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Abstract 

Danishnama-yi ‘Ala’i (The Book of Knowledge for ‘Ala’ al-Dawla) in Persian, Mola 

publication in 1394, consists of a preface written by Manouchehr Sadoughi Saha, besides 

four parts; logic, Elme Zirin (Tabiiyyat), Music, and Elme Barin (Theology). This 

publication does not include any sections of geometry, charts, and arithmetic. The 

arrangement of the sections of this work (Mola publication) is in contrast to the intended 

order of Ibn Sina. Because the special taste of Ibn Sina in the Alaii encyclopedia is that 

Elme Zirin is to be placed before the Elme Barin and mathematical sections; while, in this 

work (Mola publication) this feature is taken from the encyclopedia and the Elme Barin 

follows logic and is posed before music and Elme Zirin. Footnotes of Mohammad Moein in 

the science section of the book_retrieved from the book published by Anjoman Asar-e 

Meli, Tehran, 1331_contain references that unfortunately in Mola publication are cited 

falsely and incorrectly, in contrast to the publication of Anjoman Asar-e Meli. The present 

study seeks to analyze and criticize the weaknesses and strengths of this manuscript. 

Keywords: Ibn Sina, Danishnama-yi ‘Ala’i ؛ Mola Publication, Danishnama-yi ‘Ala’i, 

Anjoman Asar-e Meli Publication, Music ؛  Daneshgahi Publication. 
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65-1399،43خرداد،سومـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةعلمینامۀعلمی)مقالۀماه

 انتشارات مولی چاپ ،عالئی ۀنام دانشنقد و بررسی 

*فتحعلیاکبری

**ملكهپندجو

 چكيده

 ،1394 سیا   در انتشیارا  میی ی   چیا  زبان فارسیی،   بهسینا   تصنیف ابن، عالئی ۀنام دانش
علیم زییرین   » ،«منطی  »قلم منیچهر صیوققی سیها ق چهیار ب یش      بهای   دیباچه بر مشتمل

ایین نشیر فاقیو    کتاب منتشرشوه در است.  «(ا هیا علم برین )»ق  ،«میسیقی»، «)طبیعیا (
بیرالال    آنهای   ترتیب ب شچنین  هم .است «ارثماطیقی»ق  ،«تئهی»، «هنوسه»های   ب ش

اسیت کیه    بییده  این عالئی ۀنام دانشسینا در   الاص ابنۀ سیناست. سلیق  ابن میردنظرترتیب 
 عالئیی  ۀنامی  دانشهای ریاضی قرار بگیرد، اما در   ق ب ش «علم زیرین»پیش از  «علم برین»

ق  «میسییقی »ق قبل از  «منط »بعو از  «علم زیرین»ق  رفته بیناز این قیژگی  انتشارا  می ی
کیه از   ،«علیم بیرین  »های دکتر محمو معین در ب یش    قرار گرفته است. پاقرقی «علم برین»

هیایی اسیت کیه      دارای ارجیا   ،گرفتیه شیوه اسیت    1331در سیا    چا  انجمن آثار ملی
چیا    برالال  ،ها  صفحا  این ارجا ۀ شمار انتشارا  می ی عالئی ۀنام دانشدر سفانه أمت

 هیای امتیازاط ضیعف ق  حاضر درصود است نق ۀانو. مقا   انجمن آثار ملی، نادرست ق اشتباه
 .کنو نقو ق بررسیرا این اثر 

نشیر انجمین آثیار     عالئیی  نامۀ دانش، انتشارا  می ی عالئی نامۀ دانشسینا،   ابن ها: کليدواژه
 ملی، میسیقی نشر مرکز دانشگاهی.
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 مقدمه .1

انو یکی از نقیاط قیی  تفکیر در      اسالمی نیشته شوهۀ علی  عقلی در دقرۀ زمین آثاری که در
فرهنگی هر جامعه میزان نشیر  ۀ یکی از معیارهای تیسع ،چنین  دقران ایران اسالمی است. هم
کییه مبیادر  بیه تفکیر نیازمنیو الیدشناسیی اسییت ق       آن چیه  ،آثیار عقلیی آن جامعیه اسیت    

کیه   ،سیینا  ابین ۀ شناالت فلسف ،رق ازاینبر شناالت فرهنگ اقست.  الیدشناسی هرکسی مبتنی
برای الیدشناسی ما ضرقری است. چیا    ،ما متعل  به اقستحیا  عقلی ۀ هزار سا  گذشت
کنیین میردتیجیه    از آغیاز تصینیف آن تیا    عالئی ۀنام دانشکتاب  قیژه بهسینا   ق نشر آثار ابن

دادنیو. در    جوی بیده است ق فیلسیفان اسالمی در توقین فلسفه آن را ا گیی الید قرار میی 
( ا تحصییل من در ترتیب این رسا ه )» :فته استسینا، فیلسیفی چین بهمنیار گ  همان عصر ابن

 (.  1 :1349)بهمنیار ..« . ( پیرقی کرد عالئی ۀنام دانش) عالئی حکمتاز 
بیار در هنوقسیتان    ( اق یین «ا هییا  »ق  ،«طبیعییا  » ،«منط »های   )ب ش عالئی ۀنام دانش

آن  «ا هییا  »ق  «منطی  »هیای    بار ب ش دقمین ؛چا  سنگی( :حیورآباد ،ق 1309چا  شو )
 ؛رسییو  چیا   بیه شرکت مطبیعا (  :ش، تهران 1315با حیاشی ق تصحیح احمو الراسانی )

بیا مقومیه ق تصیحیح دکتیر      ،سیینا   مییالد ابین  ۀ مناسبت هزار به ،های آن  ب شۀ بار همسیمین
طبی    انجمن آثار ملی( بیه زیییر   :، تهران1331ق مجتبی مینیی ) ،مشکوةمحمو معین، محمو 

 :، تهیران 1371صحیح ق تل یی  تقیی بیینش )   تآن با مقومه ق  «میسیقی». ب ش شوآراسته 
دیگری نییز  های  . چا شو( منتشر میسیقی در فارسی رسا ۀ سهمرکز نشر دانشگاهی، ضمن 

در این مقا ه چیا  االییر    عمل آموه است. ما آن بهدیگر های   های ریاضیا  ق ب ش  از ب ش
این مقا ه از آن بیا  متن که در  کنیم می بررسی ق نقورا  ی( می :تهران ،1394) عالئی ۀنام دانش

 .شید مییاد « این اثر» عبار 
هیای    ق کاسیتی  هیا امتیازما در این مقا ه چگینگی قجیه م تلف ق دقیقاً چگینگی ۀ مسئل

ق هیا     قجهیی باییو مقومیه    از :کنیو   این اثر است. بررسی این اثیر نیاگزیر دق قجیه پییوا میی     
ایین اثیر   ۀ های چهارگان  ق از قجه دیگر ناگریزیم ب ش مصححان را بررسی کنیمهای   پاقرقی

هیم بررسیی    ،رق ازایین مییان بییاقریم.    بیه سینا نیز نکاتی را   الید ابنۀ ق دربار را بررسی کنیم
. امیا  ایم را مونظر قرار دادههای م تلف این اثر   های مصححان ق هم بررسی متن ب ش  مقومه
تحلییل الاسیتگاه اثیر بیا نقیو شیکلی ق       »هیا میًالً     برالی عنییان ذیل  مقا ه در این جاکه ازآن

هیای    ها یا دیباچه با پیاقرقی ب یش    جایی برای بررسی مقومه «رقیکرد کلی اثر»ق  «محتیایی
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 ،زدییم ق چینیان تیضییح قاضیحا     فتیاب  آم تلف آن پیوا نکردیم، ناگزیر دست به تفسیر 
 .را بیان کردیماین اثر ۀ چهارگانهای  های ب ش  در متن سینا ابنس نان الید  هایامتیاز

هیای ایین     ق کاستی هاامتیازه، یعنی تبیین چگینگی مسئلهو  ما در این مقا ه حل همین 
هیا ق میتن اثیر ق در نقیو قجییه        اثر است. ما در بررسی چگینگی قضعیت تحلیل در مقومه

 :شرح زیر است بهها   ای از آن  م تلف اثر به نتایجی رسیویم که نمینه

هیای صیفحا      بسیاری از شیماره بیدن  می ی( از غلط انتشارا چا  این اثر ) متی یان. 1
 انیو )در پییسیت    دکتر محمو معین غفلیت کیرده   انگیز ستایشهای  در پاقرقی قیژه بهها   ارجا 

 ؛ها اشاره شوه است(  به برالی از این غلط
 انتشیارا  در ایین اثیر )   (اسیت  عالئیی  ۀنام دانشکه قیژگی )سینا   ابن میردنظر. ترتیب 2

 ،سیینا تصیریح کیرده اسیت      که الید ابن چنان ،عالئی ۀنام دانشمی ی( رعایت نشوه است. در 
امیا در ایین اثیر     ؛علم برین بعو از منط  قرار دارد، یعنی بر علم زیرین )طبیعیا ( مقو  است

قرار گرفتیه   «علم زیرین»ق  «میسیقی»ق قبل از  «منط »بعو از  «علم زیرین»( انتشارا  می ی)
من تصمیم گرفتم بعیو از منطی    » :گییو  می «منط »سینا در همان آغاز   که ابن است. درصیرتی

