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مقدمۀ ترجمۀ فارسی

حدود پنج ســال پیــش در مورد حــدوث زامنی جهــان و فیزیک معاصــر مطالعۀ 
تطبیقی می کردم تا طرح پژوهشی ام را بنویســم. بااینکه طرح مذکور را علی الحساب 
در گوشه ای بایاگنی کردم، اام افیده های فراوان از آن برده ام و پنجره هایی را به روی 
من گشــوده اســت. یکی از ثمرات آن طرح انتخاب متن حاضر برای ترجمه اســت. 
وقتی متون ابن ســینا، افرابی و حتــی متکلامن پیش از خواجه را بررســی می کردم، 
کم کم برایم واضح شد که اینان در موضوع حدوث جهان متونی را مطالعه می کردند 
که هدف نهان و به ندرت آشاکرشــان نقض یا ابرام آن متون است. واضح شد که در 
آن زامن نســخه ای از یحیی محب التعب )شــاید هم نحوی( در دســت ایشان بوده 
و وقتــی بحث از حدوث ذاتــی یا زامنی می کنند، به آن نوشــته عنایت دارند. یافتن و 
خواندن چنان متنی می توانســت از برخی ابهاامت متون فلسفی و کالمی رازگشایی 
کند و به تعبیری، سویۀ مفقود دیالوگ پیدا شود. می دانیم که در این فرض، تفسیرها 
و تعبیرهــا از متون میراثــی می تواند دگرگون، تکمیل، ابهام زدایی یا تحکیم شــود و 
ارزش تفســیری چنان متنی بسیار اســت، اام جز اشارت ها و تلخیص های ناقصی در 
زبان عربی از آن برجای نامنده اســت. وقتی به پروژۀ بزرگ شــارحان کهن ارســطو1 
مراجعــه کردم، خوشــبختانه این متــن را یافتم. این پــروژه در انگلســتان زیر نظر 
اکلِج ســلطنتی لندن در سال 1987 با مدیریت ریچارد ســورابجی آاغز شد. وی فردی 

1. Ancient Commentators on Aristotle project 
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بسیار افضل و دقیق است که نشــان ها و جوایز فراوانی از دولت انگلستان دریافت 
کرده اســت. ســورابجی بر آثار ارســطو تمرکز دارد و در این پروژه کوشیده است تامم 
نســخه های شــارحان ارســطو را به انگلیســی برگرداند. تیم وی موفق شــد تا سال 
که نتوانستم  2012، صد جلد را منتشــر کند و ســی جلد دیگر نیز در دســتور اکر بود )
بــه اطالاعت ســال های بعد از 2012 دســت یابم(. در افصلۀ ســال های 2005 تا 2010 
میالدی اثر فیلوپونوس با عنوان ردیه بر پروکلوس در باب قدم اعلم، در چهار جلد، 
به مطالعه درآمد و از متن و تصحیح یونانی ریب به انگلیســی ترجمه شــد. بخشــی 
مفقود از نســخۀ اصلــی یونانی را گروه تحقیــق از روی متنی عربی بازســازی کرد1 و 
بخش دیگری هم در پی نوشــت با حدس مصّححان افزوده شــد. بی شک اکثر راه را 
سورابجی و مترجامن )سه جلد حاصل اکر امیکل شیر و یک جلد حاصل اکر جیمز 

ویلبردینگ( رفته بودند و نســخه از جنبه های مختلف اکمل بود.
کتاب نامه نویســان عربی قرون وســطا به  به رغــم اینکــه زندگی نامه نویســان و 
ترجمه ا ی عربی از فیلوپونوس اشــاره کرده اند، به نظر نمی رســد این نسخه بر جای 
کید کرده اســت.2 ازایــن رو، متن عربِی  امنده باشــد. تیــم تحقیق نیز بر ایــن نکته تأ
مرجعی برای مقابله وجود نداشت. البته برخی گزارش ها حاکیت از آن دارد که نوعی 
ترجمه یا برداشــت اقتباســی به  زبان عربی از متن فیلوپونوس، ذیل نام الکســاندر 
 شایســتگی مقابله به مثابۀ یک نسخه را ندارد.3 

