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  شناسي مواجهه حكيمان بزرگ مسلمان با جريان ترجمة دورة عباسي روش

  ∗سيدمحمدعلي ديباجي

  چكيده

عنواني است كه محققان مطالعات اسالمي در غرب، بر » نهضت ترجمه«

اين . اند جريان ترجمة كتب ملل مختلف به زبان عربي در دورة عباسي، نهاده

شده، ادامه  دجوش يا هدايتبصورتهاي مختلف، خو جريان كه حدود دو قرن

يكي از پرسشهاي . اسالمي بدنبال داشت ةداشت، واكنشهايي را در جامع

مهمي كه در اينباره مطرح است اينست كه حكماي بزرگ مسلمان آن دوره، 

رو  اند؟ مقاله پيش سينا، چه موضعي در اينباره داشته بويژه كندي، فارابي و ابن

نگاري جريان ترجمه، در اين  ج در تاريخنشان ميدهد كه برخالف پاسخ راي

برهه بجاي نهضت ترجمه با يك نهضت حكمي همپاي نهضت علمي در 

تاريخ اسالم مواجهيم و حكماي مذكور، حكم سه مسئله، يعني پديده 

ترجمه، مترجمان و مفسران، و علوم ترجمه و تفسيرشده را از يكديگر جدا 

كه با اصول انديشه اسالمي  آنها بر اساس نهضت حكمي خويش. اند كرده

شناختي، اصالحي و  روش: اند مطابقت دارد، سه مواجهه با اين موضوع داشته

هاي  انديشي خود، علوم ترجمه شده را با آموزه آنان بر مبناي حكمت. انتقادي

                                                           

 14/4/99: تاريخ پذيرش                          13/2/99: تاريخ دريافت

  dibaji@ut.ac.ir دانشيار گروه فلسفه، پرديس فارابي دانشگاه تهران، قم، ايران؛ ∗
است كه با استفاده از اعتبارات معاونت پژوهشي  07/01/2202022اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي 

  . دانشگاه تهران انجام شده است
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حكمت در اسالم ميسنجيدند و با نوآوريهاي خويش، از آن در بناي نظام 

  . حكمي خود بهره ميبردند

نهضت ترجمه، نهضت علمي، فلسفه مشاء، حكمت اسالمي، : دواژگانكلي

 .سينا ، كندي، فارابي، ابن)ع(امام صادق 

*      *      * 

 مقدمه

كه محققان است اصطالحي ) Translation movement(» ت ترجمهنهض«

در  كه هاي ملل مختلف ر جريان آشنايي مسلمانان با علوم و انديشهبغربي 

اين جريان چنانكه از متون . اند گذاشتهقمري برقرار بود،  هارمن دوم تا چوقر

مسلمانان و اختالط  بدستدر پي فتح كشورهاي مختلف  آيد برميتاريخي 

 تازه شهرهاي يا شده فتح سرزمينهاي در گوناگون اديان روانپياقوام و 

 . شكل گرفت، بغداد مانند تأسيس

سببان، مخالفان، موضوع كتب مسائل تاريخي، م، ها انگيزهل، عل ةباردر 

و واكنش نخبگان و  مترجمانو جايگاه اجتماعي  مليتمترجمان، ، ترجمه شده

مطالب بسياري در كتب تاريخي قديم وجود ، عالمان مسلمان به اين جريان

 ةدربارزيادي  با اينكه تحقيقات نيزمعاصر  مطالعات جديد و ةدر دور. دارد

، اما هنوز چالشها بط با اين جريان انجام شدههاي تاريخي و اسناد مرت مجموعه

مطالعات  محققان. در اين موضوع مطرح است بسياري ةمسائل پيچيد و

در غرب، همچون فلوگل، ونريش، اشتاين اشنايدر، اولمن، گرهارت  اسالمي

 ، بخش اعظمگذشته ديميتري گوتاس، طي قرن اندرس، روزنتال، فان اس و

اين  مصروفرا  فرهنگ اسالمي تمدن وهي از تالش خود براي شناخت و آگا

ا هكه سبك نگارش و رويكرد آن اند خلق كردهجريان كرده و آثار متعددي را 

در  رو نوشتار پيش. براي بسياري از نويسندگان عرب و مسلمان الگو شده است

بيشتر به  ،دليل رعايت اختصارببررسي ديدگاههاي مطالعات اسالمي غرب، 
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  . دهدميتحقيقات گذشته است، ارجاع  ةكه وارث هم ديدگاههاي گوتاس

 كندي، فارابي و(مسلمان بزرگ سه حكيم  ةمواجه ةنحودر اين مقاله  

اين . گيردميمورد بحث قرار  با جريان ترجمه در موضوعات فلسفي )سينا ابن

يعني (اين جريان  سه حكيم، در معاصرت ادوار هرهم از اين حيث كه  مسئله

 ي دري كننده نقش تعيينا هكه آن اين نظر بودند و هم از) پايان آن آغاز، ميانه و

 پژوهش حاضر،. اهميت دارداند،  سيس حكمت اسالمي داشتهأت نهضت علمي و

نهضت علمي اسالم با جريان ترجمه، فعاليت  ةمبناي رابط اين موضوع را بر

قرارداده بحث  ا موردهرويكرد آن ثر درؤراهبردهاي م فلسفي سه حكيم مذكور و

شناختي،  روش ةمواجه :كند كه عبارتند ازميسه نوع مواجهه را تبيين  و

اين سه محور، سخن  مورد اما پيش از بحث در. محور نگر و استقالل اصالح

نگاري اين موضوع،  جريان ترجمه با تشكيل تمدن اسالمي، تاريخ رابطة ةدربار

 فعاليتها و الحكمه و بيتمانند ـ مباحث مربوط به آن  شكلگيري اين جريان و

  .نمايدميضروري ـ اهداف آن 

  )نگاري ترجمه چالشهاي تاريخ( جريان ترجمه نسبت تمدن اسالمي و. 1

 ،برپا كردند بزرگ يتمدنهجري مسلمانان از قرن دوم تا قرن پنجم  اينكه

عباسي  ةاينست كه نقش ترجمه دور بلحاظ تاريخي ترديدناپذير است؛ پرسش

  ؟ه استسازي كشورهاي اسالمي چه بود تمدن م ودر پيشرفت علو

، معتقد است ظهور مكتب 
	� ا�����كتاب  ةجاناتان ليونز، نويسند 

افزايش داد و  ديگر زبانها را بيشتر و بهتر منابع يوناني و ةجديد، تقاضاي ترجم

فلسفه  ها نبود كه باعث رشد علم و ، اين ترجمهدر غربرايج  تصوربر خالف 

 ها، آزمايش دوباره، تصحيح ديدگاههاي يونان و ع رجوع به ترجمهدر واق. شد

فلسفه، عوامل  توانايي بسيار باالي زبان عربي براي علم و ابداع واژگان جديد و

تنها علت ها يكي از عوامل است نه  رجوع به ترجمه و بهمين دليلند هست رشد

  ). 137 :1393ليونز، (

هاي شرقي  ريشهكتاب  انگلستان، در جان هابسون، استاد دانشگاه شيفيلد 
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ا هآن علوم يونان باستان در نظر مسلمانان كامل نبود و :مينويسد، تمدن غرب

هاي  در حوزه ،آزمايشهايي كه انجام دادند در نهضت علمي خود با فعاليتها و

همچنين در فلسفه، به ... شكي، نجوم، نورشناسي، فيزيك وزمختلفي چون پ

ين نتايج ابعدها . كه در يونان از آن خبري نبود. ..سيدنددستاوردهاي شگرفي ر

مسلمانان دستاوردهاي  او معتقد است اين. ..الهامبخش انقالب علمي اروپا شد

 شودميناديده گرفته علم، در  )Eurocentrism( »اروپامداري« بدليل رويكرد

  ). 173ـ176 :1387هابسون، (

شناس  مردم ، پزشك و)Robert Briffault /1847-1948( رابرت بريفوه

همانند روش علمي،  ،گوييمميآنچه ما در اروپا بدان علم  :گويدمي ،فرانسوي

 به ما چيزي نيست كه يونانيان از آن آگاهي داشته و. ..گيري و مشاهده، اندازه

روش تحقيق توسط مسلمانان به جهان  رسيده باشد، بلكه اين روح علمي و

  ).  ,p 1928:Briffault.192( اروپا راه يافت

طرف ديگر، برخي از انديشمندان مسلمان حتي جريان ترجمه را مانع  از

تعاليم يوناني را مانع  براي نمونه اقبال الهوري، فلسفه و. اند پيشرفت دانسته

 ). 148 :1346اقبال، ( داندمين مسلمانان ايمعلوم تجربي در 

. ميشمرند ي تام و تمامآميز بحد اغراقها را  تأثير ترجمه گروهيدر مقابل، 

استاد  ، محقق آمريكايي و)Dimitri Gutas( ديميتري گوتاس مثال،براي 

دليل بيل، معتقد است دانشمندان دربار عباسي يمطالعات اسالمي دانشگاه 

او اين . زبان، مسئول انتقال دانش بدون نياز به ترجمه بودند چند آشنايي با

 :1381گوتاس، (داند ميدر دربار عباسيان ظهور خبرگان متعدد  دليلله را ئمس

دستاوردهاي  ةتواند به اين نتيجه منجر شود كه همميسخن او ). 23

  !دانشمندان مسلمان در آن دوره، مديون كتب ترجمه شده است

هايي از چالشهاي متناقض  نمونه) گوتاس سخن اقبال و( مورد اخير دو

هنوز نيازمند  بحثاين  دهد كهمينشان  ترجمه است و تاريخنگاري جريان

. تحليل منصفانه است تا حقايق زيادي كشف شوند كاوش و صرف زمان و
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شناسي  فلسفه، گونه حوزةگشايي از همين ادبيات در  لهئمقاله حاضر در پي مس

ارتباط  ، چگونگيترجمه ةحكيمان بزرگ مسلمان به پديد واكنش فيلسوفان و

 ةا در استفاده از اين پديده در ارائهآن فعاليت فلسفي وشده ا با آثار ترجمه هآن

براي تصور روشنتر از نقش حكماي مذكور، بايد نيم نگاهي به . حكمت است

فرايند پيدايش نهضت علمي در  نخستين فعاليتها در قرن اول هجري داشته و

اين  ةهاي توسع انگيزه همچنين علت و ؛اسالم را از لحاظ تاريخي مرور كنيم

 . ث قرار دهيمجريان را مورد بح

  ها و مترجمان گاهشمار نخستين ترجمه. 2

  :كرد مطرح در موارد زيرتوان ميرا  اين گاهشمار

 بن ، خالداسالمي به ترجمه پرداخت ةنخستين فردي كه در دور گويا :اول

نام بكمك فردي ب اوگفته شده كه . است )هجري 102 وفات حدود سال( يزيد

نجوم، ترجمه  و كيميا موضوع در، اول قرن واخراهايي را در كتاب ،استفان قديم

 صفا،( گرفت فرا را كيميا علم مريانوس نامب راهبي رومي نزد او. ه استكرد

 بر يا آشنا بوده كيميا دانشبا  او اينكه در مورخان از برخي البته). 37 :1374

ا نسبتها ر اين ترديد كرده و، يوناني گرفته باشد متونآن را از ، آشناييفرض 

شايد بر اساس همين ترديدها بوده كه ابوريحان . ندا همنابع متأخر دانست ةساخت

 ان ونه معلم(را برگرفته از دانيال نبي  لددانش خا ���ر ا���	� بيروني در

  ). 302-303 :1386بيروني، ( دانسته است )كتابهاي يوناني

 )حكومت كرد هجري 101 تا 99كه از سال (بن عبدالعزيز  عمر :دوم

 اوپيش از مرگ اندكي كه  منتشر كرد وخالفت بيرون آورده  ةكتابي را از خزان

ي به عربي ترجمه ناز سريابني اميه،  دربار ه، طبيبرجوياسنام مبتوسط فردي 

  . )37: 1374صفا، (شده بود 

 هاي ترجمه ).ه 105ـ  125( عبدالملك بن حاكميت هشام زمان در :سوم

ت در شام و دول كارگزاران :گويدمي گوتاس ديميتري. گرفت صورت يمحدود

ديوان يا دستگاه اجرايي را اموي، درست همانطور كه  ةاثناي دورفلسطين در 
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 به عربيرا نيز  )پهلوي(فارسي  د، كتببه عربي ترجمه كردن يونانياز 

