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Abstract 

Here, I examined the most recent “edition” of Avicenna’s Dānešnāmeh-ye ʿAlāyī 

published by Mawlā Publishing house. With this aim, I provided an overview of the 

editorial and publishing genealogy of the Dānešnāmeh, and then of Mawlā’s edition. 

I considered a number of errors and shortcomings exhibited by the latter, whilst 

acknowledging some of its merits. Identifying certain systematic flaws in the 

editorial techniques that inform Mawlā’s edition, on the one hand, and a structural 

mistake that has entirely ruined one of the main philosophical innovations of 

the Dānešnāmeh, on the other hand, I detected that Mawlā’s “edition” is an 

unprofessional reprint of the previous editions done by Moʿīn, Meškāt and Bīneš. I 

observed that the long preface to the text bears no relation to the Dānešnāmeh, and 

provides scholars with no useful insight into either Avicennan philosophy or 

the Dānešnāmeh. Concluding that Mawlā’s “edition” is woefully lacking, I suggest 

that it has no advantage over the previous standard editions. 
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  چكيده
 همـت  كـه بـه  كـنم   مـي  ررسيرا ب سينا ابن عاليي ةنام دانش چاپواپسين رو  پيشِ ةدر نوشت
 شچـاپ و ويـراي   ةتاريخچـ بـر   افـزون منظـور،  ايـن   بـه . منتشر شده است مولي انتشارات

را  مولي ةمنتشر »تصحيح« چاپي تبارهاي اروپايي،  هاي آن به زبان و ترجمه عاليي نامة دانش
ناشـر و   خطيـر  داده در كـار  هـاي رخ  هـا و نادرسـتي   اي از درسـتي  دهم، و گوشه نشان مي
خطاهاي روشي و  هتاز نشان خواهم داد كه چاپكنم.  زد مي را گوش نامه دانش نگار ديباچه

 باشـد، و از نظـر    تصحيح و چاپ ناكـام  از نظر مولي شود چاپ كه باعث ميدارد بنياديني 
 ةسينا را ضايع كرده باشد. خواهم گفـت كـه ديباچـ    ابن ساختاري ترين نوآوري فلسفي مهم

پژوهشي نيز چيزي بـه   كتاب ندارد و از نظر هيچ پيوندي با متن مولي چاپ نامة دانشبلند 
افزايد. نتيجه خواهم  سينا نمي ابن ةو فلسف عاليي نامة دانش مورددرگران  هاي پژوهش تهدانس

چاپي يا  صورت كه به ندارد هاي پيشين هيچ مزيتي بر چاپ مولي انتشارات گرفت كه چاپ
 سيناپژوهان قرار دارند. ابن رس ديجيتالي دردست

پژوهـي،   متـون، مـتن   سيناپژوهي، تبارشناسي نابمتون،  حيتصح ،ينويس ةفلسف ها: دواژهيكل
  نگاري. ديباچه

 

 ةفلسـف  ةمدرسـ  يخ،مـون  يميليانِماكسـ  يـگ توسن)، دانشگاه لودو فريتز گر (پژوهش پسادكتري گر پژوهش *
  Hanif.Aminbeidokhti@campus.lmu.deباستان، 

  01/10/1400: پذيرش تاريخ، 24/06/1400: دريافت تاريخ

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1400، بهمن 11، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   70

 

  مه. مقد1
زبـان،   نامي فارسي فيلسوف سنگ گران ةاي از نوشت تازه چاپ 1394ل در سا موليانتشارات 
مهم و مهجور خبري  اين اثر بازچاپ 2كتاب كرده است. بازار ة، روان1يس پورسينائخواجه ر

اسالم اسـت.   و فلسفه در جهان ،ميانه دوران ةباستان، فلسف ةفلسف داران خوش براي دوست
داده در  صواب و خطـاي رخ  و سنجش عاليي نامة دانش ةتاز چاپ اين نوشته بررسي آماج

هـايي   افكنم تا نكته مي  سها بر اين نوشته استاد صدوقي ةنگاهي به ديباچ چنين همآن است. 
  سيناپژوهي خاطرنشان كنم. فلسفه و ابن پژوهش در تاريخبارة را در

دوران هـاي   نوشته ةزمر در عاليي نامة دانشسيناشناسان،  هاي ابن ترين پژوهش بنابر تازه
شـرح   4.) اوسـت summa( بلكه واپسين جامعو  3)Gutas 2014: 165( رئيسخواجه  پختگي
و  اسـت،   اين نوشته بيرون هاي غرض ةستراز گ عاليي ةنام دانش اهميت هاي گوناگون جنبه

 نوشـتار  آمـاج . بكـاود اي ديگـر   هـايي از آن را در نوشـته   آن است كه گوشه نگارنده بر سر
  است. نامه دانش ةتاز چاپ رو تنها بررسي پيشِ

  
  عاليي ةنام دانش تصحيح ةآباد تا همدان: پيشين. از حيدر2

محمد سيد و دانشمنداني چون محمد معين با نام عاليي نامة دانشمعاصر  سيناپژوهي در ابن
ويژه محمد معين، مصصـحان مشـهورترين چـاپ     گره خورده است. اين دو نفر، به مشكوة
 ة) در فلسـف summa  /اي كامـل (جـامع   كه مجموعه را عاليي نامة دانش اند. اين دو نامه دانش
سـينا ويراسـتند و    هـزارة ابـن   جشـن  مناسـبت  بار در ايران و بـه  نخستينبراي  سيناست، ابن
مسـتقل   سه كتـاب در رساندند. اين چاپ   چاپ به 1331 ملي در سال آثار انجمن كوشش به

هفـت علـم) منتشـر شـده بـود:       چهـار/ علـم از    واقع تنها سه هر علم (به موضوع براساس
دو ) نيز در مشكوة( يعياتطب(معين) و  ياتاله) در يك جلد، مشكوة و معينويراستة (  منطق
  5.ديگرب كتا

تر از اين هم چاپ شده بود: نخستين بار حـدود   پيش عاليي نامة دانشهايي از  بخشاما 
 ةت مطبعـ همـ  به نامه دانشو طبيعيات  ،هاي منطق، الهيات ق) بخش 1309پيش ( سال 120

خراسـاني، كـه در    سـيداحمد  ةگفت چاپ رسيده بود. البته به هندوستان به فيروز در حيدرآباد
ايـن  ، كـرد اولي) را ويـرايش و چـاپ    ةهاي منطق و الهيات (فلسف خورشيدي بخش 1315
 »شـود  آن يافت نميدر  اغراق سه خط متوالي بدون غلط قدري مغلوط است كه بي به«چاپ 
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حيدرآباد دست  هاي چاپ ، خراساني با آگاهي از كاستيبعدسال  46. )مج :1360خراساني (
رآباد زد، و حيـد  چـاپي  ةايراني و نسـخ  نويس پنج دست ةبرپاي عاليي نامة دانش به ويرايش

خود بر اين  سودمند گفتار در پيشاو چاپ رساند.  به 1315هاي منطق و الهيات را در  بخش
بـر   مشـتمل  نامـه  دانـش  جلـد دوم  قالبدر( زينهاي ديگر را  ويراست بخش ةويراست وعد

 كـه داده خـود   ةبـه خواننـد   )هاي طبيعيات، هندسـه، هيئـت، ارثمـاطيقي و موسـيقي     بخش
  .شده استنمحقق شوربختانه 
آثـار   بوعلي سيناي همدان و انجمن دانشگاه با همكاريكه  ،هاي پيش سال چاپ آخرين
است كه  اصلي همان چاپ درواقع بازچاپ عرضه شده بود،  1383 سالدر  فرهنگي و مفاخر
ورانه از  اي مشروح و دانش در اين آخرين چاپ مقدمهمنتشر شده بود.  مجلدسه در  ديگر بار
خواجه  فلسفي زندگي موردهاي روزآمدي در اثر افزوده شده است كه آگاهي محقق به مهدي
عاليـي بـا    نامـة  دانـش موسـيقي   بخـش آخر،  دهد. دست خوانندگان قرار مي دراختيار رئيس

