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به  یمعاصر با نگاه یناپژوهیس آن در ابن جایگاهی یو ب ییعال ةدانشنام یو فلسف یخیتار یتاهم
     نآ چاپ ینواپس

    
   یدُختیب ینام یفحن                           

 چكیده
 ینا روشن نشده است. در یا به طرز خرسندکننده ییعال ةدانشنامیخی و تار یفلسف یتاهم

آن  یگاهدانشنامه و جا یخیو تار یساختار ی،فلسف های یژگیو یاز برخکه  کوشم ینوشته م
پرسش را مطرح خواهم کرد که چرا دانشنامه از  ین. ایموسخن بگ یناس ابن یها نوشته یاندر م

دانشنامه  یخیتار یگاهبه جا یرناگز ،راستا ینمهم است. در ا یا هم نوشته یفلسف ةماینظر درون
شناخت  یبرا یا از آن به عنوان سنجه توان یکه م کنم خاطر نشان میاشاره خواهم کرد و 

دانشنامه به عنوان  یآموزش یتاهمبه  ا پرداختن ب نیاو استفاده کرد. همچن های یشهاند گسترش
نوشتار ارجمند  ینبه ا یتوجه کم یلبه دل پژوهان یناس ، بر ابنینویس ةجامع در فلسف ینوشتار

بازتاب  ییعال ةچاپ دانشنام یندر واپس یکم توجه ین. خواهم گفت که اگیرم یخرده م
 ینابخشودن ییمشوب به خطا یشارات مولانتاز سوی  ةدانشنام ةاست. چرا که چاپ تاز یافته

( یمدانش و آموزش )تعل ةینظر یرامونپ یناس ابن دیدگاهبر  یهخطا را با تک ینا یاست. بغرنج
مورد پژوهش و  یددانشنامه چنان که با ینکهبر ا گیرم یم یخطا را شاهد ین. اکنم یمستدل م

د که دانداشته است. نشان خواهم معاصر  یناپژوهیس در ابن ییمطالعه قرار نگرفته است و جا
 یو ساختار یمیتعل ینوآور ینتر مهم یاز نظر فلسف کهاست ناکام،   یتازه اثر یراستو

 ییراستاست به و یازمندکه دانشنامه همچنان ن کنم یکرده است. ادعا م یعرا ضا یناس ابن
 .یشترب یها و بر اساس نسخه یشناس از دانش نسخه یریگ با بهره ی،انتقاد
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 یعلوم، اصول و مبادیب علم، ترت مقوالت، اقسام یی،عال ةدانشنام ،سینا ابن هــا: کلیـدواژه
 علوم.

 
 درآمد

الحقّ خواجه رییس ابو علی حسین بن عبداهلل  ةـفارسی حجّ ةترین نوشت برجسته عالیی ةدانشنام

 برجسته سینا ابن های های خاصی که آن را در میان نوشته سینا در فلسفه است. به رغم ویژگی ابن
کند، چندان که شایسته است به اهمیت فلسفی و تاریخی آن پرداخته نشده است. تا آنجاکه  می

خوانی در سنت دانشگاهی و مدرسی ما ندارد؛ حتی سینا ابنهیچ جایگاهی در  دانشنامهشوربختانه 
و تا امروز به  شود، سینوی از آن بهره گرفته نمی ةیشاند کارشناسی نیز برای آموزش ةدر دور

را مرکز توجه خود  دانشنامهشماری که  کاند  های مند بررسی نشده است. پژوهش صورت نظام
 ، آن هم نه به نحوی سامانمند، و بیشتر اند های زبانی آن تمرکز کرده بر جنبه تنها، اند قرار داده

 و نثری آن بسنده های دستوری  هایی از واژگان فلسفی سینوی یا برخی ویژگی سیاهه ةبه ارائ

های  انه و خالی از نوآورییاثری عام دانشنامهکوشم نشان دهم که  ین نوشته میا در 1.اند کرده
 فلسفی نیست.

ای  انتشارات مولی بر کاغذ آمده است که مزین است به دیباچه فاخراین نوشته پس از چاپ    
و مهجورْ خبری خوش برای بلند به قلم استاد منوچهر صدوقی سُها. بازچاپ این اثر مهم 

شود، چرا که  ولی این امیدی است که زود نا امید میداران فلسفه در جهان اسالم است.  دوست

ترین ویژگی فلسفی  چاپ مولی دچار خطایی سیستماتیک و روشی است که مهم عالیی ةدانشنام
چاپ انتشارات شد که رو، چنین پیش نهاده خواهد  ینا را نابود کرده است. از دانشنامهو تعلیمی 

کماکان نیازمند ویرایش  دانشنامههای پیشین ندارد و  مولی اثری است ناکام، مزیتی بر چاپ
 انتقادی کامل است.

 
 ویرایش و چاپ دانشنامة عالیی، تاریخچة

که پیشتر به دست دانشمندانی چون سید احمد خراسانی، محمد  عالیی ةدانشنام چاپی ةنسخ

و چاپ  گشته بودنایاب  یسالچند و تقی بینش ویراسته شده بود،  ةسید محمد مشکو معین،

 ( ــ1383در واپسین چاپ خود ) 2کاغذی آن، از دسترس پژوهشگران جوان فلسفه دور بود.
همانند چاپ مشهورش  دانشنامهــ  دانشگاه بوعلی سینای همدان و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
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ساس موضوع هر علم ــ به واقع تنها سه علم از پنج علم: (، در مجلداتی جداگانه و بر ا1331)

بخش موسیقی  3( ــ منتشر شده بود.ة(، الهیات )معین( و طبیعیات )مشکوةمنطق )معین، مشکو

منتشر « فارسی در موسیقی ةسه رسال»( با ویرایش روانشاد تقی بینش در کتاب 1371ها بعد ) سال
    شد. 

بیست  و پیشتر از این هم چاپ شده بودند: نخستین بار حدود یکصداما  انشنامههایی از د بخش   
فیروز در  ةبه دست مَطبَع دانشنامههای منطق، الهیات و طبیعیات  ق( علم1309سال پیش )

 ةحیدرآباد هندوستان به چاپ رسیده بود. این چاپ البته بسیار پر اشتباه است، تا جایی که به گفت
به »های منطق و الهیات را ویرایش و چاپ نمود،  ورشیدی علمخ 1315مرحوم خراسانی، که در 

)خراسانی « شود قدری مغلوط است که بی اغراق سه خط متوالی بدون غلط در آن یافت نمی

های چاپ  شش سال پس از آن چاپ، مرحوم خراسانی با آگاهی از کاستی و چهل : مج(.1315
دستنویس ایرانی و چاپ حیدرآباد زد. در پنج  ةبر پایدانشنامه حیدرآباد، دست به ویرایش 

های دیگر را نیز به  ویراست علم ةپیشگفتار سودمند خود بر این ویراست، خراسانی وعد
چند سال پیش  عالیی ةدانشنام پوشد. تحقیق نمی ةدهد، ولی این وعده هرگز جام خوانندگان می

سنجش این چاپ با چاپ اصلی  بازار شد. ةنیز به همت انتشارات مولی در یک مجلد چاپ و روان

مولی تصحیح جدیدی نیست، و معلوم نیست چرا در حالی که ناشرهای  ةدهد که نسخ نشان می
و نشر دانشگاهی( کماکان  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دانشگاه بوعلی سینای همدانپیشین )

 مولی دست به چاپ مجدد همان تصحیح پیشین زده است. هستند،فعال 
در دانشنامه های متعددی از  که نسخه  شود یادآور میخود  ةی در پیشگفتار دانشورانخراسان   

های مختلف جهان، از هند تا ایران و ترکیه و اروپا، وجود دارند که استقبال آموزگاران  کتابخانه
است، به « این کتاب چندی کالسیک شده»دهد و این که  از این اثر نشان میرا و آموزانندگان 

  همان،عنا که فراوان خوانده شده، و به گستردگی مورد استفاده قرار گرفته است )این م

های  یشهاند  تواند یکی از منابع الهام می دانشنامهاین بینش ژرف بیانگر آن است که  4مج(.-مب
. خراسانی اند ها بوده هایی بوده باشد که موطن این نسخه فلسفی در دوران میانه در سرزمین

