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Work and the Future Prospects 

 

It is already more than a hundred years ago that the Natural 

Philosophy and Metaphysics parts of Avicenna’s famous philosophical 

encyclopaedia al-Shifāʾ (The Cure) were published by the printing 

house of the Dār al-Funūn (‘Polytechnic’) academy at Tehran. This 

printing, which is usually referred to as the ‘Tehran lithographic 

edition’, is a milestone in Avicenna studies based on Arabic sources. It 

increased the level of attention for The Cure at a national and 

international level. About half a century after publication of the above 

edition, the first three volumes of the Natural Philosophy (al-

Ṭabīʿiyyāt) part of The Cure were translated into Persian by Muḥammad 

ʿAlī  Furūghī  (b. 1294/1877,  d.  1321/1942). It was this translation 

which incited the famous Iranian scholar Mīrzā Mahdī Mudarris 

Ashtiyānī (b. 1306/1888-89,  d. 1372/ 1952-53) to write a critical study 

of it, both textually and philosophically. Outside Iran,  the  Physics of  

the  Natural Philosophy part of The Cure  was published four times: in 

Egypt, Lebanon, Turkey, and the United States. It is especially the 

Cairo printing (begun in the nineteen-fifties and the first of the 

editions just mentioned) which had a huge impact, especially among 

Arabists, who until then mostly had no knowledge of or interest in the 

Latin Avicenna tradition, which goes back some nine-hundred years. 
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With the modern printings of the Arabic text and the studies and 

translations that are based on it, one could say that Avicenna truly 

‘went global’ for a second time, after his huge imprint on Western 

Europe in medieval and Renaissance times. In this paper, I shall first 

discuss some codicological issues connected with the Physics of The 

Cure. In the second part I shall discuss the existing editions of this text, 

with an emphasis on their methodology in the selection and use of 

textual witnesses from among the numerous manuscript copies 

preserved around the world. In the eleventh and twelfth centuries CE, 

the translation of Arabic works into Latin led to the spread of the ideas 

of Islamic philosophers among the Christian and Jewish thinkers in 

medieval Europe. Also, the translation of Ibn Sīnā's works, especially 

al-Shifa (the Cure), and works such as al-Ghazali's Maqasid al Falasifa 

(The Aims of the Philosophers), which were clearly influenced by Ibn 

Sīnā's thoughts, was an important step in introducing Ibn Sīnā's 

natural philosophy's teachings to medieval Western thinkers. Among 

these thinkers are included Albert the Great (d. 1280), Thomas 

Aquinas (d.1274), and Roger Bacon (d. 1292). About three centuries 

after Ibn Sīnā, Jean Buridan (d. c. 1359 - c. 1362) emerged, and perhaps 

none of the medieval European thinkers was as influential as him in 

laying the groundwork for the emergence of modern science. Of 

course, non-Aristotelian concepts were introduced in the context of 

theological texts in the works of thinkers before Buridan such as 

Francis of Marchia (d. 1344), but it was for the first time in the Middle 

Ages that Buridan expressed the "theory of impetus" in explaining the 

projectile motion. Buridan wrote several commentaries on Aristotle's 

Physics, and in one of these commentaries he explicitly raised his 

critical remarks on Aristotle and proposed the "theory of impetus". 
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 74 -5صفحات ، 9711، بهار و تابستان 73خرد، شماره جاویدان

 الشفاء «فّن سماع طبیعی»
یابی وضع کنونی  انداز آیندهو چشمتصحیح متن  ارز

 *محمّد جواد اسماعیلی                                                                        

 چکیده
شار جمله      سال از انت صد  شفاء های طبیعیات و الهیات بیش از  شنامه  ،ال   دان

سفی ابن     شهور فل و  گذرد. اين اثر دمی در تهران دارالفنون ةدر مطبع سینا، م
ست  جلدی که به  سنگی طهران »ويرا ست،  « چاپ  م مه بنايیسنگ نامبردار ا

فات به الت اين اثر .بايد قلمداد گردددر منابع عربی پژوهی سینا  ابن ةدر عرص 
شفاء کتاب  سطح ملی و بین  ال ريب به قدر ايران  المللی فزونی بخشید. را در 

ی  به همّت محمد عل الشفاءنخست طبیعیّات  نیم قرن پس از نشر آن، سه فنّ  
شد    (9311-9739) فروغی سی ترجمه  شار  . به فار  بود که ین ترجمههمانت

را بر آن داشت تا مناقشات خود   (9368-9773) آشتیانی مدرس میرزا مهدی
صیل  را  سفی بیان ک     متن به ترجمه کتاب از منظر ناظربه تف سی و فل ند.  شنا

بنان،  در چهار کشور مصر، لبه ترتیب  الشفاءسماع طبیعی  بیرون از ايران، فنّ
شر يافت و قلمرو پژوهش در باب طبیعت  سی    ترکیه و آمريکا ن   سینا نابشنا

سطح جهانی  سترده  در  شد.  تگ در اين میان، چاپ قاهره )که در اوايل دهه  ر 
کنار چاپ سااانگی طهران ترثیری در میالدی انتشاااارغ آغاز شاااد(  9191

آورد   مبتنی بر منابع عربی پديدپژوهی سنّت ابن سینا   شگرف بر پژوهشگران  
پژوهی التینی که قدمتی نهصد ساله    که تا آن روزگار عمدتاً از سنّت ابن سینا  

های  یحبر پايه تصح .کردندمینابراز  بداننیز تمايلی داشتند و نداشت آگاهی 
ت توان گفهای مبتنی بر آن متن، میامروزی متن عربی و مطالعات  و ترجمه

                                                           
 esmaeili@irip.ac.ir . رايانامه:عضو هیرت علمی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ايران *

 3/9/9711تاريخ پذيرغ:   37/1/9711تاريخ ارسال:    

mailto:esmaeili@irip.ac.ir


   99                                                   ضع کنونی تصحیح متن و ارزيابی و الشفا« فنّ سماع طبیعی»
 

انه و های میکه ابن سااینا حقیقتاً پس از ترثیر شااگرفی که بر اروپا در سااده  
رتبط م منابع ابتدانوشتار  رنسانس داشته است، ديگر بار، جهانی شد. در اين     

سخه  با سی فنّ   ن شفاء سماع طبیعی   شنا سی خواهم  ال کرد. در بخش  را برر
های انتخاب نسااخه ةرا از نظر نحوکتاب اين از موجود پنج تصااحیح دوم، 

 .   کرد مارزيابی خواهپراکنده در جهان، 

صحیح  ، روغ تشناسی، فنّ سماع طبیعی، نسخهالشفاءابن سینا، : هاهواژکلید
 .متن

 در سیاق فلسفی و تاریخی « فنّ سماع طبیعی»و  الشفاءدرآمد: . 9

های منطق، طبیعیّات،  ای اساات فلساافی شااامل دانشابن سااینا دانشاانامه 9الشاافاءکتاب 
ز ا الشاافاءدر کتاب « جمله»رياضاایّات و الهیّات. ابن سااینا اين چهار دانش را با تعبیر  

ده است و در مجموع   نامی دارای شماری فن  نیزرا جمله است. هر  يکديگر متمايز کرده 
ه فن، طبیعیّات دارای هشااات فن، ی نُگردد: منطق دارارا شاااامل می بیسااات و دو فن

شاااماری مقاله و هر  دارای رياضااایّات دارای چهار فن و الهیّات دارای ين فن. هر فن
شااماری فصاال اساات. آنبه جالب توجّه اساات اين اساات که الهیّات، فنّ   دارایمقاله 

ست و بر پاية ترتیب فنون می       شده ا شمرده  شمرده     سیزدهم  ست و دوم  ست فنّ بی باي
توان برای اين ترتیب قلمداد کرد اين است که جملة منطق   شد. محمل نیکويی که می می

و در نتیجه الهیّات   شاااده باشاااداغ همگی به عنوان دانش ابزاری لحاظ گانهبا فنون نه
 لحاظ شده است.   الشفاءکتاب  هایسیزدهمین فنّ از فنون دانش

ست    صورت، آنبه در اينجا باي ستین فنّ از فنون طبیعیّات        ةدر هر  ست نخ سی ا برر
سماع طبیعی نام دارد    ا ست: مقال  وست که فنّ  صل،   ةدارای چهار مقاله ا اول: پانزده ف

چهارم: پانزده فصال و در   ةساوم: چهارده فصال، و مقال   ةدوم: سایزده فصال، مقال   ةمقال
مباحثی که در اين کتاب مطرح شاده عبارت    وع دارای پنجاه و هفت فصال اسات.  مجم
سااات از مبادی، طبیعت، حرکت، مکان، زمان، نامتناهی و خالء که عمدتًا با مباح                 ا

