

ابوعلى سينا

بديعالزمان فروزانفر

درباره ابوعلى سينا از سه جهت سخن خواهيم راند:
1ـ مختصرى از احوال او
2ـ اخالق و روش زندگانى او
3ـ اهميّت مقام و تأليفات او
مختصرى از احوال او
ابوعلى حسينبن عبداللَّهبن سينا كه پدرش از اهل بلخ بـود و در روزگـار
سلطنت نوحبن منصور ( )365-350به بخارا رفت از مادرى به نـام سـتاره كـه از
اهل افشنه بخارا بود در سال  370هجرى والدت يافت و بـه وـول ا ـر در 428
درگذشت و تمام زندگانى او پنجاه و هشت سال بود .ساير روايـات كـه دربـاره
والدت و وفات او نقل شده ضعيف است و با اشارات ابـوعلى در رسـالهاى كـه
درشرح حال خود تا سنه  404تقريباً نوشته و ابوعبيـد جوزجـانى شـاگرد وى از
آنجاكه ابوعلى ولم فرو گذاشته تاريخ زندگانى استاد خود را آغاز كرده و تـا روز
 .مقالههاى بديعالزمان فروزانفر )تهران ،)1382 ،ص .210-191
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وفات نوشته است ،سازگار نمىآيد و با اين مأخذ ووى بر آن اووال اعتماد نتـوان
كرد.
پدر ابوعلى مذهب اسماعيلى را پذيرفته بود (داعيان اسمعيلى از آغاز وـرن
چهارم در مشرق پراكنده شده و در ماوراءالنهر تأثير بىاندازه كرده بودند بهطورى
كه عدهاى از امراى مهم سامانيان و حتـى خـود نصـر بـن احمـد ايـن طريقـه را
پذيرفتند) و چون در نظر گيريم كـه اسـماعيليه اوالً شـيعى مـذهب بودنـد و بـه
اجتهاد و تفكر و مطالعه در امر دين اهتمام داشتهانـد و ثانيـاً آنكـه بـه فلسـفه و
حكمت يونان و علوم رياضى و آنچه در آن دوره وسيله كمال و تربيـت شـناخته
مىشد رغبت مىورزيدند ،آنگاه خواهيم دانسـت كـه مطـير تربيـت ابـوعلى دو
خصو يت متمايز داشت .يكى عشق و عالوه به علوم .ديگرى پشت پـا زدن بـه
خرافات و اتكاى به برهان و دليل و بطث و چون و چرا كه در آن روزهـا مبنـاى
دعوت اسمعيليان بر آن استوار بود و به طورى كه در شرح حال فردوسـى اشـاره
كرديم ،تشيع هم در آن ايام مسلكى بود كه ايرانى بدان وسيله حريت و اسـتقالل
خود را حفظ مىكرد و وسيله تفكيك اين كشور از مركز خالفت به شمار مىآمد
و بنابراين نتيجه ديگر كه از مطير تربيـت در زنـدگانى ابـوعلى نمـودار گرديـد،
عشق و عالوه به شاهان ايرانى نژاد و شهرياران شيعى مذهب بود و به طورى كـه
اشاره خواهيم كرد او تمام زنـدگانى خـود را در خـدمت پادشـاهان ايرانـى نـژاد
سپرى كرده و اغلب كتب و رسائل خود را به نام آنان تأليف نموده است.
از اين مقدمه معلوم گرديد ،كه مطير پرورش ابوعلى اوتضا مـىكـرد كـه او بـه
تطصيل حكمت و فلسفه راغب گردد ،چنانكه همين نكتـه را خـود ابـوعلى در رسـاله
سابقالذكر مىنويسد و در آغاز عمر مقدارى از ا طالحات مذهبى اسماعيليان و عقايد
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آنان را درباره عقل و نفس كه آنها را كلمة و تالى يا اول و ثانى مىخواندند تعليم گرفتـه
و نام فلسفه و هندسه و حساب از همان آغاز كودكى بهگوش او خورده بود.