زین پس س ن گیییم انور علیم  » :گییو  می «منط »ق در پایان « ( بپرداز ا هیا به علم برین )
« انور علم ا هی گفتییم » عبار در مبحث عقل فعا  با  «طبیعیا »ق در « برین یعنی علم ا هی

بیاره   درایین  تیر  بیشتیضیح ق شیاهو  ،ادامهدر .دهو  ارجا  می «که گذشته است»به علم ا هی 
 ؛میان الیاهیم آقرد به

جیای بحًیی    «هنامی  دانیش  یف أتی سبب »دکتر معین در مبحث  انگیز ستایشۀ . در مقوم3
آن را بررسیی  « اثیر بیدن  ها ق مستو  ق مستنو  تحلیل ق بررسیکیفیت »عنیان ذیل است که ما 

انتشیارا   ، سعی ما بر این اسیت کیه درضیمن نقیو ایین اثیر )      تر بیش ،. در این مقا هایم کرده
 دست آیو. به عالئی ۀنام دانش ۀاطالعاتی هرچنو انوک دربار ،(می ی
 

 . معرفی کلی اثر2

ناماثر1.2
امیا عبوا یاحیو محمیو     ،در متن ایین اثیر نیامی بیرای آن تعییین نکیرده اسیت        سینا ابن

« عالئیی ۀ نامی  دانیش »ب ش ریاضیی، آن را  ۀ در مقوم ،سینا  شاگرد ق نویم ابن ،جیزجانی
آن را به همین نیا  الیانیوه اسیت     عالئی نامۀ نزهتشهمردان رازی نیز در  .نامیوه است

بیه آن داده شیوه    عالئیی  ۀنامی  دانیش های الطی نیز نا    در اکًر نس ه .(288 :1394سینا  ابن)
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ق  ؛حاکی از میضی  ایین کتیاب اسیت      به آن داده شوه است عالئی حکمتنا   که این .است
 .الیانوه شوه است ناشی از تحریف ق تصر  ناسخ است عالئی مایۀ  دانشدر جایی  که این

ليفاثرأزمانت2.2
هیای   سا گی در ایا  اقامت الییش در اصفهان )بیین سیا    چهلاین اثر را بعو از  سینا ابن
هیای ریاضیی آن     ق( در منادمت عالءا وق ه ابیجعفر تصنیف کرده است. ب ش 428تا  412

 .(288همان: سینا فراهم آموه است )  های ابن  محمو جیزجانی از گفته دست به
 

اثرتأليفسبب3.2
امیا   ،کنیو   به صوقر فرمان عالءا وق یه اکتفیا میی    عالئی ۀنام دانش تأ یفسبب ۀ دربار سینا ابن

 .کردآن را نقو الیاهیم « ی اثر  محتیا»قسمت در باره داده است که  اینشهمردان تیضیحی در
 

هایایناثربخش4.2
علیم   ،هیئیت علیم   ،علیم طبیعییا    ،این اثر از پنج ب ش )علیم منطی    «منط »سینا در آغاز  نبا

انتشیارا   این اثیر ) اما میان آقرده است؛  بهچه بیرقن از طبیعت است( س ن  ق علم آن ،میسیقی
 هنامی  دانیش های کامیل    سینا به آن تصریح کرده است. نس ه است که الید ابن هیئت( فاقو می ی

ق  ،ارثمیاطیقی  هیئیت هفت دانش است: منطی ، علیم بیرین، علیم زییرین، هنوسیه،        بر مشتمل
ق میسییقی( تقرییر    ،ارثمیاطیقی  ،هیئیت  ،میان ریاضیا  )هنوسیه (. از این 289همان: میسیقی )

 .(290 ،233همان: ست )سینا ابنهای   الیاجه عبوا یاحو محمو جیزجانی از گفته
( کامالً اشتباه اسیت، یعنیی   انتشارا  می یدر این اثر ) عالئی ۀنام دانشهای   ترتیب ب ش

در جیای   «علیم بیرین  » وبلکه بایی  ،ق در آالر قرار گیرد «علم زیرین»بعو از  «علم برین» ونبای
سینا علم )علم ا هیی    قرار گیرد. الید ابن «علم زیرین»( ق قبل از «منط »)بعو از  «علم زیرین»

چنان االتیار افتاد که چین پرداالتیه  » :( را مقو  بر علم زیرین قرار داده ق گفته استا هیا یا 
ق در  ؛(8-7همیان:  ..« ). که آغاز از علیم بیرین کیرده شیید    آیو از علم منط ، حیله کرده آیو 

 ؛(9همیان:  یعنی علم ا هیی )  ،زین پس س ن گیییم انور علم برین» :گفته است «منط »آالر 
آالیر   بیه .. . این علم )علم ا هیی ق علیم ربیبییت(   » :گفته است «علم برین»ب ش ۀ ق در مقوم

(. 289همیان:  ..« ). اق  آمیزیم بهق یکن ما جهو کنیم که  ؛حقیقت اق  است بههرچنو  ،آمیزنو
با فعل ماضی بیه علیم بیرین ارجیا  داده ق گفتیه       ،در مبحث عقل فعا  ،«علم زیرین»اق در 
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علیم  » ۀدر پیاقرقی مقومی   مشککوة (. محمیو  211همیان:  ..« ). .. انور علم ا هی گفتیم.» :است
 :گیییو   اق ی )علم برین(، میۀ عیا  بر فلسف، بعو از ذکر رقش ارسطی، یعنی تقو  طبی«زیرین

ن سییتین کتییابی کییه تقییو  علییم ا هییی بییر طبیعیییا  را پیییش گرفتییه اسییت کتییاب حاضییر 
را آقیای   هنام دانشهای   نس ه» :نییسو  ( ق دکتر معین می121همان: ( است )عالئی ۀنام دانش)

ب یش دق   ۀ )طبیعییا ( ق نگارنیوه در دیباچی    هنامی  دانیش ب یش سیی    ۀ در مقومی  مشکوة
 (.  5همان: « )انو برین( آقرده )علم
 

 . خاستگاه اثر3

دیگیر  ق  ،شاپیر، اصفهان، هموان، ری، الراسیان  جنویساسانیان در شهرهایی چین ۀ در دقر
فتیحا  اسیالمی، در قیرن اق     براثرزمین فرهنگی نسبتاً غنی پویو آموه بید که   جاهای ایران

ق  ،ق سریانی میجیید در اسیکنوریه، انطاکییه، نصییبین    های یینانی   فرهنگ هق دق  هجری، ب
هیای    جهیان طیی قیرن    ترین فرهنگ آن رقز  این برالیرد، غنیۀ ها برالیرد ق درنتیج  امًا  آن

بغیواد از مظیاهر آن    الحکمک   بیک  سی  ق چهار  هجری شکل گرفت که نهضیت ترجمیه ق   
سینا بیا شیرح     ین فارابی ق ابنبیدنو. در این زمان بستری فراهم آمو برای ظهیر فیلسیفانی چ

قیرن   الییرد. در  گیششیان میی   بیه که  ای برای بررسی هر فکر عقلی گیآمادصوری بسیار ق 
 .درآموکل نهایی ش بهمراتب هستی  سلسله بر مبتنیاسالمی ۀ چهار  هجری بید که فلسف

های   اسالمی است که دانشۀ سیس فلسفأت ین اثر دقرانتر مهماین اثر، در زبان فارسی، 
 بیرالال  ق در آن  شو تأ یفاز همان زمان که  ،. این اثربر داردآن رقزگار را در ۀ گان هفت

ین قیرار گرفیت، میردقبیی  فیلسییفانی     ییر رسم معمی  آن زمان علم برین مقو  بر علم ز
 الفرایک   غکرر ق حتی سیبزقاری در   التاج درةق قطب شیرازی در  التحصیلچین بهمنیار در 

 .قرار گرفت

 

 جامعيت صوری اثرهای   لفهؤم. 4

 های جامعیت صیری قجید دارد:  همؤ فدر این اثر اکًر 

اثیر،   تیأ یف در  مصینّف ۀ مشتمل است بیر بییان انگییز    «منط »در آغاز  مصنّفۀ مقوم .1
 مصینّف ق بییان نظیر    ،نگان(یهای پنج علم از علی  حکمت پیشی   ها ق نکته  اهوا  )بیان اصل

 ؛(9-7همان: تقو  علم برین بر علم زیرین ) درالصیص
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ق  ،هیای الطیی آن    معرفیی نسی ه   ،های این اثیر   امتیاز بر مشتملاق  دکتر معین ۀ مقوم .2
 ؛(6-3همان: چگینگی تصحیح اثر است )

ق  ،آن تیأ یف آن، سیبب   تیأ یف دق  دکتر معین که شامل بررسی نا  اثر، زمیان  ۀ مقوم .3
 در گکیاری سیتر   «علم بیرین »نییسی دکتر معین در ب ش  حاشیهضمناً  .های آن است  نس ه

