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مقدمۀسرپرستترجمه

در ایـران، سـنت فلسـفی ازطریـِق تدریـس و تعلیـم برخـی کتـِب فلسـفِی کالسـیک ازقبیِل الشـفاء 

و األسـفار و عـده ای از متـون دیگـر به طـوِر مسـتمر در جریـان بـوده اسـت و، بـر همیـن مبنـا، دائمـًا 
محققیـن و اسـاتید بنامـی در حـوزۀ فلسـفۀ سـنتی داشـته ایم. ایـن سـنت تعلیـم و تدریـس امـکان 

گاهـی  )یـا  اسـالمی  فلسـفۀ  امـروزه تحـت عنـوان  آنچـه  از  را  پراهمیتـی  بسـیار  و درک  شـناخت 

کادمیـک  فلسـفۀ عربـی( خوانـده می شـود در اختیـار جامعـۀ مـا قـرار می دهـد.1 امـا در مطالعـات آ

و دانشـگاهِی جدیـد در غـرب نیـز حـدود یـک قـرن اسـت کـه جریـان فلسـفی در عالـم اسـالم مـورد 

مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. طبعـًا  منظر مستشـرقین و مبادی، اسـلوب و اغـراض مطالعات غربی 

تفاوت هایـی اساسـی بـا روش مطالعـۀ سـنتی دارد. درخصـوِص ارزش و اعتبـار ایـن مطالعـات 

کار  1. اصطالح فلسـفۀ اسـالمی یا فلسـفۀ عربی اصطالحی متأخر اسـت. این اصطالح نخسـت توسـط محققین غربی به 
گرفتـه شـد، امـا در سـابقۀ فلسـفی مـا چنیـن مفهومـی وجـود نداشـته اسـت. یعنـی فالسـفۀ اسـالم فلسـفه در دورۀ اسـالمی را 
به صـورِت فلسـفه ای بـا هویـت واحد و مسـتقل درمقابِل فلسـفۀ یونان تصویـر نمی کردند )برخالِف آنکـه می بینیم نظام های 
فلسـفی را از هـم متمایـز می کردنـد؛ مثـاًل فلسـفۀ مشـاء درمقابـِل فلسـفۀ اشـراق(. نـزد ایشـان  فلسـفه بیشـتر هویتـی محـض 
داشـت کـه در دوره هـای مختلـف نـزد فالسـفۀ مختلـف ظهور کرده اسـت. کسـانی چـون مالصدرا گاهی اصطالح فالسـفة 
کـه بـاز منظورشـان فالسـفه در دورۀ اسـالمی اسـت. به طورکلـی، ایـن تعابیـر هیچ یـک جامع ومانـع  کرده انـد  االسـالم را ذکـر 
کار می آینـد. در ایـن مجموعـه ایـن  یخـی و تمدنـی بـه  نیسـتند و بیشـتر به جهـِت عملـی و بـرای تسـهیل تقسـیم بندی تار

کار رفته اسـت. اصطالحـات مطابـق متـن انگلیسـی بـه 



ابن سینا: مجموعه مقاالت تفسیری و انتقادی 10

کـرد و نـه اساسـًا حکمـی واحـد دارد، لکـن بـه نظـر مـا، بـدون مالحظـه  نـه به آسـانی می تـوان حکـم 

گرفتـه اسـت،  کـه در غـرب درخصـوِص فلسـفه در عالـم اسـالم صـورت  و مطالعـۀ آثـار تحقیقـی 

نیازمنـد روش هـای  اواًل  زیـرا  بـود،  و مثمـر نخواهـد  فلسـفی درحاِل حاضـر چنـدان مطلـوب  کار 

فلسـفی ای هسـتیم کـه متناسـب بـا نـگاه جدیـد بـه فلسـفه و تاریخ فلسـفه اسـت )مثـاًل مطالعات 

فلسـفی جدید غالبًا مسـتلزم نگاه تاریخی اسـت، یعنی یک نظام فلسـفی و فیلسـوفی خاص در 

جریـان تاریـخ فلسـفه مـورد نظـر و مالحظـه قـرار می گیـرد(؛ ثانیـًا ازحیـِث منابع و نسـخ و متـون، که 

مبادی تحقیق و تحلیل فلسـفی هسـتند، آن ها در وضع بهتری قرار دارند؛ ثالثًا مطالعات ایشـان 

)کـه مبتنـی اسـت بـر روش هـای جدیـد و منابعی که برای ایشـان مهیاسـت( بعضـًا ازحیِث محتوا 

قابِل اعتنـا و روشـنگر اسـت. 