گذشته از مطير خانواده ،مىدانيم كه مشرق ايـران در وـرن چهـارم مركـز
علــوم و معــاري دنيــاى آن روز بــوده و عــده بســيار از علمــا و ادبــا و شــعرا و
نويسندگان زبردست در آن سرزمين زندگانى مىكردهاند و نظر به اختالل احـوال
بغداد درآخر ورن سوم و اوايل ورن چهارم و به سبب توجه پادشاهان سامانى بـه
دانش و معرفت و تشويقات وزرا و ساير ديوانيـان از علمـا و دانشـمندان جمـع
كثيرى از بغداد به بخارا پنـاه آورده و بخـارا مجمـع اربـاب فضـل و خداونـدان
معرفت شدهبود .چنانكه ثعالبى در جزو چهارم يتيمةالدهر بدين معنى اشـاره
مىكند و نظر بهاين مقدمات شوق و رغبت بسيار به تطصيل كمال در همه مـردم
رواج يافت و ازاينرو مىتوان گفت اوضاع و احوال زمان هم مساعد بوده است،
كه ابوعلىسينا همت بر طلب علم مقصور دارد ،به خصوص كه اين نابغـه جهـان
علم از هوش و استعداد بهرهور و بالفطره حكيم و فيلسوي و روشنفكر بود .بـه
همين جهت درمدت اندك يعنى در هيجده سالگى علوم زمـان خـود را بـهطـور
كامل فرا گرفت ويكى از استادان مبرز و پزشكان با نام به شمار مىرفت ،شـهرت
علمى ابوعلىسينا در حدود سال  391و سؤال و جواب ابوريطان كه در آثارالباويه
بدان اشاره مىكند در مسائل فلسفه و رياضى با ابوعلى سـينا دليـل ـطت ايـن
گفتار است و اگر اين مطلب را در نظر بگيريم كه تطصيل علـم در وـديم دوره و
حدود معينىنداشته و خواستاران دانش با كمال آزادى مىتوانستهاند در هر ووتـى
به هر علمىكه راغب باشند ،به تطصيل آن همت گمارنـد و بنـابر ايـن افـراد بـا
هوش و احبوريطه كه با اين موهبت الهى سعى و كوشش بشـرى را ضـميمه

60

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 6 /

مىكردند ،ممكن بود كه به اندك مايه از عمر درجات عالى تطصيل را بپيمايند آن
ووت به نظر ما عجيب نخواهد آمد ،كه ابوعلىسينا با آن هوش سرشار و پشـتكار
فوقالعاده در هيجده سالگى از تطصيل علوم زمان خود فر اغ حا ل كند.
ابوعلى سينا خود چگونگى تطصيل خويش را از آغاز تـا بـه انجـام در آن
رساله كه نام برديم ذكر مىكند و بنابر آنچه مىگويد او در وريب به هفده سالگى
فن پزشكى درس مىداده و به معالجه نيز مىپرداخته است و در حدود سـال386
به دربار سامانيان معرفى شده و در كتابخانه دربار ،كه يكى از مهمترين كتابخانهها
بوده به مطالعه پرداخته است و تا حدود سنه  392در بخارا مىزيسـتهو متصـدى
كارهاى دولتى نيز بوده است .در فا له  392و  403ابوعلى درخـوارزم زنـدگانى
مىكرده .گمان مىرود كه علت مهـاجرت او از بخـارا ،يكـى آن بـود كـه دولـت
سامانيان به وسيله ايلك خانيان انقراض يافت و شايد با فكر و انديشه و مسـلك
ابوعلى اوضاع و احوال بخارا موافق نمىآمد ،ديگر آنكه در ايـن تـاريخ خانـدان
مأمونيان كه از نژاد پاك ايرانـى و مشـوق و حـامى حكمـا و فالسـفه بودنـد ،در
خوارزم فرمانروايى داشتند و ابوالطسين سهيلى متوفى در  418كه ازمطبان علم و
دوســتداران حكمــت بــود ،وزارت آن خانــدان را داشــت و ابــوعلىخــود بــه