گوتاس، (ادبي داشت  تاريخي و ةجنب ها اين ترجمهبخشي از برگرداندند؛ 

  ). 37ـ38 :1381

اميه نام  برخي از منابع تاريخي از مترجمان ديگري در دوران بني :مچهار

آنها  شمار كدام كار محدودي در ترجمه متون انجام دادند، اما اند كه هر برده

  . استادبيات مربوط  ا بيشتر به طب وهكار آن و رسدميبه ده تن ن

كم حا158 تا136سال  كه از( منصور دوانيقي، دومين حاكم عباسي :پنجم 

دوم حاكميت خود، وقتي دارالخالفه را به بغداد منتقل كرد، كتب  ة، در ده)بود

هم در دستور  كتب نجومي را ةآوري كرده و ترجم پيشين را جمع ةترجمه شد

 ترتيبنظر گرفت بدين  محلي براي آنها در مقر خويش در داد و كار قرار

 . آمد پديددر بغداد  احلکمه خزانةنام بمركزي 

متون ايراني،  ةمستمر براي ترجم خواهيم ديد، تالش جدي و چنانكه

 منصور دوانيقي آغاز شده و بوسيلةدوم قرن دوم و  ةيوناني از نيم سرياني و

 له چيست؟ئاما علت اين مس. اندك بوده است پيش از آن، فعاليتها پراكنده و

به  جمله منصور، از ،عباسيان رويكردبطور كلي  :اند در پاسخ، برخي گفته

عدم ترجيح  فارغ البال بودن از كشورگشايي و: ترجمه، ناشي از دو علت است

 مروانيان هم مشغول كشورگشايي بودند و عجم بر عرب؛ درحاليكه امويان و

 ةانگيز ين فرصت وبنابر دادند وميترجيح ) ايرانيان عمدتاً( هم عرب را بر عجم

صفا، ( شده را نداشتندالزم براي پرداختن به ترجمه با يك برنامه حساب 

ويژگي بسياري از حاكمان عباسي  اما اين تحليل، با رفتار و). 38 :1374

الرشيد كه كشورگشايي  هارون براي نمونه، اين نگرش با كار. سازگار نيست

 مأمون كه در خراسان به ترجمه روي نياورد ولي در زيادي داشت و با رفتار

برخي ديگر، مثل ديميتري . سازدميبغداد اهتمام زيادي به آن داشت، ن

اند كه در ادامه آن را  منصور را دليل اين مطلب دانسته» گرايي ايراني«گوتاس، 

  . بررسي خواهيم كرد
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  نهضت علمي النبي در ��ی��پيشگامي . 3

كه در اوايل قرن دوم هجري، مقارن روزگاراني  نشان ميدهنداسناد تاريخي 

شد، در مير سرزمينهاي فتح شده انجام معدودي د هاي پراكنده و كه ترجمه

اين . النبي بطور مستقل، نهضتي علمي مسلمانان بوجود آمده بود ��ی��

) ع( اهل بيت و) ص( دستورات پيامبر و قرآنشك، ريشه در تعاليم بينهضت، 

داشت، اما آغاز تحقق اجتماعي آن در  هاتابعان آن تالش صحابه راستين و و

 زعامت ايشانب و) ع( ي شيعيان، امام جعفر صادقامامت ششمين پيشوا ةدور

) هاي اين نهضت را بوجود آورده بود كه زمينه) ع( ، امام باقرانو پدربزرگوارش(

اما آن  ،ادامه داشت 148هجري تا  114از سال  ايشانامامت . صورت گرفت

حدود  ،كرد رشد پيدا مقطع تاريخي كه نهضت علمي در آن مجال ظهور و

جعفريان، ( بود حضرتدوم، يعني تنها يك دهه از امامت  سوم قرن ةده

قيامهاي  مروان ضعيف شده و بني اميه و در اين دهه، دولت بني). 435 :1393

حال  در دولت جديد هوادارانشان عليه آنان شدت يافته و عباس و بني

النبي،  ��ی��علم تحت اشراف امام، در  ةاين زمان، حوز در. شكلگيري بود

هاي  شيوه نجوم و ، مباحث تجربي مثل پزشكي وقرآن ر دروس فقه وعالوه ب

  . ميگرفتهم دربر مناظره را فكري مثل استدالل و

 بن حيان كوفي در علم شيمي و علم نجوم، جابر ابوخالد سجستاني در

از مشهورترين  ،عقلي مباحث فكري و هشام بن حكم در مفضل بن عمر و

علوم ياد  ةزمين دگاههاي امام و شاگردانش دردي آثار و. شاگردان امام هستند

شامل  نيز برخي متون ترجمه شده يا استفاده از آنها را و نقد شده كه بررسي

  . شودميياد  )ع(آورد كه از آن با عنوان مكتب امام صادق جودوشد، مكتبي بمي

بطور اما  طلبدميتوضيح آنها مجال ديگري  بحث از اصول مكتب امام و

امام علمي  ةپنج اصل راهبردي مهم از سير ن يك اصل بنيادي وتواخالصه مي

  :استنباط كرد را بشرح ذيل

 حتي در علوم عقلي و ،علوم اصل است ةخدامحوري در هم: اصل بنيادي. 1
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مفضل، ( دريافت توحيد مفضلتوان از آغاز رساله جامع مياين اصل را . فكري

1381: 17 -12 .(  

اين . كسب توانايي است تسلط بر امور و ارابزعلم كه  بايد توجه داشت .2

علمي  ةاعماق زمين را با سلط دارد كه سفر به آسمانها و قرآنسخن ريشه در 

نيز ) ع( منينؤكلمات منسوب به اميرالم در .)33 /الرحمن(است  ممكن دانسته

  ). 319 :1387ابن ابي الحديد، (سلطه است  ةآمده كه علم وسيل

اگرچه در  ،فردي كه دانشمند است نش از هرفراگيري دا اصرار بر .3

دارد كه انتخاب نيكوترين سخن  قرآناين اصل ريشه در . حق نباشد مذهب، بر

 نيز) ع( منين عليؤاميرالم .)17ـ18 /زمر(كند ميسفارش  ن سخنان راايماز 

فرموده است حتي از اهل نفاق هم آن را  من دانسته وؤگم شده م حكمت را

  ). 79ـ  80، كلمات قصاربالغهال نهج(فراگيريد 

 ؛بيشتر دانش ةتوسع هاي علمي براي فهم عميقتر و حلقه ايجاد گروهها و. 4

نفر ذكر  آنها را تا چهارهزار تعداد چنانكه دانشوران پرشمار مكتب او كه

  . بندي شده بودند گروه شكلهمين ب، )271 :1382مفيد، ( اند كرده

سخنان  و نقد بررسي با مخالفان و مناظره مباحثه و ةشيو بكارگيري. 5

درايت  ةاين روش برگرفته از قاعد. دانش ةتوسع فهم و ديگران براي انتقال و

 »بر شما باد درايت نه روايت«: فرمود يي كه خود امام وضع نمود و قاعده ؛بود

 و )ع(خود امام مناظرات متعدد  احتجاجات و .)182 /2 :1403مجلسي، (

 ،براي نخستين بار در تاريخ اسالم مين روش مبتني بود وه نيز بر انشاگردانش

بعدها در حكومت  رفت و مكتب امام در آموزش اجتماعي بكار اين الگو در

ي ي نمونهبغداد تا قرنها بعنوان  شهر در مأمون الگوبرداري شد و الرشيد و هارون

ن قرن ابومنصور طبرسي، از عالما. بود تربيت مدني ماندگار از آموزش علمي و

شاگردانش را گزارش  امام و ةدو مناظر بيست و ا�����ج ششم، در كتاب

  ). 318ـ381 :1410طبرسي، ( كرده است

 ةاين رويه در مدرس. مطالعات ةنتيج ثبت تجربيات علمي و نگارش و .6
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 در مكتب امام صادق و) 114- 115 :1428علي،  آل(شروع شد  )ع( امام باقر

براي . شودمياينباره يافت  يث، روايات متعددي دركتب حد در. بسط يافت) ع(

هاي خود را براي  نگاشته امام به من فرمود بنويس و: گويدميمفضل  ،نمونه

علمي تا آنجا پيش رفت  ةاين شيو). 123 :1386كليني، ( كن برادرانت منتشر

كه صدها اثر مكتوب، بعنوان دستاورد تحقيقات برخي از شاگردان امام 

  . يافت اسالمي انتشار ةدر جامع ،)634ـ 640 :1381نديم،  ابن(

اعتقادي، راهبردهاي عقلي زيادي را  فكري و ةاصول مذكور، بويژه در زمين

و  شيعيان ، چه رسد به علويان وقرار داد اهل كالم در دسترس معتزليان و

سو بخشيد  كتب ترجمه را سمت و فرهنگهاي برآمده از برداري از علوم و بهره

، )150ـ  255: 1352( سخن جاحظ. بناي نهضت علمي در اسالم شدسنگ  و

گويد علم ميالحكمه در همان عصر بود و  بيت يدانشمند معروف كه از اعضا

، خود سند محكمي بر وجود )106 :همان(بن محمد دنيا را پركرده  جعفر

دليل بدانيم جاحظ هم مي؛ با اينكه است اهميت آن نهضت علمي امام و

شيعه موافقت  نزديك بودن به دستگاه خالفت، با افكار بعلتهم  عقايدش و

  . ه استنداشت

گروههاي  بويژه منصور دوانيقي، فعاليت امام و كارگزاران خالفت عباسي و

 ،و با سياست پلكاني ميدانستندنوعي حركت سياسي عليه خالفت  علمي او را

 و )ع(امام مكتب اما  .دادند تخريب قرار مورد بيمهري، مخالفت، ممانعت و

تفسير كه  فقه و زيرا عالوه بر ،ماند اسالمي پايدار ةراهبردهاي آن در جامع

نيز نهضت حكمي  نهضت علمي و ةتوسع ،مدد اين مكتب كسوت علم گرفتندب

مكتب قابل  اينجريان ترجمه، با راهبردهاي  بزرگ از يماحكگيري  بهره و

  . حيات آن داشت نشان از انطباق بوده و

  الحكمه  �	�ا�تأسيس . 4

 سيس شهر بغداد را صادر كرد وتأ دستور. ه  146سال  دوانيقي در منصور

دارالخالفه را از بخش  149سه سال طول كشيد، در سال  كارچون اين 
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 نةمديآن شهر را  نشين بود، به بغداد منتقل نمود و هاشميه كوفه كه شيعه

