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ЧАКИДА 

Дар ин мақола ба таври мухтасар дидгоҳҳои файласуфони бузурги Ғарбу 

Шарқ чун Арасту, Форобӣ ва Абӯалӣ Ибни Сино дар мавриди “ҳақиқати 

ҳастӣ”, ки ба “Вуҷуди Худо” таъбир мешавад, мавриди муқоиса, таҳлил ва 

баррасӣ қарор мегирад. Дидгоҳҳои фалосифаи бузурги исломӣ чун Абӯнасри 

Форобӣ ва Ибни Сино дар мавриди Худо ва Ҳастӣ аз дидгоҳи Арасту комилан 

фарқ мекунад. Форобӣ ва Сино, ба унвони намояндагони ростини фалсафаи 

исломӣ, ба ҳастии Худованд қоиланд ва барои тасбити назари худ далоили 

фаровони илмӣ, ақлӣ ва мантиқӣ доранд. Аммо бузургтарин ва маъруфтарин 

файласуфи Юнони бостон – Арасту аз таъбири “Худо” ѐ “Офаринанда” ѐ 

худдорӣ мекунад, ѐ намехоҳад эътироф бикунад ва онро “Сабаби аввал”ѐ 

“Муҳаррики аввал” меномад. Ин Сабаби аввал, ки манзури Арасту аст, 

мавҷудест, ки дорои  ҳаракат нест. Арасту ин вуҷуди олиро ба унвони 

“Муҳаррики беҳаракат” муъаррифӣ мекунад. 

Калидвожаҳо: Худо, Ҳастӣ, Сабаби аввал, ҳаракат, Муҳаррики аввал, 

олам, вуҷуд, Вуҷуди аввал, Арасту, Форобӣ, Ибни Сино, фалсафа, Юнони 

бостон, Ислом, Фалсафаи ислом, фалосифаи исломӣ, маърифат (шинохт), 

маърифати ҳақиқат,фалсафаи шинохт,  Холиқ, холиқият. 

 

GOD AND EXISTENCE FROM THE POINT OF VIEW ARISTOTLE, 

FARABI AND IBN SINA 

 

ABSTRACT 

This article briefly compares and analyzes the views of the great philosophers 

of the West and the East, such as Aristotle, Abu Nasr Farabi and Abuali ibn Sina in 

relation to the "Truth of Being", which in Islamic philosophy is called "the Absolute 

Truth", that is, "God" 
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The views of the great Islamic philosophers like Forobi and Ibn Sino regarding 

the “Truth of Being” and “Knowledge of Truth” are quite different from those of 

Aristotle. Farabi and Ibn Sina, as true representatives of Islamic philosophy, believe 

in the existence of God and to substantiate their views, have many scientific, rational 

and logical arguments 

But, Aristotle - the greatest and most famous philosopher of Ancient Greece, 

calls the truth "First Cause" or "First Mover" and thus, retains or rejects the name of 

his "God" or "Creator". This “First Cause” that Aristotle speaks of is a being devoid 

of movement. Aristotle describes this supreme being as the First cause of all 

movement - an immaterial being, without parts, located outside of space, motionless, 

that is, "Engine without movement» 

Keywords: God, existence, First cause, movement, First engine, Universe, 

Existence, First existence, Aristotle, Farabi, Ibn Sina, philosophy, Ancient Greece, 

Islam, Islamic philosophy, “Truths of  being”, philosophy of knowledge, cognition of 

Truth, Creator, creation 

 

МУҚАДДИМА 

Баҳси маърифати ҳастӣ назди фалосифаи бузурги Юнони бостон аз 

таъйини таърифи мафоҳими “фалсафа” ва “файласуф” оғоз меѐбад. Аз ҷумла, 

бино бар таърифи Афлотун – бузургтарин файласуфи Юнони қадим, 

“файласуф” шахсест, ки  “омодаи ба таҷруба даровардани ҳар шакле аз 

маърифат аст, аз донишомӯзӣ шодмон аст ва ҳаргиз аз дониш омӯхтан сер 

намешавад”.
1
 Арасту бо ин ки бузургтарин ва машҳуртарин шогирди Афлотун 

будааст, дар робита ин баҳс, таърифе комилан мутафовит аз ӯро матраҳ 

мекунад: “Фалсафа маърифати ҳастӣ аст”.
2
 Яъне, агар “фалсафа” дар назди 

Афлотун “ба таҷруба даровардани ҳар шакле аз маърифат” бошад, дар назди 

Арасту “шинохти ҳақиқати” будааст. Манзур аз “маърифати ҳақиқат”, ҳамон 

шинохти моҳияти ҳастӣ мебошад, ки бо биниши фалосифа ба “ҷавҳар” 

(substantia) ва бо диди илоҳиѐтшиносон ба “Худо” таъбир мешавад. 