دانشدوستى اين وزير اشاره مـىكنـد .علـىبـن مـأمون كـه از سـنه  387سـمت
خوارزمشاهى يافته بود و برادرش ابوالعباس مأمون بن مـأمون متـوفى در 407بـه
ترتيب مقدم ابوعلى را گرامى داشتهاند و ابوعلى سينا وريب به يازدهسال در ظـلّ
حمايت آنان به رفاه مىگذرانيد و با فضـال و دانشـمندان ديگـر كـه در خـوارزم
مىزيستند معاشرت مىكرد ،در حدود سنه  403به علتى نامعلوم و شايد به سبب
عزل ابوالطسين سهيلى يا نزديك شدن فتوحات مطمود غزنـوى بـه خـوارزم بـا
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بىميلى او به فلسفه و دشمنى با حكمت يونان ،از خـوارزم حركـت كـرد و يـك
چند در نساو باورد و طوس مىگشت و ظاهراً در همين اووات با عاري مشـهور
ابوسعيد فضلاللَّهبن ابىالخير متوفى در  440مالوات نمود و از آن پس به انديشه
ديدار وابوسبن وشمگير عزيمت گرگان كرد و به حسب اتفاق ،روزگار آن اميـر
بزرگ سپرى گرديد و ابوعلى بعد از آن كه فلكالمعالى منوچهر بـن وـابوس بـه
پادشاهى نشست به گرگان آمد و چندين جلد از كتب خود را در آن شهر تـأليف
كرد و از آنجا به رى رفت و با مجدالدوله ديلمى مربوط گرديد و در فا له سال
 405و  414در رى و همدان مـىزيسـت و در همـدان بـا شـمسالدولـه فرزنـد
مجدالدوله ارتباط پيدا كرد و به وزارت رسيد و ظاهراً وزارت او مابين سـنه 405
و  411بود و در اين مدت دشمنان ابوعلى دسـت از آزار و ايـذاء نكشـيده و بـه
تهمتهـاى دينـى و سياسـى او را مـتهم سـاختند و ابـوعلى بـه حـبس افتـاد و
بدينجهت از اوامت در آن شهر رنجيده خاطر شده به ا فهان رفت .ظاهراً بعد از
سال 414با عالءالدوله ابوجعفر كاكويه ديدار كرد و بقيه زنـدگانى را در خـدمت
اين امير و مالزمت او به سر مىبـرد تـا اينكـه در سـال  428وفـات يافـت و در
همدان مدفون گرديد و آرامگاه او اينك مشهور و معروي است.
اخالق و روش زندگانى او
به طور كلى ابوعلى سينا داراى مزاج ووى و بنيـه سـالم و معتـدل بـوده و
همچنان كه از وواى معنوى حداكثر برخوردارى را داشته ،از وواى بدنى نيز متمتع
و بهرهمند شده است .برخالي غالب حكما ،به خصوص كسانى كه در ورنهـاى
اخير مىزيستهاند ،در دد خراب كردن وواى جسمى برنيامده ،بلكه آنها را درحد
اعتدال نگاه مىداشته است .به طورى كه اشاره كـرديم گويـا اكثـر فالسـفه وـرن
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چهارم و ورنهاى اخير معتقد بودند ،كه انسان بدون هدم وـواى ظـاهرى ممكـن
نيست حقايق فكرى را ادراك كند و فيلسوي ووتى مسـتطق ايـن نـام اسـت كـه
پشت پا به لذات مـادى و جسـمانى زنـد و از مـردم دنيـا و كارهـاى اجتمـاعى
كنارهگيرى نمايد و با تجرد تمام و در حال گوشهگيـرى و تنهـايى زنـدگى را بـه
پايان رساند و بههمين جهت بر مطمد زكريا ايراد مىكردند كه چـرا زن و فرزنـد
دارد .رواياتى كه درباره سقراط رسيده ايـن عـده مقلـد را وادار مـىسـاخت كـه
كوركورانه زندگانىخود را بر باد دهند و از فضـايل و كمـاالتى كـه اندوختـهانـد
جامعه را بىبهره گذارند.
