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 گفتارپیش
 

 حكموای مشواء   ةوی سرسلسول  .ين فيلسونف جهوان اسوال  ناميود        تر بزرگسينا را   تنان به حق ابن مي
ظواهر شوده يكوي حكموت اشورا ،      ن اسوال   است، هر چند دو نظا  فلسهي بوزرگ ديگور در جهوا   

ايدين صودر داری  ايدين سهروردی مقتنل و ديگری نظوا  صودرايي بوه پورچم      دستاورد شيخ شهاب
هوای    به رغم نونآوری برای اذعان به اينكه اين دو، اجمايي اين دو نظا  فلسهي  ةاما مالحظ ،شيرازی
 اند كافي است.  سينا بنده  ابنتأثير  تنجه تا چه حد تحت درخنر

 ويژگوي سوه  موالال    دارنود، هايي مهوم    تهاو اين سه نظا  فلسهي در نن  نگاه و دستاوردها، 
بوا   در وجوند و حركوت در جونهر اسوت،     رايي اعتقاد به اصايت وجند، تشكيکنظا  صد شاخص

توا آنجوا    سينا يافت. تنان در ابن الل تشكيک در وجند ميرا م ها ديدگاهبرخي از اين  ةريش ،همه اين
سينا سوخت    در اين است كه ابن رويكردشند تهاو  اين سه   پژوهش فلسهي مربنط مي ةنكه به شي

 عيونن ، نجا  ،اشارا  ،در شهاءفلسهة منجندِ وی كه  دربر عقل و برهان تأكيد دارد و تا آنجا كه 
 كند.  ، منعكس است وی از اين روش عدول نميعاليي ةدانشنامو  ۀالحکم

هوای    داشته كه متأسهانه جوز بخوش   ايمشرقيين ۀحکمعننان  باايبته وی كتابي بيست جلدی 
های عرفاني وی  ننشتهبه استناد ناد آن و برخي به است. تكنتاهي در باب منطق بقيه از دست رفته اس

به اسوتناد   مربنط است ايمشرقيين حکمۀتا آنجا كه به اما  ،گنيند او نيز مشربي ذوقي داشته است مي
در پيش گرفتوه و   ي ديگري دست كشيده و روشئحكم كرد كه وی از روش مشاتنان   نمي ،اين نا 

ران گنيند منظنر او مهسران شرقي ارسطن در بغداد در برابر مهسو   احتماال  حق با كساني است كه مي
 امسطينس و ديگران بنده است.ث غربي مالل اسكندر افروديسي،

 در نگواه  .آميوزد   عرفان در هوم موي  باری روش فلسهي شيخ اشرا  اين است كه فلسهه را با 
يابد كه طوي    اش به عرفان نظری شباهت مي  رو فلسهه ؛ از اينغايب استوی شهند و اشرا  عرفاني 

 اما محض رضايت پيروان عقل آن يابد، ميدست آن عارف از مجرايي ديگر به جز عقل به حقيقت 
 دارد.  در قايب برهان و استدالل هم عرضه ميا ر

 نشوين  و هوم  شوده  وهشي مالصدرا به تعبير خند وی برهان، عرفان و قرآن با هم تركيبدر روش پژ
نود و در فلسوهه بوه    ا های شهندی و حِكَم قرآني اهميت فراوان قائل  شنند. باری كساني كه برای روش  مي

 دهنود قاعودتا  روش دو  و سون  را     جز عقل به مجاری ديگر معرفتي مالل عرفان و وحوي نيوز اهميوت موي    
و معتقود   و بوه آن اصوايت دهود    دنو كعقلي و برهاني تأكيد صرفا   دهند، اما اگر كسي بر روش  ترجيح مي
 تر خناهد يافت.  خنر تنجه سينا را در  ابن ةعرفان و شهند را نبايد به فلسهه آميخت، فلسه ةباشد حنز
 خناننوده  ؛عقلوي اسوت  صورفا    اش هوای فلسوهي   در ننشتهسينا   روش ابن ،سن باشد يا عيبحُ
 خناند. بنعلي جايي به شوهند   ي ميگنيا متني رياضد كه كراحساس خناهد  دانشنامه ةهنگا  مطايع