 

АДАБИЁТ ВА МЕТОДОЛОГИЯ 

Дидгоҳҳои Абӯнасри Форобӣ, ки ба унвони “Муаллими сонӣ”, яъне, 

Арастуи дуввум шинохта шуда ва Шайхурраис Абӯалӣ Сино, ки ба усули 

                                                           
1
 Plato. Republic. 475 c-c, tr. and ed. H.D.P. Lee (Harmondsworth, Penguin, 1955). – Pp. 237-238. 

2
 Aristotle. Metaphysics. 9936b 19. tr. and ed. J.Warrington (1956) London, Dent. – P. 362. 
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мантиқи ӯ назар карда ва дар маҷмӯъ, ҳар ду ба унвони поягузорони “Фалсафаи 

машоӣ” ва ба қавле “намояндагони аристотелизми Шарқ” матраҳ шудаанд, аз 

дидгоҳи Арасту дар мавриди Худо ва ҳастӣ комилан фарқ мекунад. Арасту 

таваҷҷӯҳи хосе ба шинохти Худованд надошт ва дар фалсафаи худ низ 

камтарин ҷойгоҳеро ба ин баҳс ихтисос надод. То ҳадде, ки ҳатто дар табйини 

масоили ахлоқӣ ва мабоҳиси сиѐсӣ вориди ин баҳс нашуд. Ончунон ки 

мушоҳида мегардад, вай дар ибтидо қабл аз он ки ба нирӯи ноаѐн ва мудаббири 

он биандешад, ба олами ҳисс ва илали он назар андохт.  

Назари содаи Арасту дар табйини ҳастӣ ин буд, ки табиъат, пас аз он ки 

илал ва асбоби худро фароҳам сохт ва фалакҳо дар сайри худ дорои назм 

гардиданд, Муҳаррики аввал ба таҳрики мавҷудоти ғайри худ пардохт. Аз 

нигоҳи ӯ, ин Муҳаррики аввал мавҷудоти ғайри худро ба ҳаракат вомедорад, 

вале худ чизе ғайри мутаҳаррик аст. Ин муҳаррики беҳаракат ва ѐ муҳаррики 

суварӣ, дар биниши Арасту Худо тафҳим мешавад. Арасту аз сифоти Худо аз 

қабили қудрат ва халлоқияти ӯ, ҷуз ин ки ӯ ақли доимулфикр аст ва фикри ӯ бо 

зоти ӯ иртибот дорад, чизе намегӯяд. Муҳаррики аввал, аз нигоҳи Муаллими 

аввал, мустағриқ дар сукути амиқ ва қоим дар сукуни доим аст. Арасту аз 

матраҳ намудани масоили динӣ мепарҳезад ва шинохти онро фаротар аз тавони 

ақли башарӣ медонад. Бино бар тасреҳ ва ташреҳи ӯ, мавҷудоти азалӣ ва 

ҷовидонӣ бо ин ки воло ва муқаддас ҳастанд, ба миқдор ниҳоят кам шинохта 

шудаанд. 

“Худошиносӣ”-и Арасту ҳамон гетишиносии ӯст, ки ҳастиро дар низоми 

ҳаракати сайѐраҳо ва аҷроми мавҷуд дар он тасаввур мекунад. Дар 

кайҳоншиносии Арасту байни кураҳои поѐнӣ ва болоии олам тафовут вуҷуд 

дордад. Назари ӯ дар мавриди “ҳаракатҳои “табиъӣ” ва “маҷбурӣ” нисбати он 

қисми олам, ки ба Замин наздиктар аст (“дунѐи равшан”), қобили татбиқ аст. 