کند، که گویای  ها اشاره می ها و نیز نابسامانی رونویس اختالفات فراوان میان دستنوشته همچنین به
 است.  دانشنامههای موجود بر سر کار ویرایش  دشواری

های ریاضیاتی هندسه، ارثماطیقی،  دانش ة، دربرگیرند دانشنامههای دیگر  چنانکه یاد شد، بخش   

، هرگز به چاپ اند ویراسته نشدند، یا اگر شده هیئت و موسیقی، به جز این آخری، هرگز
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چرایی این کاستی بر ما پوشیده است: شاید باور پژوهشگران با تکیه بر گواهی دستیار  5.اند  نرسیده
نبوده است، بلکه به  سینا ابنخود  ة، ابوعُبید جوزجانی، بر این است که ریاضیات نگاشتسینا ابن

. این برخوردار استها  رو از اهمیتی کمتر از دیگر بخش از این دست جوزجانی نگاشته شده، 

و جوزجانی است. هر چه باشد،  سینا ابندانشنامه، لطفی در حق  اگر چه شاید درست باشد، کم
فراهم آورده و هر چه  سینا ابنهای  جوزجانی، به گواهی خود، این مجموعه را بر اساس نوشته

ولی دانشنامه ای بوده است به پارسی دری در ریاضیات  هرا نوشت سینا ابننویسد که  باشد همو می
، ز(. اگر الهیات دانشنامه ،سینا ابن« )آنچه در او از ریاضیّات بکرد، ضایع شده بود و بدستم نیافتاد»

فارسی در  ةبنا را بر راستگویی جوزجانی بگذاریم و بیانگاریم که او به حقیقت چیزی از آن نوشت

درخور  6های علمی فارسی به عنوان یکی از نخستین نگاشته  م این بخشدست نداشته است، باز ه
تبدیل به اثری کامل در  دانشنامههاست که  توجه است. وانگهی، تنها با ویرایش این بخش

 .شود می 7های سینوی دانش
 ةدانشنامدانش در عنوان  ةکنیم واژ یادآوریپیش از ورود به بخش بعدی، بی فایده نیست که    

های نظری  داللت بر فلسفه یا علم به معنای فلسفه دارد و منظور از آن علوم فلسفی یا دانش ییعال

های  علم»اش از  خود در مقدمه سینا ابندعا، از یک سوی، این است که ااست. گواه این 

به عربی  ةـالعالئی ةـالحکمگوید و بهمنیار نیز نام کتاب را به صورت  سخن می 8«حکمت

، سینا ابنهای  با نام برخی از دیگر نوشته جامعاز سوی دیگر، سنجش نام این  9ست.برگردانده ا

پای دانش، علم، حکمت و فلسفه  نیز این کاربرد پابه ةـعیون الحکمیا  ةـالعروضی ةـالحکمهمچون 

( است در علوم فلسفی، نه summa) سومایک جامع یا  دانشنامهکند.  آشکار می سینا ابنرا در زبان 
ادبی  -ای نوشتاری ژانری/گونهسوما ای از معارف بشری )اطالعات عمومی(. جامع یا  وعهمجم

یشیده، اند است در فلسفه، به معنای موسع آن، که در آن یک نویسنده، بر اساس طرحی از پیش
زند. مشهور است  : جامع( میاز این روهای فلسفی در یک مجموعه ) دانش ةدست به نگارش هم

های کوچک  ازهاند  هایی در مجموعه 10بوده است، سینا ابنانر در تاریخ فلسفه همانا که مبدع این ژ

( در این الشفاء( و بسیار بزرگ ) دانشنامهو  ةالنجا (، متوسط )ةـعیون الحکمو  ةـالعروضی ةـالحکم)

آنها  ةهای وابست ژانر نوشته است، که مشتمل بر منطق، طبیعیات، ریاضیات و الهیات و شاخه
ترین جامعی است که به  است که بزرگ الشفاءاز این زاویه، درست مانند جامع  دانشنامه. اند دهبو

، و بلکه به دست یک نویسنده، به نگارش در آمده است. بر این پایه، بایست سینا ابندست 

المعارف نیستند و  ةهیچ کدام دایر  دانشنامهو نه  شفاءنامتخصص را هشدار داد که نه  ةخوانند
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( و دانشنامه )به معنای امروزین( encyclopaediaهای مدرن دایرة المعارف ) اربرد اصطالحک
 برای آنها رهزن است.

 
 اهمیت تاریخی و فلسفی دانشنامه

تواند  های پس از خود می و تأثیر آن در نسل دانشنامهپژوهش پیرامون گستره و چگونگی پذیرش 

 دانشنامهبر اهمیت فلسفی  نیزسالم را روشن کند و هایی تاریک از سیر فلسفه در جهان ا گوشه
 11گیری سنت فلسفی پس از خود، ، نقش آن در شکلدانشنامهبیافزاید. منظور از اهمیت فلسفی 

در آثار  سینا ابن ةهای ریزبینان یشهاند  گشایی از قوت استداللی آن، و نیز نقش آن برای گره

 12.امه استدانشن اش به کمک زبان و بیان متفاوت عربی
 

 اهمیت تاریخی

. برای نمونه، اند ای قطعی نرسیده پژوهشگران هنوز به نتیجه دانشنامهدر مورد زمان نگارش 

ید نظر تقریبی دکتر یحیی مهدوی، تاریخی نزدیک أیشناس برجسته، دیمیتری گوتاس، با تسینا ابن
ن ترتیب آن را در میان آثار کند، و بدی پیشنهاد می دانشنامهم. را برای نگارش  1027ق/ 418به 

 ةـحکمو االشارات و پیش از  ةالنجاو  الشفاءو پس از  سینا ابنمیانی در زندگی فکری  ةدور
( و نیز executionنگارش ) ةدلیل او و مهدوی بیشتر شباهت شیو  13کند. بندی می طبقه المشرقیین

تر  نویسد که تعیین تاریخی دقیق است. هرچند همو می ةالنجابه  دانشنامه( scopeدامنه و غرض )

در سنجش با دیگر آثار  دانشنامههای  ه و آموز  یه برای این نوشته، تنها پس از بررسی درونما
یحیی میشو با گوتاس  اشاراتپیرامون زمان نگارش  .(Gutas, p. 118) ممکن است سینا ابن

 عنوان یک درسنامه برای بهمنیار  را بهاشارات  سینا ابنمیشو بر این باور است که  اختالف دارد. 
و به منظور آموزش شاگردان او نوشته است و این نوشته متعلق به زمانی است بسیار پیشتر از 

این مقاله نظر  ةنویسند 14است. اشاراتکه پیشنهاد گوتاس برای نگارش  421-425/1030-1034

جویی پیشنهاد گوتاس  . هرچند با پییابد تر می کننده قانع اشاراتهای میشو را در مورد  و استدالل
تر را برای نگارش دانشنامه پیشنهاد دهد،  و بر اساس پژوهش مستقل خود مایل است زمانی سپس

   .  )377p., Amin Beidokhti–408(تر است نزدیکالمشرقیین  ةـحکمزمانی که به زمان نگارش 

مقوالت،  ةبه آموز سینا ابنویکرد سیر تطور ر ةلب استدالل نگارنده این است که بر اساس مقایس
گرایی و جزء ال  صورت جایگاه بحث از جسم )که شامل بحث از مادهکامل جایی  هاز یکسو، جاب
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در سرتاسر زندگی  سینا ابنبینیم که  یتجزی است( از طبیعیات به الهیات، از سوی دیگر، می
به ویژه در اساسی بوده؛ و  ةزفلسفی خود درگیر جایگاه مناسب برای تحقیق پیرامون این دو آمو

آزموده است، تا  موضوعهای خود جایگاهی متفاوت را برای  در هر کدام از نوشتهنسبت با اولی 

کشد )برای برخی  هر دو را با اعتماد کامل در الهیات به بحث و تحقیق می دانشنامهسرانجام در 
 مطلب(. ةجزویات بنگرید به ادام