ابونصر فارابى كه از حكماى بزرگ ورن سوم و اوايل وـرن چهـارم اسـت
براثر همين عقايد غالب اووات را به عزلت و تنهايى گذرانيد و با آن همه دانش و
معرفت به تدوين كتاب مفصلى نظير شفا و وانون توفيق نيافت.
به خالي اين افكار و نيز تبليغات مانويان كه تخريب ماده و از ميان بـردن
وواى جسمانى را يكى از وسايل غلبه نور بر ظلمت مىدانند وخياالت برهمائيـان
و عدهاى از متصوفه كه تنها راه اتصال به خداوند را رياضتهاى سخت و بر هم
زدن آفرينش و خلقت انسان مىشمرند با آن انتشار كه در ميـان مـردم داشـت و
انتظار عامه مطصلين كه فيلسوي بايد گوشهنشين و زار و نزار و دور از آسـايش
مادى زندگى كند ،همان طور كه اين حكيم بزرگوار به جنبه عقلى اهميت مىداد،
به آسايش بدن نيز توجه كامل داشت .در جمع مال و ثروت كوشش مىكـرد و از
تمام حظوظ مادى استفاده نمـود و تمـام زنـدگانى خـود را در دربـار شـاهان و
خدمت به جامعـه گذرانيـد .سـعادت خـود را در خـدمت بـه دولـت و جامعـه
مىشناخت و احب تجمل و دستگاه بود و هرگز به افكار بىمغز و بـىبنيـاد آن
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عده كه مى گفتند حكما نبايد شغل ديوانى داشـته باشـند ترتيـب اثـر نـداد و بـه
خدمت و مالزمت شاهان مشغول بود وبا اين كه وظايف سنگين بر عهده داشت،
تصنيف و تأليف مىكرد و آن آثار گرانبها را به شاهان معرفتپـرور زمـان خـود
تقديم نمود.
اما چيزى كه در زندگانى او مورد توجه است ،پشتكار و كوشش و سعى و
جديّتى است كه در نشر علم و تأليف و تدوين كتب داشته و بـا آنكـه اكثـر ايـام
زندگانى را در مسافرت گذرانيده و هر يـك چنـد در شـهرى خـدمت پادشـاهى
بهسر مىبرد و عالوه بر آن غالباً از همكاران بدسـگال خـود بـه رنـت افتـاده و از
دست عوام و غوغائيان به مطنت گرفتار آمده و سختى بسيار در دوران زنـدگانى
نصيب او شده ،باز هم دويقهاى آسايش نجسته و هـي ووـت از خـدمات علمـى
بركنار نبوده .در تمام ايام زندگانى كار او تطصـيل علـم و تـدريس و تصـنيف و
تأليف بوده و هي گاه از كسب و نشر علم ملول نشـده .حتـى آن كـه در اووـات
گرفتارى نيز دست از تأليف نكشيده بود چنان كه ووتى در همدان متوارى گرديد،
كتاب شفا را كه مهمترين كتابى است كه در فلسفه مشاء تـأليف كـرده در مـدت
اندك جز دو مبطث حيوان و نبات تأليف نمود و با آنكه با هزاران خطر روبـهرو
شده بود ،سررشته را گم نكرد و از عشق او به نشر علم ذرهاى كم نشد و راسـتى
آنكه اين مردبزرگ و اسـتاد جليـل از حيـث كوشـش و پشـتكار سرمشـق تمـام
دانشآموزان و اهلتطقيق تواند بود.