Ситора ва сайѐраҳо ба нимкураи боло, ки он ҷо ҳаракат мувофиқи давраҳои 

мукаммал бо тезии муназзам сурат мегирад, мансубанд. Астрономияи арастуӣ 

аз се фарзияи асосӣ иборат аст. 1) Олам ба кураи поѐнӣ ва болоӣ, ки ҳар кадоми 

он дорои қонунҳои махсуси ҳаракат аст, тақсим мешавад. 2) Дар кураи болоӣ 

ҳаракат мудаввар аст. 3) Ҷисмҳои осмонӣ бо тезии мунтазам мувофиқи давраҳо 

ҳаракат мекунанд”.
3
 

Аз дидгоҳи Арасту, олам ба шакли зайл табақабандӣ мешавад: 

- Мавҷудияти соф. 

                                                           
3
 Гуннар Скирбекк, Нилс Гиле. Таърихи фалсафа. – Тошкент: “Адолат”, 2004. – С.96. 
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- Инсон. 

- Ҳайвонот. 

- Наботот. 

- Ҷимодот (ашѐи ғайриорганикӣ). 

- Имконпазирии соф (материяи соф). 

Инсон офариниши вопасин аст, дорои мавҷудият ва ҳастии моддист. 

Арасту дар садри олами дараҷавии худ Сабаби аввал (шакли нахустин)-ро 

қарор медиҳад, ки аз нигоҳи фалосифаи исломӣ чун Форобӣ ва Сино, Худованд 

таъбир мешавад. Вале ин Сабаби аввал, ки манзури Арасту аст, мавҷудияти 

мутлақест, ки дорои имконпазирӣ ва ҳаракат намебошад. “Худованд”-и Арасту 

худоест бетаҳаррук, орамида дар ихтифо, сукут ва танҳоиву оромиши хеш. Ин 

худо ташхисшуда нест, намуди антропоморфӣ надорад. Арасту ин вуҷуди 

олиро ба унвони “Муҳаррики беҳаракат” муъаррифӣ мекунад. Ин “Муҳаррики 

беҳаракат”, ки дар ҳоли осойиш қарор дорад, ба тариқи ба худ хос ва дар 

замоне муъайян ашѐ ѐ мавҷудоти боқимондаро ба ҳаракат меоварад.
4
 

Мовароуттабиъаи Арасту бо ҳамин қисса, ки як навъ намои теологӣ дорад, ба 

поѐн мерасад.  

Нигоҳи Арасту дар маърифати Худо яксон нест, балки мутағаййир ва 

мураддад аст: гоҳе мебинем, ки Худо дар фалсафаи ӯ Муҳаррики ғайри 

мутаҳаррик аст, вале ба ҳар сурат, ин нигоҳ моро ба яктопарастии ӯ дар ҳошияи 

хирад умедвор мекунад; гоҳе дигар мебинем, ки бузургтарин файласуфи 

Юнони бостон аз марзи яктопарастӣ ба ҳадди чандгонапарастӣ фарор кардааст. 

Вай дар мавориде мунодии ягонагист, ба вижа, вақте, ки сухани Ҳомерро 

такрор мекунад: “Мумкин нест, ки худоѐни мутаъаддид вуҷуд дошта бошанд”. 

Ё вақте, ки якдаст будани низоми ҷаҳонро мусталзими ягонагии иллати ғоӣ 

медонад. Вале дар мавриде дигар иброз медорад, ки ҳар фалаке муҳаррики хосе 

дорад ва ҳар кадом аз ин муҳаррикон бо Муҳаррики аввал ва Худои бузург 

ихтилофе надоранд. Арасту, бо вуҷуди ин ки бонги ваҳдат зада ва бурҳоне ҳам 

бар он оварда, аз таъаддуди афлок ва ҳаракоти он ба вартаи чандхудоӣ 

афтодааст. Ин баѐнгари он аст, ки Арасту бо он ҳама хиради навгарои худ 

натавонистааст аз қайди суннатҳо ва ақоиди бостонии юнониѐн, ки ситорагонро 

худоѐн мепиндоштанд, вораҳад. Ин ҳолате табиъӣ буд. Зеро тасаввури ягонагии 

Худо дар зеҳни андешамандони Юнони бостон, ки ҳанӯз дастрасӣ ба ойини 

ростини Зардушт надоштанд ва аз расолати Мусои яктопараст низ дуртар 

                                                           
4
 Гуннар Скирбекк, Нилс Гиле. Таърихи фалсафа. – Тошкент: “Адолат”, 2004. – С.98. 
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буданд, ҷилваҳои хирае дошт. Ақоиди юнониѐни қоил ба чандгонагӣ, ки бар 

ҳар як унсуре аз табиъат худо ѐ қудратеро масъул медонистанд, он қадар 

таъсири бориз ва қобиз дошт, ки раҳоӣ аз қайди он имконнопазир буд.  

