ابن سینا
اِبْن ِ سینا ،ابوعلى حسین بن عبداهلل بن سینا (428 -370ق 1037 -980/م ) ،بزرگ ترین فیلسوف مشایى و پزشك
نامدار ایران در جهان اسالم .
زندگى و سرگذشت
ابن سینا در حدود 370ق  980/م در بخارا زاییده شد .پدرش از اهالى بلخ بود و در دوران فرمانروایى نوح ابن منصور
سامانى (387-366ق 997-977/م ) به بخارا رفت و در آنجا در یكى از مهم ترین قریه ها به نام خَرمَیثَن در دستگاه
اداری به كار پرداخت  ،او از قریه ای در نزدیكى آنجا ،به نام اَفشَنَه زنى را به همسری گرفت و در آنجا اقامت گزید .ابن
سینا در آنجا به جهان چشم گشود .ابن سینا نخست به آموختن قرآن و ادبیات پرداخت و  10ساله بود كه همه قرآن و
بسیاری از مباحث ادبى را فراگرفته و انگیزه شگفتى دیگران شده بود پدرش ابن سینا را نیز به آیین اسماعیلیان دعوت مى
كرد ،اما وی هر چند به سخنان آنان گوش مى داد و گفته هایشان را درباره عقل و نفس مى فهمید ،نمى توانست آیین
ایشان را بپذیرد و پیرو آنان شود .در این هنگام دانشمندی به نام ابوعبداهلل (حسین بن ابراهیم الطبری ) ناتِلى كه مدعى
فلسفله دانى بود ،به بخارا آمد و ابن سینا نزد او به آموختن فلسفه پرداخت  .وی در این هنگام  16ساله بوده است  .پس
از آن  ،ابن سینا یك سال و نیم دیگر به آموختن و خواندن پرداخت  .بار دیگر خواندن كتابهای منطق و همه بخشهای
فلسفه را از سرگرفت  .وی در این میان حتى یك شب را در سراسر آن نمى خوابید و روزها نیز جز به كار خواندن و
آموختن نمى پرداخت  .هرگاه نیز با قیاسى روبه رو مى شد كه نمى توانست به «حد اَوسط» آن دست یابد ،برمى خاست
و به مسجد مى رفت و نماز مى گزارد و از خداوند حل مشكل ِ خویش را خواستار مى شد تا بر وی گشوده مى گشت .
آنگاه شب هنگام به خانه باز مى گشت  ،چراغ پیش روی مى نهاد و به خواندن و نوشتن مشغول مى شد  .به گفته خودش
« هرگاه خوابش مى برد ،خود آن مسائل را در خواب مى دید و بسیاری از آنها بر وی روشن و آشكار مى شد».ابن سینا
بدین شیوه پیش مى رفت تا برهمه دانشها آگاهى یافت و به اندازه توانایى انسانى  ،بر آنها چیره گردید ،چنانكه خود مى
گوید« :آنچه در آن زمان مى دانستم  ،به همان گونه است كه اكنون مى دانم و تابه امروز چیزی بر آن نیفزودهام» .ابن
سینا در این هنگام نزدیك به  18سال داشته  ،در منطق  ،طبیعیات و ریاضیات چیره دست بوده است و آنگاه بر الهیات

