابوالحسن عامري با طرح این سؤال که آیا نفس انسانی بعد از
جداي از اعضا جسمانی به حیات خود ادامه دهد یا اینکه با اضمحالل کالبد، آن نیز فانی 

کند که نشان از تشتت )، شیخ را به یکی از مباحث مهمی وارد می562شود (همان، ص: می
 ره داشته است.آراي شیخ در این زمینه دارد و قبالً گذشت که مالصدرا نیز به این مطلب اشا

اي نرسیده باشد که سینا در پاسخ سؤال فوق معتقد است تا زمانی که نفس به مرحلهابن
تواند بعد از مرگ تن، جداي از اعضاي تنهایی فعل خاص خود را داشته باشد، نمیبتواند به

اي تبهرود. اما اگر به مرشدن بدن، نفس نیز از بین میجسمانی ادامه حیات بدهد و با متالشی
گیري از اعضاي جسمانی افعال خاص خود را انجام دهد، از تجرد برسد که بتواند بدون بهره

 شدن بدن باقی بماند و به سعادت برسد (همان).تواند بعد از متالشیمی
کند این است که نفس انسانی بعد از مفارقت از بدن آخرین سؤالی که عامري مطرح می

 ).58همان، ص: شود (عاقبت آن چه میچه سرانجامی خواهد داشت و 
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سینا این سؤال را به شناسایی احوال بعد از مرگ و چگونگی ثواب و عقاب موکول ابن
ي آن را کند که این جلسه گنجایش همهداند که مستلزم بحث مفصل است و بیان میمی

گر موکول کند و شرح و تفصیل آن را به نشستی دیندارد؛ لذا به پاسخ مختصر بسنده می
گاه آید، متأسفانه نشست موعود هیچسینا مسافرتی پیش میکند. البته چون براي ابنمی

 شود.برگزار نمی
اند و ي موجودات ذاتاً مطیع حق محضدهد که همهنحو اختصار توضیح میسینا بهابن

وهر هر موجودي به نسبت نزدیکی به او، جاللت ذات، شرافت جوهر و نفوذ سیطره دارد. ج
ترین موجود به حق محض است، ولیکن جوهر عقل مادامی که مقارن و همراه عقل نزدیک

شود و با جداشدن از این هیکل و کالبد است، به مقام پاکی محض و کمال مطلق نایل نمی
شود و به آرزوي نهایی خود شدن به حق محض، پاك و خالص میهیکل و بدن، براي نزدیک

شوند و بدون تحمل رنج و مشقت، به بدون هیچ مخالفتی مطیع او میي اشیا، رسد و همهمی
رسد. این فوز ذاتی و سرور حقیقی و لذت اصلی و شادمانی ازلی هاي خود میي خواستههمه

 ).58، ص: 3تصور نیست (است و براي موجودات هیچ حالتی باالتر از آن قابل
 

 گیري. نتیجه5
سیناست که ، یکی از آثار فلسفی ابن»فی البدو و االعاده هالمجالس السبع«ي رساله

ي خلقت و راز آفرینش و نیز بازگشت مخلوقات ي مطالب ارزشمندي در فلسفهدربرگیرنده
است که در پاسخ به سؤاالت ابوالحسن عامري بیان شده است. در این مقاله با بررسی و 

سینا و هویت له و انتساب آن به ابنتحقیق زوایاي مختلف این رساله، ازجمله سندیت رسا
 دست آمده است:کننده و نیز محتواي آن، نتایج زیر بهسؤال
کننده، یعنی ابوالحسن سینا و نیز در هویت سؤالبرخی در انتساب این رساله به ابن .1. 5

به دالیل و شواهد مختلفی که در این مقاله بیان شد، اند. اما باتوجهعامري، تشکیک کرده
کننده در این رساله، سینا صحیح است و سؤالتوان ادعا کرد که انتساب این رساله به ابنیم

ذر عامري، فیلسوف معروف قرن چهارم هجري، ابوالحسن، محمد بن یوسف بن ابیهمان 
 است.ق.  381متوفاي 

و سینا در این رساله موردتوجه قرار داده است، چرایی یکی از مسائل مهمی که ابن .2. 5
گیرد، الوجود، بالضروره صورت میي آفرینش است؛ ازنظر او، صدور موجودات از واجبفلسفه