که اواًل، علی رغِم  از میان فالسفۀ دورۀ اسالمی ابن سینا وضعی متمایز دارد، از این جهت 

ایـران،  بـر حوزه هـای تدریـس فلسـفی در  سـیطره و غلبـۀ فلسـفۀ مالصـدرا و حکمـت متعالیـه 

همچنـان فلسـفۀ ابن سـینا و آرا و آثـار وی تعلیـم و تدریـس می شـود؛ ثانیـًا، در بیـن فالسـفۀ دورۀ 

کـه در تحقیقـات غربـی بیشـترین توجـه بـه ایشـان بـوده  اسـالمی، ابن سـینا در زمـرۀ کسـانی اسـت 

اسـت و ادبیـات تحقیقـی معتنابهـی درخصـوِص این حکیم حاصل اسـت. ازایـن رو، به همراهی 

که مجموعه ای از مقاالت درباِب ابن سینا  کردیم  و حسن قبول دوستانی از اهل فلسفه قصد آن 

گـر توفیقـی حاصـل شـود مجموعـه ای درخصـوِص فارابـی و ابن رشـد  را بـه فارسـی ترجمـه کنیـم و ا

نیـز انجـام خواهـد گرفت.

کـه ترجمـۀ فارسـی آن تقدیـم اهـل فلسـفه می شـود، دراصـل، مشـتمل بـر دوازده  مجموعـه ای 

مقالـه اسـت کـه حوزه هـای مختلـف تفکر ابن سـینا را به بحث گذاشـته و به تفسـیر و نقـد پرداخته و 

یـا گزارشـی ارائـه کـرده اسـت. ایـن مجموعـه نه کاماًل تحقیقی اسـت و نه صرفًا گـزارش، بلکه تلفیقی 

از هردوسـت. مقاالتـی می یابیـم کـه جنبـۀ تحقیقـی آن غلبـه دارد و درواقـع مطالعـات سـینوی را ارتقا 

داده اسـت. در برخـی مقـاالت، هـم گزارشـی از حـدود موضـوع مـورد تحقیـق و مطالعـات مربـوط ارائه 

شـده و هـم حرفـی جدیـد بیـان شـده اسـت. همچنیـن در برخی مقـاالت جنبۀ گزارشـی غلبـه دارد.

کـه در ترجمـۀ ایـن مجموعـه دو تغییـر نسـبت بـه متـن انگلیسـی اعمـال  قابـل ذکـر اسـت 

کـرد، یعنـی مقـاالت ششـم و هفتـم )از مجموعـۀ  شـد. اول آنکـه ترتیـب مقـاالت در مـواردی تغییـر 

انگلیسـی( را بـر مقـاالت چهـارم و پنجـم مقـدم کردیـم. ثانیـًا دو مقالـه نیـز بـر این مجموعـه افزودیم 
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)مقـاالت 6 و 11 در ترجمـۀ حاضـر(. بدین ترتیـب، سـیر ایـن مجموعـه چنیـن اسـت: ابتـدا حیات، 

زمانـه و برنامـۀ فلسـفۀ ابن سـینا بحـث شـده اسـت و سـپس وارد بحـث قیـاس می شـویم کـه بحثـی 

مربـوط بـه صـورت اسـتدالل اسـت. لـذا، پـس از آن، به جـاِی مقـاالت مربـوط بـه فلسـفۀ طبیعـی 

و طـّب )مطابـق مجموعـۀ انگلیسـی(، مقـاالت مربـوط بـه معرفت شناسـی را قـرار دادیـم و آن را بـا 

مقالـۀ آدامسـون درخصـوِص تفکـر غیراسـتداللی تکمیـل کردیـم. آنـگاه مباحـث مربـوط بـه فلسـفۀ 

طبیعی قرار دارد و بعد از آن بحث از الهیات و مابعدالطبیعه آمده است. در این قسمت، مقالۀ 

ویزنووسـکی درخصـوِص تاریـخ تمایـز وجـود و ماهیـت را افزودیـم. در قسـمت آخـر، در طـی سـه 
مقالـه، مواجهـه بـا ابن سـینا در سـه حـوزۀ اسـالمی، مسـیحی و یهـودی بحـث شـده اسـت.1

قضـاوت درخصـوِص محتـوای مقـاالت و نیـز کیفیـت ترجمـه با مطالعـان و صاحب نظران 

خواهـد بـود. مع هـذا رجـا دارم ایـن مجموعـه هـم مقبـول اهـل نظـر شـود و هـم بـرای دانشـجویان 

اشـخاص  توسـط  مقـاالت  طـرف  یـک  از  اینکـه  باتوجه بـه  باشـد.  مفیـد  ابن سـینا  بـه  عالقه منـد 

مختلـف نوشـته شـده اسـت و ازطرفـی مترجمیـن نیـز مختلـف هسـتند، قصـد نداشـتیم تـا لحـن 