النبي، محل استقرار  ��ی��تي با نام توان رقابمياين نامگذاري را  .السالم ناميد

، امام را 148 سال كه يك سال قبل از انتقال، در كردحجاز محسوب  امام در

تنها  شانمكتب البته برخورد دوانيقي با امام و. آنجا به شهادت رسانده بود در

بن  عالم بزرگ شيعه، سيد ةگفتبنيست بلكه  ايشاندر به شهادت رساندن 

امام را به پيش خود در كوفه يا در  ،ر در سالهاي مختلفطاووس، او هفت با

 212: 1411طاووس،  ابن( داد اذيت قرار مورد تفتيش و مسير حج فرا خواند و

. به تعطيلي كشاند وكرد علمي ايشان را تضعيف  ةحوز كار اين اب و) 185ـ 

 ،است) ع( كه معاصر امام رضا) 148ـ 246( تائيه دعبل خزاعي ةقصيد

بيت را گزارش  اهل علمي امام صادق و ةمدرس تعطيلي مكتب و اينيي  گونهب

 مدارس آيات خلت من تالوت« :چنين است شروع قصيده او. كرده است

چه مدارسي از اهل بيت از تالوت ) فرياد كه( ؛»العرصات ومنزل وحي مقفر

  !گشت) بيسكنه( ي كه مانند بيابانهاي منزل وحي خالي شد و

آخرين برخورد قهرآميز با  انيقي، درست يك سال پس ازدر واقع منصور دو

پراكنده  و حضرتبه شهادت  النبي كه منجر ��ی��در يشان ا ةمدرس امام و


	ا��گشت، براي تأسيس ايشان علمي  هاي هشدن حلق ��بغداد دست  ا��

حكمت را از الگوي  ةمنصور عباسي، سرانجام خزان :گويدميگوتاس ! بكار شد

منصور  كار در او). 77 :1381گوتاس، (مت در ايران، برپا كرد هاي حك خانه

، اما تنها در است اين موضوعي پذيرفتني. بيندمي» گرايي ايراني«دوانيقي نوعي 

  . اش نه انگيزه ،او ةتحليل شيو

منصور در زمان برادرش  ،اوالً :است سخن گوتاس قرائني قابل ذكر در مورد

ز ايران صدارت داشت و با برخي از مناطق سفاح، از طرف وي بر بخشهايي ا

شاپور، مركز  كه دانشگاه جندي(خوزستان  جغرافيايي همانند خراسان و

با يك  شهر بغداد ثانياً،. ، بخوبي آشنا بود)نجوم، در آن قرار داشت پزشكي و

منصور  ةكه طرف مشاوربيني  معمار و طالعكه  چرا ،شد سيسأطرح ايراني ت
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، ثالثاً. بود يا نوبختيان نوبخت بني خاندان ازني بنام نوبخت ايرا منجميك بود، 

، رابعاً. شده بود راجراي اين طرح هم به خاندان برمكيان كه ايراني بودند، واگذا

پنج مترجم، از ابتداي جريان ترجمه تا  شصت واز ، ا������ در كتاب نديم ابن

فارسي به مترجم متون  ي وايران آنها از نفر شانزدهكه  است نام بردهزمان خود، 

عباسي  ةل دورو اواياموي  ةدوردر  اين مترجمان ايراني اغلب. اند عربي بوده

 اين مترجمان ميتوان بهمشهورترين  از .اند ميزيسته )مهدي ومنصور فاح، س(

كه با دستگاه حاكميت منصور  اشاره كرد بن مقفع  عبدالحميد كاتب و عبداهللا

  ). 446 :1381م، ندي ابن(همكاري داشتند 

كارش تلقي  ةعنوان شيوبتواند ميگرايي منصور  اما چنانكه اشاره شد ايران

دليل اصلي كار او رقابت با . انگيزه غير از شيوه است! واكار  ةنه انگيز، شود

برخالف تصور برخي . بود) ع(النبي و مكتب امام صادق  ��ی��علمي  ةحوز

كاتب (دو مترجم  گرنهورزيد وميعشق ن كتب ةبه ترجماو تاريخنگاران ترجمه، 

  . رساندميبه قتل نرا كه به وي خدمت كردند  )مقفع ابن و


	ا�� ��مأمون بيشتر با عنوان  الشيد و منصور در زمان هارون ا��

دو  در الحكمه بيتاست فعاليت  معتقد اهللا صفا ذبيح. الحكمه مشهور شد بيت

حكومت  تا پايان دوران منصور ل ازاو ةمرحل :قابل بررسي است تاريخي ةمرحل

آخر  تاون مأدوم از زمان م ةمرحل و 193 تا 138 الرشيد، يعني از سال هارون

مانند خي بر). 39 :1374صفا، (هجري  400تا  198قرن چهارم، يعني از 

آن را در ، از حكماي سينوي مكتب تهران، )ق1293ـ  1375(الدين دري  ضياء

 ةدورمنصور تا هارون،  زمان ازاول  ةدور :دهندمي سه مرحله مورد بررسي قرار

 :1389دري، ( مون تا اواخر قرن چهارممأ بعد ازسوم  ةدور ومون أمان مدوم ز

الحكمه  چنداني براي بيت جايگاه ي مانند گوتاس اساساًبعضاما ). 234ـ  235

  . قائل نيستند

  الحكمه و علل آن بيت ةتوسع .5

جمه نبود، بلكه ترجمه يكي از اشتغاالت آن بيت الحكمه تنها يك دارالتر
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دوانيقي، بيت  كند كه پس از منصورمي ذعانا جاناتان ليونز. شدميمحسوب 

 محققان وپژوهشگاه  و مخزن كتاب، كتابخانه، دفتري براي ترجمه الحكمه

براي اثبات تنوع ). 133 :1393ليونز، (شد وري تامپرا قلمرو سراسر متفكران از

توان به اين مطلب استدالل كرد كه بسياري از ميين مركز اشتغاالت در ا

الحكمه بودند اما هيچكدام كتابي را ترجمه  سوم در بيت معتزليان قرن دوم و

اين موضوع، يكي از چالشهاي  يها انگيزه بررسي علل و بهمين دليل. ندا هنكرد

  . محققان است

مأمون و معتصم ـ غير از چهار حاكم مقتدر عباسي ـ يعني منصور، هارون، 

در اين ميان، . الحكمه نداشتند ديگر حاكمان اشتياق چنداني براي تقويت بيت

معتصم بدليل ترك بغداد نتوانست مانند سلف خود، بر اين مركز تسلط كافي 

هجري بداليلي، شهري جديد بنام سامرا ساخت و  220او در سال . داشته باشد

هفت حاكم پس ). 266: 1424سيوطي، (ل كرد دارالخالفه را از بغداد به آنجا منتق

نيز در آن ) يعني واثق، متوكل، منتصر، مستعين، معتز، مهتدي و معتمد(از او 

الحكمه بيش از نيم  به اين ترتيب، بيت). 185ـ196، 2001العلي، (شهر ماندند 

بتدريج از مديريت و حمايت مستقيم دستگاه حاكميت عباسي ) 276تا سال (قرن 

د و حتي در برخي مواقع مثل زمان متوكل كه بسياري را از آنجا اخراج دور مان

در . الحكمه در دسترس خلفا و همگام با همة درخواستهاي آنها نبود كرد، بيت

حقيقت، بيت الحكمه به يكي از نهادهاي نهضت علمي در جامعة اسالمي تبديل 

را افراد خير تأمين هاي آن  شده و با راهبرد نخبگان اداره ميشد و گاهي هزينه

الحكمه در ابتداي قرن چهارم با  سرانجام، مديريت پژوهش و تعليم بيت. ميكردند

، از دستگاه خالفت كه بيشتر )320در سال (بويه شيعي بر بغداد  سلطه آل

  . بويه واگذار شد تشريفاتي شده بود، به امراي آل

ها را اشتياق  ترجمه ةگوتاس، نويسندگاني را كه علت پيدايش يا توسع

خلفاي  ةكنند كه در سرزمين تحت سلطميعلمي مترجمان مسيحي معرفي 

دوستي برخي از  كه علم ند، همچنين ديدگاههايي راا هكردميعباسي زيست 
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 ةخوانند، غافل از پيچيدگي اين پديدميخلفا را علت اصلي اين جريان 

ها را  م ترجمهحكاو بر همين اساس، ). 5-11 :1381گوتاس، (داند مياجتماعي 

الحكمه نه سند  بيت ةتوسع و معتقد است اساساً هدرالحكمه جدا ك از حكم بيت

و ابنظر  .)67ـ77 :همان( نه چندان واقعي است تاريخي محكمي دارد و

سخن او ممكن . همگاني بوده است ها امري خودجوش و استقبال از ترجمه

محوريت  و كه اين جريان محدود به حمايت خلفا حيثاست از اين 

وي بدون هيچ  له اينست كه اوالًئالحكمه نبوده، مطابق با واقع باشد اما مس بيت

واقع او خيزش  در !نشاندميبجاي نهضت علمي  تبييني، نهضت ترجمه را

ا را در ترجمه خالصه هاهتمام آن ةعلمي مسلمانان را ناديده گرفته و گويي هم

كند كه نه نيازمند مييي تفسير  هخودجوش را بگون ةاين توسع ،ثانياً. كندمي

 اين مطلب بسيار رهبريت فكري و نه محتاج حامي معنوي و راهبرد است و

  !نمايدميغيرمنطقي  غريب و

الحكمه بتنهايي نقش چنداني در  گويد بيتميبنابرين، سخن گوتاس كه 

ها ندارد، اعترافي است بر وجود عوامل ديگر؛ اين اسباب  ترجمه ةتوسع

 چيست؟ پاسخ مقاله بخش، هم بعنوان سامان هم بمثابه راهبرد و ساز، جريان

له، اشاره به راهبردهايي است كه مسئحكمي  عدبه اين پرسش، در ب حاضر

تحليل آن فعاليتهاي فلسفي است كه جريان  هدايتگر اين جريان بوده و

عنوان جزئي از نهضت علمي ب( ترجمه را براي كاربست در نهضت حكمي اسالم

   .بخشيده است نظم ،)آن

خلفاي عباسي با  بود هاي ترجمه، معتقد عالمه طباطبايي در تحليل انگيزه

فكر خدايي اهل  خواستند از نفوذ طرز ،فلسفه طب و واردكردن علم نجوم و

 بيت بكاهند؛ با اين پندار كه وقتي مردم مطالب فلسفه را بشنوند و

آنها . علوم اهل بيت نشوند ةببينند، شيفت علوم مادي را درخشندگي فلسفه و

 برابردر  را ترجمه كردند و كليلهدر مقابل علوم اخالقي خانواده رسالت، كتاب 

كتب يونانيان  ترجمة، به )ص( سخنان فرزندان پيامبر اكرم و قرآنحقايق 



     اره چهارمسال دهم، شم

 1399بهار                          

30 

گويد مياز آنكه  ديگرش بعد او در اثر). 364 :1392طباطبايي، ( پرداختند

 )ع(بيت ـ براي برخورد با اهل  از زبانهاي ديگر به عربيـ ) فلسفه(ترجمة الهيات 

شود كه سوءاستفاده عباسيان از اين ميله مهم رهنمون ئبوده، به اين مس

 سخن اخير). 83 :1382، همو( كندميحث الهيات مستغني نابماز  را جريان ما

توان اشاره به همان راهبرد نهضت علمي اسالم در ميعالمه طباطبايي را 

  . اين جريان دانست هدايت

توان در ميهمگون را  ةنظر نگارنده، سه فعاليت فلسفي يا سه مواجهب

اين فعاليتهاي مستمر، كه . شرحها مشاهده كرد ها و ساماندهي جريان ترجمه

با راهبردهاي نهضت علمي شد  از ابتداي قرن سوم تا اواسط قرن پنجم انجام

مكتب مشاء  كندي، مكتب فارابي و ةحلق در آن را توانميو قابل انطباق است، 

همراستا را در ادامه، مورد بحث قرار  ةاين سه مواجه. سينا ديد ابن ةشد اصالح

  .دهيممي

  ترجمه شناختي كندي با آثار روش ةمواجه .6

جامع بود كه  ي، دانشمند) 185ـ 256( ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي

 ةپدر فلسف ، فيلسوف العرب واولين فيلسوف مسلمان ش،ليفات فلسفيأت بدليل

الحكمه تأسيس شده  زماني متولد شد كه بيت او در. اسالمي ناميده شده است

اول قرن سوم،  ةزندگي علمي خود در نيم كندي در. توسعه بود به رشد و رو و

 واثق و) 218ـ227( ، معتصم)198ـ218( زمان حكومت مأمون يعني در

عباسي بود، اما در زمان متوكل  مورد توجه دستگاه حكومت) 227ـ 232(

  . رانده شدحكومت از دستگاه وي، گرايش شيعي  دليل تشيع ياب، )232ـ247(

اند  برخي از عالمان و نويسندگان قديم و جديد به شيعه بودن او اشاره كرده

 ).107: 1974؛ شاه ولي، 665: 1987؛ نعمه، 128: 1363طاووس،  براي نمونه، ابن(

كه فرصت تفصيل آن در (گرايش شيعي كندي  بر گروهاين داليل  ةخالص

 هاي خود رساله پايان كتب و شروع و ادبياتي كه در: از ندعبارت )اينجا نيست

او و  غضب متوكل بر برده است،و اهل بيت او بكار  )ص(در صلوات بر پيامبر
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 ،قرآنتفاوت او با معتزليان در اتخاذ مواضع متناسب با شيعه در تأويل 

