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ن پسر عبدالله حسن یحس) نا یس یابوعل ،شرف الملک ،العقال سیر ،س،حجته الحقیالرئ خیش

 (نایپسر س یپسر عل

 

 اتیح میاز عال یکی رایاست که به مفاخر گذشته خود توجه نکند ز یامروز کمتر ملت یایدن در

 ،یفرهنگ ،یعلم ،یفلسف ۀو زنده بودن ملت ها ملتفت بودن و توجه داشتن به مفاخر گذشت

زمان و  ریگذشتگان با وجود گذشت روزگار و س نیآنهاست که ا یو مل یاجتماع، یاسیس ،یادب

گذاشته اند و بر ماست که  راثیگان خود به م ندهیآ یبرابا هزاران خون دل  گواروقوع حوادث نا

  .میو آنرا بارور ساز ۀداشت زیو عز یانرا گرام دیبا

بنام عبدالله  یاز پدر بلخ(  یالدیم 0۱۰مطا بق ) یقمر یهجر ۳7۰در ماه صفر سال یقول به

بودن در زمان سلطنت نوح بن منصور به بخارا مرکز ماورالنهر و خراسان  هیمال ریاز سبب وز)

بلخ و  انیم یا هیقر) ثنیخورم هیبنام ستاره در قر ییو مادر بخارا( انزمان انتقال نموده بود

مشهور  نایکه بعدها به ابن س گذاشتند، نیکه نامش را حس.چشم به جهان گشود یطفل (ابخار

 .شد



 یلیرا خ یبوعل. روان آنها بودیبه واسطه پدر که از پ ،یدر جلسات بحث از دوران کودک شرکت

علوم، پدر  یریدر فراگ یاستعداد و. مختلف زمان خود آشنا ساخت یزود با مباحث و دانش ها

را به جز  نایابن س  ،یناتل نیبن حس میابو عبدالله ابراه یه استاد ویرا بر آن داشت تا به توص

و  یل حافظه قویبه دل ین شد که ویو چن .مشغول نکند یگریبه کار د یو دانش اندوز میتعل

تا آنجا که . ابدیدر علوم مختلف زمان خود از جمله طب مهارت  یجوان ینبوغ خود در ابتدا

را به نزد  یو ،خود یماریبه علت ب(  یقمر یهجر ۳۱7تا  ۳33) نوح بن منصور  ،پادشاه بخارا

از نوح تقاضا کرد تا به کتابخانه  ینا بعد از تداویابن س یابوعل دینما یخواست تا او را تداو دخو

به  .تقاضا مورد قبول نوح قرار گرفت نیا دیابد و از آن استفاده نمایدست  یم دربار سامانیعظ

  و منطق  ،کتابخانه در علوم مختلف از جمله حکمت نیتوانست با استفاده از ا یب وین ترتیا

داشتند سامان خدا  یزردشت نیاز مردم بلخ بودند و د انیخاندان سامان)ابد یات تسلط یاضیر

با سامان  یالدیخراسان در نصف قرن هشتم م یعرب یاز روشناسان و حاکم بلخ بود وال یکی

پسر احمد در  لیاسمع شیکرد از جمله نواسه ها اریاسالم اخت نیخدا دوست شد و سامان د

 انیرا بن انیبعد از مرگ برادرش نصر و گرفتن سمرقند سلسله سامان یالدیم ۱0۵ یسال

 (غبار.م خیتار ریافغانستان در مس 07ص  .گذاشت

مقام وزارت  یابیو دست یپادشاه سامان ،است در دربار منصوریبا وجود پرداختن به کار س یو

 یسفر ها ،از کشمکش اُمرا یر شدن با مشکالت ناشیز درگیو ن یلمیابوطاهر شمس الدوله د

ش از صدها یب .توسط تاج الملك حاکم همدان را به دنبال داشت یمتعدد و حبس چند ماهه و

ر یك با توجه به زمان و احوال او به رشته تحریرساله نگاشته که هر  یاریجلد کتاب و تعداد بس

  ،سر بودیش به کتب ما یداشت و دسترس یش کافیر بود و آسایدر دربار ام یوقت .در آمده است