کنیـم. مع هـذا تـالش شـده اسـت، حتی المقـدور، درعیـِن حفـظ سـالیق  نثـر فارسـی را یکدسـت 

مختلـف، بـا اعمـال برخـی قواعـد کلـی در ترجمـه و ویراسـتاری، متنـی دقیـق و درعین حـال روان 

ارائـه شـود. در ایـن راسـتا، بـا مسـاعی گـروه ویراسـتاری، هـم ترجمـه بـا متن اصلی مقابلـه و تطبیق 

گردیـد. داده شـد و هـم اعـالم و اصطالحـات هماهنـگ و یکدسـت 

که ترجمۀ مقاالت این مجموعه را بی مزد  فریضۀ ذمه خود می دانم اواًل از دوسـتان و عزیزانی 

و مّنـت تعهـد کردنـد و بـه انجـام رسـانیدند تقدیـر نمایـم و ثانیًا سپاسـگزاری کنم از ایمـان خدافرد، 

علـی کریمـی، مهـدی گلزاری، مصطفی مقدسـی، میالد اعظمی مرام، و سـجاد امیرخانی به جهِت 

مقابلـۀ نهایـی ترجمـه بـا متـن انگلیسـی و بـاز از ایمـان خدافرد به جهت ویراسـتاری صـوری و زبانی 

ایـن مجموعـه و نیـز از مجموعـۀ انتشـارات ترجمـان به جهِت طبع و نشـر اثر. مضاف بـرآن، عاجاًل از 

همـۀ صاحب نظـران و عالقه منـدان فلسـفه کـه نظـرات خـود را بیـان کننـد و خطاها و سـهوهای این 

ترجمـه را متذکـر شـوند قدردانی می نمایم.

احمد عسگری

اسفند 1399 هجری شمسی

یراسـتار مجموعـۀ انگلیسـی اطـالع داده شـد. 1. بنابـر نظـر ناشـر، ترجمـه و نیـز ترتیـب جدیـد مقـاالت بـه و
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ابوعلـی سـینا را )کـه در التیـن َاویسـنا1 می خواننـد( بایـد مؤثرتریـن متفکـر دورۀ قرون وسـطا دانسـت. در 

کـه تأثیـر او بـر فالسـفه و متکلمـان مسـلمان بی بدیـل  فصـول ایـن مجموعـه، نشـان داده شـده اسـت 

بـوده اسـت. ایشـان از پاسـخ دادن بـه ارسـطو دسـت برداشـتند و به جـاِی آن بـه ابن سـینا پرداختنـد. او 

بر فلسـفۀ یهودی نیز اثری بسـیار داشـت، اگرچه این تأثیر غالبًا بواسـطه بوده اسـت. و البته فالسـفۀ 

قرون وسـطا و دورۀ تجدیـد حیـات علـم و ادب2 در سـنت مسـیحی او را متفکـری اساسـی محسـوب 

یـادی درخصـوِص ایـن مـرِد سـترِگ تاریـخ  می کردنـد. مع الوصـف، هنـوز تحقیقـات اساسـی نسـبتًا ز

تفکـر باقـی اسـت کـه بایـد بـه انجـام رسـد. در ایـن مجموعـه، پورمـن3 ایـن نکتـه را متذکـر شـده اسـت 

کـه مطالعـات درخصـوِص مسـاهمت دوران سـاز ابن سـینا در تاریـخ طـب همچنـان در دورۀ صباوت 

بـه سـر می بـرد. امـا از جنبـۀ فلسـفی اوضـاع اندکـی بهتـر اسـت. درواقـع، تحقیقاتـی عالـی درخصوِص 

حیـات و افـکار ابن سـینا انجـام گرفته اسـت.1 مع هذا، از ضروریاتی چون تصحیحـات موثق از برخی 

آثـار و ترجمه هـا، حتـی درمورِد بسـیاری از آثـار اصلی، همچنان محرومیم. حتی متونی اصلی ازقبیِل 

طبیعیات و الهیات الشـفاء در همین سـنوات اخیر به زبان انگلیسـی در دسـترس قرار گرفته اسـت.

1. Avicenna
2. renaissance
3. Peter E. Pormann
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کانـت، چنان کـه انتظـار مـی رود،  کوینـاس و  دربـاِب شـخصیت های بـزرگ، ازقبیـِل افالطـون و آ

کتاب هـای راهنمـا تدویـن می شـوند و ایـن نشـانی دیگـر اسـت از  متزایـدًا مجموعه هـا، مدخل هـا1 و 

اینکـه به طـوِر نسـبی ابن سـینا مـورد غفلـت بـوده اسـت، تـا بـدان حـد که تـا این زمـان مجموعـه ای وجود 

کـرده باشـند.2 قصـد مـا  کلیـۀ جوانـب فکـری او را بررسـی  کـه در آن متخصصیـِن صاحـب رأی  نـدارد 