 ةسـه رسـال  در كتـابِ   )1371( بـرده  نـام  سه بخش پس از چاپها  سالبينش،  تقي ويرايش
  ).30- 3: 1371سينا و ديگران  ابن( منتشر شددانشگاهي مركز نشر  توسط فارسي در موسيقي

هندسـه،   هاي رياضياتي دانش ةكه دربرگيرند نامه دانش هاي ديگر بخش ،كه ياد شد چنان
 ،دارد  كه نگارنده آگـاهي  تاجايي  ،جز اين واپسين بخش و موسيقي بود، به ،، هئيتارثماطيقي

كه گويد  ميخود  ةگرچه معين در مقدما. اند نشده اند چاپ هرگز ويراسته نشدند، يا اگر شده
 مابر غفلت اين   چرايي ،است  مجتبي مينوي گذاشته شده بوده ةها برعهد تصحيح اين بخش

ابوعبيـد   ،سـينا  ابـن  دسـتيار  بر گـواهي   گران، با تكيه پژوهش شايد چون باور ؛پوشيده است
دسـت   نبوده است، بلكه به رئيسخواجه  خود ةجوزجاني، بر اين است كه رياضيات نگاشت

ادعـا  ايـن  . اگرچه شايد داردها  تر از ديگر بخش كم يرو اهميت نياز، اجوزجاني نگاشته شده
جوزجـاني   ،و شيخ و جوزجاني است. هرچه باشد نامه دانش لطفي درحق درست باشد، كم

 خ راشيو آورده است هاي شيخ الرئيس فراهم  نوشته خود اين مجموعه را براساس گواهي به
ـ  دانـش او  و از بـزرگ تصـانيف  «دري در رياضـيات   اي بوده است بـه فارسـي   نوشته  ةنام
ـ   چه در او از رياضـيات بكـرد، ضـايع     آن«ولي » است  ييعال » دسـتم نيفتـاد   هشـده بـود و ب
جوزجـاني بگـذاريم و بينگـاريم كـه او      گـويي  ز). اگر بنـا را بـر راسـت    :ب 1331  ين(مع
يكي  عنوان به  هم اين بخش نداشته است، باز فارسي در دست ةحقيقت چيزي از آن نوشت به

توجـه و پـژوهش اسـت. وانگهـي، تنهـا بـا        ةشايست 6فارسي هاي علمي از نخستين نگاشته
  .دشو مي  هاي سينوي در دانش جامعيتبديل به  نامه دانشهاست كه  اين بخش ويرايش
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هـاي متعـددي از    نسـخه دهد كـه   مي خود تذكر شناختي نسخه پژوهش ةبرپايخراساني 
نظـر او نشـان از اسـتقبال     بـه . ايـن  وجـود دارد  جهـان  هاي مختلف هخان كتابدر   نامه دانش

ايـن كتـاب چنـدي    «كـه   آموزندگان و آموزانندگان از اين جـامعِ فارسـيِ دري دارد و ايـن   
قرار  آموزان و آموزگاران دانش ةاستفادگستردگي مورد به اين معنا كه به ،»است كالسيك شده
 نامـه  دانـش كـه   باشـد آن  ةتواند نشان دقيق مي ةمشاهدين ا 7.)مجـ  مب :همان( گرفته است

هـايي بـوده    ميانه در سـرزمين  هاي فلسفي در دوران الهامِ انديشه يكي از منابعتوانسته است 
و  ،شـهر  هندوسـتان، ايـران   در شـمال  :شـدند  ها بسيار يافت مي ها در آن باشد كه اين نسخه

منـد   نظـام  متنـي و تـاريخي   پژوهش ميزان اين تأثير بدون ؛ البته برآوردهاي عثماني سرزمين
ويراسـتي انتقـادي و كامـل از     ةنيز تهي مسيرترين گام در اين  ممكن نيست. نخستين و مهم

كند، كه  مي  ها اشاره نوشته دست فراوان ميان به اختالفات چنين همراساني است. خ نامه دانش
  است. نامه دانش ويرايش كاردر هاي موجود  دشواري گوياي

و انگليسي نيز ترجمه شده است. محمد آشنا و  ويفرانسهاي  به زبان چنين هم نامه دانش
 نشـده  هـاي تصـحيح   را (ازجمله بخـش  نامه دانش اي كامل و دقيق از كل آنري ماسه ترجمه

راه بـا   الهيـات را هـم   مروج بخـش  اند. پرويز فراهم آورده ويفرانس زبان رياضيات) به مانند
ذبيح و قسمتي  را فرهنگ نامه دانشمنطق  تفسير به زبانِ انگليسي ترجمه كرده است. بخش

هاي انگليسـي   ترجمه ، هرچنداند طبيعيات را جميله جوهري به انگليسي برگردانده از بخش
  اند. كافي تقد فاقد

  

  استاد صدوقي سها ةمولي و ديباچ چاپ : تبارشناسيعاليي ةنام دانش .3
بـا   عاليي ةنام دانشسينا و  مند به ابن هعالق ةكه خوانند ها، هنگامي اين آگاهي با درنظر داشتن

رسد اين است كه  او مي شود، نخستين پرسشي كه به ذهن مولي رويارو مي انتشارات چاپ
پـيش از   هاي چنين است، چه نسبتي با چاپ  اگر؟است  نامه دانشاز  تازه ويراستي چاپاين 

 ؟داردهـايي   ؟ چاپ تازه چه مزيتاست ها ويرايش شده نوشته كدام دست ةخود دارد؟ برپاي
پيشـين ديـده   ستاران ويراست، اشكالي در كار ا، اگر چنين كسي در ميان ستار جديدآيا ويرا

و ، مشـكوة ، حيدرآباد يافته بود و معين كه خراساني اشكاالت فراواني در چاپ است؟ چنان
هـاي پيشـين،    چـاپ  اشـكال  پايـان رسـانند.   خراساني را به آن داشتند كار ناتمام مينوي سرِ

ـ   حچه بوده است كه ناشر و مصح 1383خصوص چاپ  به  ةرا به اين نتيجه رسانده كـه ارائ
   ويراستي نو ضروري است؟
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كتـاب هـيچ    آغـاز  ناشر درزيرا متأسفانه  ،نيست نييافتها  كدام از اين پرسش هيچ پاسخ
و  يآثار مل كم وامِ انجمن و دست كند،  خود اشاره اثر چاپي است تا به تبارنياورده يادداشتي 

، ، بينش)مشكوة  (معين، رامصصحان همان  بلكه نامرا بگذارد،  فرهنگي آثار و مفاخر انجمن
 نشده كه چـرا تصـحيح    توضيحي هم ارائه .كتاب آورده است روي جلد ،هيچ توضيحي بي

تـازه گنجانـده شـده     در اين چاپاست نبوده » ملي آثار انجمن« ةگان كه متعلق به سه بينش
راه شـده اسـت بـا     كتاب هـم اند؟  كردهنظر  خود صرف نشر پيشين از حق است؟ آيا ناشران

صـدرايي   ةگـران فلسـف   صدوقي سها كه نامي آشنا براي پژوهش استاد قلم بهبلند اي  ديباچه
دهنـد يـا    دست نمي ها به اي از پاسخ به اين پرسش خود نشانه ةيباچددر اما ايشان نيز  ،است
شادان] معـين،   كنند. گويي [روان هاي مختلف كتاب نمي بخش هاي پيشين اي به چاپ اشاره
هـا   نـويس رفتـه و از آن   ناشـر و ديباچـه   سـراغ  خـود بـه   پيشـين  و ناشران و بينش ،مشكوة
  چاپ برسانند. بهنو اي   راه با ديباچه اند ويراستشان را هم  خواسته