 یخود مشغول م یا دائره المعارف بزرگ فلسفیبه نوشتن کتاب قانون در طب و کتاب الشفا 

از  یتفکر انسان خیو در تار افتیاست که بدان دست  یتفکر قرون وسط مالشد که اوج ک

  .رودیمعتبر جهان بشمار م قاتیتحق

  ،نایفات ابن سیان تالینوشت از م یکوچك م یاد داشت ها و رساله هایدر هنگام سفر فقط  اما

کتاب الشفا در هجده جلد در بخش  .افته استی یجهان یالشفا در فلسفه و قانون در طب شهرت

منطق الشفا  .ات نوشته شده استیات و االهیعیطب ،یاضیر ،منطق یعنی ،علوم و فلسفه یها

ات یات و االهیعیمطرح است و طب ن کتاب منطقیاز معتبر تر یکیز همچنان به عنوان ین وزامر

کتاب قانون در طب در هفت جلد که تا قرن ها از  .آن هنوز مورد توجه عالقمندان است

 ،طب ین کلیدر باره قوان یشامل مطالب .رفت یدر جهان به شمار م ین کتب طبیمهمتر

 یالدیمن کتاب در قرن دوازدهم یا .باشد یو امراض مختلف م یبیترکر یو غ یبیترک یدواها

و  یو آلمان یفرانسو ی،سیانگل ین و تا امروز به زبانهایهمراه با آغاز نهضت ترجمه به زبان الت



 ۸3۲۰تا سال  ییاروپا یدر پوهنتون ها یطب یترجمه شده است و به عنوان متن درس یفارس

 و Lavain ینو در پوهنتون هاینوس و موندیآثارجال ضبه عو( سال 7۰۰مدت )یالدیم

Monpellier   شدیس میتدر. 

 

که مانند کتب  ستندینگریبه کتاب قانون چنان م یمردمان قرون وسط :که سدینویم نوبرجر

  .نازل شده باشد یبه وح  یآسمان

را مطالعه کند فرق  نایو بعدًا کتاب قانون س نوسیهر کس کتاب جال :دنسینویکمتون م استادان

مانند   یو بعد از او در علم طب کتاب نایاز س شیاذعان کرد که پ دیبا دیآن ها را خواهد د انیم

 .قانون نوشته نشده است

 اتیتجرب کندیم حیتوض لیرا در مورد مسا شکسوتانیقول پ نکهیدر کتاب قانون از ا نایس

 .شودیکه از ابتکارات شگرف علم طب محسوب م شودیم ادآوری زیخو درا ن یشخص

 ۸۲0۳آن در سال  یدر روم و متن ترجمه عبر یالدیم ۸۲0۳قانون در سال  یعرب متن

صورت گرفته   Gerhard Creman آن توسط نیترجمه الت افتیدر ناپل اقبال چاپ  یالدیم

به اردو ترّجمه   یکتور یحسن موسو دیتوسط س یدیخورش ۸۳3۸کتاب در سال  نیاست ا

عالوه از قانون  نایس. برگردانده  شد یسیلبه انگ نا یقسمت ها یبعض ۸0۳۰شد و در سال 

 : از  توانینوشته  است که  م یطب لیدر رابطه با مسا زین گریرساالت و مقاالت متعدد د ،کتب

 ه،یعمده طب لیمسا ه،یمعالجات طب نیرساله قلنج، قوان ه،یقانون، رساله قلب یحواش ،هیقلب هیادو

رساله  در طب، یا دهیقص ،یکاسن رساله ن،یسکنجب رساله ،یدر مورد نبض به در مختصر

را نام ... .یدستورات  طب ،مقاله حفظ الصحه علما، ریسا یجوابات در رساله ها یالعشق، بعض

  .برد

دس را یاو اقل .ارزنده به عمل آورده است یز اقداماتین یمختلف علم ینه هاینا در زمیس ابن

 ،(خال)هوا  یب یفضا ،روین ،نه حرکتیرا به عمل در آورد و در زم ینجوم یرصد ها .ترجمه کرد

 دهمزیتا قرن س یدرباره معادن و مواد معدن یرساله و .داشت یقات ابتکاریحرارت تحق و نور