های  ترین پژوهش ای مهم است. بنا بر تازه های دیگر نیز نوشته سویهاما از بسیاری  دانشنامه   
کامل در  ةو بلکه واپسین مجموع سینا ابنهای  واپسین نوشته ةدر زمردانشنامه شناسان، سینا ابن

نیز  سینا ابن ةیشاند  تر واپسین جامع اوست. اگر در نظر آوریم که علوم فلسفی یا به اصطالح فنی

توانیم با  توانسته دستخوش دگرگونی یا توسعه شده باشد،آنگاه می دیگری می مانند هر فیلسوف
، و نشاندن آن در جایی قریب به انتهای سینا ابنهای  پیداکردن جایگاه تاریخی آن در بستر نوشته

 ةـالحکممند آن در قیاس با آثار متقدم مانند  فلسفی او، بررسی نظام های سیر تطور دیگاه
 اشاراتتا  ةنَجابه  شفاءرا از  سینا ابن ةیشاند های احتمالی دگرگونیاب الشفاء، و کت ةـالعروضی

، به المشرقیین( ةـ)حکم ةـالمشرق ةـالحکماش، مانند  رفته کشف کنیم،  تصویری از آثار از دست

 ةـالمشرقی ةـالحکمتوان گفت که ساختار  می سینا ابنهای  دست آوریم. در مقایسه با دیگر نوشته
توان  دو، می است. به این ترتیب پس از بررسی محتوایی دقیق این دانشنامهبازتاب ساختار  نیز 

پیرامون ترتّب آنها و نیز اینکه کدام یک از نظر ساختار و محتوا بر دیگری پیشتازی دارد به 

 المشرقیین ةـحکمهای ناگشوده در مورد  داوری پرداخت، و چه بسا بتوان با کمک آن به پرسش

ای که در بند پیشین ذکر  هایی درخور داد. بنا بر نکته آن در باب الهیات نیز پاسخ ةش گمشدو بخ
گرایی و نقد جزء ال  صورت توانیم حدس بزنیم که با توجه به غیاب بحث از جسم )ماده شد، می

و مقوالت در سرتاسر بخش منطق آن، و نیز توازی  ةـالمشرق ةـالحکمیتجزی( در بخش طبیعیات 

 ةـالحکم، بخش الهیات عالیی ةدانشنامو  ةـالمشرقی ةـالحکمتوجه مباحث مطروحه میان  جالب
نگاشته شده بوده است. مؤید این حدس نظر  عالیی ةدانشنامکمابیش بر سیاق الهیات از  ةـالمشرقی

در که « االصل المشرقی»است که آن را تهی از  ةـالمشرق ةـالحکمسهروردی در مورد سرشت 

 ةــبعینها قواعد المشائین والحکم»و محتوای آن را  داند، میمقرر شده « ةــماء الخسروانیالعل»عهد 
 (.88-89 صدهد )سهروردی،  تشخیص می« ةــالعام
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را بر   ةـمقاصد الفالسفاین است که امام محمد غزالی  دانشنامهتاریخی دلیل دیگر بر اهمیت    

های جهان  های کالنی در فلسفه ورزی یشهاند محرک مقاصدنوشته است و خود  دانشنامهاساس 
در بسیاری  مقاصددهد که  نشان می  دانشنامهدر کنار مقاصد سنجش  15اسالم و التینی بوده است.

است. جای شگفتی است که در حالی که   دانشنامهای آزاد از  ها و شاید به تمامی ترجمه از بخش

آن بارها ویرایش و چاپ شده و حتی به  تنهایی چند واقع شده و خود م موضوع پژوهشمقاصد 
های التینی )به دست دومینیکوس گوندیساوی(، عبری )سه بار، توسط اسحاق بن البلج،  زبان

میلیاس والیکروسا(  ةیهودا ناتان و سومی به دست مترجمی ناشناس( و اسپانیایی قدیم )به قلم خوز
(، منبع اصلی آن، به دلیل زبان 53-62ص ،1977 مؤلفات الغزالی، ترجمه شده است )بدوی

افزون  16پیوند این دو متن هم چندان زیاد نیستند. ةها دربار مهجور مانده. حتی پژوهشآن   نگارش

تحریر در  ةبه رشت  دانشنامهرا با الهام از  التحصیلمرزبان نیز کتاب گرانسنگ بن  برین، بهمنیار
( doctrinalعلیمی و چه از نظر آموزگانی )چه از نظر ت التحصیل(، و خود 2صآورده)بهمنیار، 

سهروردی مشهود  المشارع والمطارحاتکتابی بسیار مؤثر بوده است؛ برای نمونه رد پای آن در 
نظر میشو در مورد هدف نگارش االشارات به عنوان راهنمای تدریس برای بهمنیار،  ةبر پای است.

تر  را از نظر متدولوژی تعلیمی موفق دانشنامهم توان نتیجه گرفت که بهمنیار نیز استراتژی و نظ می

 ةدانشنامگیری از ترتیب علوم در  بهره با ،از این رو. سینا ابنهای دیگر  تر یافته است تا جامع و بهینه
کوچکتر  الشفاءتر و از  بزرگ دانشنامهخود دست به تألیف جامعی زده است که حجم آن از 

 است.
های  نوشته ةمند نبوده است. بیشین کنون موضوع هیچ پژوهش نظامتا دانشنامهچنانکه گفتیم،    

هایی  گویی های دیگر، به کلی شمار چه در زبان فارسی و چه در زبان کاند  ،دانشنامهپیرامون 
اند. حتی تعداد  شناسی فلسفی قناعت کرده های بوعلی در واژه دلیل نگارش و نوآوری ةدربار
رسند، و  انگشتان دست نمی ةنیز به شمار دانشنامههای سبکی  یژگیهای نوشته شده پیرامون و مقاله

گویی و برشمردن چند نمونه، که لزوماً با واکاوی درست و دقیق همراه  اینها نیز از مرز کلی
توانند برای نوشتار علمی  های سبکی می روند؛ این در حالی است که این ویژگی نیستند، فراتر نمی

افزون بر اینکه بر نگارنده روشن نیست چرا نگاشته شدن  17زاننده باشند.در فارسی امروز نیز آمو
انگاشته شده است، این نیز  دانشنامهاهمیتی  کاکویه دلیل بر کم ةالدول به درخواست عالء دانشنامه

دست به دانشنامه در  سینا ابننویسان بر این باورند که  گزارش ةروشن نیست که چرا بیشین

، مثالً، در درسگفتارهایش یا در گفتگوهای سینا ابنت. آیا ما یقین داریم که سازی زده اس واژه



 99و پنج، زمستان    ، سال بیستم، شمارة شصتنة معرفتآی نشریة علمی             

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

های فارسی  گفته است، یا واژگان فلسفی پیش از او معادل اش به عربی سخن می  فلسفی
مند، تاریخی و جزونگر  های نظام هایی تنها در پرتو پژوهش پاسخ به چنین پرسش 18؟اند نداشته

 19ممکن است.

است، و بنا   الدوله   در اصفهان و وزارتش در دربار عالء سینا ابندستاورد دوران اقامت  مهدانشنا   
، نگاشته شده «مر خادمان مجلس وی را»بر گواهی متن کتاب، به درخواست همو برای او و 

پرحجم شود.  ةاهمیتی این نوشت است. این گواهی اگرچه درست است، نبایست حمل بر بی
دانند که دانشمندان و فیلسوفان در  های میانی نیک می گ فلسفه و علم در دورهآشنایان با فرهن

در  20اند. دوست بوده جهان اسالم همیشه در کنف حمایت حامیان توانگر و سیاستمداران دانش

ای نیست که به درخواست کسی نوشته شده است؛  تنها نوشته دانشنامهنیز  سینا ابنهای  میان نوشته

خود ابوالحسن دان  را در بخارا برای دوست عروض ةـالعروضی ةـالحکم سینا ابنبرای نمونه، 

به سفارش عالء  دانشنامه. از این رو، این که (5ص، ةـالعروضی ةـالحکمسینا،  ابن)عروضی نوشت

ای بوده است برای  شود. گرچه بهانه اهمیت بودن آن نمی الدوله نوشته شده است، دلیل بر بی

 پژوهان.  سینا ابناز سوی بسیاری از  آن نادیده انگاشتن
تر است، گرچه خود  های سینوی بزرگ ، از دیگر جامعشفاءبه جز از  دانشنامهاز نظر بزرگی،    

ای سرسری  (، اما مقایسه2ص ،منطق ةـرسال ،سینا ابنداند ) می« به غایت اختصار»آن را  سینا ابن

و  21ةالنَجا ةانداز کمابیش هم دانشنامه، سینا ابن های متوسط الحجم دهد که در میان جامع نشان می

پژوهش کنار  ةآن را از دایر« اختصار» ةتوان به بهان است. بدین روی، نمیاشارات تر از  مفصل

 گذاشت. 
 