کتاب سااماع طبیعی )طبیعیّات( ارسااطو هماهنگی دارد جز اينکه کتاب ارسااطو دارای    
بايد اشاره کرد که سماع    فصل است.  هشت مقاله است و در مجموع دارای هفتاد و ين   

باب طبیعیّات. اين تعبیر       ترجمه  3طبیعی ای اسااات از همان عنوان کتاب ارساااطو در 
شمندان پیش از وی به کار می    سطويی با آنبه اندي شت  تفاوتبردند ار ن از . تفاوت آدا

 7طبیعت ةباردرشناسی با عنوان رسطو آثار مربوط به طبیعتاين جهت است که پیش از ا 



 9711، بهار و تابستان 73شماره جاويدان خرد،  93
 

سماع طبیعی به جا      نام ستن تعبیر  سطو با به کار ب شده بود و ار طبیعت  ةربای درگذاری 
کند. پیشااینیان ارسااطو بیشااتر طبیعت را روايت   غ متمايز میاراه خود را از پیشااینیان

کردند حال آنکه ارسطو ضمن شنیدن سخنان آنها در باب طبیعت، به ارزيابی انتقادی      می
 ه است.  سخنان آنها نیز پرداخت

اسات که آنبه در سانّت تفسایری      اينويژگی برجساتة فنّ ساماع طبیعی ابن ساینا    
طبیعیّات ارسااطو در قرون متمادی در منابع يونانی مطرح شااده و به عربی ترجمه شااده  
اساات، مطمح نظر ابن سااینا قرار گرفته اساات. موارد بساایاری را در فنّ سااماع طبیعی  

پردازد  ابی ساااخنان معتبر يا نامعتبر در ين بح  میتوان يافت که ابن ساااینا به ارزيمی
شاره کند. به نظر می    بی سخنان ا صاحبان آن  شیوه را از آ  رسد که ابن آنکه به  ن سینا اين 

اشااته  التفات د جهت به کار بسااته اساات تا فراگیرندة دانش طبیعت به روی مورد بح  
شد و نه   صاح        صاحب روی. با سايی  شنا شش برای  بان اين آراء از اين البته امروزه کو

شااود تا اوالً میان آن سااخنان و ارزيابی ابن سااینا از آن جهت دارای ارزغ شاامرده می
شناخت          سفی و تاريخی بح ، به  سیاق فل شود و ثانیًا التفات به  سخنان پیوندی برقرار 

. برخی از اين کند بهتر عللی که موجب پديدآمدن آن ساااخنان شاااده اسااات، کمن          
ل آندرياس لمّر در اين خصوص پی گرفت که ما   ان در پژوهش مفصّ توها را میکوشش 

ايی  هنمارا به ساانت تفساایری يونانی طبیعیّات ارسااطو و نیز مترجمان بآدادی آن آثار ر
   1د.کنمی

های پر شمار  همواره نظر اهل فضل را به خود جلب کرده است. نسخه    الشفاء کتاب 
سترده       های جهان پراکنده از اين اثر در کتابخانه سی گ شمار دقیق آنها به برر ست و  تر  ا

نیاز دارد. هم پژوهشگرانی که به منابع زبان عربی احاطه دارند و هم پژوهشگرانی که از   
نابع زبان التینی بهره می   به اين کتاب التفات کرده     م ند و حتی ترجمه الت  گیرند،  ینی را ا

سته    شان کرد که پس از تصحیح    بايد خاطالبته  9اند.سودمند در تصحیح متن عربی دان ر ن
قاهره، اين اثر بیش از  جه         امروزی اين اثر در قرن بیساااتم در  کانون تو ته در  گذشااا

سینا می       شه ابن  شی را در باب اندي شگران قرار گرفت و کمتر پژوه ت که توان يافپژوه
  6استناد نشده باشد. الشفاءدر آن به کتاب 

 ارزش فلسفی اثر. 2

در دوره اسالمی به مثابه اثری ارزشمند در طبیعیّات قديم قلمداد   الشفاءسماع طبیعی  فنّ
سماع طبیعی با فّن الهیات دارای تفاوت بنیادين         سیری فنّ  سنّت تف ست. با آنکه  شده ا
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ست و مکتوبات ناظر بر الهیات چندين برابر فن   ست   ا صاف،   3،سماع طبیعی ا با اين او
نگارشاای بساایاری از  الگوی اين فن، دهد کهآثار فلساافی انديشاامندان بعدی نشااان می

ه داشااات که بايد به اين نکته توجّ 8باب طبیعیّات بوده اسااات.انديشااامندان بعدی در 
ع عربی و در مناب الشفاء شناختی ابن سینا خصوصاً فنّ سماع طبیعی       های طبیعتنگارغ

شد   بالهای موجز از آن استقنگاریهای تفسیری يا حاشیهفارسی بیشتر به سبن نگارغ 
ر و تکامل مسااا ل علمی و و انديشاامندان بعدی آنبنان که بايسااته بود، در صاادد تطوّ 

نه           به گو نابع التینی وضاااع  ما در م ند. ا مد یا و آراء  1ای ديگر بودفلسااافی آن اثر بر ن
 شناختی ابن سینا با ارزيابی انتقادی روبرو شد.طبیعت

های متفاوت در منابع عربی و    واکنشتوان به يکی از آراء مهم ابن ساااینا و   در اينجا می 
در کتاب  ا میل رآنکه تعريف . ابن سینا ضمن «نظرية میل»کرد:  اشارهالتینی نسبت به آن 

سری و ارادی، و همبنین کاربرد      کردبیان  الحدود سام آن نظیر میل طبیعی، ق ست، اق ه ا
ن فدر فصیل را به ت فوق قمر و نیز پیامدهای پذيرغ آن آن در جهان تحت قمر و جهان

ت.  ده اساابیان کرای محوری به عنوان مساارله خوداکثر آثار و نیز  الشاافاءسااماع طبیعی 
ی  شااناختاز اهمیت بنیادين آن در انديشااة طبیعت «نظرية میل»به  91چنین نگرغ جامعی

يت می     نا حکا ند. ابن سااای يابی          ک به ارز ثار خود  که در آ نديشااامندانی  یل  »ا  «نظرية م
ند، عبارت  پرداخته  یار بن مرزبان،   اا   97د غزالی،م ابو حا  93ابوالعباس لوکری،  99ند از: بهمن

الدين   شااامس 96فخرالدين رازی،  99الدين ساااهروردی، شاااهاب  91ابوالبرکات بآدادی،  
  31عالمة حلی، میرداماد 91اثیر الدين ابهری، نصیرالدين طوسی،   98کمونه،ابن 93شهرزوری، 

شیرازی   صدرالدين  شمندان   39.و  شد اما   «میل نظرية»در آثار اين اندي سا در  مطرح  چه ب
های  اين انديشمندان به مباح  مرتبط با منطق و الهیات بالمعنی األخص پیامد اثر التفات

نشااد. اين گرايش تا بدانجا   دنبال های بعدی بودپژوهش ةپذيرغ اين آموزه که بايساات
فی  فلسا توان با آثاری پیش رفت که از روزگار میرداماد و صادرالدين شایرازی کمتر می  

   روبرو شد که به طور مستقل به مبح  طبیعیات اختصاص يافته باشد.
سوی ديگر   سبب   از  در قرن يازدهم و دوازدهم میالدی، ترجمة آثار عربی به التینی 
های فیلسااوفان اسااالمی در میان انديشاامندان مساایحی و يهودی در گسااترغ انديشااه

شد های میانة سده  شفاء سینا به ويژه  ثار ابندر اين میان ترجمة آ و اروپايی  اری و آث ال
سفة نظیر صد الفال شه    مقا شکارا مترثر از اندي ر سینا بود، گامی مهم د های ابنغزالی که آ

سده       های طبیعتفی آموزهجهت معرّ شمندان  سینا به اندي های میانة مآرب  شناختی ابن 
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زمرة اين  در 31و راجر بیکن 37توماس آکو یناس 33شاااد. آلبرت کبیر،زمین شااامرده می
ستند.    شمندان ه سه قرن پس از ابن  39اندي شايد  36بوريدانسینا، ژان  حدود  در میان   که 

لم  عساز پیدايش  ين به اندازة وی در مقام زمینه های میانه هیچانديشمندان اروپايی سده  
ارسطويی و آن هم در سیاق متون الهیاتی در آثار مؤثر نبوده است. البته مفاهیم غیر جديد
شده بود اما نخستین بار در      اندي سوا دو مارچیا مطرح  شمندان پیش از بوريدان نظیر فران

را بیان  33«نظرية ايمپتوس» ،قرون وسااطی بوريدان بود که در مبح  تبیین حرکت پرتابه
کرد. وی به نگارغ تفسااایر بر بسااایاری از آثار ارساااطو اهتمام ورزيد و در خالل اين 

شید ديدگاه    سیرها کو ستق تف سطو   ا طبیعیاتل خود را نیز ابراز کند. بوريدان بر های م ر
سطو مخالفت کرد و           شکارا با ار سیرها آ شت و در يکی از همین تف سیر نگا چندين تف