اميـدي بـراي پاسـخ بـه      توانست اخگر ميمولي  انتشارات دست به  نامه دانش ةتاز چاپ
و  جـوان روشـن كنـد،    گـران  در چشمان پژوهش ي فلسفي و تاريخيها بسياري از پرسش

بخـش   در سـه  اسـت:  بلنـد بسيار تازه  چاپ گفتار ويژه كه پيش بهكرد،  بايست چنين مي مي
صدوقي سها.  اي چون استاد چهره قلم ونه)، به چهلصفحه (از يازده تا  39و ») ج«تا » الف(«

گفتاري  داند كه آن چاپ به پيش مي  نيكشناسد  را مي نامه دانش پيشين اي كه چاپ خواننده
و  ،نگارشـش روزآمـد، سـودمند    كـه در زمـان   صفحه) 28(در است از دكتر محقق آراسته 
تـر   سـينا خوانـدني   نبزندگي و آثار ا ةها دربار گويي از بسياري كليهم آموزنده بود، و هنوز 

تـازه بـر    ةديباچـ  مولي حذف شـده اسـت، نهـادن    گفتار در چاپ جاكه آن پيش . ازآناست
درباب اي  هاي تازهآورد دستها و  دهد كه قرار است با آگاهي به خواننده اميد مي نامه دانش
چراكه اين  است؛ مستعجل اميد دولت اين اخگراما شود.   مواجه نامه دانشسينا و  ابن ةفلسف

نـه بـا   ، سـينا دارد  ابـن  فلسـفي  نه پيوندي با زندگيكه نشان داده خواهد شد،  ديباچه، چنان
  .معاصر سيناپژوهي و نه با ابن،  نامه دانش

  :از اين قرار است پيوندي اين بي محترم براي نگار ديباچه دليل
گفت   بايد چه به ما نحن فيه مي رآنكه ه آن چنينم در دل افتاد و بر سر گذشت كه ازسر

بيرجندي و دكتر محمد معين و  ةيعمشكوة الشردمحمد يبه افادات عاليات اساتيد فقيد س
طبـع حاضـر نيـز     هاي گوناگون كتاب كه به هاي آنان بر بخش تقي بينش [...] به ديباچه

افزاست وارد است، روي در استطراد كنم و بدان ساحت نيز سخن مقصور گردانم  زينت
  .الف) :1394سها  (صدوقي ]الخ[



  1400، بهمن 11، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   74

 

بلنـد  ة . اين ديباچپردازد ميها  ه آنكه در ديباچه بكند  مي معرفيرا سپس سه موضوعي 
: الـف « ش اصليدوازده)، سه بخـ  يازدهص در پنج بخش تنظيم شده است: يك مقدمه (ص

ــ   دوازده  صـص ( »خالفـت بغـداد   ةآن از حـوز  زوال پـي  فلسفه در ايران از استمرار دليل
: ج«، دو) و سـي ـ  شانزده  صص( »فلسفي در زبانِ پارسي متون شعار به وجودا: ب«شانزده)، 

هشت)،  و چهلـ  دو و سيصص ( »خواجه پورسينا با معلم دوم فارابي تصالا بحث در طريق
 نه). و چهلص ( »خاتمه«و يك 

ـ  دانـش  و نيـز زنـدگي   نامـه  دانش ةجديدي دربارنكتة يادشده درواقع هيچ  ةديباچ  ةوران
 اي هنوشتة چه خواننده از ديباچ واقع اين ديباچه تهي است از هرآن گويد. به الرئيس نمي شيخ

ثير احتمـالي  سينا، نه تأ ابن نوشتار هاي سبكي نه سخني دارد از ويژگي ؛داردانتظار كالسيك 
خواجـه  باورهـا و آراي   بحثي است در چگونگي بعدي، نه داراي اين نوشته در نويسندگان

متن و سـاختار   . اثري نيز از تحليلايشانهاي  در سنجش با ديگر نوشته نامه دانشدر  رئيس
علـم و   تـداوم دربـاب  خود را با كليـاتي    ةنگار نوشت آن، ديباچه جاي در آن وجود ندارد. به

از را هـايي بلنـد    آغـازد و پـاره   پـس از اسـالم مـي    پيش از اسـالم و ايـران   ايراندر فلسفه 
ها  بازگويي پاره ةشيو»). الف« كند (بخش باره نقل مي هاي ديگران در اين ها و نوشته پژوهش

 )دو و سـي ـ  شانزده  (صص از ديباچه» ب«نمونه در بخش براي گيري نيستند.  خالي از خرده
جاكه اين  هاي ايشان بازآورده شده است؛ ازآن راه با پانوشت اي بلند از دكتر صديقي هم پاره

آسـاني   اند، خواننده بـه  شده  آورده هعين هبظاهراً هاي صديقي  پاره بسيار بلند است و پانوشت
 قي سـها، ونگار، آقاي صـد  هاي ديباچه انديشي ژرف ها حاصل يابد كه آيا اين پانوشت درنمي

تـا   16هاي  اند برگرفته از صفحه هايي ها پاره قول اين نقلصديقي.  هاي قلم يا تراوش تندهس
دقت مشـخص نشـده اسـت هركـدام از      ، كه بهطبيعيات ةقراضصديقي بر  گفتار از پيش 60
خواهانـه گـاه    اي دل گونـه  انـد و بـه   كـدام صـفحه بازگفتـه شـده     ها از كدام صـفحه تـا   پاره
ي  انـد و گـاه نـه (بـراي نمونـه      آورده شـده  نامـه  دانـش ة ديباچـ هـاي صـديقي در    شتپانو
مرجحي براي ايـن    تار صدوقي)، و باز روشن نيست چهگف از پيش 32 ةهاي صفح شتپانو

يابـد.   پايـان مـي  » >«شـود و بـا    آغاز مي(«) قول اصلي با گيومه  كار است. نقل آشفتگي در
ها نيفزوده است، خواننـده نـاگزير بـه     قول قلاي بر اين ن محترم حاشيه نگار جاكه ديباچه ازآن

) 1332سـال   اش (بـه  گفتار قـديمي  چه صديقي در پيش رسد كه ايشان با هرآن اين نتيجه مي
باب حاصل نشـده    اي در اين تازه نوشته موافق است و در اين بيش از نيم سده هيچ آگاهي

نظر  نيست. اگر در او تتبع حاصلو نگار  ديباچه قلم بهنيمي از ديباچه  حدود نابراين،است. ب
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، اين بخـش  اند سينوي ةفلسف گران پژوهش نامه دانش بزرگي از خوانندگان بگيريم كه بخش
  نيست.   براي آناناي  تازهة هيچ نكت ةاز ديباچه دربرگيرند

نگـار   ديباچـه  شخصي ةنظري ةندارد، دربرگيرند نامه دانشكه هيچ ارتباطي با  ،»ج« بخش
 ةشود كه نگارند سيناست. اين بخش با ادعايي شگرف آغاز مي ابن ةوران دانش زندگيدرباب 
لخـاص  ا خـاص  يكي از خصائص«نويسد:  كند. ايشان مي براي آن ارائه نمي استدالليگرامي 
فالسفه است تا بدان جايگاه كه ايدونا  ساري در حلقات فلسفه در ايران همانا تسلسل تاريخ

 :1394 صدوقي سـها ( »گردانم  مسلسالً با صدرالمتألهين متصليش خو اساتيد ةبتوانم سلسل
هاي فلسفه در  كه در پيوند است با يكي از ويژگي يكي آن دارد:. اين ادعا دو بخش )دو و سي