  . ... و النفس�����، اختيار جبر و ،شناسي انسان

اقامت . تحصيل كرد اين شهرمدتي در  و زاده شد) يا بصره( كندي دركوفه

اين دوره بنا  در. شودمياول زندگي علمي او محسوب  ةبصره، دور تحصيل در و

نديم در كتاب  ابن. دشمترجمان ايراني آشنا  با دانشوران و او بر شواهدي،

حسنويه، : همكاران كندي عبارتند از نفر از شاگردان و چهار يدگومي الفهرست

 :1381نديم،  ابن(فرد ديگري كه لقبش بر همين وزن است  نفطويه، سلمويه و

 ـ معني شبيه يا صاحب در زبان فارسي دري استبكه  ـ» ويه«پسوند ).  472

به احتمال زياد از اصحاب مدرسه  وبودن آنها داللت دارد ايراني بر 

در بصره بودند،  مزبور كه عمدتاً ةاساتيد مدرس محصالن و. اند شاپور بوده جندي

دوم  ةكندي در دور. پرداختندنيز ميمتون فارسي به عربي  ةگاهي به ترجم

بويژه معتصم، رفت  ،چون در دربار حاكمان عباسي زندگي خود به بغداد آمد و


	ا��ت به بود، فرصت داش اومعلم احمد، فرزند  كرد وميآمد  و ��يا  ا��

��� ��  .نشر داشته باشد با مترجمان حشر و راه پيدا كند و ا��

هدف او  كهموقعيت كندي مطرح است، از جمله اين ةاالتي دربارؤدر اينجا س

با زبانهاي  مترجمان بود و ةحلق در آيا او ؟الحكمه چه بود از ارتباط با بيت

؟ وي اثري هم ترجمه كرده استآيا خود  ؟يوناني آشنايي داشت سرياني و

در متون قديم تاريخ فلسفه،  در تحقيقات جديد و پرسشهاپاسخ به اين 

  :گيريمميپي  مرحله زير در دو كه آن رامتفاوت است 

   الحكمه حلقة كندي در بيت. 1ـ  6

اهللا صفا، در مترجم بودن كندي ترديد  محققان همانند ذبيح برخي از

كندي سخن  ةيي دربار گونهباما ديمتري گوتاس، ). 216 :1374صفا، (اند  كرده

مترجماني كه تحت  ةحلق شاگردان متعدد و ةواسطبگويد كه گويي وي، مي

سرياني را  پرداختند، نقش يك مترجم آزاد متون يوناني ومينظرش به ترجمه 

 كرده استو هم اذعان اپروري  تأليف آثار و دانش دارد؛ اگرچه به استقالل در
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هاي علوم، مانند رياضي،  شاخه ةهم ديگر، كثرت آثار كندي درعبارت ب

و اكه  جلوه داده اين ديدگاه را براي گوتاس موجه ...پزشكي، جغرافيا، فلسفه و

، 123 :1381گوتاس، ( را استادي در اقتباس از متون ترجمه شده، قلمداد كند

 معتقده مترجم نخوانده بلك تحاصرب و كندي رااعين حال،  در). 188، 167

 :همان( كردمياصالح  سبك، دستكاري و لحاظ ها را از است او متن ترجمه

193 .(  

 University( ، پژوهشگر دانشگاه بوخوم)Gerhard Endress( گرهارد اندرس

of Bochum ( بي مسيحي و اسالميآلمان، در كتابĤسنت باستان در يوناني م ،

چند اثر نام  آن از چهار مترجم ودر  نوشته و »حلقه كندي«ي با عنوان ي مقاله

او كشف انتساب برخي از . اند كه با نظارت يا سفارش كندي ترجمه شده برده

آثار ترجمه  مترجمان و. اين آثار به مترجمان مذكور را كار خود دانسته است

�ا��	��كه برخي از قسمتهاي ) اسطاث(يوستاثيوس  :شده عبارتند از�
��را  


� ری��	�تبهريز كه  ؛ ابناثولوجيا مه حمصي مترجمناع ترجمه كرد؛ ابن !"�� 

بن بطريق كه مترجم  يحيي و هاثر نيكوماخوس نوفيثاغوري را ترجمه كرد

 :Endress, 1997( ارسطوست جانورشناسي و جوشناسيافالطون و  تيمائوس

57-pp.53 .(است  معتقداما  ندادهيي را به كندي نسبت  اندرس هرچند ترجمه

ه شدميبراي مقاصد خاصي انجام  تغييرات بوده و همراه با اضافات و ها ترجمه

  . است

عنوان  با(يي مفصل  مقدمه عبدالرحمن بدوي، محقق مشهور مصري، در

خود كندي آيا اينكه  ةدربار سخني، اثولوجياكتاب  بر) فلوطين عند العرب

مصحح  ـ  )Paul Henri( سخن پل هنري ايناما  اثري ترجمه كرده يا نه، نگفته

را در مورد تفاوت نص عربي كتاب با متن التيني آن،  ـ اثولوجيامتن التيني 

به آن مطالبي و ويرايش كرده  را اثولوجياكه كندي متن  دادهمورد بحث قرار 

متن عربي با متني كه امليوس، شاگرد افلوطين،  بهمين دليل، .افزوده است

ناعمه حذف  ابن ةاز متن ترجم اگر اصالحات كندي را نوشته، متفاوت است و
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عبدالحميد صبره، هم  اما). 29 :1413بدوي، ( شوندميمتن يكسان  كنيم، دو

هاي مترجمان  به ترجمه اوو معتقد است  دانستهكندي را مترجم  وطن بدوي،

نقش مهمي در  فكرياز نظر زباني و  ولي، هيوناني و سرياني وابسته بود

  ). Sabra, 1976: p.199( ه استتداشهاي باستاني دانشسازي  بومي

در بسياري از متون قديم تاريخ فلسفه يا كتب تاريخ كه به فلسفه و فيلسوفان 

ابوحيان  ا��'�
&�ت ابوسليمان منطقي، %$ان ا�����اند، همانند  توجه داشته

، )كه هرسه متعلق به قرن چهارم قمري هستند(النديم  ابن ا������ توحيدي و

نديم، نه در فصلي كه به  براي نمونه، ابن. نفي شده استمترجم بودن كندي 

اثر كندي را برشمرده، هيچ  242مترجمان پرداخته و نه در بخشي كه بتفصيل 

) 472و 465ـ445: 1381النديم،  ابن(سخني دربارة مترجم بودن وي نگفته است 

در  در حاليكه برخي از مورخان بعدي، مثل ابن ابي اصيبعه و قفطي ـ كه هر دو

براي نمونه، علي بن يوسف قفطي . اند ـ او را مترجم دانسته قرن هفتم ميزيستند

بدون آنكه ترجمة خاصي را به كندي نسبت دهد،  ،*�ری( ا�����ءدر كتاب 

شده و او موارد ) به فتح جيم(بسياري از كتب فلسفه به ترجمه او مترجم : ميگويد

همچنين ). 501: 1371 قفطي،(مشكل آن كتب را نيز توضيح داده است 

محبوب الدين اشكوري، مورخ مشهور قرن يازدهم، در مقالة دوم كتاب  قطب

يي خاص از ترجمه  عباراتي شبيه به سخن قفطي آورده اما او هم نمونه القلوب

اشكوري در موضع ديگري از ). 34: 1382اشكوري، (كندي را ذكر نكرده است 

كه از مورخان متقدم و از  بومعشر بلخي ـا ا��,ا+�ات كتاب خود به نقل از كتاب

يي در جهان اسالم چهار  مترجمان حرفه: ـ ميگويد واپسين شاگردان كندي است

بن قره و عمر بن فرخان  حنين ابن اسحاق، يعقوب بن اسحاق كندي، ثابت : نفرند

در دسترس نيست، نميتوان اين  ا��,ا+�ات اما از آنجا كه كتاب). 6: همان(طبري 

  . را ارزيابي نمودسخن 

  معتزليان  تفاوت كندي با مترجمان و. 2ـ 6

در ميان دو  ويدهد كه ميبخوبي نشان  كندي آثار بجا مانده از ةمطالع



     اره چهارمسال دهم، شم

 1399بهار                          

34 

دو تحت  گروه قدرتمند معاصر خود، يعني معتزله و مترجمان مسيحي كه هر

 ةبودند، انديش حمايت نسبي حاكمان عباسي يا خرده دولتهاي وابسته به آنها

كالم با نوعي از عقالنيت  ةدنبال توسعبمعتزله . ه استكردميمتفاوتي را دنبال 

علمي، به بازسازي  مترجمان در تكاپوي موقعيت اجتماعي و خودبنياد بودند و

اما  .انديشيدند ر اثر فتوحات اسالمي ميبمقام مخدوش شده خود  شأن و

 .مي جاي داشتكه در عقالنيت اسال بسط حكمتي بود دنبال كشف وبكندي 

براي ارج نهادن به عقل، او ، رسائل كنديمحمدهادي ابوريده در مقدمه  تعبيرب

بلكه ) 52 :1369، كندي( نبوت را تنزل نداد معتزله مقام وحي و نهمچو

علم الهي ، +�. ار��$ +�	- در اوج مباحث ارسطويي در كتاب ،برعكس

اين حكمت ). 237ـ 337 :همان( فوق علوم بشري خواند پيامبران را متعالي و

 نيزقرآني، با علوم فلسفي ترجمه شده  ةعين داشتن ريش در نظر كندي در

شاگردان  ه وترجم ةعلمي تشكيل داده بود نه حلق ةحلقيك او . بود سازگار

  . آن همةنه بودند علمي وي  ةيكي از اركان حلق ،مترجم او

كه  شدف نهاييالحكمه براي ه بيت ارتباط با مترجمان وبنظر كندي، 

اسالمي با ديدگاههاي  حكمت برخاسته از تفكر ميانتمايزگذاري روشمند 

فلسفه  بهاز ورود  خودهدف  او. ، ضروري بودبودنويسندگان يوناني  مترجمان و

بدنبال اتمام مطالبي  :است تفصيل بيان كردهب 12&�� او�/ ةرسال ةرا در مقدم

ويلهايي كه معاصران ما دچار آن اصالح سوءتأ هستيم كه گذشتگان نگفتند و

معتزليان  است كه معاصران او همان مترجمان و روشن .)103 :همان( اند شده

  . بودند

انطباق رويكرد كندي با راهبردهاي نهضت علمي اسالم را  يكي از موارد

 ةسه نقط توان در مخالفت وي با ارسطو و مترجمان بغدادي پيرو او درمي

در عين حال،  او. تجرد نفس ديد هي، حدوث عالم وكليدي فاعليت حقيقي ال

اين . ستارسطوكه نوعي كتابشناسي  نگاشتهرا  2/ +�	- +�. ار��$رساله 

به ارسطو ولي هم نحو م لوعدهد كه در آن زمان آثار مجمينشان  رساله
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داند ميارسطو را داراي آثار ديگري  كندي با اينكه تلويحاًولي  منتسب بوده