الوجود ي واجبي اقتضاي بالطبع که براساس علم و ارادهاما ضرورت آن نه براساس آموزه
نفسه ظهور الوجود مانند موجودات محسوس نیست که بهاست. او معتقد است ذات واجب

کند و چون حکیم است، الوجود با فعل خود تجلی و ظهور پیدا میواجب داشته باشد، بلکه
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وجود کند و لذا مخلوقات بهظهور، از روي اراده و اختیار، ظهور را اراده میبین ظهور و عدم
کنت کنزاً مخفیّاً و أردت أن أعرف فخلقت «سینا به حدیث قدسی معروف ي ابنآیند؛ اشارهمی

  است.» الخلق لکی أعرف
ي پیدایش کثرت مخلوقات از ي صدور، نحوهسینا در این رساله با طرح نظریهابن .3. 5

مبدأ واحد و نیز بازگشت مخلوقات به مبدأ وجودي و سیر صعودي مخلوقات را نیز تبیین 
ي صدور که در مکاتب فلسفی براي تبیین چگونگی پیدایش کثیر از واحد کرده است. نظریه

اي از کثرت و دوگانگی سد آنچه عین وحدت است و هیچ شائبهپربسیط طراحی شده است، می
شود ها میها و رنگارنگیها و چندگانگیدر ذاتش نیست، چگونه مبدأ و منشأ این همه اختالف

سینا از منظر ابناند. و چگونه این کثرات از او شرف صدور یافته و پا به عرصه ظهور نهاده
ي علّت و ها در یک سلسلها ترتّب طولی و نزول آنچگونگی صدور کثرات از مبدأ واحد ب

ترین که عالی» عقل«از مبدأ اول، » امر«ي شود؛ بدین ترتیب که با افاضهمعلولی حاصل می
شود و از نفس، انشاء می» نفس«ي عقل، واسطهشود و بهترین موجود است، ابداع میو شریف

نفس، در اثر حرکت از نقطه در سه  شود و از طبیعت، تحت تسخیراختراع می» طبیعت«
کند. در اینجا سیر نزولی خلقت پایان جهت (طول و عرض و عمق)، جسم تحقق پیدا می

 پذیرد.می
لحاظ خواص چهارگانه، به اسطقسات چهارگانه (آتش و خاك و آب و باد) تقسیم اجسام به

. بدین ترتیب که طبیعت شودها، سیر صعودي موجودات آغاز میشوند و با اولین ترکیب آنمی
دهد کند و با تولید مثل ادامه میمتحرك در عناصر جسمانی، رشد خود را با تغذیه شروع می

شود ي پذیرش صورت حیوانی میآید و نبات نیز در اثر حرکت، آمادهصورت نبات درمیو به
 آید.صورت انسان درمیو سپس به

تدریج تکامل صورت عقل هیوالنی بوده و بهانسان نفس ناطقه دارد. نفس ناطقه در ابتدا به 
صورت عقل صوري یا کند و بهکند و با اشراق جوهر عقل، بدیهیات اولیه را درك میپیدا می

شود و باالخره آید و هنگامی که قدرت استدالل پیدا کرد، عقل مستفاد میعقل بالملکه درمی
ي حقایق ي معانی و علوم احاطه پیدا کرده و به همهیابد که به همهاي ارتقا میحلهبه مر

کند و در این مرحله است که انیت واقعی آن عالم، حتی ذات باري تعالی شناخت حاصل می
شود. بنابرین موجود طبیعی در سیر صعودي خود، به یابد که عقل فعال نامیده میتحقق می

 آید. صورت آن درمید و بهپیوندعقل فعال می
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 هایادداشت
 381ذر عامري، فیلسوف معروف قرن چهارم هجري، متوفاي . ابوالحسن، محمد بن یوسف بن ابی1

 ق.
و تواعدا لعقد مجلس یتلی فیه الکتب  هأمسک السائل عن المسئل ه. و لمّا إنتهی الکالم إلی هذه الجمل2

 فلم یجتمعا. هسینا حرکعلی ابن للشیخ أبیو یتأول و افترقا و اتفق  هالمنزل
 هاألولی ینقسم إلی جهات أربع هینقسم بحسب إنقسام الحرکات و هی فی القسم ه. فعل الطبیع3

 الکون و الفساد... . هبحسب الجوهر و هی حرک هأحدها الواقع
 .هلسبعا بالمجالس ه. و الشیخ الرئیس أیضا مال إلى هذا الرأي فی بعض رسائله الموسوم4
سبعه له عند  . کأنه استشعر بوهن هذا القول فرجع عنه فی بعض رسائله المشتمله على ذکر مجالس5