را  سينايي ةاين روش اين است كه فلسه مزيت ،كند  استناد نمي يا ديگران های باطني خنيش  و يافته
هند و يا حكمت كند فارغ از اينكه طرف ش  مشابه رياضي قابل عرضه به هركس در سطح جهان مي

دار فارابي و ارسطنست و بودون شوک در    خند وا  ةسينا به ننب  ابن اينهي را به رسميت شناسد يا نه.
طر  اين مسئله تقريبا  از سونی   ،همه چنن و چرا از آنِ ارسطنست. با اين مشائي حق تقد  بي ةفلسه

نمايانود و   رنگ مي سينا را كم بنخناسته يا ناخناسته نقش اای است كه   تما  منرخان فلسهه به گننه
آنان ننعوا  از   ،نداشته است فلسههدر  چناني آن سهمسينا خند   زند كه ابن  دامن ميخطا به اين گمان 
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ارسطن را چهل بار خناند  و نههميد  تا  مابعدايطبيعهكنند كه:   سينا غهلت نمي  ابن ةاشاره به اين گهت
 افتم.فارابي دست ي ض مابعدايطبيعهاغرابه 

تأكيد زياده از حود بور ايون نكتوه هوم بوه حيو  اخالقوي نارواسوت و هوم بوا روش علموي             
هوای    يوک شوخص بوه كاسوتي     ةبه حي  اخالقي پسنديده نيست چنن اعتوراف خايصوان   .ناهمخنان
د. بوه  كور را نبايد به اهرمي جهتِ كاسوتن از وزن و مقوا  و منزيوت او تبوديل      در يک دوره خنيش

ها و نقوش و    ای دقيق ميزان ننآوری  درست پژوهش آن است كه طي مطايعه يحاظ علمي نيز روش
بسنده كردن به يوک   به جای اين كار دشنار و پرزحمت .مشائي روشن شند ةسينا در فلسه  ابنسهم 
 پژوهشي است. های گريز از مسئنييت ،و نقل مكرر آنجمله 

چند ميزان هرنه ترديدی نيست )كه گهته شد در حق تقد  ارسطن در اين زميگننه  آن باری
 ةمالحظو  ،هموه  ( با ايون ملأتای است در خنر تنجه و   دِين ارسطن به فيلسنفان پيش از خند نيز نكته

ارسوطن فاقود    متافيزيوک دهود    نشان مي دانشنامهبا همين مالال   آن ةارسطن و مقايس متافيزيکاجمايي 
سوينا قابول مشواهده      ابن ةی است كه در فلسها  تنيدگي انضباط فكری و ننشتاری و پينستگي و درهم

  تعريف اين دو بزرگ از وجند يا جنهر را با هم مقايسه كنيد.مالال   ؛است
گواار  بوه   در ايون اواخور   بد نيست به اين نكته نيز اشاره كنم كه در مراجعه به آثوار مختلوف   

بوه زبوان التوين     اقرون وسط در كه مشاء است ةاين كتاب يک دوره فلسه .غزايي افتاد مقاصد ايهالسهه
از  اما غرض غزايوي  ؛شمردندمشائي  يهم فيلسنفرا غزايي ها را به اشتباه انداخت و  يترجمه شد و خيل

د مكاتوب مختلوف   فسوا وقنف بور   :ننيسد مي مقاصدل يدر اوا .نقد فلسهه بند برایننشتن آن تمهيدی 
رد كوه  اقصد آن د :گنيد مي .(22ص ، 1222 ،ن تير به تاريكي انداختن است )غزاييآقبل از احاطه به 

 (مقاصود هوای فيلسونفان را آشوكار كنود و ايون كتواب وی )       گونيي  نقيضوه  ايهالسوهه تهافت در كتاب 
پوس از  » :ننيسود  موي  ايمنقوا مون ايضوالل   اصلي؛  همینين در آغاز كتاب  تمهيدی است برای آن كار

شند مگر  ي بر فساد علمي از علن  آگاه نميفراغت از كال  به فلسهه پرداختم و به يقين دانستم كه كس
سوپس از او هوم پويش     ،اينكه به منتهای آن دست يابد و با داناترين آنان در اصل آن علم مساوی شند