ً
افرودیسی، به دست آمده که اقعدتا

تنها متن عربی اقبل اعتنایی که وجود دارد در کتاب االفالطونیة المحدثة اثر مشــهور 
، او متون امدری را کــه می توانند بازتاب مکتب  عبدالرحمن بدوی اســت. در این اثر
نوافالطونی باشــند تصحیح و ارائه کرده است. در بخشی از این کتاب، وی رسالۀ خیر 
محــض و نیز ادلــۀ پروکلوس بر قدم اعلم را آورده اســت. هرچند، باید به ســه نکته 
دقت کرد. نخســت، این متن عربی حاوی ادلۀ پروکلوس است و هیچ بخشی از ردیۀ 

اگهی مخاطب افرسی خوان، در خالل شامرۀ 2 از توضیحات متن اصلی آن را افزوده ام. 1. برای آ
2. G. Anawati, ‘Un fragment perdu du De aeternitate mundide Proclus’, in Mélanges de 

philosophie grecque offerts a Mgr. Diès (Paris, 1956), 21-2; R. Wisnovsky, ‘Yahyâ al-

Nahwî’, Encyclopaedia of Islam, vol. 11 (Leiden, 2002), 252.

https://plato.stanford.edu/entries/arabic-islamic-greek :3. نک
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فیلوپونوس که موضوع اثر حاضر اســت در آن دیده نمی شــود؛ دوم، فقط شامل ُنه 
برهان اســت و بقیه را در بر ندارد؛ سوم، ترجمۀ عربی مورداعتامد وی هامن ترجمۀ 
اســحاق بن حنین اســت. نســخه ای که بدوی در کتاب خود ارائه کرده تنها نســخۀ 

خطی موجود اســت که با شامرۀ 4871 در کتابخانۀ ظاهریۀ دمشق موجود است.
اســحاق بن حنین در  خانواده ای نســطوری  از قبیلۀ عباد حیره  زاده  شد. اسحاق 
، حنین  بن  اســحاق،  و عمه زاده اش ، حبیش ، ســه  و پدرش ، پزشــک  و مترجم نامدار
دانشــمند هنرور ســخن دانی  اند که  شــالودۀ مکتب  حنین  را بنیان نهادند و در نقل 
دانش های یونانی به جهان اســالم برجسته ترین نقش را داشتند و به  همت ایشان ، 
مهم ترین  بخش های میراث علمی یونانیان در سرزمین های  اسالمی  رواج یافت. وی  
نزد پدر و نیز پزشــاکن  مصر و انطاکیه دانش آموخت و پزشکی برجسته و مترجمی  
توانا شــد. او از توجه  خلفای عباسی ، از متوکل تا مکتفی و احترام  و اعتامد اقسم  بن  
عبیــداهلل، وزیر معتضد، برخوردار بود. او را در شــامر ندیــامن مکتفی نیز آورده  اند. 
اگهی از دانش های  یونانی  و آشنایی  با زبان های یونانی و سریانی  و هنر  اســحاق در آ
ترجمه در ردیف  پدرش  و در فصاحت بیان در زبان  عربی  از پدرش  برتر بوده  اســت . 
وی  بــا گروهی از دانشــمندان که پیرامون حســن بن نوبخت ، متکلم شــیعی ، گرد 
آمده  بودند رابطه داشــت و بنا به  قولی  به  اسالم گرویده بود. ترجمه های اسحاق به 
 از این زبان ترجمه 

ً
تین آثار یونانی  که  مســتقیام زبان عربی را از اغلب  ترجمه های ال

شــده  اند ، به  متن اصلی نزدیک تر شــناخته اند. ازاین  رو، افزون بر اســتفادۀ مستقیم  
تین آثار دانشــمندان یونان ، در موارد  از متون  عربی  اســحاق در تهیۀ ترجمه های ال
، به  ویژه  کتاب های  ارســطو، از  تین ایــن آثار بســیاری  نیز برای  درک درســت  متون  ال