 اهمیت فلسفی

برخی آرای خود را با  دانشنامهدر  سینا ابندهد که از نظر استداللی نیز  بررسی دقیق نشان می

شرح داده است. برای نمونه، چنان که الکساندر ترایگر به درستی نشان داده، تفصیلی بیشتر 
الهیات فصل یازدهم از  ةازاند به سینا ابنهای  موضوع تشکیک حملی وجود در هیچ کدام از نوشته

با بیانی دقیق نسبت  سینا ابن. در این فصل (Treiger, p.358)با جزویات بحث نشده است دانشنامه 

 کند. های عرضی( را با وجود روشن می ها )مقوله ع جوهر، و دیگر مقولهجوهر، انوا
افزاید، نوآوری  از منظر متدولوژی تعلیم اما، که بر اهمیت آن بسی می دانشنامه ةترین جنب مهم   

، برخالف سنت ارسطویی پیش از دانشنامهدر  سینا ابندر ساختار و ترتیب علوم است.  سینا ابن



  معاصر یناپژوهیس آن در ابن جایگاهی یو ب ییدانشنامة عال یفلسفو  یخیتار یتاهم                                                            
__________________________________________________________________________________________ 

119 

119 

119 

را، که علم برین و  ةـش، مابعدالطبیع های پیشین نگارش خود در جامع ةف شیوخود و نیز برخال

های فلسفی  ، در سرآغاز دانش«ر این علم درست شوداند ها علم ةهای هم اصل»اولی است و  ةفلسف
« لطفی به جای»آموزاند تا  می« به اول»هاست( و  و پس از منطق )که ابزار و ارگانون این دانش

الهیات  ،سینا ابن« )این علم را به آخر آموزند، هر چند به حقیقت اول است»گرچه آورده باشد، ا
است که این دگرگونی ساختاری نه خودسرانه که ناشی از  آشکار(. 6-10، 8ص،  دانشنامه

که هر علمی دارای موضوعی یگانه است و  این :چیستی علم دارد ةدربار سینا ابناندیشی  ژرف

های هر علم در علم  صول خود را در خود آن علم اثبات کند، بلکه اصلتواند ا هیچ علمی نمی
تنها علم برین است که  22ای برتر از آن علم است. شود که از نظر رتبه در پایه دیگری اثبات می

های دیگر را نیز برای آنها فراهم آورد.  توان دارد اصول خود را به اثبات برساند، و مبادی دانش

که از مبادی   23ی نمونه، جسم ارسطویی و دو جزو مقوم آن یعنی ماده و صورت،بدین ترتیب، برا
های رقیب آن نیز در همین علم  شوند، و نظریه طبیعیات هستند، در علم ما بعد الطبیعه اثبات می

شوند. حال که چنین  شوند، سپس در علم طبیعی به صورت اصل موضوع پذیرفته می طرد می
های دیگری باشد که  آموزش، بهینه است که چنین دانشی پیش از دانش است، از نظر متدولوژی

تقدم بالشرف متافیزیک هم هست. بنابراین، این دگرگونی  ة، این تأمین کننداند به آن وابسته

و  سینا ابنتر در سنجش با دیگر آثار  بررسی دقیق ةساختاری از نظر فلسفی ارزشمند و شایست
بهمنیار نیز بازتاب یافته  التحصیلست. این دگرگونی ساختاری در ناسی ابنسینوی پس از  ةفالسف

کند. همچون دیگر فیلسوفان برجسته،  است، و این ارزش فلسفی آن را بیش از پیش عیان می
شان مبتنی بر نویس نبودند و هر کنش فلسفی به ظاهر کوچک و بهمنیار بیهوده سینا ابن

 اندیشی است. ژرف
تر نیز صادق است. یکی از این  ولوژی تعلیم گفته شد، در موارد جزویآنچه در مورد متد   

مقوالت است، که پیشتر گذرا به آن اشاره  ةدر مورد جایگاه بحث از آموز سینا ابنموارد، دیدگاه 

 دانشنامه،را مشغول خود داشته است. تا اینکه در  سینا ابنشد. گفتیم که این مسئله همواره ذهن 
کند، و مبحث مقوالت را به کلی در قالب  تر می خود را به تصمیمی قطعی نزدیک تردید  سینا ابن

، به پیروی از سنت ارسطوییان، شفاءدر  سینا ابنکند. توضیح آن که،  بحث می الهیاتدانش 
( ایساغوجی) مدخل( پس از المقوالتمقوالت و ملحقات آن را در قالب کتابی مستقل ) ةآموز

داند.  ال، از این ترتیب ناخرسند است و آن را برای آموزندگان مفید نمیآورد، اما در عین ح می

دهد که بهتر است مقوالت در جایی دیگر بحث شود، نه در ابتدای دانش  پیشنهاد می از این رو
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نسبت به علم به  سینا ابننیست، بلکه ریشه در نظر « ذوق»یا « سلیقه» سینا ابنمنطق. دلیل ناخرسندی 
نکه پیشتر اشاره شد، و موضوع و کارکرد علم منطق به طور خاص دارد. مطابق نظر طور کلی، چنا

، علم منطق نیز مانند هر علم دیگری دارای موضوعی واحد است که در آن با هیچ علم سینا ابن

ست از ا ماهیت است که عبارت ةگا این موضوع یکی از اعتبارات سه 24دیگری شریک نیست.
از آن حیث که در ذهن است دارای احوالی است چون وضع و حمل، تصور ماهیت در ذهن که 

االولی،  ةـ، المقالالمدخل، الشفاء، سینا ابنکلیت و جزویت در حمل، ذاتیت و عرضیت در حمل )

رساند  آن حیث که ما را از معلوم به مجهول میاز (. اما این ماهیت ذهنی تنها 15صالفصل الثانی، 
، که مستندند به معانی اند ای ثانیه ةوضوع علم منطق معانی معقولم»موضوع صناعت منطق است. 

رسانند، نه از آن حیث که  اولی، از جهت آنکه چگونه ]آدمی را[ از معلوم به مجهول می ةمعقول

ای غیر جسمانی  و وجودی عقلی دارند که یا اصالً به ماده تعلق ندارد یا به ماده اند امور معقولی

(. این موضوع با موضوع 7صاالولی، الفصل الثانی،  ةـ، المقالااللهیات، الشفاء، اسین ابن«)تعلق دارد

 مقوالتخود را  قاطیغوریاس ةمقوالت تطابق ندارد. چرا که نه تنها ارسطو در رسال ةرساله یا آموز

، اند گرفته شده( phȏnai)داند، که حتی در تقسیرها نیز این موضوع یا الفاظ  را اقسام موجود می
ولی بر این باور است که  سینا ابن 25.(ónta, prágma)، یا موجود (noḗmata)ا معقوالت ی

 . ندترین اقسام موجود ترین و ساده مقوالت تقاسیم وجود است و مقوالت کلی ةموضوع رسال

 ةاین تفسیر به شدت متافیزیکی )در برابر تفسیرهای منطقی یا معناشناختی( موضوع رسال بر بنا
، الشفاء کتاباز  المقوالتیی در ابتدای منطق ندارد. به همین دلیل، در اثنای نگارش مقوالت جا