 38.کردرا مطرح « نظرية ايمپتوس»

 شناسی اثرنسخه. 7

منتشر نشده است اما از طريق هفت پژوهش      الشفاء های کنون فهرستی جامع از نسخه  تا
سی کتاب        شنا سخه  ستقل، که در آنها به ن شفاء م ست، می    ال شده ا طور  توان بهالتفات 

سخه      شمار ن سبی از  های گوناگون در جهان آگاه ها و میزان پراکندگی آنها در کتابخانهن
قرن از سااال  ها در فاصاالة زمانی کمتر از ين شااد. از آنجا که هر ين از اين پژوهش

فی و ارزيابی هر اين، شاایوه معرّاند بنابرمیالدی به چاپ رساایده 3193میالدی تا  9173
ثار متفاوت از يکديگر اسااات. اين هفت پژوهش را عثمان ارگین، کار          ل  ين از اين آ

اته قنواتی، ديمیتری گوتاس، مصااطفی درايتی و بروکلمان، يحیی مهدوی، جورج شااح
  هایفی نسااخهاند که در اينجا آثارشااان در ارتباط با معرّبودهدار آموس برتوالچی عهده

 به ترتیب بررسی خواهد شد.  الشفاءکتاب 

 21الف. عثمان ارگین
  هایفهرساات ةر پايای اساات که فهرسااتی از آثار ابن سااینا را بوی نخسااتین نويساانده

از اثر  ويراست  ترکیه ارا ه کرده است. البته بايد خاطر نشان کرد که وی دو   هایهکتابخان
میالدی پیش از انتشار فهرست يحیی مهدوی   9173خود انتشار داده است: يکی در سال 

نگرغ انتقادی مهدوی به  پس از انتشااار فهرساات مهدوی.  9196و ديگری در سااال 
شود.             شر  شتر منت ست دوم آن با تفصیل بی شد تا ويرا سبب  ست نخست اثر ارگین   ويرا

ويراساات نخساات اثر ارگین ارجاع داده اساات که به نظر    کارل بروکلمان در اثرخود به
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رسد اثر ارگین منبعی معتبر برای بروکلمان بوده است. ارگین در ويراست نخست اثر     می
رداخته  پ در صاافحه بیساات و دوم کتابش الشاافاءخود به معرفی پنجاه و پنج نسااخه از 

 .  استفی کرده خود معرّ در کتابآثار ابن سینا از صد و چهارم را شمارة  الشفاء است و

 70ب. کارل بروکلمان
جلد،  مشتمل بر پنج های عربیتاريخ نگارغوی نويسندة اثری است به آلمانی با عنوان   
صّل.        سبتًا مف ست ن سه پیو صلی و  شار يافته در جهان   اين اثر نگارغ 79دو جلد ا های انت
گردد و دو ويراست از آن منتشر شده است.      اسالم در موضوعات گوناگون را شامل می   

آثار ابن سااینا با  77نشاار يافته اساات. 73اخیراً ترجمة انگلیساای آن به کوشااش يوپ المیر
در جلد نخساات   گردد،هايی که آن آثار در آنها نگهداری میاشاااره به برخی از کتابخانه

ست اول:          ست )ويرا شده ا ست معرفی  سیا سفه و  ؛  198-197کتاب و در آغاز بخش فل
ین  هیجدهمرا  لشفاء ا ،(. بروکلمان937-996؛ ترجمة انگلیسی:  911-911ويراست دوم:  

های  خانهاز اين اثر را عمدتاً از کتاب معرفی کرده و بالغ بر بیست نسخه آثار ابن سینااثر از 
سماع طبیعی   اروپا معرّ ست. ترجمة فروغی از فنّ  شفاء فی کرده ا شروح و  ال  و برخی از 
 فی شده است.نیز در اين اثر معرّ الشفاءحواشی 

 ج. یحیی مهدوی 
  9777در سااال  های مصاانّفات ابن سااینا فهرساات نسااخه وی کتاب خود را با عنوان 

ست مهدوی        ست. فهر شر کرده ا شیدی منت ست خور شته به طور خاص به د  ی ابنهانو
ضمن معرّ      صاص دارد و  صر هر اثر، به کتابخانه سینا در ايران و جهان اخت ی  هايفی مخت

شود نیز اشاره شده است. چنانبه اثری دارای شرح که آثار ابن سینا در آنها نگهداری می
کار مهدوی مبنايی مهم برای   و تلخیص باشااد آن اثر نیز به اجمال معرفی شااده اساات. 

های  شااناساای به زبان پژوهی قرار گرفته اساات و کمتر پژوهش متنمطالعات ابن سااینا
شد. تفکین آثاری که      در آن توان يافت که اروپايی را می شده با ستناد ن به کار مهدوی ا

  لشفاء اشان به ابن سینا قطعی يا مشکوک است يکی از امتیازات اين کتاب است.      انتساب 
شتاد و چهارمین اثر   ست که    از ه سینا ا صص  آثار ابن  ست مهدوی،    931-939در  فهر

های  بر پاية اوراق نسااخه الشاافاءکتاب  فهرساات مندرجاتهمة  اساات. معرفی شااده
گذاری  در دو ستون شماره   8779و کتابخانة سپهساالر شمارة     981کتابخانة ملّی شمارة  

سخه    شفاء های شده است. مهدوی ن شتمال   ال بر يکی از چهار  را در يازده بخش بر پاية ا
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( چه به تنهايی چه همراه با 1( و الهیّات )7(، رياضااایات )3(، طبیعیّات )9جملة منطق )
(، 9،3(، )9،3،1(، )9،3،7،1فی کرده اسااات: )ها بدين صاااورت معرّ  يکی ديگر از جمله 

هايی که روشان  فی نساخه (. وی از معر1ّ( و )7(، )3(، )9(، )3،1(، )3،7(، )9،1(، )9،7)
شا    ست  شفاء های ين از بخشمل کدامنی سخه، خودداری کرده    می ال شود، جز چهار ن

 است.

 اته قنواتی. جورج شحد
کرد. وی کتاب   میالدی در قاهره منتشاار 9191در  مؤلّفات ابن ساایناوی اثری با عنوان 

کتاب   31-31آثار ابن سینا توصیف کرده است و صفحات      ین اثر از چهاردهم را الشفاء 
ها و اختصاص داده است. وی افزون بر فهرست نسخه     الشفاء ف کتاب خود را به توصی 

پرداخته است   الشفاءهای شروح و حواشی فی برخی از نسخهمحل نگهداری آنها به معرّ
سخه همبنین در بخش منطق عنوان هم شفاء خطی ة ة مطالب کتاب بر پاية اوراق ن ر د ال

شمارة     شیخ بَخیت، حکمت،  ست. در بخش     رهشما  31األزهر کتابخانة ال شده ا گذاری 
و در بخش طبیعیّات و الهیّات   3911شاامارة شاامارة اوراق نسااخة موزه بريتانیا  منطق 

شامارة اوراق چاپ سانگی طهران نیز افزون بر شامارة اوراق نساخة األزهر ارا ه شاده      
شماره      ضیات فقط به همان  ست. قنواتی در بخش ريا سخة األزهر اکتفا کرده  ا گذاری ن

 است.  

 74. دیمیتری گوتاسهـ
سینا پرداخته است و در سال       سالیان متمادی به نگارغ در باب ابن  کتابی را  9188وی 

سطويی     با عنوان  سنّت ار سینا و  سی       ابن  شر کرد که در آن به برر سی منت به زبان انگلی
میالدی  3191های ابن سااینا پرداخته اساات. گوتاس در سااال   زندگی، آثار و انديشااه

شر کر    ست دوم کتاب خود را منت ش کتاب د و در آن افزون بر بحثی در باب ويرا و  فاءال
صفحات         صنیف آن ) شت ت صّ   999-917سرگذ ستی مف س (، پیو ینا  ل در باب آثار ابن 

های کتاب  فی نسخه در اين پیوست، معرّ  79( نیز بدان افزوده است.  998-783)صفحات  
های گوناگون   اسااات. جمله  133-131نگهداری آنها در صااافحات     و محل  الشااافاء 
سخه  شفاء های ن صورت کامالً گزيده در يازده بخش معرّ  ال ست و در پايان     به  شده ا فی 

   اشاره شده است.در قاهره  الشفاءنیز تنها به چاپ کامل 
 و. مصطفی درایتی
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های خطی در ايران داشته است    های يکپارچة نسخه وی عمدتاً سعی در انتشار فهرست   
در  9781های ايران )دنا( در سااال نوشااتهو دو اثر را يکی با عنوان فهرسااتواره دساات 

( و ديگری فهرسااتگان  9718دوازده جلد )ويراساات دوم آن در بیساات جلد در سااال  
سخه  سال هن شر داده   9717-9711های ای خطی ايران )فنخا( در  در چهل و پنج جلد ن

های  نوشااته فی فهرساات دساات  اساات. نظر به اينکه اين دو اثر فقط مشااتمل بر معرّ  
های ايران اساات، بنا بر اين آنبه از آثار ابن سااینا نیز در اين آثار گزارغ شااده کتابخانه

ست محدود به کتابخانه  ست. ا ست    76های ايران ا ست د شته فهر شفاء های کتاب نو در  ال
يافتنی اساات: دويساات و نود و ين اين دو فهرساات به ترتیب در اين مجلدات دساات
  (؛933117-933611) 9317 -9913نسااخه در ويراساات اول دنا، جلد شااش، صااص  

صص        ست و يکم،  سخه در فنخا، جلد بی ست و نود و پنج ن ست   31 -98دوي . در ويرا
شمار دست     ست جلد،  شفاء های نوشته جديد دنا در بی سخه       ال سی و پنج ن صد و  سی به 

ست    سیده ا سترده    ر شانگر گ سخه      که ن سايی ن شنا شدن قلمرو  شفاء های تر  ران  در اي ال
 است.