ترجمه های عربی اسحاق به  عنوان شاهد استفاده شده است . 
در پایان نســخۀ حجج برقلــس فی قدم العالم، در کتــاب االفالطونیة المحدثة 
آمده اســت: »هذه الحجج التسعة هی بنقل اســحاق بن حنین و حجج ابرقلس فی 
، و الذی 

ً
القدم هی ثامنی عشــرة ]ثامنیة عشرة[ حجة قد نقلها غیر اسحاق نقاًل ردیئا

وجد بنقل اسحاق منها هی هذه التسعة. و السالم«.1

1. بدوی، عبدالرحمن، االفالطونیة المحدثة، ص42 از متن اصلی. 
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این نشــان می دهد که تامم اســتدالل های هجده اگنۀ پروکلوس به عربی ترجمه 
شــده بوده و ترجمۀ اســحاق بن حنین ترجمه ای شایسته و ترجمه های دیگر پست 
و بی ارزش بوده اســت. نیز آشــاکر می شــود که مستنســخ فقط نیمی از ادلۀ ترجمۀ 
 اســحاق بن حنین کل اثر را ترجمه 

ً
اســحاق را یافته است. با این حساب که اقعدتا

کرده اســت، مستنسخ نیمۀ دیگر را نیافته و هامن نیمۀ اقبل اعتنا را ثبت کرده است؛ 
بقیــه را با وجــود ترجمه های بی ارزش ثبت نکــرده و به همین مقدار بســنده کرده 
، برای بهبــود واژه گزینی، با متن عربی اســحاق بن حنین  اســت. ترجمۀ افرســی نیز

مقابله شــده است؛ اگرچه فقط محدود به متن ادلۀ پروکلوس بوده است.
اکدمی  داســتان از این قرار است که پروکلوِس جانشــین، که از آخرین مدیران آ
اکدمی تعطیل شد، در اثری  افالطونی در آتن بود و بعد از مرگش به افصلۀ کوتاهی آ
می کوشــد مطابق رأی نوافالطونیان و فرهنگ رایج یونان از قدم اعلم دافع و موضع 
کران مندی زامنی جهــان را اناکر کند. کتاب پروکلوس در باب قدم اعلم نام دارد که 
شــامل هجده دلیل است و برخی آن را هجده دلیل در باب قدم اعلم نیز خوانده اند. 
این اســتدالل ها را نمی توان نوآورانه یا مبتکرانه دانست، بلکه به نوعی ساامن دهی 

و تبیین مباحث پیشــینیان ذیل موضوعی مناقشه برانگیز است.
شایان ذکر اســت که اصل یونانی اثر پروکلوس هم از دست رفته و بخشی از آن 
در خالل هامن ترجمۀ عربی که از آن ســخن گفتیم باقی امنده و تنها اثری که ادلۀ 
پروکلوس را به طور اکمل در دل خود حفظ کرده اســت همین اثر ردیه بر پروکلوس 
در باب قدم اعلم اســت. فیلوپونوس در این اثر ابتدا در هر بخش، دلیل پروکلوس را 

با اامنت داری نقل می کند و ســپس به بررسی و نقد تفصیلی آن می پردازد. 
لــذا در عمــل، ترجمه و تحقیق این کتــاب، احیای ادلۀ پروکلوس نیز هســت و 
اگنۀ ادلــۀ پروکلوس بی نیاز  جامعــۀ علمی افرســی زبان را از ترجمه یــا مطالعۀ جدا
می کنــد. چه آنکــه هامن ادله از طریق ایــن کتاب احیا و بازیابی شــده اند و در دل 
اثــر فیلوپونوس در میراث باقی امنده اند. البته دلیــل اول پروکلوس در اصل یونانی 
کتاب فیلوپونوس مفقود اســت و افتادگی دارد. این دلیل را مترجامن انگلیســی از 
ترجمۀ عربی اســحاق بن حنین به انگلیســی برگردانده انــد و ام نیز عین متن عربی 
دلیل اول را در یادداشت شامرۀ 2 پایان متن اصلی آورده ایم. به تصرییح عبدالرحمن 
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بــدوی برای احیــای اثر اکمل پروکلوس هیچ راهی جز اســتخراج آن از نســخۀ ردیۀ 
فیلوپونوس وجود ندارد.1 