، نبردهعنوان اثري از ارسطو نام ب را اثولوجياجمله  از آنها و، )384 :همان(

دهد كه او با احتياط به آثار مياين مطلب نشان . است آنح حصم وا گرچه خود

فعاليتهايي  .دانسته استميترجمه را امري شايسته دقت  نگريسته وميترجمه 

لسفي گذاري مباحث ف پايه براي تعريف و 12&�� او�/ ةليف رسالأتهمچون 

شناسي فلسفي براي سامان  براي اصطالح الحدود ةنوشتن رسال ،بشكل درست

 هاي پراكنده، متعدد و اصطالحات برخاسته از ترجمه اصالح كلمات و دادن و

مكتب  شاپور و همكاري با مترجمان در مدرسه جنديو نه چندان صحيح 

. شوندمي شناختي ارزيابي هدف روش همينراستاي رسيدن به  در هبغداد، هم

گذاري مكتب  پايه مسير درآن را  اين شيوه، فعاليت ترجمه را هدفمند كرده و

  . دهدمي فلسفي قرار

در  اومواجهة تواند نشان دهد كه مي اثولوجياكندي بركتاب  ةبررسي مقدم

توان مياين مقدمه  در. چگونه استبا يك ترجمه  ،مسير ساختار حكمي خود

به  نگاه تأسيسي او را ديد كه حكايت از ذهن روشمند وسه فعاليت فلسفي 

الربوبي در ميان مباحث فلسفه؛ اين كار،  اول، تببين جايگاه علم. فلسفه دارد

رسيدن به يك نظريه  فلوطين و ارسطو و ةفراروي خالقانه او از فلسف

ي ي نمونه ،دوم. طلبدميتفصيل آن مجال ديگري  الربوبي است كه تبيين و�����

بكارگيري اصطالح  توان درمياصطالحات فلسفي را  سازيهاي او در معادل از

ناعمه آن  كه ابن» مابعدالطبيعيات«، و»متاتافوسيكا«يوناني  ةجاي واژبعلم كلي 

سعي  ،سوم كه اهميت زيادتري دارد. )5 :1413، همو( را بكاربرده بود، ديد

ر يك مجموعه از عناوين د اثولوجيالف ؤبندي مباحث پراكنده م او در باب وافر

الربوبي خود را در ����� نظريةگذاري،  اين عنوان كندي در. سرفصلهاست و

 :همان( كندمي ارائهعنوان فلسفي با تنوع موضوعي بسيار جالب توجه،  141

را تجزيه اثولوجيا در واقع با اين ابتكارش بحثهاي ميمرهاي دهگانه  او). 8ـ18

 يي ويژهحكمي  آنها را در ساختار ،دگاههاي خودبا افزودن دي تعريف كرده و و
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محتواي آنها با آثار فلسفي كندي  ةمقايس بررسي اين عناوين و. آراسته است

 . در جاي خود به آن پرداخت دكاري شايسته است كه باي

  شرحها ها و فارابي با ترجمه گرايانه  اصالح ةمواجه .7

را در بغداد، در ) 330تا  284از ( ، مدت زيادي)257ـ338(فارابي  ابونصر

اوج فعاليتهاي مترجمان در مكتب بغداد محسوب  اين دوره. كنار مترجمان بود

ة اغلب مترجمان در زمان فارابي از فعاليت ترجمه صرف به حوز. شودمي

درس  هاي هاو با حلق. تفسير فلسفه، وارد شده بودند ، يعني شرح و»فراترجمه«

فارابي، . ترجم آثار منطقي ارسطو، ارتباط داشتبويژه ابوبشر متي، م ،آنها

لي از جمله اجابت بداليبرخالف كندي، تا آخر عمر در بغداد نماند بلكه 

هجري بغداد  330سال  الدوله حمداني در شام، در فراخون دولت شيعي سيف

 عالوه بر د،دانش خو ةتوسع اندوزي و مبناي تجربه بر او. ترك كرد شامقصد برا 

 سرزمين شام، به قسطنطنيه تركيه و حلب در ران، دمشق وشهرهاي ح

 زيادتري از اختالط فرهنگي و ةبالتبع گستر هم سفر كرد و اسكندريه مصر

 برايهايي  حوزه ،بيش شهرهاي مقصد او، كم و همة. زباني را تجربه نمود

 سرياني، اسكندراني و ةتفسير فلسف شرح و برايهايي  ترجمه يا مدرسه

 شرحها و ها و ترجمه ةنكات فارابي دربار انتقادات و. ي داشتندبĤم يوناني

نشان از اين دارد كه ـ پراكنده است  كه در آثار اوـ تفسيرهاي كتب فلسفي 

 ةدانسته و زمانميوي وضعيت فلسفه در زمان خود را بسيار نيازمند ساماندهي 

تا  هنياز داشتفيلسوفي خالق  از زمان كندي به معلمي آگاه و او بمراتب بيشتر

  . فلسفه را رهبري كند حكمت و

 معلمان فلسفه در بغداد و مترجمان، شارحان و ةررسي موضع فارابي دربارب

   .كنيمميآغاز الحروف كتاب  بارا ديگر مراكز 

  بمثابه واكنشي به ادبيات ترجمه ا��وف كتاب. 1ـ7

بعضي از . استبدون شك از مهمترين آثار فارابي  الحروفكتاب 

) 27 :1990 مهدي،( ارسطو متافيزيكپژوهان اين كتاب را تفسيري بر  فلسفه
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برخي و اند  دانسته) 13 :1383آقاياني چاووشي، ( يا براي حل مشكالت آن

پيوند عميق بين سه ساحت  ايجاد فلسفه و ن دين وايمسازگاري  ةتبيين نظري

اند  شمرده وفالحرزبان را هدف اصلي فارابي در  شناسي و متافيزيك، معرفت

از بين اين سه نظر، اگرچه ديدگاه اخير سخن ). 21ـ51 :1395پورحسن، (

 دقيقاً ،ديگر نبةتوان ديد كه اين اثر، از جميبررسي  مل وأدرستي است اما با ت

معني واكنش باين مواجهه البته . شده است خلقدر مواجهه با جريان ترجمه 

كه قابل تحليل به چند  است ژرفمنفي نيست بلكه يك فعاليت فلسفي 

  : موضوع است

بن   مشهور ابوبشر متي ةمناظر ةاين كتاب نوعي داوري دربار ،نخست

كه مدتي هم استاد فارابي بود، با  ستيونس، مترجم آثار منطقي ارسطو

هردو در درس نحو  آشنايي با فارابي داشت و ةابوسعيد سيرافي كه سابق

زمان فارابي صورت  اين مناظره در. دكردنميسراج، اديب مشهور، شركت  ابن

 تفاوتهاي آن دو است و نحو عربي و جايگاه منطق يوناني و ةگرفته و دربار

ا�3�ء دوم كتاب  كند؟ فصلهاي اول ومياينكه آيا زبان عربي كفايت از منطق 
پردازد، ميآن دو  ةمقارن علم منطق و فارابي كه به ماهيت علوم زباني و ا��1$م

 فارابي در). 41ـ74 :1364فارابي، ( له استئيي ناظر به همين مس هنيز تا انداز

منطق  زبان برقرار است و ن قواعد ذهن وايمكه تناظري  دادهاين داوري نشان 

  . كنندميزبان دو اسباب معرفت حقيقتند كه از يكديگر كفايت ن و

كه به آنها ـ  كاوشي است در مورد جايگاه حروف خاص ا���وف ،دوم 

از جمله  ،در نظام واژگان زباني در زبانهاي مختلف ـ شودميعاني گفته حروف م

  .يوناني عربي و

عنوان بتوان آن را واكاوي زبانشناختي مابعدالطبيعه دانست، ميكه سوم 

ارسطو  ةرويكردي اصالحي به مابعدالطبيعاين رساله دوم  اول و ةلمسئنتيجه 

  . دارد انديشي تحكم ورزي و فلسفه براي تأسيس بنياد ديگري در

ورزي، بعنوان هدف نهايي او  فارابي در فلسفه ةدر اينجا مجال ورود به شيو
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اشاره به ويژگي اين  ،نيست اما آنچه ذكر آن مقدور است ا���وفدر كتاب 

هاي فلسفي  رويكرد تحليلي و انتقادي فارابي به ترجمه كتاب گرانسنگ در

آخر باب دوم، يعني فصل  ارابي درف. دهدميرا تشكيل  رسالهاست كه فصلي از 

ترجمه از يك  ةنحو ةپنج اين كتاب، پس از اينكه بحث دقيقي دربار بيست و

، نارضايتي خود از دادهزباني ارائه  شناختي و معرفت ةجنب زبان به زبان ديگر از

 مترجمان و ةمبالغ روي و زياده نهاي فلسفي معاصر را با واژگاني چو ترجمه

كتب ترجمه شده، بيان كرده و آنگاه از اهمال در  زاءحذف برخي از اج

كرده است را ذكر  آنيي از  ها نمونه گزيني اصطالحات سخن گفته و معادل

  ). 571ـ611 :1990، همو(

  اصالح اصطالحات ضرورت ساماندهي به شرحهاي آشفته و . 2ـ7

اله اين رس ةو در مقدما. است شرح رساله زنون كبيرفارابي  از ديگر آثار

 دهد كه مترجمان مسيحي در برخي شرحهاي خود بر آثار ارسطو وميتذكر 

آنطور كه بايد،  اند و هم افزوده مطالبي را گذاشته و مواضعي را كنار ،افلوطين

يي شرح  گونهباين حوزه شود و  وارداين سبب شده تا وي  اند و عمل نكرده

وضعيتي كه ). 108 :8713، همو(ادا كند حق مطلب را  درست را انجام داده و

نوعي آشفتگي در  حكايت از كردهزنون بيان  شرح رسالهمقدمه  فارابي در

برآمده از ناآشنايي شارحان لحاظ يك  كه از داردتفسيرهاي فلسفي  شرحها و

  . ا داردهنشان از قصور فهم فلسفي آن ،ديگر حيث از با زبان اصلي متون است و

يي از ناآشنايي با زبان  نمونه 1- 2/ ا��7�8ا����ظ ا��&���كتاب  فارابي در

بسياري از افرادي كه  گويدميو  هدرمعناي سفسطه بيان ك ةمتون را دربار

از جهل  !دانستندميسوفسطايي را نام يك فرد، بعنوان واضع مكتب سفسطه 

  ). 105 :1404، همو( نسبت به زبان يوناني به اين اشتباه افتادند

آمده است كه  ،برخي از مورخان ةگفتبابي، بنا در يكي از مخطوطات فار

 بهاين سخن، بنا  ؛)182 :1374صفا، (خواندم  بار ارسطو را صد النفسكتاب 

ا:�اض با بررسي مفاد رساله . آن كتاب است ةاحتمال قوي، طعني بر ترجم
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��	�ا���
��آن كتاب يا شرحهاي  ترجمة ةتوان پي برد كه فارابي دربارميهم  