 73ز. آموس برتوالچی
سة عالی    ستاد مدر ست    وی ا شگاه لوکا ا های خود را بر الهیّات  که پژوهش 78پیزا و دان

وی طرح   71ايتالیايی از اين اثر را نیز منتشاار کرده اساات.ة متمرکز کرده و ترجم الشاافاء
اين طرح   11آغاز کرده است.  3191از سال   الشفاء پژوهشی خود را در خصوص الهیّات   

سیر الهیّات        صحیح، ترجمه و تف سه بخش ت شفاء شامل  ست و مدت زمان انجام آن   ال ا
  الشفاء های برجای مانده از از آنجا که اين طرح مبتنی بر نسخه  19شصت ماه بوده است.   

صد و پنجاه و سه نسخه از اين اثر به شش صورت دسته       است، فهرستی از اطالعات سی   
ست:     شده ا شور؛  9بندی  شهر؛  3. نام ک سخه 7. نام  . نام کاتبان يا 1ها؛ . تاريخ کتابت ن

سخه  سخه 9ها؛ مالکان ن شه مکان کتابخانه 6ها؛ . محل کتابت ن سته . نق بندی  ها. در اين د
سخه  شده از     ن سايی  شنا شفاء های  شهر در جهان قرار      در کتابخانه ال شصت و ين  های 

ست.             شده ا سايی  شنا شم تا چهاردهم هجری  ش ست کاتبان يا مالکان از قرن  دارد. فهر
سته  صوص محل کتابت ن د شهر می     سخه بندی در خ شانزده  شامل  گردد. از نظر  ها نیز 

گردد. بندی از قرن پنجم تا چهاردهم هجری را شااامل میها، زمانقدمت کتابت نسااخه
های برجای مانده نیز همگی به دارای چهار جمله اساات و نسااخه الشاافاءنظر به اينکه 

ه والچی محدود ببندی برتگردد، بنا بر اين، دسته صورت کامل چهار جمله را شامل نمی  
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گردد که صااد و نود و ت بیشااتر میهای الهیات نبوده و از آن جهت دارای اهمیّنسااخه
را نیز ضاامن اطالعات مندرج در تارنمای   الشاافاءهای طبیعیّات چهار نسااخه از نسااخه

   13رسمی طرح، معرفی کرده است.

 ویراست اثر: گزارش تاریخی. 4

شفاء  نخستین بار دو جمله از چهار جملة کتاب  سنگی در دارالفنون     ال صورت چاپ  به 
الدی( منتشاار شااد. البته بايد می 9888شاامساای /  9366قمری  ) 9719تهران در سااال 

شان کرد که در پايان جملة طبیعیّات تاريخ اتمام اثر  خاطر ست     9717ن شده ا قمری ثبت 
اما اينکه هر جمله از کتاب در تاريخی جداگانه منتشااار شاااده اسااات يا هر دو جمله        

شده    9719زمان در هم شر  ست نداريم. در خصوص پديدآورندگان     منت اند اطالعی در د
سااتیاران وی، از نام پديدآورنده يا پديدآورندگان  اين اثر، ما تا کنون به جز نام کاتب و د

 ايم. چاپ ساانگی اين اثراين اثر و نیز انگیزة انتشااار آن اطالع دقیقی به دساات نیاورده 
بازتاب جدّی نه تنها در ايران بلکه در سااطحی جهانی داشاات و ساابب شااد تا التفات   

شگران ايرانی و بین  صاً    پژوه صو سینا و آثار وی، خ شفاء کتاب  المللی به ابن  یش از ب ال
شگران          سنگی طهران، پژوه شار چاپ  شته جلب گردد. قريب به نیم قرن بعد از انت گذ

برآمدند. طه حسااین، ابراهیم   الشاافاءمصااری در انديشااة انتشااار هر چهار جملة کتاب 
صری بودند که در         شگران م سعید زايد در زمرة پژوه شحّاته قنواتی و  مدکور، جورج 

صحیح کتاب   شفاء ت ساس برخی از      ال شیدند تا بر ا شگران کو اهتمام ورزيدند. اين پژوه
سخه  شورهای ديگر نظیر ايران،     های معتبر اين کتاب در کتابخانهن صر و برخی ک های م

  به دست دهند. جالب توجه اين است الشفاءترکیه و انگلستان تصحیح امروزی از کتاب 
  شفاء الهای خطّی کتاب به نسخه که با آنکه پژوهشگران مصری در تصحیح خود عمدتاً    

اند اما با اين اوصاااف در تصااحیح جملة طبیعیّات و و مقابلة آنها با يکديگر اعتماد کرده
ماد کرده      به چاپ سااانگی طهران و حواشااای آن نیز اعت ند و در بخش ارا ة    الهیّات،  ا

ن آ بدل به ترتیب از نشانة )ط( و )طا( برای اشاره به ضبط چاپ سنگی و حواشی     نسخه 
اند. اين نکته از آن جهت دارای اهمیّت است که با آنکه در مقدّمة طه حسین   بهره گرفته

سبت به کتاب     صرفاً کلی ن شفاء و ابراهیم مدکور انتقادهايی  سنگی طهران   ال   برازاچاپ 
 اند.است با اين حال مصحّحان به چاپ سنگی طهران اعتماد کرده هشد

شمند در  سینا در      يکی ديگر از رخدادهای ارز شن هزارة ابن  سدة اخیر برگزاری ج
ها و ايران، مصاار، عراق و هندوسااتان، و انتشااار مجموعة مقاالت مربوط به اين همايش
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  لشفاءاانتشار ترجمة فارسی، انگلیسی و ترکی طبیعیّات و تصحیح برخی از آثار ابن سینا 
پیامدهای  در زمرة رخ داده اساات و پس از نشاار چاپ ساانگی طهران اساات که همگی 

سینا و آثارغ قلمداد می  سینا به ويژه،      17.گرددتوجّه به ابن  صحیح آثار ابن  در ترکیه ت
شفاء های کتاب شارات والتنبیهات و  ةالنجا، ال صورت دو   اإل همراه با ترجمة ترکی آن به 

سرعت پیگیری می    شده و همبنان با  شود. در ايران نیز در  زبانه، در دو دهة اخیر آغاز 
سة     س سال     مؤ سفة ايران از  شی حکمت و فل صحیح      9716تا  9711پژوه شیدی ت خور

المختصاار األوسااط فی  و  19المباحثات 11،التعلیقاتسااینا معتبر و علمی سااه اثر مهّم ابن
منتشاار شااده اساات و ديگر آثار نیز به ترتیب در نوبت تصااحیح و نشاار قرار    16المنطق
 13.ددار

سماع طبیعی         شده از فنّ  شر  صحیح منت شفاء اکنون پنج ت صر، ترک  ال یه،  در ايران، م
شر آثار معرفی و بررسی می   ی، نحوه  در اين بررس  شود. لبنان و آمريکا به ترتیب تاريخ ن

   .گیردهای به کار رفته در هر تصحیح مورد توجه قرار میبرگزيدن نسخه

 48الف. ایران )طهران(: چاپ سنگی
شامل       اين اثر شامل جملة طبیعیّات و ديگری  ستقل و در قطع رحلی يکی  در دو جلد م

  آنجملة منطق و رياضاایّات دو نشاار به اعتنايی  ديگر ،پساز آن و  اسااتجملة الهیّات 
ست صورت   ستند که در تحلیل ما     نگرفته ا شامل اطالعاتی ه . از آنجا که اين دو جلد 

اينجا بررسی می شود. در پايان مجلد الهیّات،     افتد، بنا بر اين هر دو جلد درسودمند می 
سال  « متن»تاريخ پايان کتابت  شريف     9717اين اثر محرّم الحرام  با کتابت عبدالکريم ال