از ســوی دیگر فیلوپونــوس که بر مبانی نوافالطونی تســلط دارد با روش خاص 
خــود، ردیه ای بر کتاب مذکور می نویســد که اینک ترجمۀ آن پیش روی شامســت. 
فیلوپونــوس عالیق مســیحی دارد ولی از آن محل هزینه نمی کند. وی می کوشــد با 
تســلط فلســفی خود یا دلیل و تحلیل ارائه کند یا به دقت از دل ســنت ارســطویی 
تناقض گویــی شــارحان یا داعیــان قدم را بیــرون آورد و برمال کنــد. به این ترتیب او 
به نحوی درون گفتامنی ناســازاگری اندیشه های ابرازشــده را نشان می دهد و از این 
حیث متنی بســیار جذاب پدید می آید. مثال در مسئلۀ قدم، تناقض این ایده با بحث 
دیگر ارسطو در باب محال بودن بی نهایت بالفعل را نشان می دهد و تطبیق می کند. 
 نسخۀ خطی 

ً
نسخۀ یونانی اصلی کتاب ردیه بر پروکلوس در باب قدم اعلم صراف

شــامرۀ 236 در کتابخانۀ امرک مقدس در ونیز ایتالیا اســت.2 این نســخه بر پوست 
نوشــته شــده و به قرن های 9 و 10 میالدی باز می گردد. نسخۀ مذکور 378 صفحه با 
ابعاد 16 در 25 ســانتی متر دارد که به طور متوسط 33 ســطر در هر صفحه مکتوب 
شده است. سایر نسخه های خطی شامل نسخۀ 2058 پاریس به یونانی که بر اوراقی 
قرن پانزدهمی نوشــته شده و نیز نســخۀ طبع ونیز که به اهتامم تریناکولی در سال 
1535 منتشــر شده است، از هامن نسخه رونویسی و برداشت شده اند. نیز هوگو ریب 
که در سال 1899 تصحیح انتقادی انجام داده، این اکر را بر مبنای هر سه نسخۀ فوق 
انجام داده که برگردان انگلیســی هم از همین نسخۀ ریب انجام شده است. توضیح 
شــیوۀ عملکرد مترجامن انگلیســی نیز در مقدمۀ خود ایشــان موجود اســت. ابن 
الندیم در الفهرســت، زامنی که تألیفات یحیی نحوی را فهرســت می کند، »رد یحیی 
نحوی بر پروکلوس در باب قدم اعلم« را بر می شــمرد3 و قفطی در تارییخ الحکام دو 
جا از ایــن کتاب یاد می کند: یکی جایی که دربارۀ پروکلوس می نویســد »این هامن 
پروکلوس دهری مســلک اســت که یحیی نحوی کتاب معظمی را به رد او تخصیص 

1. بدوی، عبدالرحمن، االفالطونیة المحدثة، ص30 از مقدمه.
2. https://marciana.venezia.sbn.it

3. ابن الندیم، الفهرست، ص356 )چاپ دار المعرفة(.



12  |  ردیه بر پروکلوس در باب ِقدم اعلم

داده و در ایــن موضوع تصنیف کــرده که نزد من موجود اســت... و یحیی نحوی در 
اولین مقاله در رد او ذکر کرده که وی در زامن دقلطیانوس قبطی می زیسته است.«1 
و دیگری جایی که تألیفات یحیی نحوی را بر می شــمرد و از جمله در میان کتاب ها 
»کتــاب ردیه بر پروکلــوس دهری مســلک، 16 مقاله« را نام می برد.2 واضح اســت 
که قفطی اینجا مرتکب ســهو شــده و هامن گونه که دیگــران تصرییح کرده اند و در 
تصحیحات موجود اســت، این کتاب شامل هجده مقاله است. نیز ابن ابی اصیبعه 

به کتاب یحیی نحوی اشــاره کرده و آن را هجده مقاله دانسته است.3 
گزارش تارییخ ناگران اســالمی فوق، موارد زیر نیــز جالب توجه به نظر  افزون بر 

می رسد:

حیان بیروین در حتقیق ما للهند، ســه نقل را از حییی حنوی آورده اســت. »حییی  ابور  .۱
ید: یونانیان اجرام قابل مشاهده در آمسان را "اهله" نام  حنوی در رد بر پروکلوس گو
می دهنــد، مهــان گونه که بســیاری از عجم چنــن کنند«4. این عبارت در نســخۀ 
یب، صفحۀ 636 موجود اســت. نیز در جای دیگر آمده اســت: »...بدون اینکه  ر
بــه فلکــی کــه حییی حنــوی در ردیه بر پروکلــوس از بطلمیــوس نقل می کند، اشــاره 
یــب موجود اســت. عبارت  کنــد...«5. ایــن عبــارت نیــز در صفحۀ 537 نســخۀ ر
یــد گروهــی از متکلمان...« نیز در نســخۀ  »حیــیی حنــوی در رد بــر پروکلــوس می گو

یب مشاهده می شود.  ر

پونوس موجود  یب کتــاب فیلو ایــن نقل قول هــا نشــان می دهد که نســخۀ ترمجۀ عر
حیــان از آن نقــل می کــرده اســت. به خصوص که می دانــم قفطی بدان  بــوده و ابور

حیان بیروین یوناین منی دانسته است.  یح کرده و تا آن جا که مطلعم، ابور تصر

یــح و هم به صورت نقــد حمتوا به آثار  ابن ســینا نیــز در آثــار خــود هم به صورت صر  .۲

1. القفطی، تارییخ الحکامء، ص125 )چاپ دانشاگه تهران(.
2. هامن، ص486.

3. ابن ابی اصیبعة، عیون االنباء فی طبقات االطباء، ج1، ص105 )چاپ اقهره(.
4. ابوریحان، تحقیق ام للهند، ص29 )اعلم الکتب، بیروت، تحقیق احمد آرام(.

5. هامن، ص163.
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فیلپونوس می پردازد و صدالبته، برریس این خبش از تعامل یا تقابل میان ابن سینا 
و حیــیی حنــوی بــه حتقییق جمزا و تفصییل نیــاز دارد که از نتایج انتشــار مهن ترمجۀ 
بــة، صفحۀ ۱3،   به عنوان منونه، ابن ســینا در االســئلة و االجو

ً
فــاریس اســت. صرفــا

حیــان بیــروین این اعتــراض را از حیــیی حنوی گرفته کــه به وی  یــد گــویی ابور می گو
یــب کاری در لباس مســیحیت بر می مشــرد. نیز در صفحۀ  تنــدی می کنــد و او را فر
69 مهن کتاب ابن سینا مدعی می شود کلیۀ مطالب حییی حنوی را خوانده است. 
یب از کتاب در آن زمان موجود بوده و در  ید آن اســت که نســخه ای عر این باز مؤ

میان فیلسوفان و متکلمان مطالعه و حبث می شده است.

یک مورد عجیب در آثار کندی نیز به چشــم می خورد. کندی در اواخر قرن دوم   .3
یســته اســت. وی در اثبات خلقت از چند دلیل هبره می گیرد  و اوایل قرن ســوم ز
پونوس اســت. به خصــوص دلیل ممتنع بــودن یب هنایت  کــه کامــًا شــبیه ادلــۀ فیلو
بالفعــل را مطــرح می کنــد که برای متکلمان برهاین کالســیک به مشار می رود. البته 
کندی توانایی مطالعۀ آثار یوناین را داشته و می توان احتمال داد که به منت اصیل 
یب نبوده است.۱ درهرصورت کندی را می توان  دستریس داشته و متکی به ترمجۀ عر
یب _ اسالمی دانست.  پونوس در فضای فکری عر خنستن طرح کنندۀ مطالب فیلو

غزایل نیز در خبش نقد اعتقاد به قدم عامل از کتاب هتافت الفالسفة اگرچه نامی   .4
 ارائه می کند.