مـن   ةنگـار. عالقـ   خود ديباچـه  ةدعايي دربارماسالم؟) و ديگري  ايران (و چرا نه در جهان
است.  تر سينا مرتبط ابن ةوران دانش كه به زندگي دعاي اول،متر معطوف است به  جا بيش اين

شـاگردي  ــ   آموزگـاري  ةكند رابط نگار گمان مي براي نگارنده روشن نيست كه چرا ديباچه
 ،اسـالم  كـم در جهـان   ايران، و نه حتي دسـت فلسفه در » الخاص خاص يكي از خصائص«

ويژگي در هيچ بناست نشان دهد كه اين » الخاص خاص«قيد  ،فهمم مي  طوركه من است. آن
توان گفت كه اين داوري هرگـز درسـت    روشني مي بهشود.  يافت نمي ديگري فلسفي  سنت
 ، يـا فيلسـوفانِ دوران  )هلنـي  دوران( باسـتان  يونـان  فيلسـوفان  اين رابطه ميـان   چرا .نيست
 التينـي يـا ميـان    فيلسوفان انسرياني برقرار نباشد؟ يا مي يا فيلسوفان )هلنيستي( گري يوناني

دانش است و دانش نوعي از هرچه باشد فلسفه هاي آلماني و فيلسوفان نوكانتي؟  ليستئاايد
طوركـه در   سـينا، آن  ابـن  شود و نادرند فيلسـوفاني كـه ماننـد    همواره آموزانده و آموخته مي

نظـر   بـه البتـه   8بودن داشـته باشـند.   ادعاي خودآموختهاست،  خودنوشتش آورده ةنام زندگي
 ،پـذيرد  هاي ديگـر مـي   تچنين پيوندي را در سن اي وجود گونه نگار خود به رسد ديباچه مي

ارابي با حكمـاي اسـكندرانيه   ف ةسلسل اتصال« :نويسد ا ميعدمسطري پس از اين   زيرا چند
حكمـاي اسـكندرانيان بـا     الكـه نيـز چنـين اسـت اتصـ      است و مفـروع عنـه چنـان     مسلم

» الخـاص  خـاص  يكي از خصائص«اين ويژگي ديگر . با اين توضيح، )انهم( »آتن  حكماي
هر دانشي است و فلسفه در ايـن ميـان، و    بديهي ، بلكه ويژگيفلسفه در ايران نيست تاريخ

  . اي نيست»الخاص خاص«ة هيچ خصيص ين بابت، واجدا فلسفه در ايران از
 اتصـال  ةنحـو «شود كـه   آن ميسپار  نگار ره ، ديباچهمبهم و نامستدل ايعدمپس از اين 

اي  اي اسـت از نوشـته   پـاره  . اين بخش خود بازگفتنشان دهد را» شيخ رئيس با معلم دوم
 قـول  اين نقـل ». اسالمي ةفالسف استعاليي تاريخ پديدارشناخت« نام نگار زير ديگر از ديباچه
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قول تـا   رسد كه نقلِ نظر مي وصف به بااين ؛رسد نمي«]» شود، اما هرگز به  آغاز مي«[» بلند با 
، 2، ج 1393انساني،   طهران، پژوهشگاه علوم<«جاكه  آنتا ،ادامه يافته باشد» ج« پايان بخش

929ص 
هـاي ايـن    نيز از نـوآوري ا ه صفحه ةشمار آوردنارجاع و  ةاين شيو( آمده است» >942

اي  تـازه  سـخن خود نيـز   ةديباچ سوم نگار براي بخش به اين ترتيب ديباچه 9.)ديباچه است
  است. ه شتننگا

پاسـخ بـه برخـي     توان اميدوار بود حـاوي  تنها جايي است كه ميديباچه   »ةخاتم« بخش
دربـاب  نويسنده از سه پژوهش  جا ايندر شده در ابتداي اين بخش باشد.  هاي مطرح پرسش
منطـق و الهيـات در    خراساني از دو بخش سيداحمدة كند: تصحيح و تحشي ياد مي نامه دانش
معـدود كـه    يكي از چند كار«كند:  اي نادقيق چنين ياد مي گونه نگار از آن به ، كه ديباچه1315

خراساني مطالبي متعـدد   معمول افتاده است اين است كه مرحوم سيداحمد نامه دانشدرباب 
، و ذكري هم »10>1316مركزي،  ةخان كتابطهران، <بر آن تعليق كرده است و مطبوع آورده 

دارد و در آن نشاني از  بر خراساني تنها منطق و الهيات را در تصحيحورده است كه ميان نيا به
ها نيست. وانگهي دكتر معين در ويـرايش خـود بـه ايـن چـاپ نظـر        دانش طبيعيات و ديگر

اي از ويراسـت   بـيش از معـين بهـره    نامه دانش جديد رسد چاپ نظر نمي كه به آن داشته، حال
كه چـاپ   ميان آمده، درحالي بهاز آن رو مشخص نيست چرا ذكري  يناز. اخراساني برده باشد

طبـع از ويراسـت    ، كـه در آن بـه  سـت انيـز   نامـه  دانش معين بر الهيات ةبر ديباچ مشتملتازه 
تصحيحي اسـت  نگار از آن ياد كرده است  مي كه ديباچهود . پژوهشاست ياد شده خراساني
هيچ نـدانم كـه   « :دارد  نگار اذعان كه ديباچه سيدهوشنگ ميرمطهري موسيقي توسط از بخش

گذارد كه پس چرا از اين تحقيق  مي  ، و خواننده را با اين پرسش تنها»ايدونا اثر او به كجاست
) حيـدرآباد  چـاپ  هـاي ديگـر (ماننـد    ها و تحقيـق  ويژه كه خبري از چاپ به ؟ياد شده است
نظـر   موسـيقي در « مورددرنگار  ديباچه يينما اي كه به راه نامه سه ديگر، پايان 11درميان نيست.

 نامه دانش اوست، و تصحيحي از بخش موسيقي تحسينظاهر مورد نوشته شده، و به» يناس ابن
واقـع معلـوم    ، و بـه نشده اسـت   . اما در اين چاپ از اين تصحيح نيز استفادهدارد بر نيز دررا 

ديده است در اين چاپ  مي يشرا نيازمند ويرا نامه دانش موسيقي نيست چرا ايشان كه بخش
سها هيچ   بلند آقاي صدوقي ةحساب ديباچ بااين .است دانشجوي خود بهره نبرده از تصحيح

نوشـته   اثـر ايـن  اي نيسـت كـه بـراي     ندارد، و دراسـاس ديباچـه    نامه دانشبه   راجعاي  نكته
محتـرم در يـك    نگار ديباچه تدس مختلف كه به اي است از چند منبع بلكه گزينه ،باشد  شده

 .نشسته استديباچه  در جايگاه نامه دانشناشر بر سر  توسطنوشته گرد آمده، و 
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  شكلي و محتوايي : نقدعاليي ةنام دانش. 4
نظـر   انـد، بـه   را نگاشـته  عاليي نامة دانشة تاز  چاپ ةديباچكه آقاي صدوقي سها  اين باوجود

چـاپ   نگارنده زيرا از نگاه ؛چاپ رسيده باشد ايشان به اشراف با نظر و رسد كتاب زير نمي
كـه   ند از ايـن كه دور و روشيمند  نظام هايي ها و كاستي آلوده است به لغزش نامه دانش ةتاز
  ، نيامده باشند.در جهان اسالم است  فلسفهمشهور گران  چشم ايشان، كه از پژوهش به

 نامـه  دانـش  زدن نظـم و ترتيـب   برهم ها همانا ترين اين لغزش ترين و نابخشودني بزرگ
ـ   نامـه  دانش توجه هاي درخور كه از جنبه است. توضيح آن سـينا در سـاختار و    ننـوآوري اب