ديگر از فات مهم او ،بىپروايى و آزادى در انتقادات علمـى اسـت ،كـه
هرگز در اظهار معايب سخنان پيشـينيان و هـم عصـران خـود مداهنـه ننمـوده و
بيمطابا بدون مالحظه ،هر نقصى كه در تطقيقات پيشينيان و معا ران مـىديـده
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بيان مىكرده است .ما همه مىدانيم كه تنها وسيله تكميل تمدن و علم و تطقيـق،
انتقادات اينگونه نوابغ و علماى بىنظير است و چون اين ووه در ابوعلى به كمال
و تمام وجود داشت ،بعضى از همعصران وى كه تاب انتقادات و اعتراضات او را
نداشتند رنجيده خاطر شدند و آن حكيم بزرگوار را به سوء خلـق و تنـدخويى و
بدزبانى متهم ساختند با آنكه مقام و مرتبه او از اين تهمتها برتر و واالتـر بـود،
منتهـى ابـوعلى سـينا حقيقـت را از اشـخاص مطتـرمتـر مـىداشـت و از انتقـاد
وخردهگيرى بر سخنان واهى بعضى از علما خوددارى نمىنمود.
اهميّت مقام و تأليفات او
ابوعلى سينا تمام لوازم فطـرى تطصـيل را از هـوش و حافظـه و دوـت و
كنجكاوى و طت مزاج و پشتكار فراهم آورده بود .بدين جهت در اندك مدتى
توانست بر معلومات زمان خود احاطه حا ل كند و پيشواى حكما و فيلسوفان و
پزشكان جهان گردد .يكى از جهات اهميت او اين است كه هر چند او پيروفلسفه
ارسطو است و كتب خود را در تقرير عقايد مشآيين و بيان آراى آن طبقه تـأليف
كرده و هر اشكالى كه بر گفته ارسطو و پيروان وى وارد ساخته و هر ا لى را كه
نقض كرده بودند ،به ووه علم و دانش و بصـيرت و انتقـاد خـود رد نمـود .آراى
ارسطو را در كتاب شفا و نجات و عيونالطكمه با براهين نغز تقرير كـرده اسـت،
ولى از اين مقدمه نبايد اشتباه كرد ،كه او در حكمت ـاحب رىى و داراى نظـر
نبوده ،وتنها فضيلت او در اين است كه مقرر حكمت مشاء و مبين گفتار ارسـطو
است ،زيرا پيشينيان مرسوم داشتهاند كه هرگاه بنا به مسـلكى خـاص و در تقريـر
مذهب مخصو ى كتاب تأليف نمايند تا ممكن است در بيان آن بكوشند و اووال
مخالفان و معارضان را نقض و رد كنند و بـه ا ـطالح آن مـذهب را بـه كرسـى
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نشانند .چنانكه خواجه نصير نيز همين مسلك را در كتب خود داشته اسـت و در
اين مووع از اظهار هرگونه رىى و عقيده كه نتيجه نظر و اجتهاد خـود آنـان بـوده
خوددارى مىكردند .ابوعلى كتابهاى معروي خود را از وبيـل شـفا و نجـات و
عيون الطكمه و نظاير اينها فقر در تأييد مذهب ارسطو نوشـته اسـت ،چنانكـه
خود وى در مقدمه منطق شفا و در آغاز منطقالمشرويين بدين معنى اشـاره كـرده
مىگويد:
دفاع من از عقيده مشائين دليل آن نيست كه از خود داراى رىى و نظرىنباشـم،
بلكه در طرق حكمت آراى خا ى دارم كه آنهـا را در كتـابحكمةالمشـرويين
نوشتهام و هر كه خواهد بدانجا مراجعه كند».

اما بدبختانه كتاب منطقالمشرويين هنوز پديد نيامده و تنهـا وسـمتى از آن
كه متضمن بعضى از فصول منطق اسـت بـه طبـع رسـيده و ابـوعلى در مباحـث
تعريفات و وضايا مطالبى در اين كتاب نوشته كه در ساير مؤلفات او موجودنيست
و ما يقيين داريم كه در وسمت حكمت ،يعنـى طبيعـى و الهـى نيـز نظـر وافكـار
تازهاى در آن كتاب به يادگار گذارده بوده ،همانطور كه در طب معالجات جديد
و نظرهاى تازه ابراز داشته است.