ً
از حییی حنوی منی برد، اما به روشین برخی ادلۀ وی را عینا

ابــو البــرکات بغــدادی نیز در املعتبر بدون ذکر نام حییی حنوی در فصل هفمت مهان   .5
جــا کــه حبــث از ادلــۀ معتقــدان به قــدم عــامل و باورمندان بــه حــدوث آن می کند، 
ادله ای را می آورد که به تقابل پروکلوس و حییی حنوی بســیار نزدیک اســت. البته 

این احتمال هم مطرح است که ابوالبرکات این مطالب را از غزایل گرفته باشد.

1. نک:
Davidson, H. (1969). John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs 

of Creation. Journal of the American Oriental Society, 89(2), 357-391.
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بدوی باتوجه به ســال وفات اســحاق بن حنن که ۲98 هجری مقری اســت، این 
 کتــاب ردیه بر پروکلوس در باب قــدم عامل در قرن 

ً
ایــده را مطــرح کــرده که قاعدتا

یت فزاینده توســط فیلســوفان و متکلمان  ســوم ترمجــه شــده و از مهان قــرن به صور
مطالعه شده و در قرن چهارم آثار آن در گفتمان حدوث و قدم پا گرفته است.۱ 

شهرســتاین نیــز در امللــل و النحل فصل مشــبعی بــا عنوان »شــهات پروکلوس در   .6
بــاب قــدم عــامل« پرداختــه اســت. وی در این فصل 8 دلیــل پروکلــوس را با تعبیر 
یژگی اســتدالیل ندارد،  ید مهۀ این ها مغالطه اســت و و شــهه طرح می کند و می گو
بلکه حتمیل اســت. ســپس مدعی می شــود که در رد این کتاب، کتایب نوشــته که 

کنون به دست نیامده است. البته ردی از این کتاب تا

بنا بر گزارش بدوی، ابن مّخار بغدادی که عمر مفید فکری خود را در نیمۀ دوم قرن   .7
 دلیــل حییی حنوی بر 

ً
بارۀ اینکه اساســا چهــارم گذرانــده، مقالــه ای دارد با عنوان »در

حدوث عامل قابل قبول تر از دلیل متکلمان است«. این نسخه که به مشارۀ 3/۱463 
در کتاخبانــۀ راغــب پاشــا در اســتانبول نگهــداری می شــود، در پیوســت های کتاب 
بــدوی تصحیــح و ارائــه شــده اســت.۲ این شــواهد مجلگی نشــان می دهنــد که تنور 
مباحث حدوث و قدم عامل در میان فالسفه و متکلمان با خواندن تقابل پروکلوس 

یژه ابتدای قرن چهارم داغ شده است.  پونوس در اواخر قرن سوم و به و و فیلو

فیلوپونوس اســکندرانی در قرن ششــم میالدی می زیســت و شــاگرد شــارح نامدار 
ارســطو، آمونیوس هرمیای، بــود. از وی در متون عربی با نام یحیــی )معّرب جان( 
نحوی یــا محّب التعــب )ترجمۀ نــام: فیلو )محــب( + پونوس )تعــب و رنج(( یاد 
شــده است. تســمیۀ او به »نحوی« به سبب دو رســالۀ او در نحو بوده است. شرح و 
انتقادات فیلوپونوس بر طبیعیات ارســطو حتی بر اگلیله هم اثر گذاشت. کاماینکه 
آثار او در جهان اســالم خوانده می شد.3 به نظر می رســد او نخستین کسی است که 

1. بدوی، عبدالرحمن، االفالطونیة المحدثة، ص35 از مقدمه.
2. هامن، ص243تا247 از متن اصلی.

3. به عنوان نمونه، نک: ابن سینا و بیرونی، االسئلة و االجوبة، صفحۀ 13، که می گوید گویی بیرونی این اعتراض 
←
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محرک نامتحرک یا علت نخســتین ارسطو را بر خدای متعین مسیحی تطبیق می کند 
، شــواهد آن را به خصوص در دلیل سوم و چهارم خواهید  که در همین متن حاضر (
دید( و ناگفته پیداست که آثار آن در فلسفه و کالم مسلامنان تا چه حد بوده است.
از سوی دیگر نباید از یاد برد که میراث عربی فلسفه، مرجع خوبی برای تصحیح 
آثار یونانی در مغرب زمین اســت و این رابطۀ دوســویه باید به دقت موردتوجه قرار 
گیــرد. چنان که از یــک تصحیح ریب در متن یونانی آشــاکر می شــود، او نیز به این 
رابطه توجه داشــته و نقص نســخۀ یونانی را با مراجعه به متن عربی تصحیح کرده 
اســت.1 به نظر می رســد فیلوپونوس کتاب حاضر را در ســال 529 میالدی ناگشته، 