پيشـين و نيـز بـرخالف     ارسطويي سنت ، برخالفنامه دانشسينا در  است. ابن  علوم ترتيب
كـه آن را  ( الهيـات را  بر آن است كه متافيزيـك/  ،هاي ديگرش نگارش خود در جامعة شيو
ها اندر  علم ةهاي هم اصل«خواند و چنان است كه  اولي مي ةپيشين و فلسف برين و علم علم

در  )»اسـت   د، هرچند به حقيقـت اول اين علم را به آخر آموزن«ولي » اين علم درست شود
» بـه اول «هاست، و  دانش ةهم ابزار و ارگانونهاي فلسفي و پس از منطق، كه  دانش سرآغاز
]). 8- 10، سطر 8[=ص  8· 6- 10  :ب 1331سينا  آورده باشد (ابن» جاي لطفي به«ند تا بياموزا

ه نبـود » سـليقه و ذوق « سـر  يا از انهخواه  ساختاري تصميمي خودسرانه يا دل اين دگرگوني
سـاختاري ريشـه در    توان نشان داد كه اين دگرگوني قاطع دارد كه مي ؛ نويسنده گماناست
سـينا و   ابن باور علم دارد. مطابق آموزش علم و نيز اسلوب در ماهيتسينا  ابن انديشي ژرف

ـ علـم (شـناخت) در   دربـاب  هـاي ارسـطويي    دقيق او از آمـوزه  بازسازي  يـة الثان يالتالتحل
)Analytica Posterioraتوانـد   اي است، و هيچ علمـي نمـي   يگانه )، هر علمي داراي موضوع

 ديگـري اثبـات   هاي هر علـم در علـم   بلكه اصلآن علم اثبات كند،  خود را در خود اصول
 يـا  طبيعيـات  براي نمونـه دانـش   12است.  اي برتر از آن علم رتبه در پايه شوند كه از نظر مي

جسـم و   فيزيـك وجـود   دانـش  تواند با استفاده از ابزارهاي تحليلي دان نمي طبيعي دانشمند
ا از اجـزاي اليتجـزي) ثابـت    كه مثالً تركيبي از ماده و صورت است ي جسم را (اين ساختار

هـا را   بايـد آن  ،و نيـز دانشـجوي فيزيـك    ،دان و طبيعياند  اين دانش ها مبادي بلكه اين ،كند
اين دگرگـوني سـاختاري ارزش    ،اين ترتيب  فرض بگيرد. به اصل بپذيرد و پيش صورت به

سـينا و   ابـن  دقيق در سنجش بـا ديگـر آثـار    بررسي ةفلسفي درخور اعتنايي دارد كه شايست
 بهمنيـار  التحصـيل سـاختاري در   اين دگرگوني سيناست. بازتاب سينوي پس از ابن ةفالسف
  كند. پيش برجسته مياز سينا را بيش ابن كار فلسفي ارزش
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 سـت و ابـزار  ا منطق (كه علمِ ترازو از اين قرار است: نامه دانش اصيل و درست ترتيب

زيرين)، هندسه،  فيزيك (علم لي)، طبيعيات/او ةبرين، فلسف متافيزيك (علم دانش)، الهيات/
اين  ابهاي فلسفي  دانش نامه دانش مولي ازدر چاپ شگفتا كه و موسيقي.  ،هيئت، ارثماطيقي
 ،ات. كماكان خبري از هندسه، هيئتيو اله ،اند: منطق، طبيعيات، موسيقي ترتيب عرضه شده

تنهـا   نـه ناشـر   نابخشـودني  انگـاري  سـهل با شوربختانه  13نيست. نامه دانشو ارثماطيقي در 
نيـز   او ناديده انگاشته و هدر شده است، كه برخي جمالت رئيسخواجه  ةباكان بي نوآوري

 نامـه  دانـش در  الهيـات  ةسـينا دربـار   چـه ابـن   كنند. براي نمونه در آن ديگر معنايي افاده نمي
ما جهد كنيم كه   ت، و ليكنحقيقت اول اس هبآخر آموزند، هرچند  و اين علم را به « گويد مي
كوشـد   مـي   كـه  سـينا از ايـن   ابـن  ، خواننده نخواهد فهميد منظـور (همان) »ل بياموزانيموا به 

الهيـات   هاي ديگـر بياموزانـد چيسـت، چـون بخـش       متافيزيك را نخست و پيش از دانش
شايسته بود است.   آورده شده نامه دانش ةمجموع پايان نگار؟) در ناشر (يا ديباچه تشخيص به
كتاب كند، هـم بـا    بازار ةرا روان نامه دانشاي از  تازه آن كرد چاپ قصد گاه كه انتشارات آن

اين اشـتباه   كرد تا مرتكب رايزني مي است پژوهشي انجام داده نوشته كار كه روي شخصي
شي ها را با ويراي گذارد و آن هاي ناويراسته را براي ويرايش به كسي وامي نشود، و هم بخش
  .دكر مي  بينش منتشر و ،مشكوة، معين راه با كار ها هم بخش هماهنگ با ديگر

هاي انتقادي  هاي نسخه صفحه ةاين است كه در آن شمار نامه دانش ةتاز چاپ ايرادديگر 
هـاي منطـق،    بخش متأسفانهمعين از الهيات نيامده است ( هاي ويراست خط ةمرجع و شمار

 ةتـاز  رو چـاپ  يـن اخـط ندارنـد). از   ةهاي مرجع نيز شـمار  و موسيقي در نسخه ،طبيعيات
زيـرا   ؛سينا خـالي از فايـده خواهـد بـود     ابن ةفلسف گران براي بسياري از پژوهش نامه دانش

راهي خوانندگان  دهند تا از گم اي ارجاع مي يگانه انتقادي منقح به متن گران معموالً پژوهش
 ةمعين است، شـمار ـ  مشكوةهاي  بدل  نسخه حاويجديد  اين چاپاگرچه  .جلوگيري كنند
ها دوباره  هركدام از بخش هرچند .هم ريخته است را به اصلي چاپ ةهاي نسخ صفحه و خط
  از كل كتاب.  309 ةدر صفح» 1 الهي/ علم«اند؛ مانند  شده  هم شمارش »1«و جداگانه از 

ـ (راه دارد. بـراي نمونـه    هـم  اي بـه  ريختگي عواقب ناخواسته هم اين به زحمـت  اوجود ب
بنـدي   هاي انـدك در صـفحه   تفاوت )است كتاب كشيده بندي راي صفحهبناشر  كه فراواني
در كتـاب   سـتاران ويرا دروني هاي برخي ارجاعاست باعث شده  مولي اصلي با چاپ چاپ
اي از  الهيـات سـياهه   خـود بـر بخـش    ةمقدم پايان معين دردكتر نمونه براي . شوند امعن بي

هــا را بــه آگــاهي  آن نــام شــمرد و كوتــه خــود را برمــية هــاي مورداســتفاد نــويس دســت
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خود  ةتر به بخشي از مقدم بيش آگاهي آوردن دست هرساند و سپس او را براي ب مي  خواننده
شده را توصيف كرده است. درپايـان   هاي شناسايي نويس جا دست شود كه در آن نمون مي ره

 :(چـاپ مـولي  » شود 3يز: ةرجوع به صفح«آمده است  »1مك« نام كوتهايشان براي  توضيح
چراكه  ،يافت 1نويس مك دست ةتوان توضيحي دربار نمي» يز« ةاما با رجوع به صفح ؛)307