روی آورده و به خواندن كتاب متافیزیك ( مابعد الطبیعه ) ارسطو پرداخته و حتى به گفته خودش  40بار آن را خوانده
بوده  ،چنانكه متن آن را از برداشته  ،اما هنوز محتوا و مقصود آن را نمى فهمیده است  .وی از خود ناامید شده و به خود
مى گفته است «این كتابى است كه راهى به سوی فهمیدن آن نیست » تا اینكه روزی در بازار كتاب فروشان  ،مردی
كتابى را به بهای ارزان بر او عرضه مى كند كه وی پس از تردید آن را مى خرد؛ این همان كتاب ابونصر فارابى درباره
اغراض ما بعد الطبیعه بوده است  .پس از خواندن آن مقصود و محتوای آن كتاب بر وی روشن مى شود.ابن سینا به 22
سالگى رسیده بود كه پدرش درگذشت (بیهقى  ،على  )44 ،وی در این میان برخى كارهای دولتى امیر سامانى
عبدالملك دوم را برعهده گرفته بود .بعد از چندین نقل مكان سرانجام  ،ابن سینا به همدان رفت .ابن سینا مدتى را در
همدان گذرانید و تاج الملك در این میان وی را با مواعید زیبا سرگرم مى داشت  .سپس ابن سینا تصمیم گرفت كه
همدان را به قصد اصفهان ترك كند .ابن سینا همچنان در اصفهان روزگار مى گذرانید ،تا هنگامى كه عالءالدوله در
427ق 1036/م به نبرد با تاش فَرّاش سپهساالر سلطان مسعود در ناحیه كَرَج (یا كرخ ) نزدیك همدان شتافت  .ابن
سینا كه در این سفر عالءالدوله را همراهى مى كرد ،دچار بیماری قولنج شد و به درمان خود پرداخت و به قصد بهبود هر
چه زودتر در یك روز هشت بار خود را تنقیه مى كرد و در نتیجه دچار زخم روده شد .سپس در همین حال بیماری به
اصفهان برده شد و همچنان به مداوای خود ادامه مى داد تا اندكى بهبود یافت  ،چنانكه توانست در مجلس عالءالدوله
حضور یابد .تا اینكه عالءالدوله قصد رفتن به همدان كرد .ابن سینا نیز وی را همراهى كرد ،اما در راه بیماریش عود
كرد .پس از رسیدن به همدان  ،وی از معالجه خود دست كشید و پس از چند روز در نخستین جمعه رمضان /428ژوئن
 ،1037در  58سالگى درگذشت و در همان شهر به خاك سپرده شد (نك :گلمن « ،زندگانى ابن سینا» ،متن عربى ،
88 -16؛ بیهقى  ،على .)58 -38

نوشته ها
برای آگاهى از مجموعه نوشته های اصیل ابن سینا و نوشته های منسوب به وی  ،اكنون فهرست جامعى به كوشش یحیى
مهدوی در دست است كه ما را از همه كوششهای دیگر در این راه بى نیاز مى سازد (نك :مهدوی  ،فهرست نسخه های
مصنفات ابن سینا ) .در این فهرست  131نوشته اصیل از ابن سینا و  111اثر منسوب به وی یا نوشته هایى با عنوانهای
دیگر معرفى شده است  .ما در اینجا تنها نوشته های چاپ شده و ترجمه شده به زبانهای دیگر ذكر مى كنیم :

 .1الشفاء
از این مهم ترین اثر فلسفى ابن سینا ،بخشهای «طبیعیات » و «الهیات » برای نخستین بار یك چاپ سنگى در تهران
(1303ق 1886/م ) منتشر شده است  .بخش «منطق » و همه بخشهای دیگر آن از  1952تا 1983م به مناسبت هزاره
تولد ابن سینا ،زیر نظر ابراهیم مذكور و به كوشش شماری از محققان دیگر در قاهره منتشر شده است  .بخش «برهان »
از «منطق » شفا ،جداگانه به كوشش عبدالرحمان بدوی در قاهره 1954 ،م (چاپ دوم 1966م ) منتشر شده است .
متن عربى و ترجمه فرانسوی بخش روان شناسى (كتاب النفس ) شفا را ،یان باكوش در دو جلد ،در 1956م در پراگ و
متن عربى آن را فضل الرحمان در آكسفورد (انگلستان ) منتشر كرده است .
 .2النّجاه
این كتاب كه مطالب آن مختصر و گزیده ای از مطالب شفا است  ،از مهمترین نوشته های ابن سینا است كه فشرده
فلسفه وی را در بردارد .نخستین بار در 1331ق 1913/م  ،به كوشش محیى الدین صبری الكردی و بار دوم در
1357ق 1938/م  ،در قاهره منتشر شد.
 .3االشارات و التنبیهات
ظاهراً آخرین نوشته ابن سینا و از برجسته ترین آثار اوست  .نثر عربى ادبى شیوا از ویژگیهای آن است .