 ؛ق دنبا ه( 307-285همان: ) است تیضیح اصطالحا  فلسفی
هیای    گر برالیی نییآقری   های آن ق بیان  نس ه ق شامل معرفی اثر مشکوةمحمو ۀ مقوم .4
 ؛(125-119همان: سیناست )  ابن

از میسییقی ایین اثیر اسیت      انگییز  سیتایش ای   الالصیه  بیر  مشیتمل  نقی بیینش ۀ مقوم .5
 ؛(240-229 همان:)

د یل استمرار فلسیفه در اییران، متیین فلسیفی      بر مشتملمنیچهر صوققی سها ۀ دیباچ .6
هرچنو این دیباچه چنیوان ربطیی بیه     ،به فارابی است سینا ابنق طری  اتصا   ،فارسی زبان به

 ؛نوارد عالئی ۀنام دانش
   نمیدارهای متن اثر: .7
برای بیان قییا  مرکیب، ن سیتین شیکل از اشیکا  کتیاب        ،در ب ش منط  سینا ابن ـ

درقاق  با دق قیاسی که در هیم ادغیا     متقاط  ق ۀاقلیو  را آقرده ق در آن با دق دایر
 ؛(65همان: ثبی  رسانوه است ) بهرا « مًلث» ،انو شوه

بینیو بیا    تیر میی    ه را که چرا انسان یک چییز دقرتیر را کیچیک   مسئلدر طبیعیا  این  ـ
 ؛(191همان: نمیداری بیان کرده است )

جسیم از دق چلیپیا سیید جسیته اسیت      ۀ گانی  سهدر ب ش علم برین برای بیان ابعاد  ـ
 ؛(319همان: )

کیه در د ییل    چنیان برای ابطا  جزء الیتجزا از سه تصییر چینش اجزا بهره برده اسیت.   ـ
 نمیییداری بهیره بییرده اسییت چهیارمی کییه بیرای ابطییا  جیزء الیتجییزا اقامییه کیرده از     

 ؛(327-325 )همان:
 شیید   تقیی بیینش دییوه میی    ۀ ب ش میسیقی با بیانی رقان ق سیاده در مقومی  ۀ الالص .8

 ؛(240-332)همان: 
 انو:  های این اثر بوین شرح  نمایه .9
 ؛(492-459همان: اصلی تحت عنیان فهرست اعال  ق اصطالحا  )ۀ نمای ـ
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ملییک )سییتین دق ( ۀ  نییون )سییتین اق ( ق نسیی ۀ هییای میییز  االییتال  نسیی هۀ نماییی ـ
 ؛(278-272 همان:)

ق انگلیسیی   ،اصطالحا  میسیقی در چهیار سیتین فارسیی، تیضییح، فرانسیه     ۀ نمای ـ
 (.282-279همان: )

 کيفيت چاپ و امور فنی اثر. 5

 ؛نییسی استاد حمیو عجمی مناسب است الیشطرح جلو اثر با  .1
 ؛مناسب استآرایی اثر  صفحهنگاری ق  حرق  .2
 ؛کیفیت  یتیگرافی ق چا  اثر الیب است .3
 ؛صحافی عا ی است .4
 ؛قط  اثر مناسب است .5
در پییسیت بیه    کیه ( فیراقان اسیت   انتشارا  می یهای چاپی ق غیره در این اثر )  غلط .6

 .شید میها اشاره   آن
 

 . محتوای اثر6

ساختاریاثرندرو1.6
 :های این اثر ق کل آن  ب شمیزان انسجا  ق نظم منطقی ( ا ف

بوین ترتیب است: منط ، علم برین، علم زییرین،   عالئی ۀنام دانشدر سینا   ابن میردنظرنظم 
علیم  »بیا   «علیم بیرین  »( انتشیارا  میی ی  ق میسیقی. اما در این اثر ) ،، ارثماطیقیهیئتهنوسه، 
ذییل   که چنان ،قرار گرفته است «علم برین»غلط، قبل از  به، «علم زیرین»جا شوه ق  به جا «زیرین
 .آقرده شو( انتشارا  می یترتیب این اثر )بیدن  دالیل غلط «های این اثر ب ش»عنیان 
که چرا ق از چه  حاظ علم بیرین مقیو  اسیت تیضییحی      اینۀ دربار عالئی ۀنام دانشدر 

.. . نا  این دانیش مابعوا طبیعیه اسیت   » :چنین آموه است شفا «ا هیا »داده نشوه است. اما در 
نسبت به ما )با قیا  ا ینیا( اسیت. زییرا میا در     الر أتبعویت ق  “مابعوا طبیعه”در  ‘بعو’معنای 

رق  هقجید ق در ن ستین پژقهییون احییا  قجیید بیا قجیید طبیعیی رقبی       ۀ ن ستین مشاهو
 (.22-21 :ق 1404 سینا ابن« )شییم  می

جیا کیه    آن ، ( گرفته است 211-198را از اسکنور افرقدیسی )این تیضیح  سینا ابنظاهراً 
آن دانشی که قی )ارسطی( آن را متافیسیکا عنیان داده اسیت  »اسکنور افرقدیسی گفته است: 
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از  حیاظ ترتییب ق نظیم، پیس از آن )طبیعییا (       ،(pros hemasی که نسبت به میا ) رق ازاین
 .(40 :1366شر   از نقل به) «آیو  می

نسیبت   ا هیا  تأالرکه  اینبعو از طبیعیا  ق  ا هیا قرارگرفتن  د یلپس از ذکر  ،سینا ابن
اگر ایین  » :( اشاره کرده ق گفته استهنام دانشبه ما )با قیا  ا ینا( است، به نظمی دیگر )نظم 

 “ا طبیعیه  ماقبیل ”نیا   ۀ شایسیت  ،حسب ذا  الییش در نظر گرفتیه شیید   بهدانش )علم برین( 
شینو هم با ذا  ق هیم بیا عمی  قبیل      زیرا امیری که در این دانش میردبحث قاق  می ،است

 (.22 :ق 1404 سینا ابن« )انو  از طبیعت
این است که چیزهایی در علم بیرین میردبحیث قاقی     « قبلیت با ذا »سینا از   منظیر ابن

ق  ؛ر مبیادی عا ییه  ین سیتین ق سیا   مبیو  ماننو  ،انو  شینو که قبل از طبیعت ق علت طبیعت  می
امیر عامیه بیرای   »کنو ق   منظیر از قبلیت با عمی  آن است که علم برین از امیر عامه بحث می

ناگفتیه   عالئیی  ۀنامی  دانشچه در  (. پس تیضیح آن8 ق: 1405 سینا ابن« )ترنو  اذهان ما شناالته
هرچنیو   ،علیم زییرین اسیت   مانوه است همین قبلیت با ذا  ق با عمی  علم برین نسبت بیه  

 .انو  طبیعیا  )محسیسا ( نسبت به ما )با قیا  ا ینا( مقو 
 :ها ق فصی  اثر  میزان نظم منطقی مطا ب در درقن ب ش (ب
 :«منط » ،ن ست ـ

 .از انسجا  کامل برالییردار اسیت   ،قلم دکتر معین کیتاه است به «منط »ۀ مقومهرچنو 
اسیت. نظیم    ،ترکیههای  هالان کتابهای  نس هدرالصیص  قیژه بهشناسی منسجم،  نس هق ا

سیینا    تر شوه است. ابین   حتر ق منقّ  این اثر همان نظم ارسطییی است که منسجم «منط »متن 
(. ق یی  114 ،3، 4ج  ،ق 1404 سیینا  ابین شیمارد )   کار ارسطی را در منط  تا  ق کامیل میی  

، ارسطی حاقی تقریر منظم مسائل منطی  نیسیت   ارغنینآیو،   از ظاهر برمی چه آن برالال 
 را قبل از کشف قیا  نیشیته اسیت   طیبیقاق کتاب دق  تا هفتم  قاطیغیریا زیرا ارسطی 

 .(225-224 :1352 بریه)
ایین   بیه الطابه ق شعر االتصاص نیواده اسیت. شیایو     به فصل الاصی در این اثر سینا ابن

دنبا  یقین است. شعر هیم شیایو بیابی از     به  که منط حا ی آقر نیست، در د یل که الطابه یقین
 ابیاب الطابه شمرده شید.