ست و تاريخ پايان       شده ا شیرازی ثبت  شی »ال قمری در  9719اين اثر ربیع اآلخر « حوا
ست. از  ساری "دارالخالفه طهران ا شی   "الخوان ست که قريب    نامی در پايان حوا شده ا ياد

اين اثر در مطبعة دارالفنون و با دستیاری آقا میرزا   9به يقین، نام کاتب حواشی بايد باشد. 
شتی ديگر در هامش همین صفحه محل فروغ         حسین خلف چاپ شده است. در ياددا

الدوله، حجرة فخر األطبّاء آخوند مال محمّد زنجانی نوشته شده  اين کتاب، سرای حاجب
ست. ي  شار اين اثر را  ا ست. در مجلّد     9719حیی مهدوی نیز تاريخ انت قمری ياد کرده ا

طبیعیّات، حواشاای آقا جمال خوانساااری البته تا اوا ل فصاال دهم از مقالة سااوّم از فنّ  
                                                           

 خوانساری )درگذشت جمال و فرزندغ آقا الشفاءبر الهیّات قمری(  9111 خوانساری )درگذشت حسین آقا. 9

در پايان  "الخوانساری"اند. بنابراين اين احتمال رجحان دارد که تعلیقه نگاشته الشفاء قمری( بر طبیعیّات 9933

  جملة الهیات به آقای حسین خوانساری اشاره داشته باشد. 



 9711، بهار و تابستان 73شماره جاويدان خرد،  31
 

سااماع طبیعی ثبت شااده اساات و در مواردی اصااالح در متن يا در حاشاایه به چشاام   
شیه ثب می شیه   خورد. در مجلّد الهیّات چندين حا ن  نگارات شده است که نام برخی از حا

حمد اشاگرد آقا حسین خوانساری، سیّد      در پايان کتاب چنین ياد شده است: مال وولیاء  
شاگرد میرداماد، مال سلیمان، حاشیة صدرالمترلّهین، حواشی متفرقه. نیز يادشده است که        

از حاشیة صدرالحکماء  حاشیة مال وولیاء و حاشیة )اين قسمت خالی از نام است( مترخّر 
قمری، ديگر  9119اسااات. با توجّه به تاريخ درگذشااات صااادرالدين شااایرازی در         

شیه  شده همگی مترخّر از روزگار مالصدرا بوده    نگاران که نامحا اند. پديدآورنده  شان ياد
يا پديدآورندگان اين اثر هیچ يادداشااتی در آغاز يا انجام جملة طبیعیّات يا جملة الهیّات  

شت  سخه      هننو صحیح و ن شیوة ت شار،  صحیح اين اثر اند تا انگیزة انت قرار   هايی که مبنای ت
توان دريافت اين اسااات که پديدآورنده يا          گرفته اسااات، روشااان شاااود. آنبه می   

شته    سر دا صرفاً به  پديدآورندگان اثر، هدفی تعلیمی در  اند و از همین رو  کار خود را 
اند حواشاای در دسااترس خود را نیز  توانسااته تصااحیح متن محدود نکردند و تا آنجا که

کنند از رهگذر اين حواشی   اند تا کسانی که متن کتاب را مطالعه می همراه متن نشر داده 
به ژرفای مقصود ابن سینا دست يابند. نکتة جالب توجّه در خصوص شمار حواشی بر        

جمال  جملة طبیعیّات و حواشااای جملة الهیّات اسااات. ين مجموعه حاشااایه از آقا            
شان          شیه بر فّن الهیّات ن ست طبیعیّات و بیش از پنج مجموعه حا ساری بر فّن نخ خوان

شتر بر الهیّات    می سینا بی شفاء دهد که اهتمام فراگیران آثار ابن  ست تا ط  ال بیعیّات  بوده ا
زيسته است،    آن. از آنجا که آقا جمال خوانساری قريب به صد سال پس از مالصدرا می    

شفاء نگاری بر طبیعیّات شیه بنا بر اين، حا شیه      ال سال بعد از حا صد  نگاری بر قريب به 
الهیّات پديد آمده اساات يا دساات کم پیش از حواشاای آقا جمال خوانساااری حواشاای   

 ديگری گزارغ نشده است.  

 41ب. مصر ) قاهره(: سعید زاید
  محقّقان( گروهی از 9193-9191در روزگاری که طه حسااین وزير معارف مصاار بود ) 

ا میان  ر الشاافاءکار تصااحیح کتاب « لجنة ابن سااینا»مصااری زير نظر ابراهیم مدکور، در 
های  دار شدند. نخستین مجلد از کار تصحیح شامل بخش    عهده 9187تا  9193های سال 

سماع           آغازين جملة منطق می شته بود. فنّ  شگفتاری نیز بر آن نو سین پی شد که طه ح
میالدی قريب   9187ات اين مجموعه بود که در سال  طبیعی، نخستین فنّ از جملة طبیعیّ 

  777نشر يافت. اين اثر در قطع رحلی و در  « لجنة»به سی سال پس از شروع به کار اين    
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فصل   ای نسبتاً م مقدّمه الشفاء صفحه چاپ شده است. با آنکه اکثر مصحّحان ديگر فنون     
شته  ص    بر هر اثر نو سعید زايد، م شتی از  سماع طبیعی در آغاز    حّح فنّاند، اما هیچ ياددا
ای در آغاز کتاب به قلم ثبت نشااده اساات. تنها يادداشاات دو صاافحه تصااحیح اين فن

سماع طبیعی     ست که بیش از آنکه به  شفاء ابراهیم مدکور ا شد    ال صاص يافته با به   اخت
نکاتی کلی و اجمالی در باب اهمیّت تاريخی طبیعیّات ارسطو، مفسّران يونانی اين اثر و   

سفی هترجمای موجز به شاره ا ست. همبنین      های آثار فل شده ا سريانی و عربی محدود 
  های مورد اعتماد مصحّح سخنی به میان نیامده است   از شیوة تصحیح و توصیف نسخه     

سخه و تنها به اين هفت  ست          ن صحیح قرار گرفته ا صاری آنها که مبنای ت شانة اخت و ن
. د  دارالکتب  7. بخ  هامش األزهر 3ر . ب  األزه9بدين صاااورت اکتفا شاااده اسااات: 

. م  المتحف البريتانی.  3. طا  هامش طهران 6. ط  طهران 9 لجدیدة. سا  داماد ا1 المصریة
صحّح فقط به نام کتابخانه        شت، م ست که در اين ياددا شدنی ا شانة همبنین ياد   ها و ن

ها  ارة نسااخهها بساانده کرده اساات و از بیان شاام بدلکار رفته در نسااخهاختصاااری به
خودداری کرده اساات. اين گونه اشااارات مبهم و کلی، شااناسااايی و مراجعه به منابع    

شوار می   صحّح را برای خواننده د صیف    م سبتاً دقیق از تو کند. تنها راه حل برای اطالع ن
ها مراجعه به برخی از فنون جملة منطق و فنّ نفس جملة طبیعیّات اساات. بنا بر نسااخه
ها را بدين صاااورت تکمیل کرد: األزهر،     ن اطالعات مربوط به نساااخه   توان اياين، می
صریة،؛ دارالکتب 779شمارة   سفه؛ داماد   811شمارة   الم ؛ موزة 833شمارة   الجدیدة،فل

 .  3911بريتانیا، شمارة 

 ج. لبنان )بیروت(: جعفر آل یاسین
یش از هفتاد  میالدی در لبنان منتشر شد. مصحّح در مقدّمة ب    9116اين تصحیح در سال   

ا ترکید  شناسی ابن سینا را ب   ای خود، تصريح کرده است که تحقیق در باب طبیعت  صفحه 
شفاء بر کتاب  سال       ال سفة يونانی در  صول فل سنجش آن با منابع و ا میالدی در  9191و 

سفورد زير نظر ريبارد والتزر    شگاه آک سیمون واندن  91دان ست که    99برگو  آغاز کرده ا
سال     سالة دکتری در  ست. وی     9163نتیجة پژوهش وی منجر به وخذ ر شده ا میالدی 

شاره می  سال  ا صری        9139کند که در  ستادان م ست خود توفیق الطويل يکی از ا با دو
سماع       لجنة کند و آمادگی خود را برای همکاری بامکاتبه می صحیح فن  صوص ت در خ

  به اطالع آل ياساین  لجنة اند، اما الطويل بعد از اساتفساار از  رسا طبیعی به اطالع وی می
سال می         می ست. بیش از ده  شر ا ست ن ساند که اين اثر در د شر اين اثر  ر گذرد و از ن
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ای با ابراهیم مدکور، ر یس لجنة ابن سااینا، در مکاتبه 9187شااود. در سااال  خبری نمی
کند تا   . مدکور به وی توصااایه می   کند آمادگی خود را برای همکاری بار ديگر اعالم می   