جا شده است. به همين گونه توصـيف   هجاب» يد« ةتازه اين توضيح به صفح بندي در صفحه
ـ   چـاپ  در» يـه « ةاصـلي بـه صـفح    در چاپ» يط«از  »2مك«  جـا شـده اسـت    همـولي جاب
اصلي جا  تر از چاپ شش صفحه كم مولي چاپ بندي معين در صفحه ةمقدم رفته، هم روي(

خواننده را به » ق« ةنسخ جاي توصيف خود به ةاي ديگر: معين در مقدم نمونهگرفته است). 
رجـوع بـه   «نويسـد   دهـد و مـي   طبيعيات ارجاع مي ةاز اين نسخه در مقدم مشكوة توصيف

يـو).   :ب 1331(معـين  » 7 ةصـفح  مشـكوة   مصـحح آقـاي   نامـة  دانش طبيعي بخشة مقدم
 ةمقدمـ  يابد، چون ناشر نمي 7 ةاثري از صفح ،نگرد مي مشكوة ةكه خواننده به مقدم هنگامي
اسـت؛  » و« ةيادشـده در صـفح   گذاري كرده است و توضـيح  را نيز با حروف نشان مشكوة

  در ديگرْ موردها. چنين هم
ي شـت ح) پانو ، علم الهي/292مولي،  معين (چاپ ةبراين در همين صفحه از مقدم افزون

چـاپ   ةبـراي خواننـد   شتپانوياد شده است. اما اين » ملي آثار انجمن«هست كه در آن از 
چاپي  ا به تباراست ت  نوشتهخود سخني ن چراكه ناشر بر چاپ ؛معنادار است سختي  مولي به

آوردن  در فـراهم » ملـي  آثـار  انجمـن « هيچ كجاي ديباچه به نقشكتاب اشاره كند، و نه در 
آثـار   انجمـن «از  مشـكوة طبيعي آقاي  بخش ةاي شده است. گرچه در مقدم اشاره نامه دانش

مـولي،   كتاب (چاپ ةاست و نه در ديباچ  كتاب ةوليك اين يادكرد در ميانكند،  ياد مي» يمل
 كـافي در چـاپ   محترم دقت كه ناشر اند آندهندة  نشان ها كژياين ب).  طبيعي/ ، علم120

كـه   آن بـي  ه،ديگر قرار داد يك كنار شده را در هاي تايپ خرج نداده است، و تنها متن خود به
اي  چنـين وظيفـه  كسـي  هـم  اگـر   ؛خواني كند كار را نمونه كسي را بدان بگمارد كه حاصل

  انجام نداده است. شايسته و بايسته قتد ارا ب شكاربرعهده داشته 
بيـنش در چـاپ   ــ   معـين ـ  مشكوة متن كتاب نيز بايد گفت كه خود به نوشتار اهدر نگ
 نـوين خـط   قواعـد  هاي پيشين نـدارد، نـه در رعايـت    مولي هيچ تفاوتي با چاپ انتشارات

بسا  سجاوندي. چهدستورهاي  نويسي، و نه در رعايت چون جدانويسي يا سرهم فارسي، هم
فعلي منتقـل كـرده    ةهاي پيشين را با خود به نسخ نسخه تايپي ها و اشتباهات كه گاه كاستي

، »ايشـان را « جـاي  ) بـه 342 :مـولي  (چـاپ » ايشانرا«) و 36.14 :(معين» ايشانرا«است: مانند 
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 ايـن  چنـد از هر». زنـدگي «جـاي   ) به31 :مولي (چاپ» زندكي«) و 4.38 :مشكوة» (زندكي«
تصـحيح   پيشـين  چـاپ  تـايپي  ها در چاپ تازه اندك است و گـاه اشـكاالت   دست اشكال 

  ). 38.1 :(معين» اندوري«جاي  ) به343 :مولي (چاپ» اندر وي«اند؛ مانند  شده
هـاي منتهـي بـه     اسـم  آخـر  ) دريا- نكـره (  يـاي  جاي طبيعي به علم بخش در سرتاسر

استفاده شده » ياي بريده/كوتاه (ـة)«، از »اي]  نسخهاي=[در «جاي  ، يعني به»ملفوظ غير  هاي«
كه]   اي نسخه=نسخة كه [«يا » اي مغلوط]  به درجه=به درجة مغلوط [«است، براي نمونه در 

 طبيعيات بخش اصلي نگارش كه در چاپ ةاين شيو». اند اين نسخه را از روي آن نويسانيده
ة نگارش نسخ ةو احتماالً شيو است، نادري بسيار نگارش ةكه شيو براين شود، افزون ديده مي

به  چنين همهماهنگي ندارد. مولي  چاپهاي  با ديگر بخش دهد، را بازتاب مي مشكوةمبناي 
» نسخة اي/ نسخه«و » نسخة ي/ نسخه«اين ترتيب در اين بخش از نظر نگارشي تفاوتي ميان 

حالهـاء  «، »هـا]  قراءتهـا [=قرائـت  « اصلي درمـورد  چاپ ياب كم نگارش ة وجود ندارد. شيو
  شود. مشاهده ميمولي  كماكان در چاپنيز » هاي او] رطوبتهاء او [=رطوبت«، »هاي] [=حال
ــ   مشـكوة هـاي ديگـر (   بينش) و بخـش  ةموسيقي (ويراست بخش ساختاري شكل ميان

كـه در   : درحـالي سـت رخ داده ا معين) اختالفي وجود دارد كه مشخص نيست به چه دليل
سـتاران، هـردو، پـاي    اهـاي وير  ها و حاشيه بدل و الهيات نسخه ،هاي منطق، طبيعيات بخش
 ةمـوز لنـدن و   ةمـوز  ةها (بينش از دو نسـخ  بدل موسيقي نسخه اند، در بخش ها آمده صفحه

اند. اين اختالف  اين بخش آورده شده پايان دوستونه در صورت ملك استفاده كرده است) به
 ايـن بخـش داده  بـه  هاي كتاب شكلي نازيبا  ناهماهنگي با ديگر بخش دليل كه به براين افزون
صفحه از كتـاب را بـا سـبكي ديگـر خوانـده و       210شود كه  اي مي خواننده زحمت باعث

 بخواند.  نخست به همان سبكنيز ديگر را  ةصفح 150قرارست پس از اين بخش  
آن  دهنـدة  ب شـايد نشـان  كتا بندي و صفحه ،هاي تايپي، نگارشي ها و كاستي ناهماهنگي
نفر انجام نشده است.  يك نهاد/ دست كتاب به هاي مختلف بخش تهيه و تايپ باشند كه كار

هايي كه  ناهماهنگي ةبا هم( و طبيعيات ،منطق، الهيات سه بخش ةشد هاي تايپ گويي نسخه 
موسيقي فـراهم   بخش ةشد تايپ ةنسخ جز منبع از منبع ديگري به )اند تازه راه يافته به چاپ

انـد و بخـش    نهـاد تايـپ شـده    يـك آدم/  دسـت  آن سه بخش به انگار ،ديگر بيان به .اند آمده
هـاي   امالي بخش ةمذكور در شيو فراتر از اين، اختالفنهاد ديگري.  آدم/ دست موسيقي به

چينـي   تايپ و حـروف  مختلف ممكن است اين ظن را به ذهن متبادر كند كه ناشر زحمت
 يـا حكمـت   افـزار  در نـرم  نامـه  دانـش  مـتن  خود نداده، و از متني آماده (ماننـد مجدد را به 

  ) استفاده كرده است.اسالمي حكمت ةخان كتاب
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يگانـه را، كـه    اي ههـاي نوشـت   هاي مختلف از بخش كه ناشر ويراست همين ،براين افزون
كنـار   اند، در شدههم ويرايش   با پيوند هاي متفاوت و گاه بي نوشته دست جداجدا و براساس

نهـايي درمـورد    گـر را در رسـيدن بـه داوري    پـژوهش  ةديگر قرار داده اسـت خواننـد   يك
بينش يكـي از   ةملك مورداستفاد نويس اندازد. براي نمونه دست ها به دردسر مي نويس دست
 ةتواند با مقايسـ  )، اما خواننده نمي2) است (دركنار مك1معين (مك ةهاي مورداستفاد نسخه
جـوي  و بلكه ناگزير است از جست ،اي برسد موسيقي و بخش الهيات به چنين نتيجه بخش

كـه ايشـان    جـا  آن، يابد الهيات مي معين بر بخش ةخود را در مقدم فراوان، و درپايان پاسخ
گيـرد   مـي  بـر  و طبيعيـات را در  ،هـاي منطـق، الهيـات    تنها بخـش  »2مك«دهند  توضيح مي

 پـس از بخـش   ناشـر،  انگـاري  از روي سـهل  ،معين ةدم)، ولي مق299 :1394مولي   (چاپ
  موسيقي قرار داده شده است.