نه در کتاب دانشمندان یگین رساله فیدر باره ا .بود ین شناسین مرجع علم زمیدر اروپا مهمتر

 : ن استین آن چنیدارد که اسم الت ینا رساله ایابن س: ن آورده است یچن یقرون وسط

Conglutineation Lagibum.  De ار یاست به نام اصل کوه ها که بس ین رساله فصلیدر ا

ممکن است کوه ها به دو علت به وجود آمده : دیگو ینا میدر آنجا ابن س .ستجالب توجه ا

ان یگر جریشود و د یسخت واقع م یهان لرزه یکه در زمچنان .نیبرآمدن قشر زم یکی .باشند

را یز .شود ین میزم ین حال سبب برجستگیسبب حفر دره ها و در ع ،افتن مجرای یآب که برا



 یم یرا باق یبرند و قسمت یرا م یآب و باد قسمت .سخت یهستند و بعض من ها نریاز زم یبعض

  .نیزم یها یاز برجستگ ین است علت برخیا .گذارند

 نایس گفتند،یم لسوفیسبب اورا ف نیداشت و از هم یدر تمام علوم زمان خود دسترس نایس

کامل  ییآشنا ،هندسه ،یقیموس ،یاضیر ،منطق ،مانند حکمت گریعالوه بر طب در علوم د

 .داشت

آنها عبارت  نینامه و کتب به جا مانده است که عمده تر رساله، مقاله، اثر، ۵۳۱اضافه از  نایس از

 :است از

 ،آغاز و به منطق اتیکتاب از طبع نیمشهور است ا یالمعارف فلسف رهیـ کتاب الشفا که به دا۸

 ،گرددیختم م یقیو موس اتیاضیر

در روم  ۸۲0۳بار در سال نیکتاب اول نیاست از کتاب الشفا، ا یـ کتاب نجات که خالصه ا۵

 ،افتیهمراه با کتاب قانون اقبال چاپ 

 دیکتاب مطالب جد نیانرا در اواخر عمر خود نوشت، در ا نایکه س هاتیـ کتاب اشارات و تنب۳

 ،شودینم دهیوجود دارد که در کتاب الشفا و نجات د

 ،ونیو غرب ونیشرق اتیجلد شامل نظر ۵۰ـ اال انصاف در 3

 ،افتیدر مصر اقبال چاپ  نیبنام منطق المشرق ۸0۸۰که در سال  نیـ حکمته المشرق۲

 نیاول دینوشت و شا یسالگ ۵۸است که انرا در  نایف به المجموع سمعرو هیـ حکمته العروض3

 ،او باشد فیتال

 ،هیـ کتاب اسباب حدوث معروض7

 ،دیچاپ گرد میدر بلج ۸۱۱۲در سال  نییرد المخ یـ رساله ف۱

کرد و در ان به علت  فیمطالعه عالءالدوله تال یکه برا ییحکمت عال ای ییـ دانش نامه عال0

از اصطالحات معادل آنزمان استفاده نمود  یو فلسف یاشنا نبودن عالءالدوله از اصطالحات علم

 افتهیاقبال چاپ  کباریو در هندوستان  باشدیم یدر عرصه زبان در نایاست که خدمت بزرگ س

 ،است

 ،ـ کتاب الحدود-۸۰

 ،العمر یـ رساله ف۸۸

 ،علم اال اخالق یـ رساله ف۸۵



 ،ـ رساله الفعل واال انفعال۸۳

 ،یقیموس یـرساله ف۸3

هر موجود ظو جامع ال النیم میموز ،میان در برتش موز یـ المبدا والمعاد که نسخه خط۸۲

 ،است

 ،علم النبض یـرساله ف۸3

 ،که انرا به نوح بن منصور اهدا نموده بود سیالر خیالش هیـ هد۸7

 ،موجود است رانیا یان در کتابخانه آستانه رضو یالموجودات که نسخه خط میـ رساله تقس۸۱