سعید زايد در            صحیح  شر دهد چرا که ت ستقل ن سماع طبیعی را به طور م صحیح فن  ت
منتشر    9116آستانه نشر قرار داشته است. از اين رو تصحیح مستقل آل ياسین در سال          

های  شود. آل ياسین در مقدمة خود به تبیین روغ تصحیح و نیز توصیف دقیق نسخهمی
های  پردازد. هفت اثر مورد اعتماد وی با نشاااانهاعتماد با ذکر شااامارة هر ين میمورد 

. ب  بودلیان، آکسفورد،  3؛ 939. و  بودلیان، آکسفورد، پوکوک  9ند از: ااختصاری عبارت 
. د  1، ها  هامش نساااخة األزهر؛     31. ه  األزهر، بخیت، حکمت   7؛ 998-999پوکوک 

. ن  کتابخانة  6شااارقی؛  3837م  کتابخانة بريتانیا،  .9؛ 133-131مکتب هندی در لندن، 
صحّح بالغ    3؛ 981ملّی ايران، تهران،  سنگی طهران. بعد از بیان اين نکات، م . ت  چاپ 

بر پنجاه صفحه از مقدّمة خود را به ارا ة هشتصد و ده نمونه از خطاهايی که در تصحیح  
از مقاالت چهارگانة کتاب،   سااعید زايد رخ داده اساات، اختصاااص داده و در هر مقاله 

يابد. بعد از  پايان می 389آغاز و در  89خطاها را برشمرده است. تصحیح متن از صفحة 
سخة     صوير يکی از ن پوکوک، آخرين ورق از جملة منطق به  991متن کتاب، دو نمونه ت

، آخرين ورق از جملة الهیّات  939قمری و  ديگری از نسااخة بادلیان  617تاريخ کتابت 
ست. به نظر می      969به تاريخ کتابت  شده ا ست  صحّح    قمری پیو سد م کتابت   قدمتر
شاامرده اساات. بر در برگزيدن تصااوير نمونه صاافحات، جحانرا وجه ر اين دو نسااخه

  311های اختصار در شیوة تصحیح به طور جداگانه در صفحة     رمزگذاری نسخه و نشانه  
سپس از    شده و  سخه  719تا  319ثبت  گر توضیحات مربوط به چهار مقاله   ها و ديبدلن

 انواع فهارس کتاب و منابع تنظیم شده است.     763تا  713به ترتیب آمده است. از 

57و فرّخ اوزپیالوجی 52الدین ماجیدد. ترکیه )استانبول(: محیی

ع اماجید و اوزپیالوجی استادان دانشگاه مرمره در ترکیه هستند که به تصحیح فنّ سم
همّت گماشته و اين تصحیح را همراه با ترجمه ترکی آن در دو جلد منتشر  الشفاءطبیعی 
اند. جلد نخست اين کتاب شامل متن عربی و ترجمة ترکی مقالة نخست و دوم در کرده
میالدی و جلد دوم آن مشتمل بر متن عربی و ترجمة مقالة سوم و چهارم در  3111سال 
گیری از اين اثر در مقدمة خود به بهره میالدی منتشر شده است. مصحّحان 3119سال 
ای که مبنای از چهار نسخهو اند بخانة سلیمانیه اشاره کردههای موجود در کتانسخه

ند و از اتصحیح و ترجمة ايشان بوده است با ذکر نام کتابخانه و شمارة نسخه نام برده
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شا، ند: داماد ابراهیم پااهای هر نسخه خودداری کردهارا ة توضیحات بیشتر در بارة ويژگی
. 3991و الله لی، شمارة  9131، جاراللّه، شمارة 3119، اياصوفیه، شمارة 833شمارة 

بنیاد بوده است و نه ويژگی اين تصحیح اين است که شیوة مصحّحان کامالً مصحّح
 اند و فقطبدل خودداری کردهبنیاد. بدين معنی که ايشان از ارا ة هر گونه نسخهنسخه
 اند.  ط مقبول خود را در متن، عرضه داشتهضب

 54گینیسهـ. آمریکا )یوتا(: یان مک
سال        من سیلوانیا در  شگاه پن ستاد دان سی از فن  میالدی ترجمه 3111گینیس ا ای انگلی

شفاء سماع طبیعی   شت در دو جلد ارا ه کرد.    ال ضیحاتی در پانو اين   99را با مقدّمه و تو
صورت دو زبانه همراه  ستین ترجمة کامل به يکی از     ترجمه به  ست و نخ با متن عربی ا

شمرده می زبان شان کرد که اين مجلد در   های اروپايی جديد  سلة  »شود. بايد خاطر ن   سل
انتشار يافته است. مترجم     Brigham Young Universityوابسته به « های اسالمی ترجمه

تنی را مبنای ترجمة خود تا منسته است   دا یپیش از آنکه کار ترجمه را آغاز کند ضرور 
قرار دهد. از اين رو، پیش از آنکه مترجم باشااد، مصااحّح بوده اساات. چهار منبعی که   

(، T)ند از چاپ ساانگی طهران با نشااانة امبنای تصااحیح وی قرار داشااته اساات عبارت

شانة       سعید زايد با ن صحیح  شانة      (، Z)ت سین با ن صحیح جعفر آل يا نکته جالب (. Y)و ت
سده  توجه اين  ست که مترجم به ترجمة التینی اين کتاب در  ظر  های میانه اروپايی نیز نا

شته            شده در باال وجود دا سه چاپ ياد ضبط  شته و در مواردی که نوعی تقابل میان  دا
ست. در عمدة موارد اختالف،       ضبط هماهنگ با ترجمة التینی را نیز ارا ه داده ا ست،  ا

برای ضبط اصحّ همان ضبط هماهنگ با ضبط      شود که معیار گزينش مترجم مشاهده می 
گینیس از انتشاااار متن عربی همراه با ترجمة ترکی فنّ   التینی بوده اسااات. با آنکه من   

ست       گاهیسماع طبیعی آ  شاره کرده ا شته اما در مقدّمة خود فقط به ترجمة ترکی اثر ا دا
شش مجید و ُازپیال          صحیح متن عربی کتاب به کو صوص بخش ت سًا در خ سا چی وو ا

ست. نیز    صوص طرح جلد کتاب نیز در    نکته سکوت اختیار کرده ا ستطرادی در خ ای ا
اينجا يادشدنی است: ابوالفضل عِیاض بن موسی بن عِیاض الیَحصُبی السَبتی مشهور به         

ضی عِیاض اثری دارد با عنوان   صطفی   قا شفاء بتعريف حقوق الم سالم   بارة پیامبر ادر ال
نوان کتاب قاضااای ِعیاض با عنوان کتاب مورد نظر ما        )ص(. آغاز عبارت مربوط به ع   

يکسان است و اين مشابهت سبب شده تا تصويری از نسخةخطی کتاب قاضی عِیاض            
سخة      صوير ن سی کتاب قرار گیرد. البته ت رفته از خطی هم برگبر روی جلد ترجمة انگلی
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ه با عنوان   گردد و در کتابخان   اثری اسااات که در کتابخانة همان دانشاااگاه نگهداری می        
ثبت شده و در توضیحات مربوط به تصوير در ترجمة انگلیسی کتاب نیز به      96«الشَفاف »

شانی بازيابی         ستجو در کتابخانه با ن ست. اين اثر با ج شده ا ضبط کتابخانه اعتماد  همان 
    98يافتنی است.دست 93مربوط

 نقش سنّت تفسیری در تصحیح اثر . 5

شفاء جنبة ديگری از کتاب  سیری          ال سنّت تف ست توجّه به  سی ا ستة برر که در اينجا باي
شی و ترجمه در اختیار ما           شرح، تلخیص، حوا صورت  ست که به  سالة اين اثر ا هزار 
قرار گرفته اساات. در اين ساانّت تفساایری آنبه دارای اهمیّت اساات اين اساات که     

،  انداختیار داشااتهکه در هايی نسااخه يا نسااخه با اعتناء به پديدآورندگان آثار تفساایری 
بنا بر اين، . اندها را در آثار تفساایری خود آشااکار کرده  از اين نسااخه گیری خود بهره

سیری،    گزارغ پديدآورندگان سماع       گنجینه سنّت تف صحّحان فنّ  شمند برای م ای ارز
شفاء طبیعی  شتمل بر آثار      محسوب می  ال شان کرد آثار تفسیری فقط م شود. بايد خاطر ن

شمندانی  ست که به   اندي سط ديدگاه   نی سینا پرداخته شرح و ب به از اند بلکه آنهای ابن 
سیری   توان در زمرة سنّت تف قول شده است می  طبیعیّات ابن سینا در آثار انتقادی نیز نقل 

های طبیعیّات ديگر آثار ابن سینا که دارای شرح و تفسیر هستند       البته بخش د.کرقلمداد 
توان در را می 91اإلشاااارات والتنبیهات، ، و احلکمة عیون ،جاةالن، المجموع، اهلدایة نظیر