های ارسطویی ابراز  دانش ةمقوالت در پیکر ةبارها عدم رضایت خود را از جایگاه آموز سینا ابن

. (8و  3-5ص ،ولاالولی، الفصل اال ةـالمقال ،المقوالت ،المنطق، الشفاء، سینا ابن کند )مثالً: می

منکر تفسیرهای دیگر از این رساله نیست، اما بر این گمان است که آنچه این رساله  سینا ابنالبته 

تواند  توانایی و اغراض منطق نیست و منطقدان نمی ةنخست برای آن وضع شده در حوز ةدر درج
ر دانشجوی تبیین و اثبات کند. ب اند آموزی آن را برای دانشجویان فلسفه که در ابتدای راه فلسفه

بپذیرد « وضع و تقلید»منطق فرض است که این ده مقوله را به عنوان اصل موضوع و بر سبیل 

 (.6ص، همان)
مقوالت خرسند  ةبر اساس تحلیلی فلسفی از جایگاه تعلیمی آموز سینا ابنبدین ترتیب دیدیم که   

 ةدر مجموعگوید.  ینیست، ولی در مورد اینکه جایگاه درخور این آموزه کجاست نیز سخنی نم

مقوالت دیگر کتابی مستقل نیست، بلکه در هیئت یک فصل از علم منطق پس از معرفی  ةالنجا
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 ةالنجا ةاز مجموع« برهان»گیرد؛ جایی که شاید بتوان آن را بخش  مورد بحث قرار می« حدّ»

منطق است،  نوشته شده است، مقوالت هنوز در شفاء، که پس از ةالنجادانست. به این ترتیب در 

و « فی اکتساب الحد»های  اما در جایی نزدیک به پایان آن؛ به صورت یک فصل پس از فصل

به کل  اشاراتدر  26«.الحد و البرهان ةـفی مشارک»و پیش از فصل « فی التحدید ةـالقسم ةـفی اعان»

ر و عرض جوه ةبلکه در اینجا تنها با بحثی فشرده و کلی درباراثری از مبحث مقوالت نیست. 
مقوالت مرتبط است، اما با آن متفاوت و از آن متمایز است.  ةشویم که اگرچه به آموز مواجه می

نیز مفقود است و دربارة محتوای آن به  المشرقیین ةــحکمچنانکه اشاره کردیم بخش الهیات از 

 دانیم.  جز شهادت سهروردی چیز زیادی نمی

خود برای گنجاندن بحث مقوالت توأم با تردید به پیشنهاد  ناسی ابناست که  دانشنامهتنها در این   

دانیم  پوشاند و چنانکه می عمل می ةپیش نهاده بود، جام کتاب مقوالت  شفاءر د ، کهالهیاتدر 

بیشتر فیلسوفان، همچون بهمنیار و لوکری و حتی رازی و سهروردی، از این  دانشنامهپس از 

پس از  سینا ابن ةدر دانشنام. (H. Amin Beidokhti 2018) دگرگونی ساختاری استقبال کردند

 جسم )شامل طرح ماده ةبحث پیرامون تقسیمات و موضوعات علوم، اقسام جوهر، نظری

جزء ال یتجزی و تببین ضرورت تقارن ماده و صورت( در سه فصل )نه  ةگرایی و رد نظری صورت 

ن در همین بخش استداللی برای تقسیم پردازد. همچنی مقوالت می ةتا یازده( به تببین نظری

متفاوت  الشفاءاز  المقوالترسد، با استدالل  کند، که گرچه کامل به نظر نمی مقوالت ارائه می

به این موضوع  سینا ابن، الفصل الثانی( تنها جایی است که ةـالثانی ةـ)المقال المقوالتاست و به جز 

 .(Thom 2015یم، بنگرید به: ای از این دو تقس برای مطالعه )پرداخته است

از گنجایش یک مقاله بیرون است. آماج نوشتار پیش   دانشنامههای گوناگون اهمیت  شرح جنبه   
در  پیشین ةنکتبه بررسی بازتاب  بخش بعدیساختاری و تاریخی بود. در  ةرو بیشتر طرح چند نکت

 پردازیم. می  دانشنامهواپسین چاپ 
 

 ناپوشیدنی اشتباه فلسفی چشم و یک  چاپ تازة دانشنامه

 ةپژوهان برای ارائ های کسب اطالع از میزان توجه به یک متن، اقدام مصححان و متن یکی از راه

توان مثالً در مورد  های پیشین است. این مهم را می های تصحیح های متنوع و رفع کاستی تصحیح
معاینه دید. آیا  سینا ابن شاراتاالطوسی بر  ةهای فخر رازی و خواج های مختلف از شرح تصحیح
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نیز با چنین بذل توجه و دقتی مواجه هستیم؟ شاید آری، شاید هم نه.  عالیی ةدانشنامدر مورد 
اخیر نیز  ة. در دهاند های منطق و الهیات در قرن اخیر دو بار ویرایش شده چنانکه گفتیم بخش

بازار کرده است. ولی این آیا نشان از  ةنرا روا دانشنامهانتشارات مولی چاپی زیبا و با کیفیت از 

پژوهی معاصر دارد؟ اجازه بدهید برای کشف پاسخ این سینا ابندر  دانشنامهجایگاه درخور 
 بیاندازیم. دانشنامهپرسش نگاهی به واپسین چاپ 

این کند  خطور میچاپ انتشارات مولی  خصوصدر مطلع  ةنندذهن خوانخستین پرسشی که به    
کدام  ةاست؟ اگر چنین است، بر پای  دانشنامهاین چاپ ویراستی تازه از  است که آیا

های پیش از خود دارد؟ از چه  ها ویرایش شده است؟ این چاپ چه نسبتی با چاپ نوشته دست

هایی برخوردار است و چه ضرورتی محرک چاپ تازه بوده است؟ آیا ویرایشگر تازه، اگر  مزیت
شکالی در کار ویرایشگران پیشین دیده است؟ چنان که خراسانی پای چنین کسی در میان است، ا

)مینوی( سر آن داشتند که کار -مشکوة-اشکاالت فراوانی در چاپ حیدرآباد یافته بود و معین
ها نخواهد  ناتمام خراسانی را به پایان رسانند. خواننده اما پاسخی به هیچ کدام از این پرسش

آغاز کتاب یادداشتی ننوشته است تا به تبار چاپی اثر خود  یافت، چرا که شوربختانه ناشر در
ای کند، بلکه نام همان ویرایشگران را، بی هیچ توضیحی، روی جلد کتاب آورده است. در  اشاره

ای بلند به قلم استاد منوچهر صدوقی سُها، که نامی آشنا  عوض، کتاب همراه شده است با دیباچه

ای از پاسخی به این  خود نشانه ةست. اما ایشان نیز در دیباچصدرایی ا ةبرای پژوهشگران فلسف
های مختلف کتاب  های پیشین بخش دقیقی به چاپ ةدهند یا اشار ها به دست نمی پرسش

های پیشین، به زحمت، درخواهد یافت که چاپ  چاپ مولی با چاپ ةخواننده با مقایس کنند. نمی
یشین را در یک مجلد به بازار عرضه کرده ای نیست و همان تصحیحات پ مولی تصحیح تازه

 است.