  
  گيري نتيجه. 5

در اين  عاليي نامة دانشمولي از  انتشارات ةتاز چاپ با اين توضيحات بايد گفت تنها مزيت
كتاب هم زيباست و  . جلديستندنست ا هاي پيشين كه ديري چاپ برعكس ،هستاست كه 

ديجيتالي دراختيـار   صورت قديمي است كه امروز به هاي كتاب بهتر از چاپ فونت و تايپ
هـاي يادشـده ايـن     هـا و كاسـتي   گيتي قرار دارند. اما لغزش سيناپژوهان در سرتاسر ابن ةهم

گـزين   واقع جاي هاي دانشگاهي و پژوهشي به در محيط تاگيرند  تازه مي فرصت را از چاپ
درسـي بـراي   ي متن در جايگاه بايد و مي تواند مي نامه دانشهمه  بااينهاي پيشين شود.  چاپ

ه ويـژ  بـه  ،قرار گيـرد استادان و  دانشجويان ةها مورداستفاد سينايي در دانشگاهة فلسف آموزش
كه  چنان ،اند شيخ الرئيس خو نگرفته هاي عربي نوشته براي دانشجوياني كه هنوز به خواندن

خـوان   فارسـي  جهان زبانان در سرتاسر فارسي هي نزدچنين جايگا نامه دانش ةميان در دوران
تـري   بـيش  با جديت نامه دانشبه بايد سينا نيز  ابن ةفلسف ةتادجااف گران پژوهش .داشته است

هـا در كـانون    بـا آن  ارزش و هـم  رئـيس خواجـه   هاي عربـي  نوشته كنار بنگرند و آن را در
  هاي خود جاي دهند. بررسي

سنگ، اما مظلوم و مهجور، كه تا امروز ناديـده گرفتـه    اثري است گران عاليي نامة دانش
فارسي براي مبتديان نگاشـته   هاي فلسفي استوار كه نوشتهنا تر به اين گمان بيششده است. 

بنيـاد   هاي عربي درنگ كنند، و گاه به اين باور كم بر نوشتهد متبحر باي شدند، و فيلسوفان مي
هـا   آن ةبيشـين زبـان عربـي اسـت كـه اكنـون       هـايي بـه   اي از پاره خود ترجمه نامه دانشكه 
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 صـرف  آن را حتي درخـور  گرامي نگار محترم و ديباچه كه ناشر اينما نيستند.  رس دردست
اسـت بـر ايـن مهجوريـت.     ديگـر  اند خود گواهي  تري ندانسته بيش وقت و دقت و انرژي

زبان  بهدر فلسفه  جامع ةنخستين نوشتخود را به اين [شايد]  ان وامزبان ارسيفشايسته است 
منـد آن بپردازنـد تـا زحمـت      نظـام  دري ادا كنند و به پژوهش و ويرايش و بررسي ارسيف

  .ارج نماند بيآن  ةنگارند
  

  ها نوشت پي
 

خواجـه رئـيس،   پورسـينا،   گونـاگون ماننـد  هـاي   سـينا بـا لقـب    فلسفه، از ابن در درازناي تاريخ. 1
برگزيـده  مـولي   . نامي كه انتشـارات سته اياد شد حجةالحقيس، ابوعلي و ئر الرئيس، شيخ شيخ

  است.» شيخِ رئيس«
(مقدمه، ) 1394( و تقي بينش ،مشكوة: معين، محمد، سيدمحمد ستكتاب از اين قرار مشخصات. 2

ـ عال ةنامـ  دانـش : شيخ رئيس ابوعلي سينا ،و تصحيح) ،حواشي يـات، موسـيقي،   عي، منطـق، طبي ي
  تهران: مولي.  ،ديباچه از منوچهر صدوقي سها ،الهيات

و پيش  نجاةو  شفاسيناست و پس از  ابن ةمياني در انديش ةدور از آثار نامه دانش ،گمان گوتاس به. 3
يحيـا ميشـو بـا     اشـارات  نگـارش  زماندرمورد نوشته شده است.  يينالمشرقحكمةو  شاراتااز 

عنـوان   را بـه  االشـارات والتنبيهـات  سـينا   گوتاس اختالف دارد. ميشو بر اين باور است كـه ابـن  
بهمنيار نوشـته اسـت و ايـن نوشـته      شاگردان آموزش منظور نامه براي بهمنيارِ مرزبان و به درس

ـ  نهاد كه پيش م 1034- 1030 /ق 425- 421تر از  متعلق به زماني است بسيار پيش اس بـراي  گوت
  .Michot 2014بنگريد به است.  اشاراتنگارش 

طرحـي   ) ژانري نوشتاري است در فلسـفه كـه در آن نويسـنده براسـاس    summaجامع يا سوما (. 4
جـامع)   ،رو يـن اهاي فلسفي در يـك مجموعـه (از   دانش ةهم ازپيش انديشيده، دست به نگارش

  .Bertolacci 2006: 265 بنگريد به دانند. ميفلسفه  اين ژانر در تاريخ مبدعرا ئيس شيخ الرزند.  مي
جـا آن را   در ايـن ». نامـه  كتـاب «بنگريد بـه   ،ملي آثار انجمن چاپ شناسي كتاب مشخصاتبراي . 5

 .خوانم مي» اصلي چاپ«

اسـت. نيـز    نامـه  دانـش زمـان بـا    ق) كمابيش هم 420بيروني ( ابوريحان التفهيمالبته نه نخستين: . 6
از  هدايـة المتعلمـين فـي الطـب    انـد:   دو نگـارش شـده    هايي در پزشكي بسي پيش از ايـن  نوشته
ق) از  370تا  367(حدود  پزشكي در علم  نامه دانشق) و  370 (حدود يالبخار ينياألخو  ابوبكر

نيز سجستاني  يعقوبابو المحجوبكشف  اند. هنام دانشو  يمالتفهتر از  دو قديمي هر حكيم ميسري
  نوشته (يا شايد ترجمه) شده است. نامه دانشو  يمالتفهاحتماالً پيش از 
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بهمنيـار   التحصـيل كه  ، و نيز اين نامه دانشاي است [آزاد] از  غزالي ترجمه مقاصد الفالسفهكه  اين. 7
 ةبراي نكت .اثربرداري از اين  بهره بر گستردگياند  نگاشته شده است گواه نامه دانش ةمرزبان برپاي

  .2 :1375 بهمنيار در: بهمنيار بنگريد به گواهي ،يلالتحص ربارةشده د گفته
 ؛نبود  اش فرازونشيب زندگي  اش مستندسازي نامه زندگي سينا از نگارش ابن غرض ،گوتاس نظر به. 8

خود فراهم  ةويژ شناختي معرفت ةاي عيني براي نظري نامه نمونه اين زندگي خواست ازطريق او مي
 .Gutas 2012 . بنگريد بهآورد