 .4كتاب االنصاف
نوشته بزرگى بوده است كه به گفته خود ابن سینا ،نزدیك به  28هزار مسأله را در بر مى گرفته است  .تنها دست نوشته
آن در حمله مسعود غزنوی به اصفهان به تاراج رفت  .ابن سینا ،به گفته خودش  ،قصد داشته است كه اگر فرصتى و
فراغتى یابد آن را دوباره بنویسد ،اما ظاهراً به این كار موفق نشده است .
 .5منطق المشرقیین
 .6رساله اَضحَویه فى امر المعاد
 .7عیون الحكمه
 .8تسع رسائل فى الحكمه و الطبیعیات
قاهره 1326 ،ق 1908/م كه این نوشته ها را در بر دارد« :رساله فى الحدود»« ،رساله فى اقسام العلوم العقلیه»،
«رساله فى اثبات النبوّات »« ،رساله النیروزیه»« ،فى الطبیعیات من عیون الحِكمه»« ،فى االجرام العلویه»« ،فى القوی
االنسانیه و ادراكاتها»« ،فى العهد» و «فى علم االخالق »

 .9ا .ف  .مِرِن از  1889تا 1899م برخى از نوشته های ابن سینا را در  4جزء زیر عنوان «رسائل عرفانى ابن سینا»،
همراه ترجمه آزاده فرانسوی  ،تدوین و در لیدن منتشر كرده است  ،در این مجموعه  ،این نوشته ها یافت مى شود:
«رساله حى بن یقظان » (در جزء یكم )« ،رساله الطیر» (در جزء دوم )« ،رساله فى ماهیه العشق »« ،رساله فى ماهیه
الصاله»« ،رساله فى معنى الزیاره» (هر  3در جزء سوم ) و «رساله فى القَدَر» (در جزء چهارم )
 .10فى معانى كتاب ریطوریقا
 .11رساله فى االكسیر
 .12رساله فى معرفه النَّفس التناطقه و احوالها

 .13التعلیقات
 .14القانون فى الطب
كتاب مشهور ابن سینا در پزشكى  ،متن عربى آن نخستین بار در 1953م در رم و سپس در 1290ق در قاهره چاپ و
منتشر شد.
 .15النُّكَت ُ و الفوائد
این رساله ناشناخته ابن سینا كه دست نوشته ای از آن در كتابخانه فیض اهلل استانبول  ،به شماره  1217یافت مى شود،
مختصری از «منطق »« ،طبیعیات » و «الهیات » را در بردارد و مطالب آن یادآور مطالب النجاه و االشارات است  .با
وجود اختصار ،این رساله ارزش بسیار دارد.
 .16المبدأ و المعاد

نوشته های فارسى
ابن سینا چند نوشته به فارسى دارد كه مهم ترین آنها دانشنامه عالئى است  .وی آن را برای عالءالدوله كاكویه و به
درخواست او نوشته و به وی تقدیم كرده است  .در كتاب نزهت نامه عالئى نكته توجه انگیزی آمده است كه مى گوید:
«شنودم كه خداوند ماضى عالءالدوله قَدَّس اهلل روحَه  ...خواجه رئیس ابوعلى سینا را گفت  :اگر علوم اوائل به عبارت
پارسى بودی  ،مى توانستمى دانستن  ،بدین سبب به حكم فرمان دانشنامه عالئى بساخت  ،و چون بپرداخت و عرضه
كرد ،از آن هیچ نتوانست دریافتن » (نك :شهمردان  ،22 ،متن ) .بخش «منطق » و «الهیات » دانشنامه نخستین بار به
كوشش احمد خراسانى در  1315ش در تهران منتشر شد .سپس به مناسبت هزاره تولد ابن سینا بخش «الهیات » آن به
كوشش محمد معین در 1331ش و بخش «طبیعیات » آن به كوشش سید محمد مشكوه در همان سال در تهران انتشار
یافت  ،ترجمه فرانسوی بخشهای «طبیعیات » و «ریاضیات » به وسیله محمد آشنا و هانری ماسه در دو جلد در سالهای
 1955و 1956م در پاریس منتشر شد

بخش «الهیات » آن را پرویز مروج با شرح و حواشى به انگلیسى ترجمه كرده و در 1973م در نیویورك منتشر كرده
است
افزون بر اینها ،رساله «رگ شناسى » از ابن سینا نیز به كوشش سید محمد مشكوه در 1330ش و بخش «ریاضیات »
دانشنامه به وسیله مجتبى مینوی در 1331ش در تهران منتشر شده است  .همچنین رساله فارسى كنوز المعزمین و رساله
جرّثقیل از ابن سینا هر دو به كوشش جالل الدین همایى در 1331ش در تهران انتشار یافته است .