کار صرفـًا مدخـل و راهنمایـی  کنیـم. مع هـذا، ایـن  کـه ایـن نقیصـه را تـدارک  در ایـن مجلـد آن اسـت 

کنـون دربـاِب ابن سـینا حاصـل شـده اسـت بلکـه، مطابـق بـا  کـه تا بـه تحقیقـات و معلوماتـی نیسـت 

کتـاب تـالش دارد معلومـات مـا را ارتقـا  اهـداف مجموعه هایـی ازاین دسـت، هر یـک از مقـاالت ایـن 

دهـد. اغلـب چنیـن اسـت کـه مؤلـف بـه حیطه هایـی کـه بـه تحقیـق و کار نیـاز دارد هـم اشـاره ای دارد 

)به آثار طبی او قباًل اشـاره شـد(. مثالی دیگر مواجهۀ یهودی و التین با ابن سیناسـت، که مسـاهمات 

انجـام گرفتـه در اینجـا نه فقـط ماحصـل تحقیقات انجام شـده2 را ارائه می دهـد )و حتی پیش می برد(، 

بلکـه مضـاف بـر آن نشـان می دهـد چـه مسـائلی همچنـان باقـی اسـت.

ایـن مجلـد را بـا نگاهـی بـر کل مجموعه آثـاِر ابن سـینا، از دو منظـر تکمیلـی، افتتـاح می کنیـم. 

کـه ابن سـینا در آن سـیاق  دیویـد سـی. رایزمـن3 سـیاق تاریخـی و شـخصی ای را توضیـح داده اسـت 

کـه خـوِد او  آثـار خـود را نوشـت. اهـم منابـع در درک داسـتان زندگـی ابن سـینا زندگی نامـه ای اسـت 

کـرده اسـت،  گردش الجوزجانـی آن را بـه اتمـام رسـاند.3 همان طور کـه رایزمـن اشـاره  کـرد و شـا تحریـر 

ابن سـینا و الجوزجانـی هـر دو راویانـی غیرموثـق ارزیابـی شـده اند. مع هـذا، نـکات متعـددی از ایـن اثر 

مسـتخرج و واضـح می شـود. اواًل، بـرای ابن سـینا، سـعد و نحـس ایـام را دسترسـی یـا عـدم دسترسـی 

بـه قـدرت سیاسـی رقـم مـی زد، بـدان درجـه که حیـات دورۀ بزرگ سـالی او تقریبـًا به موازاِت سلسـله ای 

از موفقیت هـای متفـاوت در اتصـال بـه حـکام محلـی بـود. ایـن مطلـب مـا را بـه نکتـۀ دومـی مرتبـط 

و  تحریـر  در  او  ابن سـینا.  عالـی  روشـمندانۀ  گاهـِی  اسـت: خودآ داشـته  اشـاره  رایزمـن  کـه  می سـازد 

اوضـاِع  ایـن  گردان، حـکام، مخالفـان مجـادل.  را مدنظـر داشـته: شـا کتابـْت مخاطبیـن مختلفـی 

مختلـْف سـاختار و تعقیـد مباحـث را در آثـار مختلـف وی معین سـاخته اسـت. نکتۀ سـوم که خوِد 

ابن سـینا در زندگی نامـه اش ذکـر کـرده اسـت آن اسـت کـه وی بدیـن توجـه داشـته که متفکـری اصیل 

اسـت و بـه نبـوغ خـود ملتفـت بـوده اسـت.

1. companions
2. status quaestionis
3. David C. Reisman
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گوتـاس1 نوشـته اسـت، نیـز معلـوم می شـود. او، بـا  کـه دیمیتـری  ایـن نکتـه از مقالـۀ متعاقـب، 

نظـر بـه هـدف و سـاختار کلی فلسـفۀ ابن سـینا، بـه مجموعه آثـار او توجه می کند: تحقق بخشـیدن به 

علمـی واحـد، منسـجم و جامـع کـه تنهـا ارسـطو آن را مطمـح نظـر خود سـاخته بـود. جوامِع2 متشـتت 

و متعـدد سـینوی -شـامل مهم تریـن اثـر او یعنی الشـفاء- به قصـِد اجرای این مقصود به انجام رسـید. 