 ی که ارزشاامند اساات به قلمرو بررساای افزود،  آثار برخی از قلمرو بررساای گنجاند.
صیل : از نداعبارت صدق   بهمنیار بن مرزبان،  التح ضمان ال وکری،  ابوالعباس ل بیان الحقّ ب

سفه    صد الفال رشقیة مباح  ابو حامد غزالی،  مقا صفاء   فخرالدين رازی، امل عون إخوان ال
شفاء  ساری، ترجمة التینی فنّ       علی فهم کتاب ال شی آقا جمال خوان ضل هندی، حوا فا

سااماع طبیعی، ترجمة فارساای فنّ سااماع طبیعی محمّد علی فروغی، و مناقشااات میرزا  
برکات   ابوال کتاب المعتبر مهدی آشاااتیانی بر ترجمة فروغی، تهافت الفالسااافه غزالی،        

شد، و   تهافت التهافتدی، بآدا صارع الفالسفه  ابن ر ستانی. بنا بر ا   م شهر ين، عبدالکريم 
دسااات دادن متنی منقّح و تا آنجا که مقدور  تواند در به  هر ين از اين آثار يادشاااده می   

است مقرون به متن مصنّف ما را ياری برساند. پس مصحّح ناگزير است به اين مجموعة  
 در فهم دقیق متن از آنها بهره بگیرد.ارزشمند نیز التفات کند و 

 هاسنجش ویراست. 6
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رسد:   می الشفاء اکنون نوبت به سنجش پنج ويراست يادشده در باال از فنّ سماع طبیعی     
م(،  9116م(، چاپ لبنان ) 9193م(، چاپ مصااار ) 9886چاپ ايران )سااانگی طهران، 

از اين کتاب قريب به  م(. نخستین نشر   3111م( و چاپ آمريکا ) 3111-9چاپ ترکیه )
همراه با  "نسااخة خطی جديد"صااد و ساای سااال پیش در ايران منتشاار شااد که نوعی  

  اءالشاافرسااد قرا ت کتاب ترين حواشاای موجود از اين کتاب اساات. به نظر میمفصااّل
شده           شتری برخوردار  سماع طبیعی از روزگار میرداماد به بعد از رونق بی صًا فّن  صو خ

شد، و  شی بر اين فن به تدريج نگا با صّل    رغ حوا شد. مف شی پديد آمده با نیز   ترين حوا
ست که پديدآورندگان          ساری ا سیّد جمال خوان ست از آن آقا  سترس ما که امروزه در د
شیة کتاب، در اثر خود       صورت حا شی را به همان  سنگی طهران نیز همة اين حوا چاپ 

در  61ر شااده اساات.اند. به تازگی نیز اين حواشاای به صااورت مسااتقلّ منتشاا گنجانده
ست اما به اح          ست نی سناد دقیقی در د سنگی طهران ا صوص منابع چاپ  تمال زياد، خ

ساس برخی از      کچنان ست، بر ا شده ا ه در چاپ قاهره و چاپ بیروت نیز احتمال داده 
توان  های تهران آن روزگار بوده اسااات. بنا بر اين می   های موجود در کتابخانه    نساااخه 

موجود در  الشاافاءهای ن چاپ در میان اين آثار باشااند: نسااخه احتمال داد که منابع اي
های دانشگاه تهران، مجلس، ملن، ملی، مدرسة سپهساالر و مدرسة مروی و نیز  کتابخانه
ر  که در مدارسی نظی  الشفاء های شخصی برخی از مدرّسان    های متعلّق به کتابخانهنسخه 

ان به دقّت در خصوص منابع چاپ   توکردند. بیش از نمیسپهساالر و مروی تدريس می  
سنگی طهران سخن گفت. با اين همه اين چاپ سنگی و حواشی آن هم در چاپ مصر      

های معتبر در فرايند  و هم در چاپ لبنان به مثابة ين نسااخة خطّی در کنار ديگر نسااخه
ر  طراز با چاپ مصتصحیح استفاده شده است. حتی در چاپ آمريکا نیز چاپ سنگی هم

های چهارگانه  هايی که در هر ين از تصااحیحبنان لحاظ شااده اساات. نسااخه و چاپ ل
 شناسی آنها به تفکین مکان نشر چنین است:  استفاده شده است، اطالعات نسخه

؛ بخیت، 31)حکمت، شمارة   779. مصر: األزهر، خصوصی، شمارة     9 الف( چاپ مصر: 
( و هامش آن؛ کتابت آن مترخّر از قرن هفتم قمری  11188؛ عمومی، شمارة 3199شمارة 
 نیست.
صر: دارالکتب  3 صریة. م شمارة  الم سفه؛ کتابت احتماالً قرن دهم يا يازدهم   811،  فل

. ايران: چاپ ساانگی  1قمری.  316کتابت  ؛833، شاامارة الجدیدة. ترکیه: داماد 7قمری. 
 .3911. انگلستان: موزة بريتانیا، شمارة 9قمری.  9719طهران و حواشی آن، تاريخ نشر 
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  339؛ کتابت 939. انگلسااتان: بودلیان، آکساافورد، پوکوک، شاامارة   9 ب( چاپ لبنان:
ر: األزهر،  . مص 7. 998-999های . انگلستان: بودلیان، آکسفورد، پوکوک، شماره   3قمری. 

های  . انگلستان: مکتب هندی در لندن، شماره  1، و هامش آن. 31بخیت، حکمت شمارة  
. ايران: کتابخانة ملّی  6شاارقی.  3837. انگلسااتان: کتابخانة بريتانیا، شاامارة 9. 131-133

. ايران: چاپ ساانگی طهران و 3(. 799، ص 1)فهرساات، ج  981ايران، تهران، شاامارة  
 حواشی آن.

. 3(؛ 93)فهرساات، ص  833. ترکیه: داماد ابراهیم پاشااا، شاامارة 9 ترکیه: ج( چاپ
. 1. 9131. ترکیه: جار اللّه، شمارة  7(. 916)فهرست، ص   3119ترکیه: اياصوفیه، شمارة   
 (.  919)فهرست، ص  3991ترکیه: الله لی، شمارة 
ح سعید   . مصر: تصحی  3(. T. ايران: چاپ سنگی طهران با نشانة )  9 د( چاپ آمریکا:

 .69. ترجمة التینی1(. Y. لبنان: تصحیح جعفر آل ياسین با نشانة )7(.Zزايد با نشانة )
در  ساایزده نسااخه فقط از  ،مجموعدر توان گفت اين اساات که بنا بر اين، آنبه می

استفاده شده است که در چهار کشور ايران، ترکیه، مصر و انگلستان         های گوناگونچاپ
و چاپ سااانگی   981)کتابخانة ملّی ايران، تهران، شااامارة     نايرا :شاااوند نگهداری می 

، داماد ابراهیم پاشااا،  9131، جاراللّه، شاامارة 3119طهران(، ترکیه )اياصااوفیه، شاامارة  
شمارة  833شمارة   شمارة       3991، الله لی،  صی،  صو صر )األزهر، خ ، دارالکتب  779(، م
صریة شمارة  الم سفه(،   811،  ستان فل سفورد، پوکوک: )بودلیان،  انگل -999های شماره  آک
شمارة   998 شمارة  3911شمارة   ، کتابخانه بريتانیا:939و  مکتب هندی  شرقی،   3837، 

   .133-131های در لندن، شماره
صحّ  سخه حان م صحیح خود برگزيده فقط به ن شاره کرده  ،اندهايی که در ت   اند و ازا

سخه     شتری از ن شمار بی شته اينکه  سايی کرده  ها را در اختیار دا شنا سخن  اناند يا اينکه  د 
ه بخود  ی انتخابیهانسااخهوجه رجحان و  انتخاب معیارسااخنی از اند. همبنین نگفته

یعی سااماع طب های مهمی برای تصااحیح انتقادی فنّبنا بر اين، هنوز گام اند.میان نیاورده
در ابن  های يادشااده با آنکه گامی ارزشاامند در تصااحیح .بايد برداشااته شااود  الشاافاء
سیار  بسطح جهانی فاصله   تصحیح معتبر در  شود اما تا رسیدن به   پژوهی شمرده می سینا 
    .  است

 انداز آیندهچشم. 3
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سماع طبیعی      شد تا اهمیّت فنّ  شش  شفاء تا اينجا کو ست  ال ن اثر گانة ايهای پنجو ويرا
گذرد، هنوز ارزيابی گردد. با آنکه صااد و ساای سااال از انتشااار چاپ ساانگی طهران می

ابن  مندان به آثارتصحیح علمی و انتقادی از اين کتاب در دسترس پژوهشگران و عالقه   
هر ين  هدهد کسینا قرار نگرفته است. انتشار چاپ مصر، لبنان، ترکیه و آمريکا نشان می