Пас аз он ки Ал-Киндӣ бо шурӯҳи худ бар осори Арасту ва дигар 

фалосифаи Юнони қадим ноқили ҳикмати юнониѐн ба андешаи исломӣ гардид, 

ҳукамои мусалмон ба омӯзиш ва таҳқиқи он мерос пардохтанд. Вале чун ба 

баҳси ҳастии Худо расиданд, ночор шуданд ҳақиқати Худоро вориди фалсафаи 

арастуӣ кунанд ва чунон ба ташреҳи он пардозанд, ки ҷое барои шакку ибҳом 

боқӣ намонад. Файласуфони мусалмон исбот карданд, ки Худо Вуҷуди аввал ва 

иллати ҳақиқии мавҷудияти дигар мавҷудот аст ва аз шарик, назир, монанд ва 

зидд муназзаҳ ва орӣ аст. Ин Вуҷуди аввал ѐ Сабаби аввал Худои воҳид (ягона), 

қодир (тавоно), холиқ (офаранда), ҳайй (зинда), ҳаким (доно), самеъ (шунаво), 

басир (бино)... аст. Дар робита ба ин Форобӣ ба унвони як файласуфи 

покбовари муътақид ба ҳастӣ ва ягонагии Худо мегӯяд: “Мавҷуди аввал, иллати 

нахуст барои вуҷуди дигар мавҷудот аст ва аз ҳар костиву нуқсе дур аст. 

Вуҷуди Ӯ бартарин ва комилтарин вуҷуд ва қадимтарину азалитарин вуҷуд аст 

ва имкон надорад вуҷуде бартару қадимтар аз вуҷуди Ӯ бошад... Ба сабаби Зоти 

Ӯ ҷавҳараш азалӣ ва ҳамешагист, бидуни ин ки дар азалӣ будани худ ниѐз ба 

чизи дигаре дошта бошад, ки мояи бақои Ӯ бошад. Ҷавҳар ва Зоти Ӯ барои бақо 

ва давоми вуҷудаш кофист... Ӯ бо ҷавҳар ва Зоти худ, мутафовут бо ҳар чӣ 

ғайри худ аст, мебошад ва имкон надорад вуҷуде, ки барои Ӯст, барои ғайри Ӯ 

бошад.”
5
 

Ибни Сино дар ин маврид мегӯяд: “Вуҷуди аввалро ҳеҷ масал, зидд, ҷинс 

ва фасле нест ва аз ҳамин рӯ таърифи ҳадде ҳам барои ӯ (мумкин) нест ва 

ишорае ҳам ба ӯ намешавад, магар бо шинохти маҳзи ақлӣ. Вуҷуди аввал, 

маъқул биззот аст, қоим биззот аст, пас ӯ қайюм аст ва муназзаҳ аз ҳамаи 

вобастагиҳо, аҳдҳо, моддаҳо ва дигар чизҳое, ки зотро ба аҳвол ва сифоте зоид 

бар зот тавсиф мекунад. Маълум аст, ки мавҷуде, ки чунин бошад, оқил биззот 

ва маъқул биззот аст. Тааммул кун, чӣ гуна баѐни мо барои субути Вуҷуди 

аввал ва ягонагӣ ва мубарро будани ӯ аз алоим, ниѐз ба тасаввур вуҷуди ғайри ӯ 

надорад, ҳамчунин ниѐз ба мулоҳизаи офаридаҳо ва феъли ӯ нест? Гарчӣ 

махлуқот ва феъл далел бар вуҷуди Ӯ ҳастанд, вале ин роҳ мувассақтар ва 

бартар аст. Яъне, вақте мо ҳоли вуҷудро дар назар бигирем, худи вуҷуд аз ин 

ҳайс, ки вуҷуд аст, ба вуҷуди ӯ гувоҳӣ медиҳад, сипас, он вуҷуд бар вуҷудҳои 

                                                           
5
١-٥. ص -. ٦٨٩١ دارالمشرق،: بٌروت -. ٢. ط. نادر نصري ألبٌر علٌه علك و له لدم. الفاضلة مدٌنة أهل آراء. نصر ابو فارابً،    
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баъд аз ӯ гувоҳӣ медиҳад. Дар Қуръони карим ба чизе шабеҳи ҳамин матлаб 

ишора шудааст: سنریهن آیاحنا فی االفاق و فی انفسهن
6

 Яъне, “ба зудӣ оѐти худро дар бурун 

ва даруни вуҷудашон ба ишон нишон хоҳем дод”. 