 ،هندوستان موجود است هیان در کتابخانه آصف یکه نسخه خط ایرو ریـ تعب۸0

 ،العلم المنطق یرساله فـ ۵۰

 ،موجود است النیآن در کتابخانه اکسفورد و م یکه نسخه ها قایریالف یف یرونیـ کتاب الب۵۸

 ،موجود است نیکه نسخه آن در برل هیساله االت رصدر ـ۵۵

 ،ـ کتاب المباحث که اغلب سواالت و جوابات را در بر دارد۵۳

 ،کتاب المعادـ ۵3

 ،یـ منطق فارس۵۲

 ...آثار ریسا و

وجود خداوند بر ) گفت  یبر منطق داشت و به تقدم عالم معتقد بود و م ینا خرد مبتنیس ابن

جن و زنده شدن بعد از مرگ معتقد  تیوجوداو به م( یدارد نه زمان یجهان تقدم ذات

 ییعمل غا جهیبلکه در نت دیآ یاز خدا بوجود نم مًایافعال و حوادث مستق گفتیم نایس.....نبود

عامه مسلمانان  دیخود را با عقا یفلسف اتیکرد تا نظر ادیکو شش ز نایس .ابدیم لتکام یداخل

 دادیمستقل از قران مورد بحث قرار م و کاماًل یرا تنها به روش عقل ایهمه قضا نایتوافق دهد س

اورا مظهر کفر و  یحاکم ارتجاع یها تیسبب بود که تا قرن ها از طرف خالفت ها و ه نیاز ا

 یچند قرن در کشور ها یمتداول ط یاستهایاز س شیو سوزاندن کتابها دانستندیالحاد م

  .اورا کافر و ملحد گفتن او گفت کهیمنطقه بود زمان یاسالم

 نبود مانیمن ا مانیگزاف و آسان نبود                  محکم تر از ا یچو من یکفر((

 )) مسلمان نبود کیو آن هم کافر                 پس در همه دهر  یکیدهر چو من  در



را تا سرحد  یز تالش داشت تداویدر طب ن یافته خود حتیو نظام  یبه واسطه عقل منطق و

 یبرا یو .دانست یك دانشمند می یتسلط بر فلسفه را کمال برا .سازد یاضیامکان تابع قواعد ر

 ،آن گونه که خود در شرح احوالش نوشته است  ،ق آنیارسطو و درك دق یشه هایاز اند یآگاه

ارسطو را خواند و به حکم تصادف با (  کیزیمتا ف) عهیمابعدالطب ایو  یبار کتاب علم اله 3۰

آن راه  یبه معان ،نوشته بود عهیکه درباره اغراض ما بعد الطب یاستفاده از کتاب که ابونصر فاراب

 یااول دوره  .کرد یدو دوره مهم را ط ید فلسفیدر دوران عمر خود از لحاظ عقا نایابن س .افتی

که از آن  یبود و دوم دوره ا ( ییارسطو ) ید و علوم مشاهیعقا فلسفه یکه مصروف مطالعه ا

با مرگ  .رو فلسفه اشراق شدین و پید عدول کرد و به قول خودش طرفدار حکمت مشرقیعقا

استاد فلسفه بعد از  نیاورا بزرگتر کنیروجر ب .دیدوران فلسفه در مشرق به سر رس بایتقر نایس

 نید و یطونو متاثر از فلسفه نوع افال یفلسفه مشاه نایفلسفه ابن س)داده است  قبارسطو ل

 دهد معذالک جمع اورا کافر و قیاسالم توف نیاست که فلسفه را با د دهیکوش یاسالم است و

کمتر از  سیئالر خیارسطو بودند اما ش روانیملحد خوانده اند اگر چه او و ابن رشد هر دو از پ

 .بودند ونانی لیاصابن رشد تابع 

و  ییاهل دگم گرا نایکه س نستیا سازدیم تبارزان عصر م نیمتفکر ریرا از سا نایس کهیزیچ

نبود و چنانکه خود گفته است  در مورد که اختالف مورد بحث بوده است  همواره تعصب  دیتقل

با . معقول برخاسته است ریو غ فینح ینفس و عادات را کنار گذاشته به مخالفت با آرا یهوا

 کهیمعتقد است کسان دانستیم ییافراد حکمت مشاه نیرا برجسته تر او ارسطو نکهیوجود ا

 دیگویو بعدًا م دیخطاها اورا اصالح نما دیبا گذارندیعلم قدم م دانیبعد از ارسطو در م

گذشتگان اند که فرصت مراجعه به عقل خو درا هم  یعلم راثیها چنان سر گرم م یبعض.....»