زيرا چنين  ،و راضي نيست داشتهارسطو  ا��8;مشابه كتاب آن موضعي 

محتواي  آيد كه اصطالح مابعدالطبيعه را بدون توجيه خود، ناقل معنا و برمي

 ،سينا هرچند آن را مفيد دانست بيند؛ توجيهي كه بعدها ابنمياولي ن ةفلسف

ولي ا ةهم آن را دليلي قاطع بر پذيرش اصطالح مابعدالطبيعه براي فلسف باز

  .قلمداد نكرد

كندي  +�	- +�. ار��$ رسالةدر  ،صورت رقيقتربشبيه اين موضع فارابي 

تبويب آثار نوشتن كتابهايي چون  اساساً. مشاهده هستهم تا حدي قابل 

�ا��	�� و افالطون�
��، در ا���? 
	> رأ= ا���	�	>ر����  و ار��$ ا:�اض 

سوف از شرحهاي تواند نشان عدم رضايت اين فيلمييك وجه خود 

رفع پيچيدگي مطالب و  منظورب بغداديان بر كتب فلسفه بوده و نواسكندراني و

 ميان آشفتگيهاي شرحها و نجات آن از فلسفه و ساماندهي اصول حكمت و

  . ها باشد ترجمه

هاي تعليم  ها هيچگاه سبب دوري او از حوزه انتقاد فارابي از وضعيت ترجمه

 درس يوحنا ةحوز( حران و) درس ابوبشر متي ةحوز( تعلم در مدارس بغداد و

ديگر مراكز نشد، بلكه برعكس، او عالوه بر شركت در مدارس ياد  و) بن جيالن

درسي خاص خود را هم تشكيل داد و برخي از آثار ارسطو،  ةشده، حوز

حكمت  ةانتقال صحيح انديش ةديگر فالسفه را شرح كرد تا نحو افالطون و

  . ني را نشان دهداسكندرا يوناني و

  مكتب فارابي در ميان مشائيان .3ـ 7

اثر براي او  105مورخان تا ( اثر شناخته شده فارابي 84از مجموع 

ديگر  شرح بر آثار ارسطو، افالطون و ،رساله يا كتاب 16، حدود )اند برشمرده

اين شروح را بايد بر مبناي ). 12ـ80 :1383 آقاياني چاوشي،(فالسفه است 

آثار  هايي از او با شرح نمونه، عبارت ديگرب ؛سيسي ارزيابي كردأنگرش تهمان 

، درصدد است دادهبر اين فلسفه را نشان  ديونان، ضمن آنكه تسلط خو فالسفة



     اره چهارمسال دهم، شم

 1399بهار                          

40 

، مهمتر دوم و ةدر درج تفسير را بياموزاند و نخست چگونگي شرح و ةدر درج

 كنند، نقاط فارق و را منصفانه ارزيابي او ةخواهند فلسفميبراي آيندگان كه 

 اسالمي و ةمشائين دور ديدگاههاي مشترك خود و مياندقيقي حتي 

وديعه بپنهان  افالطوني اسكندريه، بطور آشكارا و ـ  گرايان ارسطويي التقاط

  .گذاردب

شرح آثار فلسفي يونان در عصر بعد از  نقل و ةشهرت فارابي در اصالح شيو

مخالف  كه ظاهراً) 450ـ  505( ينجاست كه حتي ابوحامد غزالآتا  وي

سينا را در بيان مقاصد  ابن سيناست، تنها سخن او و ابن سرسخت فارابي و

سخنان بقيه مشائيان را  افالطون معتبر دانسته و تفسير ارسطو و فيلسوفان و

در اينجا هرچند ). 73ـ83 :1409غزالي، ( مغشوش خوانده است مغلوط و

همراه برا  آن، او گويي باالتر از اما نگفتهارابي غزالي سخني از امتياز فكري ف

  . سقراط دانسته است ارسطو، افالطون و ةالرئيس، شريك فلسف شيخ

كدام  چهار برابر شرحهاي اوست، هر ليفات مستقل فارابي كه بيش ازأاما ت

. سازدميرا  جزئي از نظام فلسفي او ويژه دارد و يدر ساختار فكري وي جايگاه

فعاليت اصلي فارابي، نه بعنوان شارح، بلكه بعنوان فيلسوف  ةنشاناين آثار، 

ارسطو هم  آن را حتي در كار سس، در فراهم آوردن مكتبي است كه نظيرمؤ

فلسفه نداشت  يي با عنوان وفاق دين و لهئچراكه معلم اول، مس ؛توان يافتمين

  . شدله ئف اين مسصر ،درحاليكه بخش زيادي از فعاليت فلسفي معلم دوم

شايد  يت فلسفي فارابي قرار گرفته ولفلسفه كه در كانون فعا وفاق دين و

سياسي او رخ نموده است، بيشترين تطبيق را با  ةجا در فلسف بيشتر از هر

انبوه  راهبردهاي نهضت علمي اسالم دارد؛ موضوعي كه در متون ترجمه و

طون كه آن هم بر افال جمهوريبجز كتاب  ؛يي ندارد تفسيرها، سابقه شرحها و

فارابي در  .فيلسوفانه تدوين شده است نه درك عقالني از دين ةمحور تزكي

�ی�8 2���1كتاب گرانسنگ �توان از ميراث ميدهد كه چگونه مينشان  �راء اه! 

، با الگوي جديدي از نظام سياسي )شيعي( ديني انديشةنفع بفلسفي يونان 
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 موجود اول و ةفصل از آن دربار هطرح كلي كتاب او كه ُن. دست پيدا كرد

آورد كه با ضرورت  مفضل را بياد مي توحيدصفات اوست، درست الگوي رساله 

شروع شده است؛ با اين تفاوت كه  درك صفات او توجه به خالق هستي و

ـ  37 :1986فارابي، ( شكل وجودشناسانه نمود يافته استباينجا،  موضوع در

بحث  و) 127 :همان( يق رئيس مدينه با امامالبته مذهب فارابي در تطب). 54

، 146، 128، 57 :همان(اجتماع  عدالت براي خدا، امام، مردم و عدل و از

  . كندمي، بيشتر خود را آشكار )157

، محقق فرانسوي، حاصل فعاليت )Jean Jolivet/1925-2018( ژان ژوليوه

 ناميده استچهارم را مكتب فكري فارابي  فارابي در قرن سوم و ةگسترد

، استاد )Ian Richard Netton/(1948( و ريچارد نيتون) 15 :1383ژوليوه، (

، از فارابي و مدرسه اونام بتمدن اسالمي در دانشگاه اكستر انگلستان، دركتابي 

معتقد است عالوه بر  و گفتهسخن  )The Age of Farabism( گرايي عصر فارابي

قرن چهارم،  هاي مهم تفكر اسالمي در بن عدي، چهره شاگردان او، مثل يحيي

ابوحيان توحيدي تحت تأثير  همچون ابوسليمان سجستاني، ابوالحسن عامري و

  ). pp etton, 1992:N.1-5( اند فارابي بوده ةشيو

استقالل مكتب فارابي در فلسفه، حتي در اعصار نزديك به  شواهدي دال بر

اسكندراني  آثار يوناني و بر ها تعليقه مانند كاهش شرحها و ؛وجود دارد نيزوي 

توجه به روايت او از فلسفه؛ عطف توجه به آثار او  پنجم و در قرن چهارم و

منتقدان سرسخت فلسفه  فلسفه از طرف مخالفان و عنوان سخن معيار درب

هايي كه  تعليقه شرح و ششم و قرنهاي پنجم و شهرستاني در غزالي و انندم

باجه در  ابن رشد و مثل ابن(اي مغرب اسالمي حكماي بعدي، حتي در سرزمينه

  . اند نوشتهبر برخي كتب او ) قرن ششم

  مشاء ةسينا با شرحها؛ بازخواني فلسف انتقادي ابن ةمواجه .8

زماني خروج از زادگاه خود، بخارا  ةاگرچه در فاصل) 370ـ428(سينا  ابن

ن بدانجا دعوت حاكم شيعي آبتا ورود به آخرين شهري كه  ،)393سال در(
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در سال (يعني اصفهان ـ  تا پايان عمر در آن استقرار داشت رفت و تقريباً

 :1384صفا، ( سفر كرد ،به شهرهاي زيادي بنا به ضرورت يا دعوتـ )414

كز تجمع مربه بغداد يا شهرهايي كه  اما هرگز از ايران خارج نشد و) 13ـ38

  . مشائيان بود، نرفت مترجمان، شارحان و

تفسيرها  سينا، چندان ترجمه مطرح نبود بلكه بازار شرحها و ابن در دوران

زنده  )385 حدود( نديم كه تا اواخر قرن چهارم رونق زيادي داشت؛ اگرچه ابن

هاي اندكي از  شود، نمونهميسينا محسوب  به اين معنا معاصر ابن بود و

نديم،  ناب( آورده استمثال را مترجماني كه خود او شاهد بوده  ها و ترجمه

 الرئيس بيشتر با آثار شيخ ةبنابرين، طبيعي است كه مواجه). 445 :1381

 ،عين حال در. ها ترجمه تا مترجمان و باشدمعلمان فلسفه  شارحان، مفسران و

بكارگيري  اصطالحات توجه دارد و در هم به الفاظ و او هم دربند معاني است و

بتعبير ابراهيم مدكور در مقدمه ؛ الفاظ و اصطالحات يوناني بسيار محتاط است

مدكور، ( كندميندرت استفاده بالرئيس اصطالحات يوناني را  ، شيخشفاءكتاب 

1391: 14 .(  

  . دهيمميزير مورد بحث قرار  ةاو را در سه مرحل ةمواجه

  مناقشه در اصطالح مابعدالطبيعه .1ـ  8

 ةني وي دربارطوال ةتوان مباحثميدر اين زمينه را  سينا ابنمهمترين نگرش 

را بايد در اين مناقشه . ديد ا��	�ت �A�ء اصطالح مابعدالطبيعه در كتاب

سخن . زدگي در بكارگيري اصطالحات فلسفي ارزيابي كرد راستاي نقد يوناني

در باب چگونگي تطبيق اصطالح مابعدالطبيعه با محتواي كتاب ارسطو، قبل از 


وي توسط فارابي در رساله ����3�B ا:�اض ��	صورت يك بارسطو،  ��ا��

 ةرسال نگارش يكي از داليل اساساً و) 59 :1387فارابي، ( بحث مطرح شده بود

نارسايي اين اصطالح  سينا از اما ابن. مزبور رفع ابهامات معناي مابعدالطبيعه بود

   .، سخن ميگويدبراي مقاصدي كه در محتواي كتاب وجود دارد

سينا در مورد قابل فهم نبودن  ن ابنجاي خود بحث شده است كه سخ در
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معني ببلكه  ،معني مشكل بودن مطالب آنبمابعدالطبيعه ارسطو براي وي، نه 

يي كه  عقيده ؛اولي است ةقبول نداشتن همين معناي مابعدالطبيعه براي فلسف

�ا��	�� ةپس از دستيابي به رسالحتي �
�� نيزاز فارابي  ارسطو ا:�اض 

جايگزيني اصطالح ). 281ـ311 :1396ديباجي، ( ستهمچنان باقي مانده ا

الرئيس را با نخستين  الهيات بجاي مابعدالطبيعه، رويكرد قابل انطباق شيخ

  . دهدميحكمي مورد بحث مقاله، نشان  راهبرد نهضت علمي و

سينا در مورد اصطالح مابعدالطبيعه در  غير از آنچه مربوط به مناقشه ابن

را مفسران مشائي و بغدادي  شارحان و ةوضع وي دربارشد، م ذكر الهيات شفاء

���- مقدمه  :ديد كه عبارتند ازاو نيز در پنج اثر ديگر  دستكمتوان مي
<		��Cه ،ا���	3�ف، ا�&�Eت، ا��F��عالوه بر . �7�8 ا��C�ءو �����  ا��

له يافت ئاين مسدر مورد مناظرات نيز قرائني  در برخي از مكاتبات و ،اينها

  . ودشمي

  مشائيان ةانتقاد از شيو .2ـ8

 خردسالي و ة، معلم دور)خودنوشت ةيا زندگينام(» سيره«الرئيس در شيخ

رياضي فرا گرفت،  نوجواني خود، عبداهللا ناتلي كه مدتي در بخارا از او منطق و

رياضي توصيف  فاقد توانايي الزم براي درك مسائل عميق منطق و ضعيف ورا 

مشائيان ارتباط  با ناتلي، اهل طبرستان بود و). 24 :9851سينا،  ابن( كندمي

هم  يك رساله ترجمه شده در علم طب را بصره بود و در زيرا مدتي را ،داشت

  . اصالح كرد

سينا، در پاسخ به  است كه ابن آمده همين زندگينامه همچنين در

نديم خود، براي نوشتن شرح بر  درخواست ابوعبيد جوزجاني، شاگرد و

آنچه از اين  توانم ازميگويد فرصت اين كار را ندارم ولي مي ،بهاي ارسطوكتا

). 29 :همان( نظرم صحيح است كتابي بنويسمب) اهتفسير آن مشائيان و( علوم

سينا اعتماد چنداني  توان نتيجه گرفت كه ابنميدو مطلب ذكر شده  بر هر بنا

برخي از  نداشته ولوم دانش آنها براي شرح درست ع به مشائيان و ميزان علم و
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  . دانسته استميبسياري را نادرست  شرحها را صحيح و