الحسن العامري به مجیبا عن السؤال بأنه هل یجوز أن یتفرد هذه القول بعد انتقاض القالب اتصال أبی
 مفاتیح الغیبصدرا در . البته این عبارت در متن مجالس سبعه با آنچه مالبنفسها أو هی متالشیه

هل یجوز أن ینفرد و یبقی هذه «گونه است: آورده است کمی تفاوت دارد و عبارت متن رساله این
 ».بعد انتقاض القالب بنفسها أو هی متالشیه مضمحلّه عند إنتقاضها هالقو

لقول ببطالنها إلى ا ه. صار [الشیخ] متحیرا فی بقاء النفوس الساذجۀ االنسانیۀ بعد البدن فاضطر تار6
على أنه معترف بأن الجوهر الغیر الجرمی ال یبطل  هالسبع کما فی بعض رسائله المسمّى بالمجالس

 .ببطالن الجسد
سینا. ولکن نحن ال نحتمل ذلک، ألن . و ادّعى بعضهم أنّه قد تبودلت رسائل بین العامري و ابن7

 سینا کان عمره حین وفات العامري أحد عشر عاما.ابن
 الحسن العامري عند اتصاله بالشیخ.أخرى فی سؤاالت أبی ه. قد مال [الشیخ] إلیه فی رسال8
سینا م) الذي کان بینه و بین ابن 992ه/  381. أبوالحسن محمد بن یوسف العامرى و المتوفی (9

 مکاتبات.
 .هسبعین و ثالثمائ ه[خرمتین] فی صفر سن ه. ولد أبوعلی بهذه القری10
من اصحابنا یذکر انه رأي ابابکر ابن  هکم: فحدثنی عمر بن احمد الزاهد قال: سمعت الثق. قال الحا11

الحسین بن مهران، رحمه اهللا، فی المنام فی اللیله التی دفن فیها، قال فقلت: ایها االستاذ ما فعل اهللا 
 .بک؟ فقال ان اهللا عزوجل اقام اباالحسن العامري بحذائی و قال: هذا فداوك من النار

. قال رسول اهللا (ص) اذا کان یوم القیامه اعطی اهللا کل رجل من هذه االمه رجال من الکفار فیقول 12
 هذا فدائک من النار.

. فلیس شیء من االجسام و ال من الصور التی هی کماالت االجسام معلوال قریبا له، بل المعلول 13
 .هلمفارقو هو اول العقول ا هال فی ماد هاالول عقل محض النه صور

 

 منابع

 ، تهران: هرمس.پرتو خرد)، 1394( ،. ابراهیمی دینانی، غالمحسین1
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 هبیروت: دارمکتب، ، شرح و تحقیق نزار رضاعیون األنباء فی طبقات األطباءتا)، (بی ،اصیبعه. ابن ابی2

 .هالحیا

، 114ـ  186ي شمارهي مخطوط، ، نسخهالمجالس السبعهتا)، (بی ،سینا، حسین ابن عبداهللا. ابن3
 ي ملی.تهران: کتابخانه

، 59/35ـ  6/6879ي ي مخطوط، شماره، نسخهالمجالس السبعهتا)، (بی ،_______________. 4
 اهللا گلپایگانی قم.ي آیتقم: کتابخانه

، 28/1461ي ي مخطوط، شماره، نسخهالمجالس السبعهتا)، (بی ،_______________. 5
 ي راغب پاشا.هاستانبول: کتابخان

، همدان: 32/1187ي ي مخطوط، شماره، نسخهالمجالس السبعهتا)، (بی ،_______________. 6
 ي غرب همدان.کتابخانه

، خوي: 660ي ي مخطوط، شماره، نسخهالمجالس السبعهتا)، (بی ،_______________. 7
 ي مدرسه نمازي.کتابخانه

در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب رساله )، 1383( ،_______________. 8
 ، مصحح موسی عمید، مقدمه مهدي محقق، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.و مسببات

ي ، با ویرایش و دیباجهمن الغرق فی بحر الضالالت هالنجا)، 1387( ،_______________. 9
 پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.محمدتقی دانش

، تصحیح ابراهیم مدکور و سعید زاید، قم: الشفاء (الهیات)تا)، (بی ،_______________. 10
 اهللا مرعشی نجفی.ي آیتکتابخانه