آنان را اصالح و  یکه اشتباهات و لغزش ها ستندیبدست اورند حاضر ن یندارند و اگر فرصت

و انتقاد از آثار گذشتگان   قیکه تحق رایذوق و کم فهم هستند ز یمردم ب نهایا «...ندیجبران نما

   .شمارندیرا کفر و ضالل م نیممتقد یو مخالفت با آرا دانندیرا بدعت م

است  یکس نیبه وجود آورد و اول یشکاف عتیاحکام شرفلسفه و  نیقبل از ابن رشد ب نایس اما

المعارف  رهیکه در اسالم کتب جامع و منظم در فلسفه نوشته است و کتاب الشفا او در حکم دا

ش یکه پ یك صد ساله ایبه پشتوانه تالش  یو .(ج هشتم  رانیا یاجتماع خیتار)است  یفلسف

موفق  ،فلسفه صورت گرفته بود یریشکل گ یبرا یو فاراب یهمچون راز یکسان یسواز او از 

ن کار فراهم یش از او مقدمات این که پیبا توجه به ا .را ارائه دهد یمنسجم یشد نظام فلسف

ها را کشف و حل کند و آنها  یدگیچین بود که مشکالت و پینا ایفه ابن سیکار و وظ ،شده بود

را به تصول شامل ارتباط دهد و اطراف آن  یفروع جزئ .دیو موجز شرح نما مبسوط یرا به نحو

  .اوردیرا به هم ب



لت و یفض  ،مثل انسان یم کلین مفاهیبا ارائه نظر خود در مورد نحوه ارتباط و نسبت ب او

ذهن آنها را به  یطوالن یکه مدت ها یقرون وسط یعلما یاز پرسشها یکیبه  یقیات حقیجزئ

بر   ،او یطب یهمچون آموزه ها  ،نایابن س یفلسف یار آریتاث .خود مشغول کرده بود پاسخ داد

فرقه  یدانشمند آلمان  ،آلبرتوس ماگنوس .است یقطع یز امریدر اروپا ن  ،یعالوه قلمرو اسالم

بر  یر و شرح جامعیبود که در غرب تفس ین کسینخست (  یالدیم ۸۵۱۰تا  ۸۵۰۰) یکینیدوم

. دانند یم یحیمس ییارسطوگرا یه گذار اصلیپال اغلب او را ین دلیبه هم .فلسفه ارسطو نوشت

در شناخت آثار ارسطو سخت به ابن   ،الفت داد ییت را با سنت ارسطویحیمس هانکه ج یو

است که  یخالصه مطالب  ،نایعه ابن سین فلسفه ما بعد الطبیهمچن .و معتقد بود ینا متکیس

مذهب  انیشوایپ لهیبه وس یدر قرن پنجم هجر .دندیدو قرن بعد از او بدان رس ینیمتفکران الت

علم و حکمت و مخصوصًا فلسفه آغاز شد و در  هیعل دیگسترده و شد بارزهخانقاه م روانیو پ

آنرا به  یفلسفه و حکمت را حذف کردند و جا، هر گونه علم سیمدارس و مکاتب اهل علم تدر

اربابان مذهب قرار گرفت از  ریعلما مورد تکف .و اصول فقه واگذار کردند ثیاحاد، قران ریتفس

 یال 3۲۰) یکرد حجته اسالم غزال انیبر ضد فلسفه و علم طغ ابا تمام قو کهیجمله کسان

که به او  یبیو واهمه عج رتیح و اسیفلسفه را آموخت و به علت  یبود که عمر( یهجر۲۰۲

ت و از جمله دشمنان سر سخت دست داد از مدرسه به خانقاه رفت و دامن عرفان را محکم گرف