اند تا آنبه در توان دارند در ارا ة متنی منقّح از فنّ ساماع طبیعی  از مصاحّحان کوشایده  
به کار  شااناساای دقیق اين اثر  ارا ه دهند اما از آنجا که سااعی خود را در جهت نسااخه 

سته  سخه    نب شتر به افزودن ن س اند بنا بر اين تصحیح آنها بی های  خهای جديد به مجموعة ن
های جهان است تا ارا ة ويراستی معتبر و انتقادی. شايد يکی در کتابخانه فاءالشطبیعیّات 

شواری  صحّحان  هايی که همةاز د شده در باال  اين م شماری    با آن روبرو بوده ياد اند پر
 های وقصی نقاط جهان از در کتابخانه هاسو و پراکندگی آن از ين الشفاء کتاب های نسخه 

ه بها در کتابخانه الشاافاءهای موجود از کتاب نسااخهز سااوی ديگر باشااد. هنوز برخی ا
اند.  هشااداز يکديگر تفکین ن آنها و فنون وابسااته به و جملهاند نشاادهدقّت توصاایف 

سخه       صحّحان تنها به ن ست که م ستی ديگر اين ا شان  ی ايهايی که در قلمرو جآرافیاکا ي
 سماع   متنی معتبر و انتقادی از فنّدست دادن  برای بهبنا بر اين  .اندبوده است، اکتفا کرده 

از ابزار الزم  های يادشااده را مرتفع کرد و هم ضاارورت دارد هم کاسااتی الشاافاءطبیعی 
های اساااساای را چنین توان گاممیدشااده بهره گرفت. ياهای دشااواریبرای مواجهه با 

 برشمرد:
ی  های شناساي  نويسی دقیق از همة نسخه  در گام نخست بايسته است که فهرست     .9

شفاء شده از کتاب   شی       ال سمی طرح پژوه صورت گیرد. آنبه برتوالچی در تارنمای ر
در شااناسااايی   ارا ه گرده اساات، گامی ارزشاامند   الشاافاءخود در باب جملة الهیّات 

 گردد.قلمداد میهای معتبر نسخه

ن  سازی فهرستی از اي. فراهماستفنّ سماع طبیعی های ايی نسخهگام بعدی شناس .3
، با شود. با اين اوصاف  ها بر اساس ترتیب تاريخ کتابت آنها گام بعدی شمرده می  نسخه 

گیری از توان با بهرهشويم که فاقد تاريخ کتابت هستند. میها مواجه میشماری از نسخه  
های موجود در نسااخه نظیر آنبه اطالعاتی  تنوع خط، نوع کاغذ، و نیز يکی از يادداشاا
به کاتب، مالن، واقف، حاشااایه          یار ما قرار می   نگار، يا  مربوط    دهد، مشاااتری در اخت

 تاريخ اما معتبر را در فرايند تصحیح گنجاند.های بینسخه
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جسااتجو که همة اطالعات مرتبط با  یّتقابلرسااانی با های اطالعدادهايجاد پايگاه  .7
سخه  سی در اين   گردددر آن ثبت به آنها تمام جز یّات ضروری مربوط   ها بان سا ، گامی ا

 شود.کار شمرده می

مضاامون مباح    ازگیری از پژوهشااگران متخصااّص طبیعیّات ابن سااینا که بهره .1
شند تا در انتخاب متنی منقّح  سخ    مرتبط به خوبی آگاه با سنّت تاريخی ن های  هسازگار با 

 شناسی ابن سینا کمکی شايان ارا ه دهد.طبیعتهای ا انديشهسازگار بنیز و  الشفاء

صانی که سنّت نسخه     بهره .9 ا به خوبی ر الشفاء های التینی طبیعیّات گیری از متخصّ
 شناسند، گام مهّمی است که در ضبط وصحّ از دانش ايشان نیز استفاده شود.می

از  که  لشفاء امانند فنّ سماع طبیعی  شناختی  طبیعت نکتة پايانی اينکه تصحیح متن  .6
سفی     پیدايشسهم مهّمی در  سو،  ين ست دارا سنّت فل سوی ديگر،  و  بوده ا ابی  بازتاز 

شته  در منابع کهن عربی و التینی گسترده   هی . اين کار گرواست گروهی کاری ، است دا
به  تهوابساا های گوناگوناز دانش مندالمللی و بهرهبین حضااور پژوهشااگران با مطمئناً 
       .واالتری را پديد آورد تواند ضمانت علمیمی فلسفه
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 نمونه از چاپ سنگی طهران :الف پیوست
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 مصر، سعید زایدنمونه از چاپ  :ب پیوست
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 ، جعفر آل یاسیننمونه از چاپ لبنان :ج پیوست
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 گینیسنمونه از چاپ آمریکا، یان مک :د پیوست
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 پیوست هـ : نمونه از ترجمه التینی، جرارد وربک، سیمونه وان رایت.

 
 



 9711، بهار و تابستان 73شماره جاويدان خرد،  71
 

 هانوشتپی

  دست رد ايران فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسه در که است سالی چند سینا ابن آثار تصحیح  طرحکالن که آنجا از 9.
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Lameer, Joep. (2013) Towards a New Edition of Avicenna's Kitab al-Isharat wa-l-tanbihat. 
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Riet, Brill; 1992; Avicenna latinus. Liber primus naturalium. Tractatus secundus de motu 
et consimilibus, Peeters, 2006, Avicenna Latinus. Liber primus naturalium. Tractatus 
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 منابع       
   ،مناقشات بر ترجمه فنّ سماع طبیعی شفاء ابن سینا از میرزا محمد      آشتیانی، میرزا مهدی

 .9716، تهران، رانيحکمت و فلسفه ا یپژوهش، مؤسسه علی خان فروغی
  اصلی:    ؛ ]چاپق9117غ/ 9761، قم ،افست: بیدار چاپ ، الطبیعیات من الشفاء  ،ابن سینا

   .الفنون[مطبعة دار قمری، تهران، 9719
  سینا شفاء  ،ابن  صدير و مراجعه: ابراهیم مدکور؛ تحقیق    ال سماع الطبیعی، ت ، الطبیعیات: ال

منشااورات مکتبه آيه ا   ،قم :تحقیق التراث ابن سااینا، چاپ افساات  سااعید زايد، مرکز
 .[9187]چاپ اصلی: قاهره، غ؛ 9767،العظمی المرعشی النجفی

   ،ار ؛ تحقیق و تقديم جعفر آل ياسین، بیروت: د السماع الطبیعی من الکتاب الشفاء  ابن سینا
 . م9116، المناهل

   ،سینا صح ، التعلیقاتابن  سفه  حکمت و ف یمؤسسه پژوهش     ان،يموسو  نیحس  دیس  حیت ل
 .9719، تهران، رانيا
   ،سینا صح ، المباحثاتابن  سفه ا  یمؤسسه پژوهش     دارفر،یمحسن ب  حیت  .رانيحکمت و فل

 .9716تهران، 
   ،یژوهش مؤسسه پ   ،یثانوسف يمحمود  دیس  حیتصح ، مختصر األوسط فی المنطق  ابن سینا 

 .9716، تهران، رانيحکمت و فلسفه ا
  ،یرهنگو ف یعلم ادیبنی، بیحب ینجفقل حیتصاااح، جلد اول، القانون فی الطبّابن ساااینا  

 .9713، همدان، نایس یعلبو
  ،ی،انتشارات مول  سماع طبیعی، آسمان و جهان، کون و فساد از کتاب شفاء،     فن  ابن سینا 

 [.9791و فن دوم و سوم  9796]چاپ اول فن اول  .9713تهران، 
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  تری،دک رساله  بوريدان، و سینا  ابن فیلوپونوس، ارسطو،  اسماعیلی، محمّد جواد، دينامین  
 .9788 ،، تهرانايران فلسفة و حکمت پژوهشی مؤسسه

 ،9738، ، تصحیح رضا استادی، قمالحاشیة علی الشفاء  خوانساری، آقا جمال. 
  صطفی ست   ، درايتی، م ستواره د شت فهر سناد   نو های ايران )دنا(، کتابخانه موزه و مرکز ا

 .9781، تهران، مجلس شورای اسالمی
  سناد و کتابخانه   فهرستگان نسخه  ، درايتی، مصطفی لی مهای خطی ايران )فنخا(، سازمان ا

 .9717 -9711، تهران ،جمهوری اسالمی ايران
  مؤسسه الجواد  ، ، ويراست دوم های ايران )دنا(نوشت فهرستواره دست  ، درايتی، مصطفی، 

 .9718، مشهد
 9191، ، قاهرهسینامؤلّفات ابن:سینامهرجان ابن، قنواتی، جورج شحاته. 
 9777، انشگاه تهران، انتشارات دسیناهای مصنفات ابنفهرست نسخه ، مهدوی، يحیی. 
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