پيش از آنكه ابوعلى شهرت كند ممكن نبود ،كسـى در فلسـفه و حكمـت
يونان به مقامى برسد مگر اينكه زبان يونانى يا سـريانى بيـاموزد و بـدين جهـت
علماى ورن سوم يا خود يكى از اين دو زبان بيگانه را مىآموختند و يـا آنكـه در
دســتگاه خــود از روى ضــرورت و احتيــاج عــدهاى از متــرجمين را نگاهــدارى
مى كردند و همه به زبان يونانى و سريانى نيازمند بودنـد و اكثـر از جهـت آنكـه
ترجمــههــا نادرســت و مــبهم و پيچيــده بــود ،چنانكــه بايــد مطالــب فلســفى را
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نمىفهميدند و ميانه مترجمين در بيان اووال حكمـاى يونـان اخـتالي شـديد ر
مىداد به خصوص كه كتابهاى ارسطو كه در ا ل هـم پيچيـده و بـه ـورت
يادداشت بوده مورد اختالي و مشاجره مىشد .تـا اينكـه ابونصـر فـارابى نسـبتاً
ترتيب كتب ارسطو و روش تطصيل فلسفه را سر و ـورتى داد ،ولـى او چـون
خود تأليفى مفصل نكرده و ترجمهها مشوش و در هم بود ،باز مردم بـه حرانيـان
نيازمنــد بودنــد و آمــوختن زبــان يونــانى يــا ســريانى خــالى از ضــرورت نبــود.
ابوعلىسينا با اينكه نه زبان يونانى مىدانست و نه لغت سريانى به مـدد هـوش و
يارى استعداد شگفت خود ،از روى ترجمههاى نادرسـت و پيچيـده كـه از دوره
پيشمانده بود فلسفه را حالجى كرد و به طرزى مرغوب بنياد نهـاد .كتـابهـاى
مبسوط و مفصل و جامع مانند شفا و تأليفات مختصر از وبيل نجات و اشارات و
رسائل متعدد در موضوعات مختلف تأليف نمود و زواياى تاريك فلسفه ارسـطو
را روشن ساخت و راه تعلم آن را آسان نمود .چنانكه بعد از دوره ابوعلى طالبـان
حكمت و فلسفه نيازمند به تعلم يونانى و سريانى نبودند و پـس از مـدتى انـدك
تأليفات ابوعلى جانشين متون يونانى و ترجمههايى كه از آن كتـب كـرده بودنـد
گرديده و تا به امروز هر كس خواست و بخواهد فلسفه مشرق بيـاموزد و يـا در
تاريخ حكمت مطالعهاى كند ناچار است كه از آثار گرانبهاى اين حكيم بزرگـوار
بهره گيرد و سرمايه اندوزد .در نتيجه همين حُسن تقرير و بيان شهرت ابوعلى در
زمان حيات و پس از وفات عالم گير گشـت و همگـى علمـاى آن دوره ،همـت
برفهم كتب وى گماشتند .عدهاى نيز براى كسب شهرت و احراز نام بـر كتـب او
رد و انتقاد كردند ،ولى در طول مدت چندين ورن اهميت علمى و فلسفى ابوعلى
پايدار ماند و هنوز هم در تاريخ حكمت و طب يكى از بزرگان جهـان بـه شـمار
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است .از اين جهت مىتوان گفت كه يكى از خدمات بزرگ ابـوعلى سـينا همـان
است كه احتياج اهل كشور خود را از كتب يونانى و سريانى مرتفع ساخت.
ب ه طورى كه اشاره شد ،ووه انتقاد و شهامت علمى ابوعلى سينا بسـيارووى
بود و بـه همـين جهـت اوـوال و آراء گذشـگان و معا ـران را بـا ديـده انتقـاد
مىنگريست ،بر اثر همين ووه و شهامت با همه شـهرت و عظمتـى كـه افالطـون
درميان ما دارد ،مقام او را اندك مىشمرد چنانكه بىپروا اظهار داشـت «كـه اگـر
حكمت و دانش افالطون بـه انـدازهاى اسـت كـه از كتـب و گفتـار او بـراى مـا
باويمانده بضاعت و سرمايه علمى او اندك بوده اسـت» .بـر فرفوريـوس انتقـاد و
خرده مىگيرد و خسنان او را پوچ و بى معنى مىشمارد .نسبت به عقايد معتزله و
متكلمين و متصوفه نيز در كتب خود بىپروا اظهار عقيده كرده و اين هم يكـى از
موجبات اهميت اوست.