و مودعي آن   علوم   متنييكه هايي  ژرفا و پيیيدگيافتد و به يحاظ مرتبت و درجه از او درگارد و به 
ت كه اگر مدعي فساد آن شود حوق گهتوه، و هوي  يوک از      و در اين هنگا  اس دست نيافته دست يابد

انود   و آنیه متكلموان در ايون مونرد ننشوته     اسال  را نديد  كه همتش را مصروف اين كار كند یعلما
چوه رسود بوه كسواني كوه       ،كنود  عامي را نيز قانع نموي  مشنش و پرتناقض و ظاهرايهساد است و عاقل

 (. 22ص  ،2811غزايي، ) «ندا مدعي دقايق علن 
كوه كتواب    شوند  موي روشون   عاليوي  ةدانشونام و تطبيق آن بوا   مقاصدكتاب  ةمالحظبا ويي 

تطبيوق  از بخوش ايهيوا  را    هوايي  بخش بنده) سينا ابن ةدانشنامای است آزاد از  ترجمهصرفا   مقاصد
تناننود سواير    منودان موي   عالقوه  .ايلهظ نيست اما مطايب عينا  همان اسوت  كرد ، هرچند ترجمه تحت

 ها را نيز تطبيق كنند(. بخش
بوه مبواحالي كوه در     ادر قرون وسط فيلسنفان يهندی و مسيحي تنسط مباح  فلسهي مطر 

سينا بوا    غزايي، فخر رازی و ابنآراء  ةمقايس .شباهت فراوان دارد مطر  است و كال  اسالميفلسهه 
توأثير   دهود.   نشوان موي  هوای وسويع را     ، ايون شوباهت  ينواس ئآكنميمونن و    كساني چنن بناونتنره، ابن

فيلسنفان و متكلمان مسلمان بر فيلسنفان غربي چه يهندی و چه مسيحي به ويوژه از قورن دوازدهوم    
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ا    های مختلف از آنان نقل كورده   نيست. اميدوار  سخناني كه به مناسبت شدنيميالدی به بعد انكار
 .تر  وسيع تطبيقي مطايعا  برایای شند   ای اجمايي برای مقايسه فراهم آورد و انگيزه    زمينه

های پرابهوت فلسوهي     رنسانس ننعا  وقتي دوستداران فلسهه با نظا  ةدر منرد فيلسنفان پس از دور
دانوم در ذهون و ضومير      جانب نمي اين بازند.  آنان رنگ مي شنند فيلسنفان خندی در چشم  شنا ميغرب آ

پوس از   نگارنوده  ةگوارد، اموا تجربو     های فكری چه موي   ساير دوستداران فلسهه پس از آشنايي با اين نظا 
و بوه يحواظ   شخصويتي عظويم،   را  اوكوه   وی اين بند ةسينا و مطايع  به ابنتحسين اوييه اما بازگشت دوباره 

 ةخناننود  .ين فيلسونفان غربوي قابول مقايسوه اسوت       تر بزرگبا  از اين حي  وی ،يافتمبسيار منضبط فكری 
آموده و گموان     توازه بوه نظور موي    خناهد كرد كه بسياری از مسائلي كوه بكور و   و اعتراف مالحظه محتر  
 )موالال   اسوت  دهكور سوينا مطور      ابون  تر پيشكند   طر  ميآن را  است كه فالن فيلسنف اويين بار شده مي

هيون    و ،در منارد متعددی به آراء كساني مالول دكوار ، جوان الک     به اين انگيزه .(بح  عليت ر.ک.:
يوا نوه، اميودوار  ايون     جانوب همودل باشود     نكته بوا ايون   صرف نظر از اينكه خناننده در اين ا .  دهاشاره كر
 .تر فراهم كند  و عايمانه تر مبسنطهای تطبيقي   های كنتاه زمينه را برای پژوهش  مقايسه

مقايسه اهميت مسئله  برایضنعا  انتخاب من درسه، مالک نگارنده در منرد تطبيق و مقاي
صدور يوا   ةيا علم خداوند به جزئيا  يا نحن ازييت جهانحدوث و يا عليت  ةمسئلمالال   ؛ستبنده ا