 :«علم برین» ،دق  ـ

پرمحتیا ق منسیجم اسیت ق   بسیار این اثر  «علم برین»برانگیز دکتر معین بر  تحسینۀ مقوم
علیم  »نظیر تیضیح داده است.  کم طیر بهاصطالحا  فلسفی را  «علم برین»های اق در   پاقرقی
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 متافیزییک هیای    فصیی  ق کتیاب  ۀ زییرا همی   ،ارسطیسیت  متافیزیکتر از   این اثر منظم «برین
ق اسیت   ای بیر علیم طبیعیت     ، ا ف صیغرای آن مقومیه  ن ستارسطی بر نس  قاحو نیست: 

ارسیطی(   متافیزییک این مجمیعه )دیگر  یاجزاپاسیکلس آن را نیشته است، پس بایو جوا از 
، میًالً جییهر   سی  ؛د تای آن شرح اصطالحا  فلسفی استکتاب  دق ، ؛در نظر گرفته شید

 یاجیزا شیماری از  ؛ چهیار ،  ق میی آمیوه اسیت    ،یتا ،ثتا ،زتا ،های اتا  پراکنوه در کتاب طیر به
 ؛ پینجم، ترنیو   تر ق به مکتب افالطینی نزدیک  نی( قویم ق ،)آ فا، بتا، گاما، اپسیلن، می متافیزیک

 .  ستشاگرد ارسطی کتاب کاپا دفتری از
 منسجم اسیت ق بیا تقسییم عقیل بیه نظیری ق       کامالً عالئی ۀنام دانشدر  «علم برین»اما 

اق یی  ۀ اقالی آن با اثبیا  فلسیف  ۀ که فلسف ا حکمه عیینبرالال  کتاب  ،شید  عملی آغاز می
ق منطقیی(   ،از راه اثبا  عیارض ذاتی قیژه برای میجید مطل  )نامقیو به قیو طبیعی، ریاضی

از الیذ أمی مالصیورا نییز    اسفارکه آغاز اق ین فصل  چنان ،(61: 1954 سینا ابنشید )  شرق  می
ایین   تیاکنین از  اسیفار شیارحان   .(5،   24-6 ،23 :ق 1387 مالصورا) است ا حکمه عیین

 انو.  مانوهنکته غافل 
 ۀگانی  شصیت هیای    فصل است کیه متنیاظر بیا فصیل     57 بر مشتملاین اثر  در «علم برین»

اق یی  ۀ اق  آن که فهرست کامیل فلسیف  ۀ از مقا  چهار نظر از فصل  صر ) ستشفا «ا هیا »
کیه بیا فهرسیت    اسیت  ه دانسیته  مسئلده  بهاق ی را منحصر ۀ ل فلسفئست(. شهرستانی مساا

(. انسیجا  درقنیی   404-382: 1335شهرسیتانی  ) اسیت منطب  این اثر  در« علم برین»ل ئمسا
کیه اگیر    یطیر بهتقابل حرکت طبیعی ق حرکت قسری است،  بر مبتنیاین اثر در  «علم برین»

کییو  أترفیت.    سره از مییان میی   علم برین اق یک ،کرد  سینا حرکت را منحصر به قسری می  ابن
 گییرد   میی ت ئنشی جیا   همیین بطالن جزء الیتجزای متحرک با حرکیت قسیری از    سینا بر  ابن
 یاشییا ۀ منز  به یلی ق انتزاعی علم نجی  های ت  (. در این اثر شکل329-324: 1394سینا  ابن)

صییر  یکیی از علیی  طبیعیی      بیه شناسی ریاضیی   ستارهشینو ق   قاقعی ق الارجی تلقی می
 .آیو  مربیط به فلک درمی

   علم زیرین: ،سی  ـ

( ق 1: 1349 بهمنییار ) اسیت شیوه  تعبییر بهمنییار مهیذب     بیه نیز در این اثر  «علم زیرین»
است که اگیر حرکیت منحصیر بیه      طبیعی ق حرکت قسری استیارنحیی بر تقابل حرکت  به

 سیینا  ابین شیو ق جهیان مکیانیکی بیید ق طبی  ق نفیس مطیرح نبیید، طبیعییا             قسری میی 
 رفت.  می میان از
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 میسیقی: ،چهار  ـ

تل یی  ب یش    قلم تقیی بیینش از نظیم کامیل برالییردار اسیت ق       به «میسیقی»ۀ مقوم
تییان   میی بیه سیه قسیمت    را این اثیر   «میسیقی»میسیقی بر انسجا  این مقومه افزقده است. 

 :کردتقسیم 

 ؛هاست نغمهۀ قسمت اق  دربار ـ

 ؛ایقا  )سنجش قزن( استۀ قسمت دق  دربار ـ

 قسمت سی  مربیط به آال  ا حان است. ـ

 

نقدمنابع2.6
 اثر: های  مقومه قتحلیل میزان اعتبار مناب  دیباچه  نقو ق (ا ف

آن فاقیو   اما برالی اظهارنظرهیا در  ،است منو  ثر تاحوی از مناب  معتبر بهرهاین اۀ دیباچ .1
 ؛الیاهو آمو ادامهمنب  معتبر است که تیضیح آن در

 ؛استناد است دارای منب  قابل «منط »ۀ مقوم .2
 ؛نیز به مناب  معتبر مستنو است «علم زیرین»ۀ مقوم .3
 است؛ این اثر «میسیقی»ۀ رسا  ای مستنو به الید الالصهۀ دربردارنو «میسیقی»ۀ مقوم .4
 ای است.  الید دارای فهرست مناب  جواگانه «علم برین»ۀ مقوم .5
 نقو مناب  متن اثر: (ب
اعتبیار منبی    ۀ دربار شفا «ۀسفسط»در اقاالر  کنو، مًالً  به ارسطی رجی  می سینا معمیالً  ابن

سیا  از زمیان ارسیطی گذشیته، هرگیز کسیی        1330که نزدیک به  بااین ...»گییو:   الییش می
سیینا در    (. ابین 114 :ق 1404 سیینا  ابن« )کار اق تا  ق کامل است ... نتیانسته بر اق ایراد بگیرد

عنییان امیا  حکیمیان ق دسیتیر ق آمیزگیار فیلسییفان ییاد کیرده اسیت           بهاین اثر از ارسطی 
میوالل  ذییل   :1373 ده یوا  نامیۀ   غیت دکتیر اسیت )  ۀ یشی دستیر ر)( 408: 1394سینا  ابن)
مین   ...» گیییو:   گییرد. اق میی    در جاهایی بر ارسطی پیشیی میی   سینا ابن ،حا  . بااین((«دستیر»

در  در کتب قوما بید افیزقد ، الصیصیاً  چه  آن ها رسیو  بر  چیزهایی را که با فکر الید به آن
 (.10-9: ق 1404 سینا ابن...« ) منط  ا طبیعه ق مابعوا طبیعه ق علم
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تحليلاثرتيوضع3.6
 ها:  قور  تجزیه قتحلیل در مقومه (ا ف
رسو. میا در بنیو قبلیی      نمینظر  بهاثر چنوان مناسب ۀ قور  تجزیه ق تحلیل در دیباچ .1

ایین دیباچیه   ۀ نظر نییسینو  دهیم که مًالً  االتصار تیضیح می بهاکنین  .اشاره کردیم بوین نکته
ا حقیقیه در   فیی  ... آفتاب علی  اقاییل ییا همیان فلسیفه    »که از قرن هفتم بوین سی  این بر مبنی
زییرا در همیان قیرن     ؛( فاقو منبی  معتبیر اسیت   12: 1394سینا  ابن) «تسنن غرقب کردۀ حیز
صیفییه، فیلسییفانی چیین کیاتبی ق الفیری ق صیوها       ۀ ق حتیی درآغیاز دقر  هجیری  هفتم 

بیر   هجیری  که عالمه حلی در قیرن هفیتم   تاجایی ،بیدنوهای تسنن   فیلسی  دیگر در حیزه
نیشیت )کیه در    المقاصک   ایضکا  کیاتبی شیرحی تحیت عنییان      تیأ یف  العکی   حکم کتاب 
رسییو(. شیایو غیرقب فلسیفه در      چیا   بیه نقی منزقی  علی انگیز ستایشۀ ش، با نمای1337
صیفییه علمیای    یعنی در آن زمان کیه محتسیبان   ،تسنن با ظهیر صفییه رخ داده باشوۀ حیز

که شیاه اسیماعیل قارد    ققتی اهل سنت را در ایران به حاشیه ق شایو به نابیدی کشانونو. مًالً
جا از م ا فان )یعنی از اهل سنت( بیدنو. شاه آنان را احضیار کیرد     ، اکًر علمای آنشوشیراز 

جییایز کیردن را    عنیت  عنیت کننیو. آنیان چیین تقییه در       را گانیه  سیه ق دسیتیر داد اللفیای   
آنان کشته شیونو. سیپس   ۀ هم فرمان شاه اسماعیل بهدانستنو، از  عن امتنا  قرزیونو. پس   نمی

ا یوین الفیری )کیه     شیمس نیا    بهرسیو که یکی از افاضل اهل سنت  به گیش شاه اسماعیل
شاه اق را هم احضیار کیرد    است( زنوه مانوه است. تجریو «ا هیا »یکی از آثارش حاشیه بر 

ق  کیرد گانه را  عن   اللفای سه . الفری شویواًکنوگانه را  عن  سهیر داد که اللفای ق به اق دست
کیشیانش از اق پرسییونو:    هیم  ،که از پیش شیاه بییرقن آمیو    همینشون رهایی یافت.  کشتهاز 
یعنیی  »الفیری پاسیخ داد:    «چگینه از دین الید برگشتی ق پیشیایان الیید را  عین کیردی    »
میسییی  از  نقیل  بیه ) «چین من کشته شیید  برهنه مرد فاضلی هم جا فالنبرای دق سه عرب از

هجیری،  غرقب فلسفه نه در قرن هفتم تیا نهیم    پس .(196-195 :1392الیانساری اصفهانی 
 بلکه شایو در قرن دهم به بعو رخ داده باشو.