کار نه فقـط به قصـِد جبـران نواقـص نظـام ارسـطویی، بلکـه به منظـوِر ایجـاد نظـام جدیـد خـاص  ایـن 

سـینوی بـود؛ احیانـًا ایـن بـه آن معنـا بـود کـه آرائـی بدیـع را وارد نظـام ارسـطویی کنـد4، گاهـی هـم بـدان 

کامـاًل جدیـد حرکـت می کنـد. به مـوازاِت نظـام جدیـد سـینوی،  کـه ابن سـینا در جهتـی  معنـی بـود 

معرفت شناسـِی نوینـی ظاهـر شـد کـه بایـد ایـن نظـام برمبنـای آن سـنجیده می شـد. چنان کـه گوتاس 

کیـدی وافـر داشـت.  کـه بـر تجربـه تأ کـرد  توضیـح داده اسـت، ابن سـینا رأیـی دربـاِب »تأییـد«3 طـرح 

نـزد ابن سـینا، فلسـفه ازحیـِث سـاختار قیاسـی اسـت و لـذا تمامـًا عقلـی، مع الوصـف بالمـآل بایـد بـر 

گـردد.  تجاربـی از عالـم خـارج و تجاربـی از درون خـود مـا مسـتقر 

سـخن از قیـاس مـا را بـه مقالـۀ بعـد می رسـاند کـه دربـاِب منطق اسـت. علی رغِم آنکه ابن سـینا 

از مهم تریـن و باریک بین تریـن چهره هـای تاریـخ منطـق اسـت، تنهـا تعـدادی انـدک از محققـان بـه 

ایـن جنبـه از آرای او و ماحصلـش اشـتغال یافته انـد. تونـی اسـتریت4 در ایـن زمره اسـت.5 او در اینجا 

قیـاس ابن سـینا را مورِدنظـر قـرار می دهـد. به طـوِر خـاص، او بـر موجهـات متمرکـز می شـود، یعنـی بـر 

مفاهیـم ضـرورت، امـکان و امتنـاع، و در اینجـا می بینیـم کـه ابن سـینا از سـنت ارسـطویی فاصلـه ای 

کبـری«5 اسـت. اگرچـه قاعـدۀ مرسـوِم  تعیین کننـده می گیـرد. مـورِد جالب توجـْه قاعـدۀ »تبعیـت از 

»تبعیـت از اخـّس« می گویـد کـه جهِت نتیجۀ قیاس تابع اخّس مقدمتین اسـت )مثاًل نتیجۀ قیاسـی 

کـه متشـکل از مقدمـه ای مقیـد بـه جهـِت ضـرورت و مقدمـه ای مقیـد بـه جهـت امـکان اسـت صرفـًا 

کبـرای  کـه در اینجـا جهـت تابـع  می توانـد مقیـد بـه جهـت امـکان باشـد(، امـا ابن سـینا معتقـد اسـت 

مقدمتیـن اسـت. ممکـن اسـت گمـان رود کـه ابن سـینا خطایـی فاحـش ارتـکاب کـرده اسـت، لکـن، 

چنان که اسـتریت نشـان می دهد، قاعدۀ جدید بالدلیل نیسـت: مثِل اغلِب موارد، ابن سـینا منطقش 

کاربردهـا را جسـت وجو می کنـد و  کاربردهـای الهیاتـی6 مطـرح می کنـد. اسـتریت ایـن  را بـا نظـری بـر 

همچنیـن مواجهـۀ منطقیـون مسـلماِن بعـدی را بـا ایده هـای ابداعـِی ابن سـینا بررسـی می کنـد. 

1. Dimitri Gutas   4. Tony Street
2. summae    5. Rule of the Major
3. verification    6. metaphysical
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کـه بـه فلسـفۀ طبیعـی ابن سـینا می پـردازد.1  از اینجـا بـه چهـار مقالـۀ بعـدی منتقـل می شـویم 

را طـرح می کنـد.  آورده قالـب بحـث  قلـم  بـه  کـه جـان مک گینیـس2 دربـاِب طبیعیـات  مقالـه ای 

مک گینیـس به همـراِه احمد هسـناوی3 و سـایرین سـعی کرده انـد ایده های ابداعـی را در این بخش 

مـواردی  بـه  توجـه  نیـز طبیعتـًا  اینجـا  به سـاِن منطـق، در  ابن سـینا نشـان دهنـد.6  از مجموعه آثـاِر 

گرفتـه اسـت. البتـه مفارقـت ابن سـینا از ارسـطو را  کـه ابن سـینا از ارسـطو فاصلـه  معطـوف می شـود 

درخصـوِص اساسـی ترین مفهـوم طبیعیـات ارسـطویی، یعنـی حرکـت، مالحظـه می کنیـم. بـه قـول 

کـه شـیء  مک گینیـس، تحلیـل ابن سـینا »تحلیلـی عجیـب و سـهل اسـت«: او مـا را مجـاز داشـته 

کنیـم،  را در »آن«4 متحـرک بدانیـم و نـه در پـاره ای از زمـان4. شـاید مـا ایـن مطلـب را واضـح تلقـی 

لکن ارسـطو در سـماع طبیعی5 آن را مجاز ندانسـته اسـت. مک گینیس ایده های ابن سـینا درباِب 

