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پیشگفتار ناشر
شیخالرئیس ابنسینا یکی از بزرگترین فالسفۀ جهان و جهان اسالمی و بهویژه ایران است .تسلط
او بر بسیاری از دانشهای زمان ه و نوآوریهای فراوان او در مباحث گوناگون مطرح در این دانشها
به وی جایگاهی ممتاز و بیبدیل در عالم علم و فلسفه بخشیده است .وی نه تنها در سنت فلسفۀ
اسالمی مقامی رفیع دارد بلکه ترجمۀ آثار او به زبان التینی در سدههای میانه در تجدید حیات
فلسفه در غرب بسیارمؤثر بوده است و برخی از نظریات او مستقیم یا غیر مستقیم بحثهایی را
برانگیخته است که تا زمان ما ادامه دارد .گواه این تأثیر پژوهشهایی است که بهویژه در نیم قرن
اخیر در شرق و غرب  در آثار و آراء او انجام گرفته است و همچنان ادامه دارد  .
از ابنسینا آثار علمی و فلسفی پرشماری به جای مانده است که بسیاری از آنها تا کنون
منتشر شدهاند ،اما بیشتر چاپهای آثار ابنسینا یا انتقادی نیستند و ضوابط تصحیح متون در آنها
رعایت نشده است و یا به دست پژوهشگرانی انجام گرفته اند که با فلسفۀ اسالمی و ریشهها و
سیر ّ
تحول آن آشنایی کافی نداشتهاند .هرچند این چاپها نیاز محققان و ابنسیناپژوهان را تا
اندازهای برمیآورندّ ،اما ضرورت در دست داشتن یک چاپ انتقادی از همۀ مؤلفات ابنسینا از
دیرباز حس میشده است؛ به ویژه که در سالهای اخیر از یک سو دسترسی به مخطوطات آثار
شیخ که در چهار گوشۀ جهان پراکندهاند ،آسانتر و از سوی دیگر ضوابط تصحیح انتقادی متون
فلسفی دقیقتر شده است.
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وجود سنت دیرینۀ آموزش و پژوهش در آثار ابن سینا که تا روزگار ما زنده مانده است
یکی از امتیازات مهمی است که جامعۀ فلسفی ایران برای بر عهده گرفتن این وظیفه دارد و ترکیب
این ّ
سنت با شیوههای نوین پژوهش میتواند آثاری را که در این مجموعه منتشر میشوند از
کوششهایی که تنها به یکی از این دو وجه توجه دارند متمایز کند.
هدف این مجموعه به دست دادن یک چاپ انتقادی از کلیۀ آثار فلسفی شیخالرئیس
براساس ضوابط علمی تصحیح متون است .کوشش میشود که تصحیح هر متن با شناسایی و
ارزیابی بیشترین نسخ موجود آغاز شود و با طبقهبندی و یافتن ارتباطهای خویشاوندی میان آنها
همراه باشد ،به طوری که متن مصحح نه تنها در حد امکان به متنی که ابن سینا فراهم آورده نزدیک
باشد بلکه مقدمههای مصححان موضوع متن و مباحث اصلی آن و سیر آن مباحث را روشن کند
و سرگذشت متن و تغییراتی که در طی قرون در آن راه یافته است نیز در سازوارۀ انتقادی منعکس
شود .از این رو سعی میشود که کار تصحیح به محققانی که در موضوع تخصص دارند سپرده
شود و نیز مالکهای صوری یکسانی در همۀ مجلدات این مجموعه رعایت شود.
امید است که این کار ،که با تصحیح آثار کم شناختهتر و کمحجمتر ابن سینا ،و
بویژه آثاری که تاکنون منتشر نشدهاند ،شروع می شود و بتدریج آثار مفصلتر و اصلیتر او
را نیز دربرمیگیرد ،گذشته از احیای بخش مهمی از میراث فرهنگی اسالم و ایران ابزاری برای
ً
پژوهشگرانی فراهم آورد که یا مستقیما با فلسفۀ اسالمی سروکار دارند و یا در حوزههای فلسفی
دیگری کار میکنند اما به فراخور موضوع پژوهش خود از مراجعه به آثار ابن سینا و تحقیق در
آنها بینیاز نیستند.
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