ای در چاپ  با این حال، همین چاپ یکجا نیز از سر شناخت صورت نگرفته است. در واقع نکته   
گرفته  دانشنامه ةدهد ناشر یا هر کس دیگری، که تصمیم به چاپ دوبار مولی هست که نشان می

به عنوان یک نوشتار فلسفی  دانشنامهی با خود و آن را به انتشارات مولی سپرده است، به هیچ رو
با وجود این . است پنداشته می سینا ابنمستقل آشنایی نداشته و آن را جامعی همچون دیگر جوامع 

زیر  دانشنامهرسد که  ، به نظر نمیاند را نگاشته  دانشنامه ةچاپ تاز ةکه استاد صدوقی سُها دیباچ

 دانشنامهاین مقاله، چاپ نوین  ةشد. زیرا، از نگاه نویسندنظر و اشراف ایشان به چاپ رسیده با
برخی از نیامده باشند.  هایی است که دورند از این که به چشم ایشان ها و کاستی آلوده به لغزش
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کنیم. اما در راستای بخش پیشین این مقاله  و از آنها در این مقال گذر می اند ها جزوی این لغزش
سردرگمی دانشجویان  ةنی اشاره کنیم، چرا که بی توجهی به آن مایباید به یک خطای نابخشود
همانا  خطاترین  ترین و نابخشودنی بزرگخواهد شد. این  سینا ابنفلسفه و عالقمندان جوان 

های  ترین نوآوری است. پیشتر توضیح داده شد که از مهم دانشنامهزدن نظم و ترتیب  برهم
ن کردن ساختار آموزشی و ترتیب علوم است. گفتیم که در دگرگو سینا ابندلیری  دانشنامه

نگارش مألوف خود، علم برین  ة، برخالف سنت ارسطویی و نیز برخالف شیودانشنامهدر  سینا ابن
، در «به آخر آموزند، هر چند به حقیقت اول است»را، که بنا بر سنت آموزشی فلسفه همواره 

،  8ص ،عالیی ةنشنامدا الهیات :یناس ابنمعین، )زاندآمو می« لبه اوّ»های فلسفی و  سرآغاز دانش

در باب چیستی و  سینا ابناندیشی  . گفتیم که این دگرگونی ساختاری ریشه در ژرف( 10-6
 چگونگی علم دارد. 

آن را نگاشته و منظور داشته، از این قرار است: منطق،  سینا ابنچنان که  ، آندانشنامهترتیب    
م زیرین(، هندسه، هیئت، ارثماطیقی و موسیقی. شوربختانه، در چاپ جدید الهیات، طبیعیات )عل

: منطق، طبیعیات، موسیقی و الهیّات؛ و اند های فلسفی بر این ترتیب عرضه شده اما دانش دانشنامه

 ةعالیی: تاریخچ ةدانشنام»بنگرید به بخشِ )کماکان خبری از هندسه، هیئت و ارثماطیقی نیست
 ةباکان ناشر، نه تنها نوآوری بی ناآشنایی. به این ترتیب در اثر (رو پیش ةنوشت از« ویرایش و چاپ

نیز دیگر معنایی افاده  سینا ابننادیده انگاشته و هدر شده است، که برخی جمالت  سینا ابن
باال در بخش علم برین، در آغاز علم منطق نیز هنگامی که  ةکنند. برای مثال، به جز نمون نمی
آغاز از   کرده آید، که  و چنان اختیار افتاد که چون پرداخته آید از علم منطق، حیله»نویسد:  می

آن که رسم و عادت   خالف ههای زیرین شده آید، ب علمه تدریج به علم برین کرده شود و ب

کوشد علم  (، خواننده نخواهد فهمید منظور از این که می3-4ص، منطق ةـرسال، سینا ابن« )است

های دیگر بیاموزاند چیست، چون بخش الهیات به تشخیص ناشر   خست و پیش از دانشبرین را ن

 آورده شده است. دانشنامهدر پایان 
این خطای دهشتناک، که نشان از نشناختن جایگاه، محتوا و غرض دانشنامه دارد، مشتی است    

ی معاصر فارسی ندارد. پژوه سینا ابنجایگاهی در  دانشنامهخروار و شاهدی است بر اینکه  ةنمون
های فلسفی آن  های مختلف آن و نوآوری ها مقاله در مورد بخش اگر داشت، باید امروز ده

داشتیم، باید پس از گذشت یکصد و بیست سال از چاپ هندوستان دست کم یک تصحیح  می

ه چنین خطای غریب و بزرگی، که در چاپ انتشارات مولی مشاهدو بود،  کامل از آن موجود می
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داد. برای اینکه تصوری از حدّت این خطا داشته باشیم، خوب است فرض کنیم  شود، رخ نمی می
را پس از قسم اول و پیش از نمط اول چاپ کند. قطعاً  االشاراتهای  کسی مثالً واپسین نمط

چنین واکنشی رخ نداده، این  دانشنامهاینکه در مورد دلیل خنده خواهد بود.  ةچنین کاری مای

آنقدر که شایسته است خوانده نشده و مورد پژوهش واقع نشده، و فی الواقع  دانشنامهکه  است
 پژوهی معاصر ندارد. سینا ابنجایگاهی در 

 
 نتیجه

یک نوشتار فلسفی ویژه  عالیی ةدانشنامکوشیده شد نشان داده شود که رو پیشکوتاه  ةدر نوشت

اینکه به فارسی نگاشته شده است. و تراویده،  سینا ابناست. دو ویژگی آشکارند: اینکه از قلم 
از نظر تاریخی و فلسفی نیز نوشتاری است  دانشنامهتر از همه، کوشیده شد نشان داده شود که  مهم

گیری سنت فلسفی پس از خود نقش ایفاء کرده است، اگرچه نقش  ویژه و اثرگذار و در شکل
بسیاری برای  ةزبان عالق پژوهشگران فارسی نبوده است. با وجود اینکه االشاراتآن به پررنگی 

تواند  می نخستبه عنوان یک نوشتار فلسفی فارسی دارند )که در نگاه  دانشنامهتأکید بر اهمیت 

از جایگاه  دانشنامهحاکی از آن باشد که با ویژگی و جایگاه تاریخی آن آشنایند( باید گفت که 
. فراتر از این، باید اعتراف کرد که دار نیستبرخورزبانان  پژوهی فارسیسینا ابنمناسبی در 

های فلسفی  تا امروز نادیده گرفته شده است. بیشتر به این گمان استوارناشده که نوشته دانشنامه
. های عربی درنگ کنند شدند، و فیلسوفان متبحر بایست بر نوشته فارسی برای مبتدیان نگاشته می

خواست اثری سفارشی تهیه کند، چرا  می سینا ابنکه اگر آنچه در این میان مغفول مانده این است 
 هاست و برای همین عالء الدول کتاب المعاد ةکه ترجم نفس ةرسالهای دیگر )مانند  مانند نمونه

نزد، یا چرا از  ةـالمشرقی ةـالحکمیا  االشاراتکتابی دیگر، مثالً  ةتهیه شده است( دست به ترجم

 و اطرافیانش ترجمه کند؟ هکی از اینها را برای عالء الدولمنشی خود جوزجانی نخواست تا ی
، نخست کوشیده شد عالیی ةدانشنامهایی از اهمیت تاریخی و فلسفی  برای روشن کردن گوشه   

مقوالت  ةنظری ةهای غزالی و بهمنیار تأکید شود. سپس با برگرفتن دو نمون تا بر تأثیر آن در نوشته
های  عرضه شده است بر دانسته دانشنامهن داده شود که آنچه در جسم، کوشیده شد نشا ةو نظری

دانش و  ةمقوالت و نیز نظری ةافزاید. در این میان بر نظری می سینا ابن ةیشاند  ةپیشین ما دربار

 ةآموزش )موضوع علم، مراتب و ترتیب علوم، مبادی علم( بیشتر درنگ کردیم. در پایان بر پای
اقسام و ترتیب علوم و موضوعات آنها ارائه شد،  ةدر مورد نظری سینا ابنتحلیلی که از دیدگاه 
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در  سینا ابننشان داده شد که خطای رخ داده در چاپ انتشارات مولی در تعارض با دیدگاه مختار 
هنگام نشان داده شد که چاپ  باب ترتیب علوم و موضوع و مبادی آنهاست. به این ترتیب، هم

 های پیشین ندارد. بر چاپ انتشارات مولی هیچ مزیتی

 
 ها یادداشت

 . 1388و طاهری  1387برای نمونه، بنگرید به: محمودی بختیاری و سرایلو . 1
تهران:  ،تصحیح از: سید احمد خراسانی ،اولی ةمنطق و فلسف، عالیی ةنام دانشسینا،  بنا. 2

 ةرسال ،همو؛ [1315]چاپ نخست، تهران: شرکت مطبوعات و چاپ:  1360فارابی،  ةکتابخان

. تهران: ةمقدمه، حواشی و تصحیح از: محمد معین و سید محمد مشکو عالیی. ةمنطق دانشنام

مقدمه، حواشی و تصحیح از:  عالیی. ةالهیات دانشنام؛ همو، 1331انتشارات انجمن آثار ملی، 
مقدمه،  ،عالیی ةطبیعیات دانشنام؛ همو، 1331محمد معین. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی، 

 .1331. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی، ةحواشی و تصحیح از: سید محمد مشکو

 « چاپ اصلی»ها زیر نام  در این نوشته از این چاپ«. منابع»برای اطالعات کتابشناختی بنگرید به  .3
 هم یاد خواهد شد. 