آمیوه   «به قجید متین فلسیفی در زبیان فارسیی    اشعار»چه در این دیباچه تحت عنیان  آن
نقل قی  از دکتر غالمحسین صویقی است. در آالرین قسمت این دیباچه چنیین   تماماً است

 آموه است:
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ایران همانا تسلسل سیاری در حلقیا     ا  اص تاریخ فلسفه در الاصیکی از الصای  
بیا صیور    اسیاتیو الیییش مسلسیالً   ۀ بتیانم سلسل ایوقناًفالسفه است تا بوان جایگاه که 

سها شیاگرد شییخ    ۀطری  چنین آقر  که من بنو  یک ازمتصل گردانم ق مًل را  هین أا مت
 بیییده اسییت  مهییوی آشییتیانی مییی اق شییاگرد آقییا میییرزا ا  ق  محمییو جی سییتانی علییی

 (.32 :1394 سینا ابن)

فالسفه را به هیم قصیل   ۀ محمو جی ستانی حلق علیاما اگر بشید با آقای سها ق آقا شیخ 
های   زیرا همیشه مراکز علمی ق حیزه، فه باشوتیانو منکر اتصا  حلقا  فالس  کرد، کسی نمی

مورسان بعو از  ای ق مورسان هر دقرهاست کنین قجید داشته  م از زمان فارابی تاتعلیم ق تعلّ
 ؛اتصا  حلقا  مورسان نیستۀ بحث دربار انو. اصالً  الیدشان را تربیت کرده

نیا    اتی چیین میضیعۀ دربار «علم برین»های اق در ب ش   دکتر معین ق پاقرقیۀ مقوم .2
هیا   آنبیه   هنامی  دانیش ق تعود آثاری که نا   ،آن تأ یفآن، سبب  تأ یف، زمان عالئی ۀنام دانش

هیایی   معیاد   ینچن هم ،برالیردار استتحلیل نیرقمنوی  از قور  تجزیه قاطالق شوه است 
 ؛انو  های اق برای اصطالحا  فلسفی برگزیوه شوه  پاقرقی که ماهرانه در

، عالئیی  ۀنامی  دانیش هیای الطیی     نسی ه ۀ بر تیضیح دربیار  عالقه،   «علم زیرین»ۀ مقوم .3
 ؛در این اثر است سینا ابنالاص ۀ گر سلیق بیان

ازآن تل یی   تر مهمسینا ق   تحلیل سبک نًر فارسی ابن بر مشتملب ش میسیقی ۀ مقوم .4
 ب ش میسیقی این اثر است.ۀ با تحلیل هم   تی

 متن اثر:قور  تحلیل در ( ب
ق  ،عطف در تاریخ تفکیر منطقیی، فلسیفی   ۀ هایی است که نقط  این اثر الید تجسم تحلیل

سینا از چنان قورتی برالیردار بید که هیی  فیلسییفی در     های منطقی ابن  ریاضی است. تحلیل
ۀ ترین منطی  در دقر  مفصلپای اق نرسیو. تقویر چنین رقم الیرد که منط  اق  بهاسالمی ۀ دقر

ترین متافیزیک جهان تا دقران جوییو باشیو. از ریاضییا       باشو ق علم برین اق منظم اسالمی
 ( آموه است کیه میا چهیار کیار    انتشارا  می ی) فقط ب ش میسیقی آن در این اثر هنام دانش
 شییم:  سینا را در ب ش میسیقی یادآقر می  ابن

ی بیرای حیو  ق ثقیل    های فارس  عنیان معاد  بهزیبای تیزی ق گرانی ۀ آقردن دق قاژ ـ
 ؛(233 همان:)

 حن از مباحث االتصاصی ب یش میسییقی ایین اثیر      تأ یفبسیاری از انیا  م تلف  ـ
 ؛(240همان: است )
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میسیقی بر سر شعر گسترده شیو ق ایین دق   ۀ سای بار اق ینبرای  ،سینا  در میسیقی ابن  ـ
میسییقی شیو    یاز اجیزا  ئیی شیعر جز  در چهارچیب ایقا  قاحو به هم آمی تنیو ق 

 ؛(24: ق 1405 سینا ابن)

 (.20 :همان) مطرح کرد بار اق ینسینا برای   صوایی را نیز ابن  هم ـ
 :( اثربیدن مستنو قبیدن    کیفیت تحلیل )مستو ( ج

 «علیم زییرین  »ۀ مستو  نیست. مقوم کیفیت تحلیل در دیباچه غا باً ،که اشاره شو چنان
داشیتن علیم بیرین بیر علیم       مقو سینا در   الاص ابنۀ تحلیل مستنو درمیرد سلیق بر مشتمل

تحلییل مسیتنو منیورجا  ب یش میسییقی درعیین        «میسیقی»ب ش ۀ زیرین است. مقوم
هیایی   تحلییل محمو معیین شیامل    قلم تیانای دکتر به «علم برین»ۀ تل ی  آن است. مقوم

کیه دکتیر   منب  معتبر است. تنها جای بحث در این مقومه آن اسیت   25مستو  ق مستنو به 
 معین نیشته است:

 ا وق یه  عیالء شیخ تنها به ذکیر صیوقر فرمیان     ،(عالئی ۀنام دانشکتاب ) تأ یفدر سبب 
ایین مطلیب را آشیکار     عالئیی  امۀنتنزها  یر در  ابیاکتفا کرده است، اما شهمردان بن 

اگر علی  اقاییل   :بیعلی سینا را گفت ... ا وق ه عالء ... شنیو  که” :گییو  سازد. قی می  می
 عالئیی  نامیۀ  دانیش حکیم فرمیان    بیه ق بوین سبب  ؛تیانستمی دانستن میپارسی بیدی  به

 .“یافتن آن هی  درنتیانست از ،چین بپرداالت ق عرضه کرد ق ؛ساالت

بلکه م یا ف سی ن   کنو،   نمیتنها این مطلب را آشکار  نهاما س ن مذکیر شهمردان 
سیینا کتیاب را بیرای الیید       بر آن اسیت کیه ابین   زیرا س ن شهمردان دا  ، سیناست  ابن

آمو  ... فرمان عالءا وق ه»گییو:   می سینا صریحاً  که ابن صیرتی درعالءا وق ه نیشته است، 
..« . پارسیی دری  هالادمیان مجلیس قی را کتیابی تصینیف کینم بی       که میر  ... به من بنوه

بیرای الادمیان مجلیس    سیینا، طبی  فرمیان، کتیاب را       (. پیس ابین  288: 1394سینا  ابن)
 بیرالال  ایین میضیی    بنیابراین   ؛نیشته اسیت  ، ق نه برای الید عالءا وق ه،عالءا وق ه

را آشیکار   ]اثیر  تیأ یف سیبب  [.. ایین مطلیب   . شهمردان»گییو  میس ن دکتر معین که 
امیا نیه    ،این اثر فرمان عالءا وق یه اسیت   تأ یفچنوان دقی  نیست، زیرا سبب  «سازد  می

صییفحا  ارجییاعی شییمارۀ  .بلکییه بییرای الادمییان مجلییس اق ،بییرای الییید عالءا وق ییه
 نسی ۀ  در «علیم بیرین )علیم ا هیی(    »دکتیر معیین در ب یش     انگییز  ستایشهای   پاقرقی
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ۀ ق نیه همی   ،هیا   که در پییست این مقا ه برالی از آن است در هم ری ته انتشارا  می ی
 ها، اصالح شوه است.    آن

علم برین )علیم  » قیژه به؛ رفی  تحلیل قرار داردۀ ل در متن اثر در اقج قلکیفیت تحلی
ترین متافیزیک در ایین    منظماین اثر نظیر بیده است.  بییینانی ق اسالمی ۀ در دقر «ا هی(

سازی دین ق فلسیفه اسیت.    یگانه «علم برین»سینا در   هو  ابنزیرا  دق دقره بیده است،
 (ق جییاهر  ،اق ، علل، قیه، فعل مبو از قبیل عنایت، صوقر، )اق برای این کار اصی ی را 

سرقسیامان   هیا   بیه آن  اق ها از ابتکارا  الید اق نبیدنیو، امیا    آنۀ هما بته پیش کشیو که 
آن بیه  ثیر تیأ ۀ دامنی  ،ا هی شمرده شیو ۀ ها اسا  فلسف  قرن این اثر ،رق . ازاینداد جویوی

 ای پیوا کرد.  موار  مسیحی ق حتی یهیدی کشیوه شو، ق تاریخ گسترده
 :دیگران یآراکیفیت نقو  د(

قلیم   بیه  «علیم زییرین  »ۀ های مصححان نقو آرا مطرح نشوه است. فقط در مقوم  در مقومه
دق رقش )رقش ارسطی ق رقش شرقی( ق سبب ترجیح رقش شیرقی )تقیو     مشکوةمحمو 

است بررسی شوه اسیت   عالئی ۀنام دانشاسب  آن  تأ یفعلم برین بر علم زیرین( که ظاهراً 
 .(121 همان:)

با پینج حجیت    «علم برین»مًالً در  ،دیگران داشته استآرای تیجه الاصی به  سینا ابنالید 
 یکیه رد آرا  چنان ،ق دنبا ه( 324 همان:است )کرده اصحاب جزء الیتجزا را باطل ر ی )برهان( 