  .دیعلم و حکمت گرد، فلسفه

 یانها را ظلمات قیالتحق یعل) دیگویو م کندیرا رد م نایو س یدر تهافت الفال سفه فاراب یغزال

در  لسوفیدو ف نیدر المنقذ من الضالل متذکر شده است که ا( فوق ظلمات فرا گرفته است

و در هفده مورد  ریدر سه مورد مستوجب تکف .اشتباه کرده اند اتیمورد در موضوع اله ستیب

 رندیگیقرار م ریو مورد تکف سازدیدر سه مورد که آنها را از اسالم جدا م) اند دیبعمستوجب ت

  :دسینویم

  ،اتییاست نه جز اتیخداوند حاکم بر کل نکهیـ معتقد بودن انها بر ا۸

 ،ـ اعتقاد شان به تقدم عالم۵

 .( اجساد حشر ندارد ثواب و گناه مربوط روح است نه جسم نکهیـ ا۳

به  زین یدر قرون بعد نیاز دانشمندان کوته است یبعض ردیپذ ینم انیپا نجایبد نایبه س تعرض

 نید یرا مرتد و ب نایس( 33۳)او تاخته اند از جمله عثمان بن عبدالرحمن موسوم به ابن صالح 

مسلمانان  یرا برا نایس یخارج مذهب دانست و خواندن کتاب ها یشمرده و اورا از جمله علما

لقب داده بود غافل از  نیاطیاز ش یطانیرا ش نایو س دانستیم رهیشمرد و گناه کب ینم زیجا

نفوذ  رهیو هر قدر دا میشویدور تر م یهر قدر از قرن وسط .بزرگ بود طانیاو خودش ش نکهیا



منطق و  رایعلت هم معلوم است ز شودیتر م دیو شد رشتیاعتراظات ب نیا شودیم شتریب نید

اش بر تعصب نهاده شده سازگار نبود  هیکه پا نید نانیظاهر ب یبا مباد نایس اجنحوه استنت

ساختند و  ختهیها آم یو فانتز ریاساط ،را با خرافات نید یمخصوصا که با هجوم، ترکان عثمان

حاکم بتواند  ییها تیرا در جهل و خرافه نگهداشتن تا ه یاسالم یباشنده گان کشور ها

 یستادگیکه در مقابل هر گونه جهل و خرافه ا یو تنها دشمن ندینما ییوابر آنها حکمر یبراحت

 یظاهر نما با اشاعه فلسفه و حکمت امر نینیمخالفت ها متد نیعلم و معرفت است بنا ا کندیم

  .رودیبشمارم ییطبع

مورد توجه  یو عرب یدر زبان در زیاو ن ینه تنها در علوم دانشمند بزرگ بود بلکه مقام ادب نایس

از  یعلم حاتیمطالب به مقصد توض انیو مهارت او در ب یقدرت او در زبان عرب .و دقت است

آغاز نوشتن کتب به زبان  یهجر ۲ـ3قرن  نکهیاست با وجود ا یارزش خاص یدارا ینظر ادب

 فیاز تال نایبود اما س دهینگرد یمقاصد علم انیاماده ب دیچنانکه با ینوز زبان دربود و ه یدر

 یبه زبان در یو علم یاصطالحات فلسف جادیا انًایو اح یزبان غافل نماند و در جمع آور نیدر ا

و  یتاز انیوجود دارد که به ب زین یاشعار نایاز س .حوزه بوده است نیا یبعد سندگانینو شرویپ

پارچه   3۲به  نایس یو مقاالت ادب رسدیقطعه م ۵۵سروده شده است که مجموعًا به  یرد

الدوله استانبول موجود  یول ۀدر کتابخان نایاز اشعار س ۀالزم به تذکر است که مجموع .رسدیم

  .است

رخت از  یدر حال  ،سال داشت ۲۱که تنها  یزمان ،یقمر یهجر 3۵۱نا در سال یس یابوعل

از خود به  یبه صالبت تمدن انسان ینام ،ین خود به دانش بشرید یجهان بربست که با ادا

دارد که آهسته آهسته مخصوصًا در کشور ما صالبت  نیو درد که امروز ا غیاما در گذاشت یجا

 .سپرده شود یبه باد فراموش