ييدي بر اين مطلب خواهيم يافت أمراجعه كنيم ت ا����F�ت اگر به كتاب

حتي از كساني چون . تفسيرهاي فلسفي انتقاد دارد كه او به اغلب شرحها و

كند كه ميشزد له را گوئهمين مس برد ومياسكندر افروديسي و تامستيوس نام 

اند  گاهي به صواب بوده ارسطو گاهي به خطا و منطق شرح ا در تبيين وهآن

 ،در اينجا بايد اشاره كرد كه برخي محققان غربي). 237-337 :1371، همو(

سينا در  با عبارات ابن )Tjitze Jacobs De Boer/1866-1942( مثل دبور

حال حاضر  فته است دراز اينكه او گ برخورد گزينشي كرده و المباحثات

، )375همان، ( يحيي نحوي هستم تامستيوس و آثار اسكندر و ةمشغول مطالع

مذهب  ةكه شروح سطحي تامستيوس دربار نتيجه گرفته است كه هرجا بغلط

 در ؛)141 :1362دبور، ( گزيدميكرد، آن را برميرا جلب  سينا ارسطو نظر ابن

 دو سينا هر در واقع ابن. كندميد له اين ادعا را رئصورتي كه تحقيق در مس

  . دسته را نقد كرده است

ساز  مترجمان بغدادي را آنقدر مشكل له بدفهمي شارحان وئسينا مس ابن 

) 372 :1371سينا،  ابن(خردان بغدادي  با تعبير كم المباحثاتداند كه در مي

ف االنصاگويد كتاب ميا ياد كرده و هاز آن )375 :همان(مقصرند  كه جاهل و

ليف أگروه ت ن دوايمداوري مسائل اختالفي  را در المشرقيين بين المغربيين و

خطاهايي كه مفسران  وارد است و اثولوجياآن نقدهايي كه بر  در كرده و

اين كتاب كه بنا بر ). جاهمان(اند را مطرح نموده است  ارسطو دچار آن شده

ن در دست نيست، مگر سينا بوده، اكنو ، بزرگترين اثر ابنالمباحثاتگزارش 

�ا��	��بخش كوچكي از آن كه مشتمل بر شرح بخشي از �
��) ا�Gم كتاب( 

عبدالرحمن بدوي . ستا اثولوجيا بخشي از ارسطو و كتاب النفسفقراتي از  و

منتشركرده  العرب ارسطو عنداين سه بخش كوچك را در كتابي تحت عنوان 

منظورش از  مشائيان بغداد بوده و سينا از مشرقيها، گفته است كه مراد ابن و

: 1978بدوي، ( است مغربيها شارحاني مانند اسكندر، تامستيوس و يحيي نحوي
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نوعي شرح انتقادي  الالمكند كه شرح كتاب ميو در توضيحات خود بيان ا ).24

الرئيس در اين كتاب از  شيخ .نه وابسته به متن است اما نه شرح كامل است و

 يصورت گزينشبمهم مثل تامستيوس پيروي نكرده بلكه  از شارحانهيچكدام 

 )مغربي مشرقي و(گروه شارحان  دو هر داده و آراءمطالبي را مورد بررسي قرار 

  ). 31 :همان( هم پرداخته است گاهي حتي به نقد نظر ارسطو نقد كرده و را

به مشائيان نسبت الرئيس  برخي از قرائني كه بر ديدگاه انتقادي شيخ 

االت ابوالقاسم كرماني، برخورد با ؤاو به س توان در پاسخ تندميت دارد را دالل

بن زكرياي رازي و نقد ابوالفرج طبيب عراقي  محمد طعن بر ابوعلي مسكويه و

براي نمونه، . ، ديدشمردهناتوان  منطق ضعيف و ا را يا در علم الهي يا درهكه آن

در ترجمه  هه در بغداد بود وكه بيش از يك د) 320ـ421( مسكويه ابن ةدربار

�هيا اصالح برخي كتب مثل ��Bمشاركت داشت، داستاني از مالقات  ا����- ا�

كرده سينا با تندي با وي برخورد  ابن آن ظاهراً سينا نقل شده كه در با ابن

رسد اين برخورد برخالف ديدگاه برخي نويسندگان كه آن را مينظر ب، اما است

افرادي است  بهاعتمادي  بي ةاند، مرتبط با همان انديش نوعي بداخالقي دانسته

  . اند مكتب بغداد همراه بوده كه با

 ةابوريحان بيروني دربار ةپاسخ به نام سينا در همچنين تعبيري كه ابن

او را در علم الهي،  و هبرد بكار )250ـ313(بن زكرياي رازي  ابوبكر محمد

 ثمر و يعني كسي كه به زحمت بيالمتكلف الفضولي في شروحه في االهيات، 

سينا،  ابن(ه است با دخالت بيجا به شرح مسائل الهيات پرداخته است، ناميد

نوبت  رازي دو .مسكويه ارزيابي كرد بايد مانند برخورد با ابنرا ، )127 :1335

رياست بيمارستان بغداد  دوم براي تعليم و اول براي تحصيل و( به بغداد رفت

افرادي  درس او ةو چنانكه مسعودي گفته است در حلق) در زمان المعتضد

 و از مترجمان وا .)6 :1357مسعودي، ( بن عدي حضور داشتند  چون يحيي

از  ،شرح يك مقاله منطقي از اسكندر افالطون و نواميس ةترجم .شارحان بود

 ةسينا، فارابي هم در رسال ديدگاه رازي در علم الهي را قبل از ابن. آثار اوست
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  . ، نقد كرده بود��د 1J/ ا��از= 2/ ا��H1 ا���/ا

معني رويكرد ببلكه بايد  شمردهسينا را نبايد نقدانكاري  نگاه انتقادي ابن

تمام مترجمان،  به آثار سينا تقريباً ابن. حكمت تلقي نمود استقاللي به فلسفه و

به  و نقل حضور داشته ديگر مراكز ترجمه و مفسراني كه در بغداد و شارحان و

اين مورد يك استثنا  در. نگردمياند با نگاه انتقادي  شرح پرداخته ليف وأت

با  المباحثاتسينا در آخر كتاب  ابن. آن ابونصر فارابي است وجود دارد و

 گويد نبايد ابونصر فارابي را با اين قومميو  ستايدمي را عبارات عجيبي او

چه  ؛را به بزرگي پاس داشت او مقام دباي يكي دانست و )بغداديان مشائيان و(

گويي خداوند اسباب  گذشتگان است و ةبرترين فرد در ميان هم بسا او

 هم به ديگران فايده رساند ا را فراهم كرد تا هم استفاده برد وهبا آن همراهي او

اين قرابت فكري خود دليل ديگري بر وحدت رويكرد ). 27: 1335سينا،  ابن(

نشان از كار  است و شرح و  ه با جريان ترجمهمواجه فيلسوف در اين دو

  . جهان اسالمي دارد تحكيم حكمت در حكيم براي تأسيس و مشترك اين دو

  رياست بر فلسفه مشاء اصالح شده  .3ـ8

در كنار تمجيد  ،)1ـ2: 1405( ���- ا���C�		>سينا در مقدمه  ابن

اد او از مشائيان چه ارسطو، مشائيان را سخت مورد انتقاد قرار داده است اما مر

از آنان  ا، آثار مشائي زيادي نوشته وهچرا با وجود انتقاد از آن ند؟ وهستكساني 

مراد او از مشائيان،  ؟پاسخ بطور خالصه اينست كه ظاهراًكرده استجانبداري 

شارحان  مكتب مسيحيان و اسكندراني و ةاول، دور ةارسطوئيان دور ةهم

و  11: 1394ديباجي، (ميكند انتقاد  خير بيشترگروه ااز البته  ؛بغدادي است

سينا خود را در تأسيس  آمده، ابن شفاءكه در مقدمه كتاب  بعالوه، آنطور). 29

عبارتهاي مقدمه  از. )10 :1391سينا،  ابن(داند مياين فلسفه با ارسطو شريك 

و اين فلسفه را اخوبي اين مطلب قابل استنباط است كه نيز ب المشرقيين حکمة

مشاء اصالح  ةكرده قبول دارد و از فلسف آن ايجاد شرط اصالحاتي كه خود درب

 زبان و اين موضع، چنانكه اشاره شد، با .)3 :1405، همو(كند ميشده حمايت 
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 داشت؛ يعني فارابي هم مترجمان و وجود نيزدر آثار فارابي  ،ديگر يادبيات

احياي  مقام فلسفه وبراي پاسداشت  اماشارحان را مورد انتقاد قرار داد 

نوآفريني در آنها  بسط و به اصالح مطالب فلسفي و همراه شد و هاحكمت، با آن

  . پرداخت

سينا به تجميع آراء صائب در فلسفة مشاء، نقد شرح و تفسيرهاي  اهتمام ابن

ضعيف و نادرست و بيشتر از همه خالقيت و نوآوري او در ارائة مباحث و تحكيم 

سنت شرح و تعليقه و تفسيرنويسي از ارسطو بسمت آثار خود آنها، باعث شد تا 

حتي  يي كه پس از وي تقريباً همة متعاطيان حكمت و او بچرخد؛ بگونه

مشرب، بجاي نوشتن شرح و تفسير و احياناً نقد بر كتب  متكلمان فيلسوف

. اند سينا و فارابي شرح و تعليقه نوشته ترجمه شده ارسطو و افالطون، بر آثار ابن

رشد بود كه هرچند بر برخي  در اين مورد يك استثنا وجود داشت و آن هم ابن

او بظاهر منتقد . سينا ننوشت از آثار فارابي شرح نوشت اما شرحي بر آثار ابن

�ا��	�� تفسيرسينا بود و در كتابهايي همچون  ابن�
��به نقد  ا�����2 *��2-و  

سينا خود  رشد به ابن هاي فراوان ابناگرچه نقد. الرئيس پرداخته است آراء شيخ

نشانة توجه عميق او به نقش محوري او در حكمت است و حتي بنظر برخي 

، استاد مطالعات اسالمي )Amos Bertolacci( نويسندگان غربي ـ مانند برتوالچي

الرئيس  دانشگاه لوكا در ايتاليا، ناشي از شيفتگي باطني او به انديشه فلسفي شيخ

هم  رشد را سينا سرانجام ابن اما جايگاه ابن ،)lacci, 2013: P.37Berto( است

ورزي  همان فلسفه 32! ا��'�ل وادار نمود تا در آثاري چون الكشف و

  . بيازمايدـ  دانستميقابل انتقاد آن را كه ـ  سينا را غيرارسطويي ابن

  گيري نتيجهجمعبندي و 

 حدود از ،است غرب مياسال مطالعات از نهضت ترجمه كه برگرفته اصطالح

است،  پديد آمده، ربيغنگاري علم و فلسفه، در ادبيات  اريخت در پيش قرن يك

بجاي نهضت علمي اسالمي در قرنهاي دوم تا پنجم بكار  بغلطاين اصطالح،  اما

ها، نهضت  رسمي ترجمه ةاساس مستندات تاريخي، پيش از توسع بر. رودمي
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 ةاين نهضت راهبردهايي به جامع. بود آمده علمي فراگيري در اسالم بوجود