 غايت و غرض خداوند از خلقت از مسائل مهم مطر  در فلسهه و كال  اسالمي و غرب بنده است،
اشاره صرفا   تر پرداخته شده است، برخي مسائل مختصرتر طر  شده و به برخي نيز ها مبسنط به اين
سينا را بوا ديگوران    آراء ابن ،آن به مناسبتتنان  هست كه ميهم مطايب فراوان ديگری  ه است.شد

باعو   هوا   آن ةپورداختن بوه همو    مشكل اين بند كوه  اما غير از بضاعت اندک نگارنده ؛دكرمقايسه 
 .مالننی ههتاد من كاغا شند شد مي

مختصور   بسويار  نجوا  و  اشوارا   ،شوهاء سينا مالول    های ابن  در قياس با ساير ننشته ييعال ةدانشنام
موتن   در عوين حوال  اين كتاب طر  شده جوايي ديگور نديود ،     كه دررا همه برخي از نكاتي  با اين ،است

پارسي هزار سوال   به زبانيكي اينكه متن  :آن دو نكته است و در برخي منارد دشنار، علتاست  ديرياب
ی فلسوهي  احتنديگر م ة، نكتفلسهي مهجنر بماند حتي در محافل كتاباين مسئله باع  شده  پيش است،
و اين امر منجب شوده كوه حتوي در     اسالمي الز  است ةبرای فهم آن مقداری آشنايي با فلسهآن است، 
بورای   قورار نگيورد.  اسوتقبال  نامه چندان مونرد  اند دانش فرهنگ و ادب پارسي كهن دل بستهبه محافلي كه 

برای غلبه بر مشوكل   ،مهم برای طايبان فلسهه برگردانا به زبان قابل فآن را   سعي كردهغلبه بر مشكل اول 
 ةا ، مطمئونم ايون نكوا  بورای كسواني كوه بوه فلسوه          ننشت افوزوده   دو  نكاتي در داخل كروشه و در پي

آشنا نيستند ايجاز مخول اسوت، از گوروه    اصال   د اطناب مملّ است، اما برای كساني كههستن اسالمي آشنا
ا  كسوي    گن اينكوه نديوده   .سينا  دهم به شارحان حكمت ابن  جا  ميرا خناهم و گروه دو  را  ياول عار م
هوای    و درس شوها هوای    تناننود بوه درس    اموا مشوتاقان و جنينودگان موي     ،را تدريس و شر  كند دانشنامه
مجمنعوه دروس   ويژهه ند؛ در اين زمينه بكنييف شده مراجعه أو كتبي كه در اين زمينه ت نجا و  اشارا 
كوه برخوي در دسوت    قابول اشواره اسوت     ،پونر   جناب حشمت ،ادعا پژوهشگر پركار و بيفرزانه و  مدرس

 از طريق اينترنت قابل دستيابي است.همه چاپ است و به هر حال 
ا  تقريبا  در تمامي منارد به متن اصلي ارجا  دهوم. در مونرد آراء     در منرد ارجاعا  سعي كرده

 پواكيزه  ةترجم ،رشد  ابن ايتهافت  تهافتغزايي و  ايهالسهه تهافتتنانند به   ندان ميم  رشد عالقه  غزايي و ابن
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بو    الحواررین  لة  دال میموو    اثر مشهور ابنفتحی رجوع کنند. حسن یز جناب دکتر زحمت دوست عزو پر
ذا در مووارد مربوهو    آید، لو   تر از متن عربی ب  نظر می  اما متن انگلیسی آ  روا است فارسی ترجم  نشده 

 شوا  کو  آثار ی موارد درسایر فیلسوفا  در مورد  کتاب یکی است؛  در هر دو کام  ارجاع دادهها   ب  فصل
در یوا  ترجمو  شوده و    هوای متدوددی    تواری  فلسو     ،ترجم  نشده یا غرض جوینده آشنایی اجمالی اسوت 