 

МУҲОКИМА ВА НАТИҶАҲО 

Ин истидлол аз он гурӯҳ аст, сипас Худованди мутаъол дар Қуръон 

мефармояд:  دعلي كل شي شهياولن یكف بربك أنه
7

  Яъне: “Оѐ кофӣ нест, ки Худованди ту 

бар ҳар чизе гувоҳ аст?” Ин бурҳони сиддиқин аст, ки ба воситаи Худо (бар 

дигар вуҷудҳо) истишҳод мекунанд, на (аз дигар вуҷудҳо) бар Ӯ”.
8
 

Дар торихи фалсафаи исломӣ Форобӣ ва Ибн Сино нахустин 

файласуфонанд, ки бо равише мубтакирона ва бо маҳорате муҳаққиқона ба 

ҳастӣ ва ягонагии Худо далелҳои мантиқӣ дуруст кардаанд. Вақте, ки мегӯем 

Худо воҳид аст, наметавонем дорои сифоти хориҷ аз Зот будани Ӯро тасаввур 

бикунем. Худованд ба Зоти худ ҳаким, ҳайй, қодир ва самеъ аст. Вақте ки 

чунин аст, “барои шинохт, ниѐзе ба зоти дигаре надорад то фазилате хориҷ аз 

Зоташро ба воситаи он ба даст оварад, чунон ки барои шинохти Ӯ ниѐз ба зоти 

дигаре нест, ки Худоро бишиносонад. Дар олим ва маълум будан, худ басанда 

буда, илми Ӯ ба Зоташ ҷуз Ҷавҳари худ чизе нест, пас, Ӯ медонад ва шинохта 

мешавад ва худ Илм аст. Ҳамаи инҳо Зот ва Ҷавҳаре воҳид аст”.
9
 Дар ин нуқта, 

дидгоҳи Форобӣ ва Ибни Сино ба назариѐти мӯътазила ҳамхонӣ мекунад: ҳам 

мӯътазилиѐн ва ҳам ин ду файласуф мӯътақид ба ваҳдати Зотанд ва сифоти 

хориҷиро аз Худо нафй мекунанд. Дар назари онҳо эътиқод ба Худо рукни 

аслии тамоми масоили дин аст ва дигар масоил дар баробари ин эътиқод фаръ 

маҳсуб мешаванд. Ин тарзи тафаккур ба таври мушаххас нуқтаи аслии 

ихтилофи назари байни ин ду файласуф ва Арастуро бозгушоӣ мекунад. Танҳо 

ин нест, ки ҳакимони исломӣ бо Арасту ва арастуиѐн  ихтилофи назар 

доштаанд. Масъалаи робитаи Худо ва ҷаҳон (ҳастӣ) низ аз мабоҳиси 

мутафарриқаи ин ду гурӯҳ будааст. 

Тамоми кӯшишҳои зеҳниву ақлии Арасту ба тасбити тақаддуми модда ва 

ҳаракат тамаркуз ѐфтааст. Бо ин ки аз Худо ба унвони “Муҳаррики аввал” хира-

хира ном мебарад, дар кайҳони андешаи ӯ камтарин ҷойгоҳеро барои Худо 

намебинем. Арасту ба “Муҳаррики аввал”, яъне ба Сабаби фоъилӣ ва қадим 

                                                           
6
.35( آیه 14فصلج ) سىرة   

7
.35( آیه 14سىرة فصلج )   

8
۵۴۳-۵۴۱.  ص -. ۵۳۳۱لن: نشرالبالغه،  -. ۳االشاراث والخبيهاث. ج. ابن سينا، حسين ابن عبدهللا.     