انقسـام و اصاغـر طبیعـی6 را نیـز، هـم ازحیـِث امتـداد و هـم ازحیـِث حرکـت، مورِدنظـر قـرار داده 

اسـت. ایـن نـکات ازقضـا در فهـم ارتبـاط ابن سـینا بـا متکلمـان معاصـرش حائـز اهمیـت اسـت.7

آرای ابن سـینا در حـوزۀ طـب از اهـم آرای وی اسـت، مع الوصـف اقـل توجـه بـدان مبـذول 

کالم خـود  گامـی اسـت درجهـِت جبـران و تـدارک ایـن وضـع. او  شـده اسـت. مسـاهمت پورمـن 

را بـا بحـث از ارتبـاط بیـن طـب و فلسـفه نـزد ابن سـینا آغـاز می کنـد. متعاقبـًا ایـن موضـوع را مـورد 

تحقیـق قـرار می دهـد کـه آیـا می تـوان عنـوان طبیـب عملـی بـر ابـن سـینا اطـالق کـرد و حـدود ایـن 

اطـالق چقـدر اسـت، یـا اینکـه او را بایـد صرفـًا تنظیـم کنندۀ کتب تعلیمی طـب بدانیم. اهمیت 

ایـن پرسـش نـه صرفـًا ازحیـِث تاریخـی، بلکه، مضاف بـر آن، ازحیِث تأثیر آن در معرفت شناسـی 

کیـد بـر نقـش تجربـه در طـب، مثـاًل  طبـی ابن سیناسـت. پورمـن نشـان می دهـد کـه ابن سـینا در تأ

به منظـوِر امتحـان تأثیـر دارو، از جالینـوس متابعـت می کنـد )و در اینجا مـا ارتباط معنایی مهمی 

گـر، چنان کـه برخـی مدعی انـد، ابن سـینا صرفـًا بـر سـبیل نـدرت بـه  گوتـاس می یابیـم(. ا بـا مقالـۀ 

تجـارب طبـی عینـی اشـتغال می جسـته اسـت، ایـن نکتـه از مـوارد طنزآمیـز تاریخـی خواهـد بـود. 

لکـن پورمـن ایـن را نامحتمـل می دانـد، زیـرا ابن سـینا در مکتوبـات طبـی اش ارجاعاتـی مفصـل و 

جزئـی بـه تجـارب خـود دارد.

1. به ترتیب، مقاالت 7، 8، ۵ و ۴ در مجلد حاضر؛ رجوع کنید به توضیح سرپرست ترجمه در صفحات 10 و 11  ]ویراستار[.
2. Jon McGinnis   5. segment of time
3. Ahmed Hasnawi   6. Physics
4. instant     7. the minimum of natural bodies
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بخـش نهایـِی مطالعـۀ پورمـن ارتبـاط بیـن نظریـۀ طبـِی ابن سـینا و تقریـِر مشـهور او از »حـواس 

کـه امـکاِن انتقالـی طبیعـی را بـه دو مقالـۀ آتـی مهیـا می سـازد.  باطنـی« را مورِدنظـر قـرار داده اسـت 

دبـورا بلـک1 و دگ نیکـوالس هسـه2 علم النفـس ابن سـینا و معرفت شناسـی مرتبـط بـا آن را در ایـن 

کرده انـد. نقـش محـوری تجربـه در معرفت شناسـی ابن سـینا غالبـًا در تعـارض بـا  فصـول تفحـص 

یـم، چه حاجت به  گر ما ازطریـِق افاضۀ عقل فعال علم دار نظریـۀ عقـل فعـال او تلقـی شـده اسـت. ا

گـر کسـب علـم ازطریـِق تجربـی اسـت، چـه جای  کسـب علـم ازطریـِق تجربـه اسـت؟ و، بالعکـس، ا

تمسـک بـه عقـل فرابشـری اسـت؟ هسـه راه حل هـای ممکـِن مختلفـی را درمقابِل این مسـئلۀ بغرنج 

طـرح می کنـد و توضیـح می دهـد کـه، علی رغـِم نظریـۀ تجریـِد ابن سـینا دربـاِب علـم، وجـه حاجـت 

بـه افاضـۀ عقـل فعـال چیسـت. مضافـًا، بلـک توضیحـات را پیـش می بـرد و بیـان می کند کـه به چه 

کلی تـر ابن سـینا قـرار  کـه ازطریـِق تجربـه جمـع می شـوند در قالـب معرفت شناسـِی  نحـو حقایقـی 

کـه منـوط اسـت بـه اینکـه شـخص بـه چـه  می گیرنـد. وی درجاتـی از تیّقـن را تشـخیص می دهـد 

کـه بلـک پیش تـر در مطالعـه ای  یـادی، بـه همـان سـان  نحـو بـه بـاوری فـرا رسـیده اسـت. تـا حـدود ز