 .شید  می این اثر دیوهدیگر ق صفحا   ،دنبا ه ،140 ،136دیگران در صفحا  
 :طرفی علمی بیمیزان رعایت  (ه

که در متن اثیر بسییار عیا ی     چنانهای این اثر عا ی است،   طرفی علمی در مقومه بیمیزان 
داری آن از  که قیژگی کال  در جانیب  طیر همانطرفی آن است،  بیاست. زیرا امتیاز فلسفه در 

 .تر است  طر  بیطبعاً  ،تر باشو فیلسی  هرچه بزرگ .دین است
 

ميزاننوآوریوروزآمدیاثر4.6
 :مصححانۀ نقو میزان نیآقری در مقوم (ا ف

 ۀنامی  دانیش امیا بیه    ،ر میزان رقزآموی، در جای الید، مناسیب اسیت  این اثۀ در دیباچ .1
 ؛ربط چنوانی نوارد عالئی
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سیینا    الاص ابنۀ تیضیح سلیق شید، مًالً  هایی دیوه می  نیآقری «علم زیرین»ۀ در مقوم .2
ق پییرقی صیورا ق سیبزقاری از ترتییب      عالئیی  ۀنامی  دانیش ۀ گانی  هفت های در تنظیم ب ش

 عالئیی  ۀنامی  دانیش اسیب  آن   تأ یف ق تیضیح سبب ترجیح رقش شرقی که ظاهراً هنام دانش
جسم بیزرگ جسیم کیچیک را بیه الیید      ) سینا  ( ق تطبی  س ن ابن122-121همان: است )

 ؛(123همان: عمیمی ق انتساب آن به ثابت بن قره )ۀ با جاذب (کشو می

 انگییز  سیتایش  رقزآمیو ق رقان ب یش میسییقی    تل ی  ساده ق «میسیقی»ۀ در مقوم .3
 ؛(ق دنبا ه 232 همان:است )

 است. هاییابتکاربا    تیهای اق رقزآمو ق   ق پاقرقی «علم برین»دکتر معین بر ۀ مقوم .4
 :متن اثر قجیه نیآقری در (ب

از  ؛فارسیی  زبیان  بهاز چنو قجه مبتکرانه است: از  حاظ نگارش آن  عالئی ۀنام دانشمتن 
ق از  حاظ طیرح نظرییا     ؛اسالمی که با فارابی آغاز شوه بیدۀ فلسفسیس أتکار ۀ  حاظ ادام

که جنبش گرد )حرکت مسیتویر( در قضی  اسیت    میضی  سینا در تبیین این   ابن جویو. مًالً
 ؛(132همیان:  « )جیای آقردییم   آن چیزها که ما به هاین چیزی است ازجمل»گییو:   می صریحاً

 دهو.  را به الیدش نسبت می« حرکت مستویربیدن  قضعی»سینا قی  به  جا ابن ایندر 

ارجیا  بیه منیاب  جوییو ق بیرآقردن        حیاظ  هیای اثیر از    داده رقزآموی اطالعیا  ق ( ج
 رقز: نیازهای

حاقی اطالعا  رقزآمیو   «علم برین»در ب ش  های دکتر محمو معین  مقومه ق پاقرقی .1
 ؛ق مستنو به مناب  جویو است

کیه هیزار سیا      ایین   به زار سا  پیش نیشته شوه است، اما نظرمتن این اثر درحوقد ه .2
ایین اثیر فارسیی     قییژه  بیه نحیی آثیار اق ق   بهسیناست ق   حیا  عقلی ما متعل  به ابنۀ گذشت
کیه    ق چنیان  ؛وکنی   می الیدشناسی برآقردهۀ زمین از هییت فرهنگی ماست، نیاز ما را در ئیجز

، رقد میی شیمار   بیه الیدشناسی برای مبادر  به تفکیر گیا  ن سیتین ق ضیرقری      ،اشاره شو
 که گرفتن تفکر دیگران بوقن الیدشناسی تقلیو الیاهو بید. آن چه

 

ميزانهماهنگیاثربامبانیآن5.6
 الید:ۀ ها ق مبانی پذیرفت فرض  میزان هماهنگی محتیای اثر با پیش( ا ف

های الید ق در جیای الیید هماهنیگ اسیت. امیا        فرض  اثر تاحوی با پیشاین ۀ دیباچ .1
 ؛است اش استطرادی )نامرتبط باا ذا (  قی  نییسنوه بهنوارد ق  هنام دانشچنوان ربطی به 
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هیا ق مبیانی     فیرض   های آنان بیا پییش    های مصححان اثر ق پاقرقی  تناسب مقومهۀ نحی .2
 ؛الیدشان عا ی است

هایشان درحیوی    فرض  تلف اثر با مبانی ق پیشهای م   میزان هماهنگی محتیای ب ش .3
سینا در سراسر این اثیر    شید. صور ق ذیل س نان ابن  کارهای جهان شمرده می شاهاست که از 

 ؛تیان نظیری برای آن یافت  نور  می بهچنان سازگار ق هماهنگ است که 
شیید    میضی  علم برین میجید مطلی  اسیت کیه بیه قاجیب ق ممکین تقسییم میی         .4

برکیت قاجیب( اسیت، پیس قجییدش عیاریتی        بیه ) (. اما ممکن چیین بیا غیر  366 همان:)
تعبیر ایین   بهگردد ق   که در قی  صعید )معاد( به قاجب بازمی یطیر به ،قاجب( است )امانتی

ایین اثیر بیا     «علم برین»محتیای ب ش  ،بنابراین«. ترین الیشی پیینو قاجب است  الیش»اثر 
قیی    مراتب هستی )قی  نزق  ق سلسلهازجمله تیحیو قاجب ق  ،ها ق مبانی آن  فرض پیش

 هماهنگ است. کامالً ،صعید(
 میزان هماهنگی مفاد اثر با مبانی دینی:( ب

سینا هیر    ابننظر  بهسازی دین ق فلسفه است که  یگانه «علم برین»در  قیژه بههو  این اثر 
(. االتال  اصیلی غزا یی   225-211همان: گیرنو )  )عقل فعا ( سرچشمه می دق از منب  قاحو

کیه غزا یی راه    دانست، درصیرتی  فلسفه را یکی می سینا دین ق سینا در این است که ابن  ق ابن
 رشو اثر گذاشته باشو. ابنر دشمرد که شایو غزا ی از این  حاظ  میدین را از راه فلسفه جوا 

 

جامعيتاثرنقدميزانانطباقو6.6
عنیان ق فهرسیت آن عیا ی اسیت. محتییای ایین اثیر کیه         محتیای اثر بامیزان انطباق  .1
 ؛است با عنیان اثر ق با فهرست آن کما  انطباق را دارد مصنّفۀ های زمان  دانش
میزان جامعیت میضیعی ق محتیایی این اثر در نی  الیید از چنیان مزیتیی برالییردار      .2

از ایین اثیر    ،ا تحصییل  ،داست کیه فیلسییفی چیین بهمنییار در تیوقین کتیاب اصیلی الیی        
 (.1 :1349 ا گیبرداری کرده است )بهمنیار

 

علمیبرداریازابزاربهرهچگونگی7.6
 :کار گرفته شوه است بهقجه   بهترین  بههای جامعیت صیری   اکًر مؤ فه در این اثر

 های زیر است:  حاقی میضی  مصنّفۀ مقوم .1
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 برای تصنیف )فرمان عالءا وق ه( مصنّفۀ انگیز ـ

 ؛بر علم زیرین داشتن علم برین مقو میرد  در مصنّفالاص ۀ سلیق ـ

 علی  حکمی پیشینیان(.های  نکته ها ق اصلآقردن  گرد) مصنّفبیان هو   ـ

 ؛«علم برین»دکتر معین بر ۀ ه مقومژقی به ،مصححان پربارنوۀ مقوم .2
نییسیی    حاشییه  گیری از ابزار  بهترین بهره «برینعلم »های دکتر معین در ب ش   پاقرقی .3

 ؛برای تیضیح اصطالحا  متن است
 ؛فهرست مطا ب تاحوی مناسب است .4
دن مطا یب سیید   کیر  رقشین هیای هنوسیی ق غییره بیرای       الییبی از شیکل   بهسینا   ابن .5
 است: جسته

تیاب  دادن قیا  مرکب از ن ستین شکل ک نشانحا  برای  برای اثبا  مًلث ق درعین ـ
 ؛(65: 1394سینا  ابن) است برده  بهرهمتقاط ( ۀ اقلیو  )دق دایر

نمییداری بسییار    بینیو از   تر میی  که چرا انسان چیزهای دقرتر را کیچک اینبرای بیان  ـ
 ؛(191همان: جسته است ) دقی  سید

نییز بیرای ابطیا      .(328همان: برای ابطا  جزء الیتجزا از نمیداری بهره گرفته است ) ـ
فرضی استفاده کیرده اسیت ق بیرای بییان      یاجزاجزء ال یتجزا از سه تصییر چینش 

 دق چلیپا بهره گرفته است. جسم ازۀ گان  ابعاد سه

قجیه از   بهتیرین  بیه  «میسیقی»ب ش ۀ برای بیان ساده ق رقان مطا ب میسیقی در مقوم .6
 تل ی  استفاده شوه است.