 ةقولي است از كتابي ديگر، و نگارنده آگاه نيست كـه آيـا همـ    شده نقل مطرح جاكه استدالل ازآن. 9
  است.  جا به محتواي آن نپرداخته ذكر شده است يا نه، در اين ديباچهآن در  منابع

. انـد  داشـته رس  ي را دردسـت اپين چـ چنـ بسـا اسـتاد    نـدارم؛ چـه  و ناشر چاپ  نقدي بر سال. 10
كه در چاپِ اصلي و ك در - (كد نامه دانشاز  الهياتمعين بر  گفتار اول در پيش چاپ اتصمشخ
  مولي) آمده است. چاپ

بـه    مربوط اطالعات شوربختانه محقق در اين چاپ همگي .1391 دست است: مقربي  اين از. 11
اي معـدود از   تنهـا بـراي عـده   «كـه   ناپـذيرفتني  دليـلِ ) را به اين critical aparatusها ( بدل نسخه

 ةحـذف كـرده اسـت. اثـري از شـمار     » شناسان مناسـب و سـودمند اسـت    متخصصان و نسخه
 دانشـجويي  ةتوان نسـخ  كار نيست. درنتيجه اين چاپ را نمي نيز در مشكوة صفحات ويراست

)student editionعنـوان  كـاربردن  بـه  انتقادي ندارد. چون هيچ پيوندي با ويرايش ،) نيز تلقي كرد 
 كتاب براي آقاي مقربي نيز نادرست است. مصحح روي جلد

هـاي آغـازين    ، نيـز بـه فصـل   شفا الهيات اول مقالتآغازين از  هاي فصلبنگريد به   باره در اين. 12
سينا در آغاز هر كتاب و هـر علمـي،    . ابنطبيعياتو  ،مقوالت، مدخلمانند  شفا هاي ديگر كتاب

آن علـم اختصـاص    ةو دامن ،ها ، مبادي، پرسشموضوع مورددرتوجه را به بحث  بخشي درخور
ســينا  دهــد ابــن كــه نشــان مــي )2006برتــوالچي ( بنگريــد بــه كتــاب ،چنــين داده اســت. هــم

علـم   علم و موضوعمسئلة مند به  اي نظام گونه فلسفه است كه به تاريخ ةفيلسوف در پهن  نخستين
 .الهيات، پرداخته است متافيزيك/ علمدرباب ژه وي آن، به و مختصات

  رو. پيشِ  ةاز نوشت» عاليي ةنام دانش تصحيح ةاز حيدرآباد تا همدان: پيشين« بنگريد به بخش. 13
  

  نامه كتاب
ـ عال نامـة  دانـش  طبيعيـات  ،)الـف  1331، شيخ رئـيس ( سينا ابن و تعليقـات   ،مقدمـه  تصـحيح،  ،يي

 بوعلي سيناي همـدان و انجمـن   دانشگاه[بازچاپ:  ،ملي آثار ران: انجمنته ،مشكوة  سيدمحمد
 .]1383، فرهنگي آثار و مفاخر
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محمـد  و تعليقـات   ،تصـحيح، مقدمـه   ،عاليـي  نامة دانش الهيات ،)ب 1331، شيخ رئيس (سينا ابن
 آثار و مفـاخر  بوعلي سيناي همدان و انجمن دانشگاه[بازچاپ:  ،ملي آثار ران: انجمنته ،معين

  .]1383، فرهنگي
 و تعليقـات  ،تصـحيح، مقدمـه   ،عاليـي  نامـة  دانـش منطـق  ة رسـال  ،)ج 1331، شيخ رئيس (سينا ابن

سـيناي    بـوعلي  دانشـگاه [بازچـاپ:   ملـي  آثار ران: انجمنته ،مشكوةسيدمحمد و  معين  محمد
 .]1383، فرهنگي آثار و مفاخر همدان و انجمن

تهران:  ،قييصد حسين غالم و تعليقات ،تصحيح، مقدمه ،طبيعيات ةقراض )،1332] (منسوب[سينا  ابن
  ملي. آثار انجمن

 ،و ديگـران  ابراهيم مدكور ةتصحيح و مقدم ،، دو جلدلهياتالشفاء، اال ،)ق 1380 /م 1960(سينا  ابن
  .ةيريالهيئة العامة لشئون المطابع األم: هقاهر

 ،و ديگـران  ابراهيم مـدكور  ةتصحيح و مقدم ،الشفاء، المنطق، المدخل ،)ق 1371 /م 1952(سينا  ابن
  .ةيريالمطبعة األم: هقاهر

 ،و ديگران ابراهيم مدكور ةتصحيح و مقدم ،الشفاء، المنطق، المقوالت)، ق 1378 /م 1959( سينا ابن
  .ةيريالهيئة العامة لشئون المطابع األم: هقاهر

 ،يسـيداحمد خراسـان  تصـحيح و مقدمـه:    ،اولي ةمنطق و فلسف، عاليي نامة دانش )،1360( سينا ابن
 ).1315 ،نخست، تهران: شركت مطبوعات و چاپ فارابي (چاپ ةخان كتابتهران: 

رسائل  عاليي، موسيقي نامة دانش موسيقي در فارسي، موسيقي ةسه رسال )،1371( سينا و ديگران ابن
  نشر دانشگاهي. تهران: مركز ،تقي بينش ةتصحيح و مقدم ،اخوان الصفا، كنز التحف

و  ابـراهيم مـدكور   ةتصـحيح و مقدمـ   ،الشـفاء، الطبيعيـات، السـماع الطبيعـي    )، ق 1405( سـينا  ابن
  .يالنجف يالمرعش ياللّه العظممنشورات مكتبة آيةقم:  ،زايد  سعيد

 ،تصحيح، مقدمـه  ،موسيقي، الهياتي، منطق، طبيعيات، يعال نامة دانش)، 1394، شيخ رئيس (سينا ابن
. منـوچهر صـدوقي سـها    ةديباچـ  ،و تقـي بيـنش   مشـكوة سـيدمحمد   ،معين محمد و تعليقات

  مولي.  تهران:
 از مـتن و شـرح   ،توصـيفي  ةنامـ  راه بـا واژه  هـم ، عاليـي  نامـة  دانـش  منطق ةسالر)، 1391سينا ( ابن

 تهران: صدرا.  ،پورحسن قاسم ةمقدم ،مقربي  بنوا

  تهران. تهران: دانشگاه ،مرتضي مطهري ةتصحيح و مقدم ،التحصيل)، 1375( مرزبان بهمنيار بن
تصحيح و  ،كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيم ،)1351( ابوريحان محمد بن احمد، بيروني خوارزمي

  ملي. آثار تهران: انجمن ،الدين همايي جالل ةمقدم
دمشـق:   ،جـو يب محمـود : حيتصح ،مقاصد الفالسفةق):  1420 /2000حامد (يأبحجة االسالم  ،يالغزال

  مطبعة الصباح.
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 ةدانشـكد  ةمجلـ ، »فارسي طبي ترين كتاب ، قديميالطب يف نيالمتعلم ةيهدا«)، 1344( متيني، جالل
  .1، ش 1 ةدور ،دمشه انساني ادبيات و علوم

، مشـهد  انسـاني  ادبيـات و علـوم   ةدانشكد ةلمج، »ميسري نامة دانش ةدربار«)، 1351( متيني، جالل
   .پاييز، 3، ش 31  دورة

 ةمجلـ ، »فارسـي  علمـي  لغـات  بيرونـي در سـاختن   ابوريحان ابتكار حدود«)، 1352( متيني، جالل
  .3، ش 35 ، دورةمشهد انساني ادبيات و علوم ةدانشكد
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