که یقین، نزد ابن سـینا، هم ُبعد  درخصوِص فارابی نشـان داده اسـت8، در اینجا نیز نشـان می دهد 

ذهنـی3 دارد و هـم عینـی. لهـذا، دشـوار بتـوان او را به راحتـی در زمـرۀ اینترنالیسـت ها دانسـت )کـه 

کـه براسـاِس آن هـا بـاور او شـناخت محسـوب می شـود  کیـد دارنـد شناسـنده بایـد بـه زمینه هایـی  تأ

دسترسـی داشـته باشـد( یـا در سـلک اکسترنالیسـت ها قـرار داد )کـه منکـر نگـرش مذکورنـد(.

الهیـات ابن سـینا )مشـتمل بـر بحـث او دربـاِب خـدا( محتمـاًل بیـش از هر قسـمتی از فلسـفۀ 

او مـورد تحقیـق بـوده اسـت. مع ذلـک، در اینجـا نیـز جـای تحقیـق بسـیار وجـود دارد، چنان کـه دو 

کـه  مقالـۀ بعـد ایـن موضـوع را نشـان می دهـد. اسـتیفن ِمـن، عـالوه بـر نـکات دیگـر، نشـان می دهـد 

ابن سـینا درمقابـِل تفسـیر فارابـی و ابـن عـدّی از مابعدالطبیعـۀ ارسـطو اتخـاذ موضـع می کنـد و بـه 

کـه او را در مواجهـه ای  مفهـوم بدیعـش از وجـود نائـل می شـود. ِمـن بـه تصویـری جدیـد از ابن سـینا 

متفکرانـه بـا مدرسـۀ مشـائی بغـداد نشـان می دهـد شـواهد و جزئیـات قابل توجـه و بیشـتری اضافـه 

رایزمـن  گـروه صرفـًا فحاشـی و ناسـزا، چنان کـه در بخـش  ایـن  او درمقابـِل  یکـرد  لـذا، رو می کنـد.9 
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کـه در قالـب »مشـرقیون درمقابِل  توصیـف شـده اسـت، یـا تعییـن هویـت به نحـِو سـلبی1، بـدان نحو 

از  دیگـر  اسـت، جهتـی  مـن  کار خـود  کـه  بعـد  مقالـۀ  در  اسـت.  نبـوده  تعبیـر می شـود،  مغربیـون« 

مابعدالطبیعۀ ابن سـینا مطالعه شـده اسـت: الهیات فلسـفی ابن سـینا. حجت ابن سـینا در اثبات 

کـرده ام سـؤالی دیگـر را پاسـخ  وجـود خداونـد بـه نحـوی شایسـته مـورد توجـه بـوده اسـت. مـن تـالش 

دهـم: چـرا مطابـق رأی ابن سـینا واجب الوجـود همـان خـدای خالـق و معبـود اسـالم اسـت؟

پـس از مالحظـۀ اهـم حوزه هـای فکـرِی ابن سـینا10، ایـن مجلـد را بـا سـه مقالـه درخصـوِص 

تأثیـرات ابن سـینا و مواجهـه بـا او بـه اتمـام می رسـانیم. مؤلفـاِن هـر سـه مقالـه بـا منازعاتـی بغرنـج 

مواجه  بودند، لکن رابرت ویزنووسـکی2 مسـئله ای الینحل پیش رو داشـته اسـت. علی أی حال، 

کـه متعاقـب وی  کل جریـان فلسـفه ای اسـت  مواجهـه بـا ابن سـینا در عالـم اسـالم تقریبـًا همـان 

در عالـم اسـالم جریـان داشـته اسـت. ویزنووسـکی، در آغـاز بحثـش، بـا نقلـی از فیلسـوف قـرن 

نوزدهـم و بیسـتم، محّمـد عبـده، کـه آرای ابن سـینا برایـش همچنـان معتبـر اسـت، بـر ایـن نکتـه 

کار را ازطریِق طرح  کید می کند. ویزنووسـکی زمینه های نسـبتًا زیادی را بررسـی می کند و این  تأ

کدام یـک از متـون و مضامیـن سـینوی محـل توجـه شـارحان و  کـه  ایـن پرسـش انجـام می دهـد 
ـد فرویدنتـال3 و مائـورو زونتـا4 

َ
گ ناقـدان او در طـی نسـل های متمـادی بـوده اسـت. در مقابـل، 

نشـان می دهنـد کـه مؤلفیـن یهـودی، در کمـال تعجـب، کمتـر بـا متون ابن سـینا مواجهـۀ دقیق و 

مفصـل داشـته اند. ایشـان توضیحاتـی را بـرای ایـن مسـئله طـرح کرده انـد و نیـز نشـان داده انـد کـه 

مع الوصـف ابن سـینا تأثیراتـی بسـیار )البتـه غالبـًا به واسـطه( بـر فکـر یهـودی داشـته اسـت.