 گیر است:   چشمسه نمایه در این اثر  .7

   ؛های ب ش میسیقی  االتال  نس هۀ نمای  ـ

 ؛اصطالحا  میسیقیۀ نمای  ـ

 نییاز  اصلی تحت عنیان فهرست اعال  ق اصطالحا  که به تکمییل ق اصیالح  ۀ نمای  ـ
باییو بیر صیفحا      ( ق448 )همیان:  تکرار شوه اسیت  «عقل فعا »موالل  دارد. مًالً

در  ؛افیزقده شیید   211صیفحۀ  باییو   «علم ا هیی »در موالل  ؛افزقده شید «عقل فعا »
باییو افیزقده    بسییاری هیای    اصطالح ؛افزقده شید 315 صفحۀبایو « قجیب»موالل 
   .(315)همان:  )قجیب(« هرآینگی»اصطالح مهم  ق «هییت»ماننو اصطالح  ،شینو
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هاسازیمعادلميزاندقتدرکاربرداصطالحاتتخصصیو8.6
قجیه    بهترین  بههای اصطالحا  متن   معاد  «علم برین»های دکتر معین در ب ش   در پاقرقی

هیای میتن میسییقی، در همیین ب یش        نییز معیاد    «میسییقی »ۀ فراهم شوه است. در مقومی 
های فرانسیی ق انگلیسی آقرده شوه اسیت. در میتن     تیضیحا  ق معاد  ۀدر نمای ،«میسیقی»

آن آالیر  ۀ اصطالحا  عربی آقرده شوه اسیت کیه در نمایی   های بسیاری برای   این اثر معاد 
 مشهید است.

 

نقدوتحليلرویكردکلیاثر9.6
کیرده   رقییب  ایین اثیر را بیی    است ق برالیردار بسیاریمتن این اثر از اهمیت  ۀهزارسا ثیر أت

ب یش طبیعییا  ق   ۀ ترجمی  .امرقزه نیز در جهان میردتیجه قرار گرفتیه اسیت  است. این اثر 
ق  1955هیای     محمو آشنا ق هانری ماسیه در دق جلیو در سیا     قلم بهآن به فرانسه  ریاضیا 

بیه انگلیسیی    ایین اثیر  ب ش ا هییا   ۀ ترجمچنین  هم. شاهوی بر آن است در پاریس 1956
نسیبت ق   ،حیا   هیر  بیه در نییییرک صیر  گرفتیه اسیت.    1973پرقیز مرقج در سا   قلم به

ی اسیالمی کنیینی تنگاتنیگ ق     ایرانیۀ های جامع  ارتباط محتیای علمی اثر با فرهنگ ق ارزش
 .شویو است ق برای الیدشناسی ما حیاتی است

 

 شناختی اثر حول سه محور روشنقد و تحليل چهارچوب نظری و  .7

ظا  فلسیفی  کنین بیده است محیر اصلی ن شناسی که اسا  تفکر فلسفی از قویم تا هستی. 1
 :گییو  رسانو. اق می  سینا در این اثر است. نقل چنو س ن اق ادعای ما را به ثبی  می  ابن

کیه اق را جینس ق    ؛که اق را حیو نیسیت   ؛رسم بیحو ق  بیهستی را الرد الید بشناسو، 
اکیه چییزی از قی   زیر ،قرا رسیم نیسیت   ؛تیر نیسیت   که چیزی از قی عا  ؛فصل نیست

 (.317-316 همان:)تر نیست  معرق 

ق  ؛کیه مطلی  اسیت     رقی ازآن ،سینا میضی  علم برین هسیتی مطلی  اسیت     ابننظر  به
(. در 315 همییان:هییایی اسییت کییه ذاتییی هسییتی اسییت )   محمیییال  مسییائل آن حا ییت

است تا ثابیت شیید کیه    شوه کیو أتمایز ماهیت از انیت )هستی( ت بر سینا  شناسی ابن هستی
هاسیت ق چیین هیر عرضیی معلیل        قاجب، عارض بر ماهییت آن جز  به ،انیت میجیدا 

بییدن   سیبب عرضیی   بیه میجییدا ،   ۀشید کیه همی    ثابت می پس ،)محتاج به علت( است
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انو ق فقط قاجب است که ماهیتش همان قجییدش    محتاج قاجب ،قجیدشان بر ماهیتشان
ق  343 میان: ه« )تازی انیت الیاننو ق ماهیت دیگر است ق انییت دیگیر   بههستی را »است. 
پیس   ،(377 همیان: « )را ماهیت جر انییت نشیایو کیه بیید     ا یجید قاجب»ق چین  ؛دنبا ه(

میجید بر دق قسم است: یا هستی عین ذا  آن است )قاجب( یا هسیتی آن غییر از الیید    
 :آن است )ممکن(. بنابراین هستی برای ممکن عرضی اسیت ق هیر عرضیی معلیل اسیت     

زیرسیاالت   ،(. بوین ترتیب383 ،377 )همان: «علت بیدهرچه قرا معنی عرضی بید ق را »
 ؛گیرد  شناسی اق شکل می هستیدر  سینا ابنالواشناسی 

که اشیاره کیردیم، باییو     طیر همانسیناست.   شناسی دقمین محیر نظا  فلسفی ابن جهان .2
 گییو:  می شناسی اق را از الواشناسی اق آغاز کنیم. اق جهان

ق هسیتی عیا م از قی اسیت ق     عا م نمانو )شبیه عا م نیسیت( عا م را اق ی است که به 
حقیقیت   بیه بلکیه قی   ؛قجید قی قاجب است ق قی را قجید به الید )با ذا ( اسیت 

 (.383 همان:) قی است ها را قجید از  چیزۀ ق هم است “هست محض”

ا یجیید مجیرد اسیت از     قاجیب  دهو کیه  تیضیح میکنو ق   قاجب اشاره میبیدن  اق به علم
 گیرد:  ق چنین نتیجه می ،(384 )همان:« ق هر مجرد از ماده علم است» :ماد  به غایت مجردی

.. عیا م ق معلیی  ق   . .پس قی الید مر الید را عا م است ق معلی  است، بلکه علم است
چیزهاسیت معلیی  قی   ۀ ده همی  هسیتی .. ذا  قی که . .علم یک چیز بید به این جایگاه

.. علم قی علت است میر چیزهیا   . .قی معلی  قی است چیزها از ذا ۀ پس هم ؛است
 ق دنبا ه(. 383همان: را که هستنو )

الیاست قی از دانش بر آن رقی بید کیه دانیو   »گییو:   دانو ق می  راده را نیز از علم میاق ا
جیا نظیا     ایین (. 394 همیان: « )که هستی چنین چیز انور نفس الید الیر اسیت ق نیکیسیت  

عناییت قی آن اسیت کیه    » :س نش گفتیه اسیت  ۀ کشیوه ق در ادام احسن ق عنایت را پیش
 سیینا  ابین (. 395 همیان: « )تر بید  ها چگینه بایو تا اق را نیکی  مرد  را انوا  دانسته است که مًالً

است نظیا  عقیی  ق   ل ئقا «الواح  إالمنه  الیص ر الواح »ۀ بر نظا  احسن به قاعو عالقهچین 
اق  میجیید عقلیی    ا یجیید  قاجبپس بایو که از »گییو:   و ق میکن  اجسا  فلکی را مطرح می

ان چنی  هم ق ... جهت جسمی آیو  یک  بهجهت عقلی دیگر آیو ق   یک  به ،از آن عقل ق ... آیو
مراتیب   سلسیله سیینا    (. پس بوین ترتیب ابن448همان: ) ...« از آن عقل عقلی دیگر ق جسمی

 ؛کشو میتصییر  بههستی را در قی  نزق  
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در جییانی،   . اقسیناسیت   یمین محیر نظا  فلسفی ابین س شناسی ق شناالت ا نفس  علم .3
کیه بعیو از    ،پرداالیت. اق در ایین اثیر    تیأ یف بیه   ا ینفس   علیم ۀ سا گی، دربار بیستپیش از 

االتصیاص داده اسیت    میضی صفحه به این  45آن دست زد، بیش از  تأ یفسا گی به  چهل
شناسیی پرداالتیه اسیت     شیناالت کیه در مبحیث کلیی نییز بیه       آن ضمن ،(225-180همان: )
کیه   چنیان  ،کنیو  اطبیا بررسیی میی   ۀ شییی  سیینا قییای نفیس را بیه     (. ابین ق دنبا ه 344 همان:)

 رقیدر این اثر تیجیه الیید را   سینا   ابنشناسی کنینی نیز تیجه الاص به پزشکی دارد.   رقان
گفتیه   نا  عقل فعا  تعیین کیرده ق  به تن ق رقان متمرکز کرده ق برای نفس انسان قیمیۀ رابط
اق  (.ق دنبا یه  211همیان:  « )رسیانو   فعلیت می بهمعقیال  را عقل فعا  در نفس انسان » :است
 (.  364همان: گرایی نزدیک شوه است )  ای بحث کرده که شایو به نا   گینه هکلی بۀ دربار
 