است که کار  11414 ةملی به شمار ةکتابخان ةنسخدانشنامه، تاریخدار  ةترین نسخ کهن. 4
 ةای از یک نوشت ق. به انجام رسیده است. اینکه هیچ نسخه 728رجب  27استنساخ آن در 

های نادر است، هرچند مستندات   بوعلی پیش از این تاریخ در دسترس نباشد، در میان نوشته

 پیش از این تاریخ دارد. دانشنامهتاریخی داللت بر استفاده از 
 ها به مرحوم مجتبی مینوی  خود آورده است که تصحیح این بخش ی دکتر معین در مقدمه. 5

 سپرده شده بوده است.   
ابوریحان بیرونی )در علم هیئت( نیز بایست در شمار نخستین نوشتارهای علمی فارسی  التفهیم. 6

  انشنامههجری قمری(، ولیک از آنجا که تعیین تاریخ دقیق نگارش د 420دری آورده شود )
توان گفت کدام یک بر دیگری پیشی دارد. آنچه مسلم است، وارون باور  ، نمیستا دشوار

کند،  علمی فارسی دری را از آن خود نمی ةعامه، هیچ کدام از این دو نوشته مقام نخستین نوشت

هایی در پزشکی در دست داریم که دست کم پنجاه سال پیش از این دو  چراکه امروز نوشته
 370از ابوبکر األخوینی البخاری )حدود  هدایة المتعلمین فی الطّب؛ همچون اند  نگارش شده

 ه.ق.( از حکیم میسری )بنگرید به: متینی، 370تا  367)حدود  در علم پزشکی  دانشنامهه.ق.( و 
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 (. 433 -445ص:1352؛ همو، پاییز 593-628ص : 1351؛ همو، پاییز 49 -62صبهار:
سجستانی نیز در دست است، هر چند  یعقوبابواز  کشف المحجوببه جز اینها، کتاب 

کی اند پژوهشگران بر سر این که آیا این کتاب در اصل به فارسی نوشته شده بوده است یا

تر از عربی به فارسی برگردانده شده، تردید دارند )بنگرید به: ساکت، پاییز و زمستان  سپس
 (.189-199ص: 1394

های روزآمد ابن سیناست، نه این که  پژوهش ةبر پایهای سینوی همانا علم  منظور از دانش. 7
دانش سینوی نوعی از دانش باشد در برابر مثالً دانش ارسطویی یا افالطونی؛ علم است آن 

 .است چنان که به تحقیق ابن سینا رسیده

 . 2ص، 1383. عالیی ةمنطق دانشنام ةرسال سینا: ابن. 8

 .2ص، 1375، التحصیل بهمنیار بن مرزبان،. 9

( Summa theologiaeیا  Summa theologica)جامع الهیاتیتردید مشهورترین جامع فلسفی  بی. 10

ای پیروی کرد که  هتوماس آکویناس است. در اتخاذ این ژانر برای نگارش، توماس از شیو
 .Bertolacci 2006: 265سینا بنگرید به:  سیناست. در مورد فضل تقدم ابن مبدع آن ابن

 شده است.  صفوی دانشنامه به گستردگی توسط فیلسوفان خوانده و به آن ارجاع می در دوران. 11
 .رسالة فی التحقیق الهیولیبرای نمونه، بنگرید به: خفری،     

 .Lammer 2018, 130ff ای، بنگرید به: برای یک نمونه از چنین استفاده. 12

(؛ در 342-359ص: 1334معین نهد ) ق. را پیش می414 -428تر زمانی گشوده ةمعین باز. 13
،  الهیات دانشنامه :ابن سیناق. را پیشنهاد کرده )معین، 412 -428، همودانشنامهپیشگفتارش بر 

و  Reisman 2002, 304د(. رایسمن نیز نظر گوتاس و مهدوی را تأیید کرده است. بنگرید به: 

Gutas 2014: p.165 . 

14.Gutas 2014: p.165; Michot 2014 (forthcoming). 

 ، از اند هایی جداگانه به این مسئله پرداخته با توجه به اینکه نصر، لُر و یانسنس در نوشته. 15
 و Janssens 1986: p.164 و  Lohr 1965: p.226ذکر جزویات خودداری شد. بنگرید به: 

 Nasr 1964: p.148. مه عجیب است که سید حسین نصر بر این باور است که متن فارسی دانشنا

ستایش  المقاصدتر در  متنی روان ةثقیل، دیریاب و دور از دسترس است، و غزالی را برای ارائ
 .Nasr & Aminrazavi 1999: 245کند. نیز بنگرید به:  می

را و از سوی دانشنامه و مقاصد تا حدی پیوند که ژول یانسنس در دو مقاله کوشیده است . 16
 پیش بنا را بر اینهای ابن سینا را بکاود. یانسنس البته از  با دیگر نوشته دانشنامهدیگر پیوند 
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نا است. این پیش سی هایی عربی از ابن ی متن یا متنفارس ةترجم دانشنامهگذاشته است که 
 ةشود، از نظر نویسند های گوناگون( هم یافت می های دیگر )به زبان انگاره، که گاه در نوشته

است. نه هرگز بر آن استداللی اقامه شده، و نه هیچ کدام از  این مقاله نامعقول و اثبات ناشده

هایی  بخشاست   اند. به هر روی، یانسنس توانسته کننده بوده های شفاهی، مستدل و قانع استدالل
انگلیسی  ة؛ ترجمJanssens 1986: p.163–177 بیابد. بنگرید به: دانشنامهو  التعلیقاتموازی میان 

الکساندر کلبارچیک نیز در  ..Janssens 1997: p.109-122نیز بنگرید به:  خالی از اشتباه نیست.
 .Kalbarczyk 2018: p.168-177کتاب خود از نظر یانسنس پیروی کرده است: 

است. اما « 195-232ص ، 1387محمودی بختیاری و سرایلو » ةبهترین نمونه از این دست مقال. 17

ظر گرفتن ساختار دانشنامه بدون در ن که بررسی زبانیاز خطا نیست. چرا  خالیهمین مقاله نیز 
 آن ناممکن است. و غرض فلسفی

های فکری غیر یونانی  دهد واژگانی چون جوهر و ذات در سنت که نشان می ای طالعهمبرای . 18
، اند رفته دوران باستان و پیش از جنبش ترجمه به معنایی نزدیک به معانی فنی ارسطویی به کار می

 .Zonta 2012: p. 330-332به:  بنگرید

 .342 -359ص  : جلد دوم،1384 بسنجید با: معین. 19
 .Makdisi 1981; Griffel 2007, p. 44-313 برای اطالعات بیشتر، بنگرید به:. 20

 ةرا، که نونوشته نیستند و از آثار دیگر ابن سینا به مجموع ةالنجاهایی از  اگر بخشبه ویژه . 21

. گوتاس 96-97ص، ةالنجااند، کنار بگذاریم. بنگرید به: دانش پژوه، ابن سینا،  اضافه شدهةالنجا

های پیشین ابن سینا، از جمله  ای از نوشته نهاده هم بر ةالنجا ةنیز اشاره کرده است که بیشین

نیست  شفاءای از  [ است، اما خالصهاألصغر]المعاد و  المبدأ والمعاد، ةـالعروضی ةـالحکم

 . Gutas 2014: p.117افنان، پینس و فخری(:  )برخالف نظر

های آغازین  ، نیز به فصلالهیات شفاءهای آغازین از کتاب اول   ، بنگرید به مقاله در این باره. 22