مقالۀ انتهایی، به قلم آموس برتوالچی5، مواجهۀ سـنت التین با ابن سـینا را منظور داشـته 

اسـت. اهمیـت ایـن موضـوع محـل بحـث و مناقشـه نیسـت. به واقـع، تـا زمانـی نـه چنـدان دور 

کـه ابن سـینا به عنـواِن  کـه تحقیقـات اروپایـی درخصـوِص ابن سـینا اواًل منبعـث از اهمیتـی بـود 

کوینـاس داشـت. برتوالچی بر الهیات الشـفاء )در التین  منبعـی بـرای شـخصیت هایی ازقبیـِل آ

کـه ابن سـینا  کـه نخسـتین تأثیـری  philosophia prima( تمرکـز داشـته اسـت و نشـان می دهـد 

بـه اسـتفاده ای پیچیـده توسـط  و  بـوده اسـت  بـر عالـم مسـیحی التیـن داشـته در سـه مرحلـه 

کـه ابن رشـد  کبیـر منتهـی شـده اسـت. آنچـه داسـتان را پیچیده تـر می کنـد آن اسـت  آلبرتـوس 

1. negative self-definition  4. Mauro Zonta
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و غزالـی نیـز ترجمـه شـده و به مـوازاِت ابن سـینا خوانـده می شـدند. از طنزهـای تاریـخ فلسـفه آن 

ف مقاصد الفالسـفة می شـناختند، کتابی 
ّ
اسـت کـه ُمطالعـاِن1 التیـْن غزالـی را، دراصـل، بـه مؤل

کـه خالصـه ای اسـت از تعالیـم سـینوی و لـذا، بـرای ایـن مطالعـان، غزالـی در زمرۀ اتباع ابن سـینا 

محسـوب می شـد و، درمقابـل، ابن رشـد به عنـواِن ناقـد و رقیـب اصلِی ابن سـینا به شـمار می آمد.

کار باقـی اسـت. ایـن  کـه در مطالعـات ابن سـینا چـه میـزان  کیـد داشـته ام  مـن بـر ایـن نکتـه تأ

کـه قصد این مجلـد دعوت به کارهای بیشـتر بـر مجموعه آثاِر  کیـد تـا قسـمتی بـدان جهـت اسـت  تأ

ابن سـینا و سـنت سـینوی و تسـهیل آن اسـت. لکـن مجـددًا بایـد ایـن نکتـه را مـورد تصدیـق قـرار 

کـه در فهـم مـا از ابن سـینا وجـود دارد، او در زمـرۀ معـدود متفکـران  کـه، علی رغـِم رخنه هایـی  داد 

حداقـل  داشـته اند.  بـدو  اساسـی  توجهـی  فلسـفه  یـخ  تار مورخیـن  کـه  اسـت  کالسـیک  مسـلمان 

و  غزالـی  فارابـی،  کنـدی،  کنـار  در  ابن سـینا  کـه  اسـت  اذعـان  مـورد  نکتـه  ایـن  گسـترده  به شـکِل 

ابن رشـد در زمـرۀ متفکریـن اصلـی قرون وسطاسـت. ایـن نکتـه درخصـوِص سـایر شـخصیت هایی 

کـه شایسـتۀ همیـن توجه انـد صـادق نیسـت: فی المثـل ابـن عـدّی، سـهروردی یـا فخرالدیـن رازی. 

البتـه در حـال بسـط و  از حلقـاِت نسـبتًا محـدوِد متخصصیـن )کـه  ایشـان، در خـارج  آثـار  و  نـام 

کنون  که تا که جاذبه اش نه فقط در آثار فاخری  توسـعه اسـت(، شـهرتی ندارد. این حیطه ای اسـت 

گـرد آمـده اسـت نشـان  کـه در اینجـا  انجـام شـده )همان طور کـه بـه مقـدار معتنابهـی در مطالعاتـی 

کـه فرا خواهند رسـید  کـه نسـل هایی از محققـان  داده شـد(، بلکـه همچنیـن در ایـن واقعیـت اسـت 

گیرنـد نخواهنـد  کـه بایـد مـورد مطالعـه قـرار  دیگـر صعوبتـی در یافتـن مضامیـن، متـون و مؤلفانـی 

داشـت. صرف نظـر از اینکـه تحقیقـات ایشـان چـه نـوع بصیـرت جدیـدی بـه ارمغـان آورد مسـلم بـه 

کـه نسـل های آتـی نیـز ابن سـینا را فیلسـوف محـوری در عالـم اسـالم خواهند دانسـت. نظـر می رسـد 

1. readers