 ي ِ، قم: کتابخانه2، شرح فخر رازي، ج االشارات والتنبیهاتق)، 1404( ،_______________. 11
 اهللا مرعشی نجفی. آیت

 اله مرعشی.  تآی ي، قم: کتابخانهزدوجه فی المنطقالم هالقصیدتا)، (بی ،_______________. 12

 ، تهران: خوارزمی.2، ترجمه محمدحسن لطفی، ج مجموعه آثار افلوطین)، 1366( ،. افلوطین13

ـ 1946( ،. بیهقی، ظهیرالدین14 ، به کوشش محمد کردعلی، دمشق: االسالم حکماء تاریخق)، 1365م 
 الترقی. مطبعه

، هاي خطی فارسی در کتابخانه راغب پاشافهرست نسخه)، 1392( ،. حسینی، سید محمدتقی15
 تهران: مجمع ذخائر اسالمی با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.

 .74، سال اول، شماره دوم، ص آئینه میراث، »المجالس السبع«)، 1377( ،. صدرائی خوئی، علی16
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هاي خطی کتابخانه فهرست نسخه)، 1388( ،. صدرائی خوئی، علی و حافظیان بابلی، ابوالفضل17
ي فرهنگی پژوهشی ، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، قم: مؤسسهاهللا گلپایگانیعمومی آیت

 ي مجلس شوراي اسالمی.الجواد و کتابخانه

، تهران: علمیه نمازي خوي هاي خطی مدرسهفهرست نسخه)، 1376( ،. صدرائی خوئی، علی18
 مفاخر فرهنگی.انجمن آثار و 

، با مقدمه و تصحیح سبحان خلیفات؛ ترجمه رسائل ابو الحسن عامرى)، 1375( ،. عامري، ابوالحسن19
 مهدي تدین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ب) 393(2163ي مخطوط، شماره نسخه، التقریر الوجه التقدیرتا)، (بی  ،___________. 20
  .پرینستونپرینستون: کتابخانه دانشگاه 

، نسخه الوثقی فی شرح الهیات شفاء همفتاح الشفاء والعروتا)، (بی ،العابدین. عاملی، احمد ابن زین21
 ، اصفهان: کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان.17223مخطوط، شماره 

 ، ترجمه سید جالل الدین مجتبوي، تهران: مرکزتاریخ فلسفه)، 1362( ،. کاپلستون، فردریک22
 انتشارات علمی و فرهنگی.

، زیر نظر: مهدي محقق، تهران: بیان الحق بضمان الصدق)، 1373( ،. لوکري، فضل بن محمد23
 ایستاك.

، صص: 27، شماره خردنامه صدرا، »سینارساله المجالس السبعه ابن«)، 1381( ،. محمدي، مقصود24
 .39ـ 33

 .انتشارات صدرا: تهراناسالم و ایران، خدمات متقابل  )،1362( ،. مطهري، مرتضی25

، هاي خطی کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدانفهرست نسخهتا)، (بی ،. مقصودي همدانی، جواد26
 همدان.

، بیروت: دار 9، ج هاألربع هالمتعالیه فی األسفارالعقلی هالحکم)، 1990( ،ابراهیم. مالصدرا، محمدبن27
 احیاء التراث العربی.

، ترجمه و تصحیح محمد خواجوي، تهران: انتشارات عرشیه) 1391( ،_______________. 28
 مولی.

، تصحیح: محمد خواجوي، تهران: مؤسسه مفاتیح الغیب) 1363( ،_______________. 29
 تحقیقات فرهنگی.

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. سیناهاي مصنفات ابنفهرست نسخه)، 1333( ،. مهدوي، یحیی30

 ، به اهتمام دکتر مهدي محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. القبساتق)، 1367( ،. میرداماد31
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 ، تهران: نشر سید جمال الدین میردامادي.هاثنی عشر رسالق)، 1397( ،. میرداماد32

ي دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مجله، »از خزاین ترکیه«)، 1336( ،. مینوي، مجتبی33
 .89 -53، صص: 39، شماره رانته

 ، ترجمه و پیرایش عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات سروش.معجم األدباء) 1381( ،. یاقوت حموي34

 ، بیروت: دارالغرب االسالمی.1، تحقیق احسان عباس، جمعجم األدباءتا)، (بی ،_______. 35
 