فتحوی  حسون  جناب دکتور   ةگاتری ترجم یونا ِ ةتاری  فلس یونا  باستا ،  ةفلس  ةدر حوز .استدسترس 
 بوا الدین خراسوانی    قابل اشاره است و همچنین اثر ارزشمند جناب دکتر شرفقوام ص ری مهدی و دکتر 
اثور اتوین    مسویحی در قورو  وسو ی    ةتواری  فلسو    اقورو  وسو    ة؛ در حوزنخستین فیلسوفا  یونا عنوا  
انود   جدید و مداصر نیز اکثر فیلسوفا  م رح غربی از این شانس برخوردار بوده ةفلس  ةدر حوز و ژیلسو 

مبسووهی کو  کول     ةب  فارسوی تواری  فلسو     اما ؛است فارسی ترجم  شده یا برخی از آثارشا  ب هم  ک  
 قابول  یکی از مترجموا ِ  راجلد ک  هر جلد  9کاپلستو  است در  ةفلس   یتارغرب را پوشش دهد  ةفلس 

 است.و در دسترس ده کرترجم  
نظوری، دکتور     دکتر جد ر شواه بینم از عزیزا  جناب دکتر محسن جوادی،   در پایا  الزم می

ناجی اص هانی، دکتر حسن فتحی و دکتور انشواهللار رحمتوی تشوکر کونم. موتن را بورای ایون         حامد 
از جملو    ،سود بوردم تنظیم اثر  ةدر نحوهای آنا    عزیزا  از هریق ایمیل ارسال کردم و از راهنمایی

هم این عزیزا  و هم سوایر  امیدوارم  ب  متو  اصلی تکی  شود. ،تأکید داشتند در ارجاع عزیزا  ةهم
اینک ک  این اثر بو  اتموام رسویده    داشت  باشند ک  الزم را  ةو حوصلوقت کافی  خوانندگا  گرامی

 شا  آگاه سازند.دارزشمن های دیدگاهجانب را از  اینپس از م الد ، 
مودیر محتورم    خادمی رضاحمیدو دکتر « سمت»رریس محترم سازما  ذبیحی محمد از جناب دکتر 

فراهم آورد  اسباب نشر این اثور   برای «سمت» سازما اندرکارا    و سایر دست «سمت»گروه فلس   و کالمِ 
دار شدند و جنواب محمود تووکلی کو        زحمت تایپ را عهده ةاز خانم شری ی ک  عمد .سپاس ویژه دارم
 را ب  عهده گرفتند ممنونم. ها و استخراج نمای  متن ةزحمت نظم اولی

چ  در فرم و چو    ،ده استجانب ب  دور مان ها و نواقصی از چشم این  ق ع دارم در این اثر کاستی
د. از نیز ممکن اسوت زیواد باشو   ها   کاستی ،فراوا  موضوعات مورد بحث تنوعنسبت ب  ویژه   ، بادر محتو

 نواقص کار را یادآور شوند. هند وجانب را مشمول ل ف خویش قرار د خواهم این  خوانندگا  میهمة 
محمود مدوین بوا تکیو  بور       جنواب دکتور  هوای متدودد در دسوترس اسوت،       نسوخ   دانشنام از 

. انود  رسوانده بورای اولوین بوار بو  چوا        0331درو    فرمووده موتن را تصوحی     های در دسترس نسخ 
بود  یا خ ا بودقابل فهم ن برخی عباراتدر مواردی  ،هم  قرار دادم، با این أجانب این متن را مبد این

بدلی نیوز مشوکل را    ةدودتر هیچ نسخ، و در مواردی مدشد میها رجوع   ب  یکی از نسخ  بدل و باید
اصوالح   بنوده کو    انود  کورده حذف یوا اضواف    را ای   بردارا  کلم   نسخ  رسید ب  نظر میگشود و   نمی

 ام.  نوشت یادآور شده  تمامی این موارد را در پی .کردم
رجووع  متن اصلی دانشنام  در پایا  کتاب آمده است تا در صورت نیاز خوانندگا  محترم ب  آ  

کنند. اعدادی ک  در متن کتاب داخل کروش  قرار دارد اشاره ب  ص حات موتن اصولی اسوت و اعودادی     
 ها در هر ص ح  است. هاست و اعداد عادی مربوط ب  پاورقی نوشت ک  داخل پرانتز است مربوط ب  پی

 

 غالمحسین توکلی
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