 گيری نتيجه .8

ق  ،«علیم زییرین  »، «منطی  »هیای    ( ب شانتشارا  می ی ،1394 ،عالئی ۀنام دانش) در این اثر
( مشککوة صحیح دکتر محمو معین ق محمیو  ت به ،1331) از چا  انجمن آثار ملی «علم برین»

صیحیح تقیی   ت بیه  ،1371) از چا  مرکز نشر دانشیگاهی  «میسیقی»ب ش  ق االذ شوه است
. کارهیایی کیه   رده اسیت اعال  ک «چا  اق »آن را  انتشارا  می یگرفته شوه است ق  (بینش

 نو از:ا عبار است انتشارا  می ی کرده 

در چیا    این سیه ب یش   که درصیرتی ،ق ارثماطیقی ،هیئتحذ  سه ب ش هنوسه،  .1
 ؛انو  رسیوه چا  بهانجمن آثار ملی با تصحیح مجتبی مینیی 

کیه ایین کیار بیا سی ن       درصیرتی، «علم برین»قبل از  «علم زیرین»ب ش آقردن . 2
« معرفیی کلیی اثیر   » در ب یش کیه در ایین مقا یه     ، چنیان سینا م یا ف اسیت    ابنصریح 
 ؛داده شو تیضیح
کیه ایین دیباچیه چنیوان       درصیرتی قلم منیچهر صوققی سها، بهای   افزقدن دیباچه. 3

 با یذا  غیرمیرتبط(   آن اسیتطرادی )ق ۀ قی  نییسنو بهنوارد ق  عالئی ۀنام دانشربطی به 
 ؛است
 در معیین  هیای دکتیر    در پیاقرقی  قییژه  به ،اکًر صفحا  ارجاعیۀ شون شمار غلط. 4

 ؛ایم  ها اشاره کرده  نیمی از این غلط تقریباًبه  این مقا ه« پییست»که در  چنان، «علم برین»
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...( به چا  انجمن آثار ملی ق مرکز نشیر   ق ،ها  ها، مقومه  بنابراین مزایای این اثر )تصحیح
داشیتن نیارقای    مقیو  صفحا  ارجاعی، ۀ شماربیدن  معایب آن )غلط دانشگاهی تعل  دارد ق

...(  ارثمیاطیقی ق  ق ،هیئیت  ،شون سیه ب یش هنوسیه    حذ ق  ،«علم برین»بر  «علم زیرین»
 انتشارا  می ی است. چا  متعل  به

 

 های کابردینهاد پيش

 «علیم بیرین  » ب یش داشتن  مقو بر  مبنی عالئی ۀنام دانشسینا در   الاص ابن ۀمراعا  سلیق .1
 ؛«علم زیرین»بر 

، «علیم زییرین  »، «علیم بیرین  » ،«منط ») عالئی ۀنام دانشهفت ب ش ۀ آقردن هم باهم .2
ب ش میسییقی براسیا  چیا  مرکیز نشیر       ،(«میسیقی» ق ،«ارثماطیقی»، «هیئت»، «هنوسه»

 ؛براسا  چا  انجمن آثار ملیدیگر  یها  دانشگاهی ق ب ش
پارچیه ق   حیواقل دق مت صی  ق ییک    دسیت  به عالئی ۀنام دانشنمایه برای کل ۀ تهی .3
 ؛مت ص  سی  دست بهکار آن دق  کردن  کامل
 های علم برین.  در پاقرقی قیژه بهصفحا  ارجاعی  ۀشون شمار جلیگیری از اشتباه .4

 پيوست

 ،سیتین اق   :سیتین  در سیه  «های این اثیر   غلط» /«کیفیت چا  ق امیر فنی اثر»مربیط به بنو 
ها  صحیح ،ستین سی  ؛ها  غلط ،ستین دق  ؛صفحه/ سطرۀ شمار

 ش صفحه/ سطر         غلط                        صحیح
 بسبب                        سبب                  20هفت/ 
 .غلط است «ج»مماقجو                      فتحه رقی                 16 پانزده/

 .غلط است «ک»فکنبی                         تشویو رقی                 2 شانزده /
 فرزنگان                      فرزانگان                  4 هفوه /
 تاری                        تازی          18 یک/ ق بیست

 حجنی                       حجتی         12ۀ حاشی 6 /71
 جنو                          چنو         جنو        8 /100
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  ۀشییمار )برحسییب دق 135یییا  9 ص                       12 ح                  ص 1 /123
 ص میجید در هر ص این اثر(

 آالر                  ا وایره                       ا واثره   /125
 عباراتنا             عبارتنا                             12 /233
 عییا نبا                       عیین االنباء                  11 /285
 124 یا «ق»ص                          7 ص                    2 /298
 داللیه                         دالیله                  18 /305
 چرایی                 آالر                 جرایی        /339
 333 یا 25 ص                        27 آالر                 ص /340
 343 یا 35 ص                        38 ص                  19 /344
 357 یا                        54 ص                  23 /370
 367 یا 59 ص                       66آالر                 ص /371
 367 یا 59 ص                       76/ آالر                ص374
هرحیا    بیه  صحیح آن را پییوا نکیردیم،                   2   52 آالر              ص /375

 غلط است.  
 2 ح                         1 / آالر                 ج376
 35 ص                      38 آالر                 ص /378
 2 حق  3                  1 ح ق 2                   21/ 379
 هرحیا  بیه  م،ینکیرد  وایی پ را آن حیصح                         2 ح                  19/ 401

 .است غلط
 هرحیا  بیه  م،ینکرد وایپ را آن حیصح                3 حق 15 ص                  21/ 406

 .است غلط
در « اق »غلیط اسیت    «ق»اق                    تشویو رقی  ... اق                     8/ 448

 است. «قاق»ق فتح  «ا ف»دق میرد به ضم  هر
ها تاحوی اصالح شیوه    های پاقرقی  صفحا  در ارجا ۀ شمار «علم برین»شایو تا اقاسط 

اثیر،  ۀ های ایین اثیر. بقیی     ای است از غلط  در این پییست آقردیم نمینه چه آن هرحا  بهباشو. 
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ا بته اگر صفحا  چا  انجمن آثار ملیی   ،نیاز به اصالح دارد ،«علم برین»های   پاقرقی قیژه به
 آیو.  در نظر گرفته شید، مشکلی پیش نمی

 

 نامه کتاب

 ، چا  سنگی، حیورآباد هنو.عالئیۀ نام دانشق(،  1309) ، حسین بن عبواهللسینا    ابن
شیرکت   تهیران: احمیو الراسیانی،    صیحیح تبیه ، عالئیی ۀ نامی  دانیش (، 1315) حسین بن عبیواهلل  سینا،  ابن

 مطبیعا .
 ق ،مشککوة محمیو   ،دکتیر محمیو معیین    صحیحتبه، عالئیۀ نام دانش(، 1331) ، حسین بن عبواهللسینا  ابن

 .انجمن آثار ملی تهران:مجتبی مینیی، 
 در فارسیی  رسیا ۀ  سیه تقی بینش، ضمن  صحیحتبه، عالئیۀ نام دانش(، 1371) ، حسین بن عبواهللسینا  ابن

 مرکز نشر دانشگاهی. تهران:، میسیقی
 می ی.   تهران:، عالئیۀ نام دانش(، 1394) ، حسین بن عبواهللسینا  ابن
 .المرعشی مکتب  منشورات ،قم ،شفا ق ا هیا ق(،  1404) ، حسین بن عبواهللسینا  ابن

 .منشورات مکتب  المرعشی :، قمشفا ق سفسطهق(،  1404) ، حسین بن عبواهللسینا  ابن
 .منشورات مکتب  المرعشی :، قمشفا ق سما  طبیعیق(،  1405) ، حسین بن عبواهللسینا  ابن
ا علمیی  ا معهیو   :، تحقیی  عبیوا رحمن بیوقی، قیاهره    عیین ا حکمه ،(1945) ، حسین بن عبواهللسینا  ابن

 ا فرنسی.
 گفتار. تهران:ا وین شر ،  شر ۀ ترجم ،متافیزیک(، 1366) ارسطی
 دانشگاه تهران. تهران:مراد داقدی،  علیۀ ، ترجمیینانیۀ تاریخ فلسفه در دقر(، 1352) امیل بریه،

 دانشگاه تهران. تهران:مرتضی مطهری،  صحیحتبه ،ا تحصیل(، 1349) بهمنیار
 نقی منزقی، تهران. علی صحیحتبه ،ا مقاصو ایضاح(، 1337) عالمه ییسف حلی،

جال یی نیایینی،    صیحیح تبیه ا وین ترکه اصیفهانی،   افضلۀ ، ترجمنحل ملل ق(، 1335) شهرستانی، محمو
 اقبا . تهران:
 معار . :ا ه امیو، قم فتحابراهیم امینی ق  صحیحتبه، اسفار اربعه(، 1387) محمو بن ابراهیم،  هینأصورا مت
 دار ا فکر ا عربی. :، تحقی  عًمان امین، قاهرهاحصاء ا علی (، 1948) فارابی

 اسماعیلیان. ۀمکتب :، قمرقضا  ا جنا (، 1392) میسیی الیانساری



 