9
  .41ص.  ت الفاضلت.آراء اهل الودینفارابی.   
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будани он қоил аст, вале онро Худо намехонад. Аммо мегӯяд: ин Муҳаррик 

сокин аст ва ҷаҳон ба сӯи Ӯ ҳаракат мекунад.
10

 Аз инҷо бармеояд, ки ин 

“Муҳаррики сокин”, ки ба “Худо” таъбир мешавад, дар андешаи Арасту фақат 

ҳадаф ва ниҳоят аст ва таъсираш дар ҷаҳон бештар аз таъсири як тасвири зебо 

дар нигоҳи бинанда нест. 

Чунин бардоште ҳосил мешавад, ки олами моддӣ қадим ва мутаҳаррик 

аст. Вақте ки мегӯем “қадим”, наметавонем ба махлуқият ѐ худ ба офаридашуда 

будани он қоил бошем. Ва вақте ки мегӯем “Мутаҳаррики аввал”, тасаввуре дар 

зеҳн ба созанда ва офаринанда будани он падид меояд. Пас, ин ҷаҳон ѐ ҳастӣ, 

ки муҷаҳҳаз ба сифоте чун “қадим” ва “мутаҳаррик” аст, дар баробари 

Муҳаррики сокин – Худои ғайри фоъил авлавият пайдо мекунад. Чунон 

шинохта ва тасаввур карда мешавад, ки Худо фақат ҳадаф ва ниҳоят аст ва 

таъсиру ширкате дар офариниши ҳастӣ надорад. Шинохти Худо ба ин равиш, 

як навъ санавиятро ба хотир мерасонад, аммо дар санавият ду қутби мухолиф ѐ 

мухталиф ҳамхонӣ ва ҳамсонӣ доранд. Чунонки Аҳурамазда холиқи хайр ва 

Ангриманю холиқи шарр аст. Аммо дар “санавияти”-и Арасту “ҳуқуқ”-и Худо 

бо ҷаҳон ѐ олам мусовӣ ва мутавозӣ нест. 

Форобӣ ва Ибни Сино дар баҳси робитаи Худо ва ҳастӣ, мавзеъгирии 

миѐнаеро байни орои фалсафӣ ва омӯзаҳои динӣ баргузидаанд. Вале вақте ки 

баҳси рӯҳ ва ҷовидонагии он матраҳ мешавад, ҳар ду аз мавзеъ ва мавқеъи 

Арасту комилан дур мешаванд. Зеро, ҳар касе, ки мункири ҷовидонагии рӯҳ 

мешавад, ба инкори Китоби осмонӣ ва қавонини шариъат даст мезанад. Форобӣ 

ва Ибни Сино ба унвони ҳукамои муътақид ва мутадаййини мусалмон ҳаргиз 

дар садади ин гуна тасмим набудаанд ва дар бобати абадияти рўҳ ҳар кадом 

қатъан аз дидгоҳи ислом ҳимоят кардаанд. 

Ибни Сино дар китоби “Наҷот” баҳсе муфассал бо унвони “Нафс (рӯҳ) бо 

марги бадан намемирад” дорад ва дар ин фасл кӯшиш мекунад бо андешаҳои 

жарф ҷовидонагии нафсро собит кунад.
11

  

Ибни Сино азамат ва шукӯҳе ба фалсафаи арастуӣ бахшидааст. Ин ки 

Ибни Сино мегӯяд “ман китоби “Мовароуттабиъа”-и Арастуро чил бор хондам, 

аммо нафаҳмидам” ба ин далел нест, ки ӯ матлабро нафаҳмидааст, балки ҳамин 

алъон ҳам мӯшикофтарин файласуф низ ин китобро чиҳил бор бихонад, боз 

                                                           
10

 Aristotle. Metaphysics. – P. 25. 
11

-۹۰٢. ص -. ٦۹۳۱ تهران، دانشگاه انتشارات پژوه، دانش تمى دمحم دٌباچه و وٌراٌش با. الضالالت بحر فى الغرف من النجاة.  سٌنا ابن ۹۰٨   
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намефаҳмад. Чаро? Зеро матолиби ин китоб хеле фишурда ва гоҳе ҳам 

бадиборат навишта шудааст. 

Форобӣ аз мутарҷимини масеҳии настурӣ ва ғайринастурии Ҳаррон, ки 

устодонашон собиқаи ҳазорсолаи идрок ва ташреҳи орои Арастуро доштанд, 

таҷрубаҳоеро ѐд гирифта буд ва ба ҳамин далел, муваффақ шуд китоби 

“Мовароуттабиъа”-и ӯро мавриди шарҳ қарор бидиҳад, то бо мутолиъаи он, 

Ибни Сино ба кунҳи матолиби китоб бирасад. 