نسبي در فعاليت فلسفي سه حكيم بزرگ  اسالمي عرضه كرد كه بطور

با  هاآن ةدر مواجه ابوعلي سينا، و مسلمان، ابويوسف كندي، ابونصر فارابي و

  . متون ترجمه، قابل بررسي است علوم اوائل و

 او. پرداختن هخود به ترجماما ، با مترجمان همراه بودابويوسف كندي 

. هاي علمي تشكيل داد كه يكي از وظايف آنها ترجمه برخي كتب بود حلقه

بعد بدليل گرايش شيعي از آنجا اما الحكمه بود  هرچند در مقطعي، عضو بيت

هاي حكمت مبتني بر راهبردهاي  تثبيت پايه با رويكرد كشف و وي .اخراج شد

ين حيث با معاصران مسيحي از ا پرداخت ومينهضت علمي به فعاليت فلسفي 

فلسفي،  در كنار تأليف دهها اثر علمي و كندي. الحكمه متمايز بود خود در بيت

براي  و انتخاب واژگان مناسبترجمه اصالح متون  شناختي به با نگاهي روش

به اين ترتيب از  پرداخت وميسرياني  يي از اصطالحات يوناني، ايراني و پاره

برابر  در برد اماميطراحي فهم عقالني از دين بهره نفع بشرحها  ها و ترجمه

با معتزليان  نظراز اين  داد وميآموزهاي وحياني به عقالنيت برتري ن

افق  مكتب حكمت اسالمي را در ةتوانست طليع او. متفاوت بودالحكمه  بيت

  . كند فكري مسلمانان آشكار

شهرهاي ديگر  و در بغداد شارحان با مترجمان وابونصر فارابي مدت زيادي 

 شرحها، گاهي ها و اصالحي خود به ترجمه او با رويكرد انتقادي و .همراه بود

برخي از آثار او  .كردميگوشزد  را فالسفه مقاصد مسيحي از تعبير شارحان سوء

كنار  اختصاص داد تا درافالطون و ديگر فالسفه ، ارسطو خود را به شرح آراء

شرح درست را چنانكه  ة، نحودكتب فلسفي خوم ءي از اجزاي فراهم آمدن پاره

 اغراض مابعدالطبيعه رساله .بيان كرده بود، آموزش دهد رساله زنوندر شرح 

هاي فلسفه  ادامه سنت كندي در رساله ، درآثار افالطون تبويبرساله  و ارسطو

بخشي  آنها و روشني ةبراي شناخت دقيق فلسف، +�	- +�. ار��$ اولي و

في  ا��&���1- ا����ظ ماننددر برخي آثار خود  فارابي. دمفهوم فلسفه بو
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  .ه استكرد انتقادزدگي  از يوناني، المنطق

حكمي اسالم  راهبردهاي نهضت علمي و فارابيمهمتر از آثار شرح، تأليفات 

او در بغداد، لقب معلم ثاني را براي  ةفعاليت فلسفي گسترد. ميدهدنشان  را

اين مكتب، . آورد براي نظام فلسفيش پديد وي و عنوان مكتب فارابي را

شرح، به  هاي چرخش متعاطيان مسلمان فلسفه از كتب ترجمه و زمينه

براي  اسالم را معنا نمود و ةورزي در حوز ديدگاههاي وي را فراهم كرد و فلسفه

  . شد آن معيار

او هرچند . نرفت هاي مرتبط با ترجمه حوزه وسينا هيچگاه به بغداد  ابن

مشائيان، از جمله  ةشمارد ولي همميممتاز  و را فيلسوف كامل وارسط

عباسي را در چند اثر خود مورد انتقاد قرار  ةترجم ةمترجمان مسيحي دور

شارح كه جز اندكي از  سينا از مشائيان مترجم و انتقادات ابن. داده است

وائل علوم ا معني انكاربشود، ميفارابي، همه را شامل  انندم ،پيشين ةفالسف

مكتب مشاء «توان با تعبير مينيست بلكه با رويكرد استقالل فكري است كه 

  . آن ياد كرد از» اصالح شده

كليد  مناقشه در اصطالح مابعدالطبيعه، مبدأ نگرش نوين او در فلسفه و 

اصطالح الهيات  گزينششناخت تفاوت رويكرد وي به حكمت است؛ چنانكه 

جديد در  بابيحكمي اسالم انطباق دارد،  و روشني با راهبرد نهضت علميبكه 

تعليقه بر آثار گذشتگان، بجز  شرح و همينطور، اعراض او از. اولي است ةفلسف

يك شرح انتقادي كه ماهيت داوري دارد، نشانگر استقالل مكتب او در فلسفه 

رياست او بر مكتب فلسفه  محوريت و آغاز و نويسي شرح ةپايان دادن به دور و

  . استـ با قيد اصالح شده ـ مشاء 

  منابع

  .قرآن كريم

  .نهج البالغه

  .هرمس: ، تهرانمقدمه كتابشناسي توصيفي فارابي) 1383(آقاياني چاوشي، جعفر 
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	�ء ا���ب) ق1428(علي، نورالدين  آل� �  .القاري دار :، بيروتا���م ا���دق �	� ��

حامد  ، تقديم و تصحيح، ا�
	��� ا����������ب ا��
�ب) 1382(الدين  اشكوري، قطب

   .نشر مكتوب: صدقي و سيدابراهيم ديباجي، تهران

: ، ترجمه احمد آرام، تهراناحياء فكر ديني در اسالم) 1346(اقبال الهوري، محمد 

   .رسالت قلم

، تحقيق محمد ابوالفضل 20، جزءشرح نهج البالغه) 1387(ابن ابي الحديد، عبدالحميد 

  .دار احياء التراث العربي: ابراهيم، بيروت

� ا�	������) ق1405(سينا  ابن�   .اهللا مرعشي يتآكتابخانه : ، قم��

  .ا��یة دار االفاق: ، تحقيق ماجد فخري، بيروتا�!��ه )م1985(ـــ ــــــــــ

� ����� ا�� ری��ن ا����و��«) ق1335(ـــ ــــــــــ� �، در »ا#"�!  �� ا����

  .ان بي: الدين صبري الكردي، قاهره ، تصحيح محيجامع البدايع

  .بيدار: ، تحقيق محسن بيدارفر، قما�	��$#�ت )1371(ـــ ــــــــــ

�) 1391(ـــ ــــــــــ�، مراجعه ابراهيم مدكور، تحقيق جورج  1، جا��&�ء، ا�	�

  .اهللا مرعشي كتابخانه آيت: قنواتي و ديگران، قم

شريف : قم، �ج ا�	-	�م , +�ری) �
	�ء ا��'�م) 1363( طاووس، على بن موسى ابن

  .رضي

   .دار الذخائر: قم، �-0 ا�2��ات و ��-0 ا�/��دات )ق1411(ـــ ــــــــــ

  .اساطير: ، ترجمه محمدرضا تجدد، تهرانا�&-�34 )1381(نديم، محمد بن اسحاق  ابن


���5 ��2 ا�/�ب) ق1413(بدوي، عبدالرحمن   .بيدار: ، قم)اثولوجيا( ا

   .مطبوعاتوكاله ال: ، كويتار4�� ��2 ا�/�ب) م1978(ـــ ــــــــــ

، ترجمه اكبر داناسرشت، ا�89ر ا������ �� ا���ون ا����6�) 1386( ابوريحان، بيروني

  .اميركبير: تهران

، مجله تاريخ فلسفه، »فارابي و خوانش فلسفي از الحروف«) 1395(پورحسن، قاسم 

 .7ـ28، ص4شماره 

   .ان بي: ، تحقيق حسن سندوبي، قاهرهر�4;:) ق1352(جاحظ، عمرو بن بحر 

  .نشر علم: ، تهرانحيات فكري سياسي امامان شيعه) 1393(جعفريان، رسول 

 .هرمس: ، تهرانمقدمه كتابشناسي توصيفي فارابي) 1383(ژوليوه، ژان 

  .عطايي: ، ترجمه عباس شوقي، تهرانتاريخ فلسفه در اسالم) 1362(ج . دبور، تي
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، 2، ج)) ا��=	> A-�زوري+�ریترجمه ( ��<ا��=	>مقدمه ) 1389(الدين   دري، ضياء

 .بنياد حكمت اسالمي صدرا: تهران

تمايز معناشناختي ـ تاريخي الهيات و مابعدالطبيعه «) 1396(ديباجي، سيدمحمدعلي 

 .125ـ 138، ص17، شماره دوفصلنامه الهيات تطبيقي، »در حكمت سينوي

، شماره فهفصلنامه تاريخ فلس، »سينا و فلسفة مشاء نسبت ابن«) 1394(ـــ ــــــــــ

 .11ـ  32، ص23

  .حزم دار ابن: ، بيروت+�ری) ا�6
&�ء) ق1424(الدين  سيوطي، جالل

مجمع البحوث : آباد ، اسالما�=�C2 و Bرا;� ا�&
!&��) م1974(شاه ولي، عبدالرحمن 

 .!ا&%$��

   .دانشگاه تهران: ، تهران1ج، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي) 1374( اهللا ذبيح، صفا

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، تهران1 ، جسينا نامه ابن جشن) 1384(ـــ ــــــــــ

   .جامعة مدرسين: ، قماسالم و انسان معاصر) 1382(طباطبايي، سيدمحمدحسين 

، بكوشش سيدهادي )شيعه( مجموعه مذاكرات با هانري كربن) 1392(ـــ ــــــــــ

   .بوستان كتاب: خسروشاهي، قم

: ، تحقيق سيدمحمدالباقر الموسوي، بيروتا�$D'�ج )ق1410(احمد  طبرسي، ابومنصور

 ).ع(اهل البيت  �'%�!

دار : الدين، بيروت ، تحقيق احمد شمسا�	��H �� ا�FGل) ق1409(غزالي، ابوحامد 

  .الكتب العلميه

 �)! : ، بيروتا�2را4> K ا���J> و ا����> ا�!=��I>ء، ���4ا) م2001(العلي، صالح احمد 

 .بوعات للتوزيع و النشرالمط

   .علمي و فرهنگي: ، ترجمة حسين خديو جم، تهرانا$��ء ا�/
�م) 1364(فارابي، ابونصر 


!&,) 1387(ـــ ــــــــــ   .علمي و فرهنگي: ، ترجمة سعيد رحيميان، تهرانر�4;: 

�) ق1404(ـــ ــــــــــ�, ا�	� <
	/D!	الزهراء: ، تحقيق محسن مهدي، تهرانا��&�ظ ا�.  


�) م1986(ـــ ــــــــــM�&ا� ��2ی	راء اه: ا�Bدار المشرق: ، مقدمه نصري نادر، بيروت.  

  .دار المشرق: ، تحقيق محسن مهدي، بيروتا���وف) م1990(ـــ ــــــــــ

: ، بكوشش بهين دارايي، تهرانتاريخ الحكماء) 1371(قفطي، ابوالحسن علي بن يوسف 

  . دانشگاه تهران

نشر : زاده، تهران ، ترجمه صادق حسن1، جا�=�, )1386( كليني، محمد بن يعقوب
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 .قائم آل محمد

 ة*�ه� ، تحقيق محمدهادي ابوريده، ر�4;: ا�=�C2 ا�&
!&��) 1369(كندي، ابويوسف 

  . دار الفكر العربي

، تحقيق )افلوطين عند العرب(اثولوجيا در » مقدمه اثولوجيا«) ق1413(ـــ ــــــــــ

  . اربيد: عبدالرحمن بدوي، قم

 حنائيمحمدسعيد  ةترجم، ربيعتفكر يوناني فرهنگ ) 1381(گوتاس، ديميتري 

   .نشر دانشگاهي: ، تهرانكاشاني

  .سروش: ، تهرانيزنترجمه بهرام نوا، بيت الحكمه) 1393 ( جاناتانليونز، 

: ، قم1، جالشفاء، المنطقسينا،  ابن: ، در+���P ا��&�ء ���2�) 1391(مدكور، ابراهيم 

 .اهللا مرعشي نه آيتكتابخا

  . دار احياء التراث العربي: ، بيروت��Qرا��Iار) ق1403(مجلسي، محمدباقر 

، تصحيح عبداهللا اسماعيل الصاوي، ا�D���� وا��Aاف) 1357(مسعودي، علي بن الحسين 

  .المثني �,+�!: بغداد

  . ورسر: ، ترجمة محمدباقر مجلسي، قمرساله توحيد) 1381(مفضل، ابومحمد بن عمر 

  .ا�
,+�! ا���ری!: ، نجفا�ر�Aد )ق 1382(مفيد، محمد بن محمد بن النعمان 

   .دارالمشرق: ، بيروت���D� ��2ب ا���وف �راQ,) م1990(مهدي، محسن 

4F&> )  م1987(نعمه، عبداهللا �� . ا&%$��!دار الكتاب : ، قم/>ا�

ي و موسي بمسعود رج ةترجم، هاي شرقي تمدن غرب ريشه) 1387. (ما نجا، سونهاب

   .دانشگاه تهران: ، تهرانعنبري
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