. ابن سینا در آغاز هر کتاب و هر علمی، بخشی طبیعیات از شفاءو  مقوالت، مدخلهای  کتاب
ی آن علم اختصاص داده است. همچنین  منهدرخور توجه را به بحث پیرامون موضوع و دا

تاریخ فلسفه  ةدهد ابن سینا نخستین فیلسوف در پهن بنگرید به کتاب برتوالچی که نشان می

مند به پرسش علم، موضوع علم و مختصات آن، به ویژه پیرامون علم  ای نظام است که به گونه
 .Bertolacci 2006, 114ffمتافیزیک، پرداخته است: 
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است در برابر جسم اتمیک یا  (hylemorphic) مُرفیک ور از جسم ارسطویی جسم هولهمنظ. 23
های هندی و  مختار متکلمان، به ویژه اشعریان، اتمیست ةمتشکل از اجزای ال یتجزی که نظری

 زبان است. برخی فیلسوفان یونانی

 .Sabra 1980: p.752بنگرید به مقالة عبد الحمید صبرا: . 24
  .Simplicius 2003, p. 9.5–25ه: بنگرید ب. 25

مقوالت را به عنوان آخرین بخش از  ةآموز ةـالکمالی ةـالرسالشاید این که فخر رازی در . 26

کند، بازتاب این جابجایی باشد. بنگرید به: فخر الدین رازی،  منطق و پیش از الهیات بحث می

 .33ص، ةـالثانی ةـالمقال. ةـفی الحقائق االهی ةـالکمالی ةـلرسالا

 
  منابع

مقدمه، حواشی و تصحیح از: محمد معین و  عالیی. ةمنطق دانشنام ةرسال .شیخ رییس ابو علی سینا

دانشگاه بوعلی  ،]بازچاپ: همدان 1331انتشارات انجمن آثار ملی،  ،تهران ،ةسید محمد مشکو

 [.1383سینای همدان و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

انتشارات  ،تهران ،مقدمه، حواشی و تصحیح از: محمد معین ،عالیی ةامالهیات دانشن ______، 
دانشگاه بوعلی سینای همدان و انجمن آثار و مفاخر  ،]بازچاپ: همدان 1331انجمن آثار ملی، 

 [.1383فرهنگی، 

 ،تهران ،ةمقدمه، حواشی و تصحیح از: سید محمد مشکو ،عالیی ةطبیعیات دانشنام ______،

دانشگاه بوعلی سینای همدان و انجمن آثار  ،]بازچاپ: همدان1331آثار ملی،  انتشارات انجمن
 [.1383و مفاخر فرهنگی، 

انتشارات انجمن  ،تهران ،غالمحسین صدیقی تصحیح از: ،طبیعیات ةـقراض .]منسوب[ ______،

 .1332آثار ملی، 

 ةـ: المطبعةقاهر ،تصحیح از: ابراهیم مدکور و دیگران ،الشفاء، المنطق، المدخل ______،

 ق. 1952/1371، ةـاألمیری

 ةـالعام ةـ: الهیئةقاهر ،تصحیح از: ابراهیم مدکور و دیگران ،الشفاء، المنطق، المقوالت ______،

 ق.1959/1378، ةـلشئون المطابع األمیری
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د هیم مدکور، األب ژرژ قنواتی، محمتصحیح از: ابرا ،جلد 2، اتیالشفاء، اإلله ______،

، ةـلشئون المطابع األمیری ةـالعام ةـ: الهیئةقاهر ،ی، سلیمان دنیا و سعید زایدیوسف موس

 ق.  1960/1380
تصحیح از: ابراهیم مدکور و سعید زاید، قم  ،ماع الطبیعیفاء، الطبیعیات، السالش ______،

 ق.1405اللّه العظمی المرعشی النجفی،  ةـآی همنشورات مکتب ،ةـالمقدس

عالیی، موسیقی رسائل  ةموسیقی در فارسی، موسیقی دانشنام ةسه رسال .و دیگران ______،
 .1371مرکز نشر دانشگاهی،  ،تهران ،تقی بینشتصحیح از:  ،اخوان الصفاء، کنز التحف

 ،تهران ،تصحیح از: سید احمد خراسانی ،اولی ةمنطق و فلسف، عالیی ةنام دانش ______،
 [.1315 ،شرکت مطبوعات و چاپ،]چاپ نخست، تهران 1360فارابی،  ةکتابخان

 ،تهران ،تصحیح از: محمد تقی دانش پژوه ،من الغرق فی بحر الضالالت ةالنجا ______،

 .1387انتشارات دانشگاه تهران، 

شرح و تصحیح از: نواب  ،توصیفی ةنام همراه با واژه، عالیی ةمنطق دانشنام ةسالر ______،
 .1391انتشارات بنیاد صدرا،  ،تهران ،مقربی. مقدمه از: قاسم پورحسن

مقدمه، حواشی و تصحیح از:  ،ات، موسیقی، الهیاتیطق، طبیععالئی، من ةدانشنام ______،

مولی،  ،تهران ،دیباچه از: منوچهر صدوقی سُها ،و تقی بینش ةد مشکومحمد معین، سید محم

1394. 

 .2007دیث، دار الح، بیروت ،محسن صالح تصحیح از: ،ةـالعروضی ةـالحکم ______،

 .1375انتشارات دانشگاه تهران،  ،تهران ،مطهری تصحیح از: مرتضی ،التحصیل ،بهمنیار بن مرزبان

مقدمه و  ،التنجیم ةـکتاب التفهیم ألوائل صناع ،بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمد بن احمد

 . 1351ی، انتشارات انجمن آثار مل ،تهران ،جالل الدین همایی تصحیح از:
تصحیح از: مقصود محمدی و  ،منطق، المشارع والمطارحات ،، شهاب الدین یحییسهروردی

 .1385حق یاوران،  ،تهران ،پور اشرف عالی

 تا،  بی ،بهادری تصحیح از: عبدالعلی ،فی التحقیق الهیولی ةـرسال ،دمحم خفری، شمس الدین

 جا. بی

 ةـکویت: وکال ،بدوی تصحیح از: عبد الرحمن ،مؤلفات الغزالی ،غزالی، ابوحامد محمد
 .1977المطبوعات، 
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 ق. 2000/1420الصباح،  ةـمطبع ،دمشق ،بیجو تصحیح از: محمود ،ةـمقاصد الفالسف ______،

، شماره میراث ةآین، در «ابو یعقوب سجستانی کشف المحجوب ةنکاتی دربار» .ساکت، سلمان
 .189-199ص ،(1394)پاییز و زمستان  57

 ،تهران ،، دو جلداسالمی ةدارشناخت تاریخ استعالیی فالسفپدی ،صدوقی سها، منوچهر

 .1393پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
 مجموعه مقاالت همایش حکمتدر « عالیی ةبررسی و تحلیل زبان دانشنام» ،طاهری، حمید

 .14-1، 1388سینوی، 
 ةنشری، «سینا ابنعالیی  ةنشنامهای زبانی متن دا ویژگی»محمودی بختیاری، بهروز و نفیسه سرایلو، 

 .195-232ص(، 1387)تابستان  204 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ةدانشکد

 ةدانشکد ةمجل، در «ترین کتاب طبی فارسی المتعلمین فی الطب، قدیمی ةـهدای» .متینی، جالل
 .49-62ص ،(1344)بهار  1/1ادبیات و علوم انسانی مشهد 

 31/3ادبیات و علوم انسانی مشهد  ةدانشکد ةمجل، در «میسری ةدانشنام ةردربا» ،متینی، جالل

 .593-628ص ،(1351)پاییز 
 ةدانشکد ةمجل، در «حدود ابتکار ابوریحان بیرونی در ساختن لغات علمی فارسی» ______،

 .433-445ص ،(1352)پاییز  35/3ادبیات و علوم انسانی مشهد 

، سینا ابن ةجشن نام، در ذبیح اهلل صفا، «نا و تأثیر آنها در ادبیاتلغات فارسی ابن سی» ،معین، محمد
(، جلد دوم، 1331-1334)چاپ اول  1384انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  ،تهران ،چهار جلد

 .342-359ص
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