نكته ديگر كه شايسته تذكر است ،حافظه سرشار و اطـالع وسـيع ابـوعلى
است كه مقدارى از كتب خود را از وبيل شفا بدون مراجعه به كتابى تأليف نموده،
در ورتى كه غالباً اووال اشخاص را مورد بطث ورار مىدهد و آنها را رد مىكند
و به طورى كه خود ميگويد كتب پيشينيان را مطالعه كرده و از اوـوال بـه طـورى
مستطضر بود كه هر ووت كتابى تازه به نظر او مىرسيد ،فقر موارد مشكل آنـان
را كه ممكن بود مؤلف نظرى جديد داشته باشد ،مطالعه مىكرد و غالباً سؤالها و
پرسشهاى علمى را بدون مراجعه جواب مىداد و در حقيقت وجود او به منزلـه
كتابخانه بود و هي احتياج به كمك و استمداد از نسخه يا شخصى نداشت.
يكى ديگر از علل عظمت و اهميت ابوعلى سينا ،تأليفاتى است كه بهزبـان
فارسى كرده .معلوم است به علل و جهاتى چند ،دانشمندان وـديم غالبـاً بـهزبـان
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عربى چيز مىنوشتند .از اواسر ورن چهارم نثر فارسى معمول و متداول گرديد و
ابوعلى ظاهراً اولين كسى است كه در رشـتههـاى مهـم فلسـفه از وبيـل منطـق و
طبيعى و الهى به زبان فارسى كتـابى مفيـد و جـامع تـأليف كـرده و آن دانشـنامه
عاليى است كه به نام عالءالدوله ابوجعفر كاكويه شهريار ايرانى به رشـته تطريـر
درآمده است.
راستى آن كه دانشنامه چندان مفصل نيست ،ولـى اگـر بـه خـاطر بياوريـد
كهدر مووع تأليف كتاب شفا و وانون تقريباً سيصد سال بود ،كه تصنيف و تـأليف
به زبان عربى معمول شده بود و هنگام تأليف دانشنامه هنوز بيش از ورنى نبود كه
مردم به زبان فارسى تأليف مىكردند ،آنگاه به اهميت آن كتاب مفيد وجيـز اوـرار
خواهيد كرد .گذشته از دانشنامه رسائل ديگرى هم از اين دانشمند جليل به زبـان
فارسى باوى مانده ،از وبيل رساله معراجيه و رساله نبـوت و نبضـيه كـه بـه طبـع
رسيده است .رسائل ديگرى هم بدو نسبت مىدهند كه طت نسبت آنهـا مـورد
ترديد است .بارى همانطور كه ابوعلى سينا كافه دانشمندان را از مراجعه به كتب
يونان مستغنى كرد ،در دد بود كه زبان فارسى را نيز سرمايه علمى بخشد.
همچنان كه ابوعلى در فلسفه مقام بلند دارد ،بزرگان عالم به اهميت مرتبـه
او در پزشكى و طب نيز اورار آوردهاند و وانون ابوعلى يكى از مهـمتـرين كتـب
طبى است كه چندين ورن افكار دانشمندان ري تعليم و تعلم و شرح تبيـين آن
شده و در مدارس آسيا و اروپا كتاب درسى طب بوده است.
در رياضى و كواكب نيز مطالعات و تطقيقاتى داشـته كـه بعضـى را تـذكر
داده و اكثر آنها ورت تدوين نگرفته است.
بارى ابوعلى سينا در مدت  58سال عمر كه غالباً به مسافرت و گرفتارى و
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مطل خود مهم و مورد توجه است ،تأليف كرده و به عالم انسانيت تقديم نمـوده
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