Ибни Сино фалсафаи машоиро ба авҷи камол мерасонад, аммо аз сӯйи 

дигар ба табйини ҳикмати машриқӣ мепардозад ва дар ин замина силсилае аз 

осори худро меофарад. Агар имрӯз китоби 20 ҷилдии “Ал-Инсоф”-и ӯ дар 

дастраси мо қарор медошт, мо ба ҳеҷ ваҷҳ машоӣ будани Ибни Синоро 

намепазируфтем. Бояд дар ин самт густардатар ва амиқтар фикр кард: Ибни 

Синоро намешавад ба таври қотеъ як файласуфи машоӣ хонд, зеро андешаи 

фалсафии Ибни Сино дар тӯли умри начандон дарози худ (57 сол) ҳанӯз дар 

ҳоли таҳаввул ва такомул буд: аз як сӯ тамоюлот ба андешаи Арасту, аз сӯйи 

дигар, майл ба афкори Афлотун, таваҷҷӯҳ ба илми калом ва билохира, шефтагӣ 

ба ҳикмати машриқия ва гузашта аз он майл ба ирфони исломӣ доманаи 

андешаи фалсафӣ ва ҷаҳонбинии ӯро бениҳоят густариш дода буд ва агар умр 

вафо мекард, торихи ҷаҳон гувоҳи таваллуди таълимоти комилан ҷадиди 

фалсафӣ мешуд, ки муаллифаш ҳатман Пури Сино мебуд. Ин фалсафа 

инқилоби комилан ҷадидеро дар шинохти инсон ва ҳастӣ, руҳ ва модда, ақл ва 

қалб ва вуҷуд меовард.   

 

ХУЛОСА 

Ба ин тақрир, метавон чунин натиҷагирӣ кард, ки: 

- Фалсафаи Арасту бо он гаройишҳои ақлониву мантиқписандии худ ба ҳеҷ 

ваҷҳ наметавонист андешаи худошиносиро талаққӣ кунад. Зеро, шинохти Худо 

танҳо аз роҳи ақл ва мантиқ имконпазир набуд; 

- Арасту дар гетишиносии худ, ки “маърифати ҳастӣ” меномад, аз таъбири 

“Худо” ѐ “Офаринанда” худдорӣ мекунад. Аммо маълум нест, ки ин “худдорӣ” 

амдан буда ѐ тасаввури чунин Худо – Парвардигори қодиру холиқ дар он замон 

хориҷ аз мақулаи ақлу зеҳни фалосифа будааст; 

- Арасту дар фалсафаи шинохти худ аз “Сабаби аввал” ѐ “Муҳаррики 

аввал” сухан ба миѐн меоварад. Ин таъбир то ҳадде ба баҳси “Мабдаъ”-и 

ҳукамои исломӣ шабоҳат дорад. Аммо “Муҳаррики аввал”-и Арасту 
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таҳрикдиҳандаест, ки худ қодир ба ҳаракат нест. Фуқдони ҳаркат “Муҳаррики 

аввал”-ро ба масоибаи мабдаъе, ки дар офариниши ҳастӣ ширкат надоштааст, 

муъаррифӣ мекунад.  

- Фалосифаи бузурги исломӣ – Форобӣ ва Ибни Сино дар баҳси “шинохти 

ҳақиқати ҳастӣ” ҳамсӯ ва ҳамназаранд. Ҳар ду файласуф ба унвони ҳукамои 

исломӣ ба ҳастии Худованди азал ва абад, қодир ва холиқ, ҳайй ва қайюм... 

қоиланд ва барои тасбити ин қазия далоили фаровони ақливу зеҳнӣ ва мантиқӣ 

доранд; 

- Форобӣ ва Ибни Сино ҳамон “Сабаби аввал”-и Арастуро ба “Мабдаъ” – 

“Худованд” таъбир мекунанд, вале “Сабаби аввал” ѐ “Муҳаррики аввал”-и 

файласуфон муҳаррики фаъол ва домимӣ, ҳаракаткунанда ва офаринанда, 

фоъил ва мухтор, соҳиби ирода ва ихтиѐр мебошад. 
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