که در خالل دلیل شانزدهم بدان اشاره می کند.  گونه  هامن 
در مجموع متن حاضر می تواند از این جهات مفید و منشــأ آثار باشد:

شناخت هبتر و درجه یک سنت های انتقادی نسبت به ارسطو و افالطون؛  )۱
پیشینۀ ماقبِل اسالمی کالم مسلمانان به خصوص در موضوع حدوث و قدم؛  )۲

یۀ دیگر  3( درک هبتر متون فلسیف فارایب، ابن سینا و امثال ایشان باتوجه به درک سو
دیالوگ؛ 

خیــی مفاهــم فلســیف _ کالمی از زمانۀ افالطون تا مکاتب فلســیف  درک تطــورات تار  )4
اسالمی.

در این ترجمۀ افرســی کوشــش بر این بوده که تا حد ممکن از اصالت متن حامیت 
شــود. یعنی اینکــه از آن گونه ساده ســازی یا ترجمــۀ آزاد که باعث می شــود پا را از 
ترجمه فراتر بگذاریم و وارد شــرح و تفسیر شــویم خودداری کردیم. نیز از جاگذاری 
اصطالحات متداول فلســفۀ اسالمی که ســه تا چهار قرن پس از ناگرش این متن، 
اگهی  در زبان عربی تثبیت شــده اند، پرهیز شــده تا میان دو مکتب، تطبیق ناخودآ
صــورت نگرفته باشــد و ذهــن خواننده جهت دهی نشــود. این بدان معناســت که 
( وارد ترجمه نگــردد و این 

ً
 و اثباتــا

ً
کوشــش بر ایــن بوده قضاوت یا تفســیر )نفیــا

، نک: صفحۀ 69 که ابن ســینا مدعی می شــود کلیۀ مطالب  را از یحیی نحوی گرفته که به وی تندی می کند؛ نیز
یحیی نحوی را خوانده است. 

1. ذیل دلیل ششم پروکلوس، کلمه »غیرحادث« را از نسخۀ اسحاق بن حنین برگرفته است. 

→
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وظیفه به پژوهشــگران وانهاده شــود. البته اگهی در پاورقی به معادل تطبیقی این 
اصطالحات اشاره شده است. لذا اعمدانه سعی کرد ه ام متن را به درون بافتار فسلفۀ 
اســالمی نبرم و از فضای اصطالحی آشنا به ذهن خود تا حد اماکن پرهیز کنم. این 
پرهیز را نســبت به اصطالحات فلســفۀ غرب به خصوص اقره ای که می توانســت در 

کرده ام.  متن اثر بگذارد نیز در حد توان راعیت 
اینک واژه گزینی برخی مــوارد مهم تر و اثرگذارتر را که به توضیح نیاز دارد از باب 

نمونه بیان می کنم.
واژۀ Eternity که درســت در عنوان کتاب به اکر رفته، به دو معنا در فلسفۀ کهن 
به اکر رفته اســت. اولی به معنای نامشــروط به زامن که ابتدا در آثار افالطون به اکر 
رفته اســت. در این صورت با وضعیتی از وجود مواجهیم که نســبت به آن گذشــته، 
حال و آینده تفاوت ندارد. اام در نوشته های ارسطویی به معنای همیشگی و بی کران 
به اکر می رود. در این معنا جهان درســت با مالحظۀ زامن مندی آن نه آاغزی دارد و 
نه پایانی. این واژۀ قدیمی انگلیســی مترادف یک کلمه ای دقیقی ندارد. ابتدا در نظر 
داشــتم »ســرمدیت« را انتخاب کنم که به آاغز و پایان و حتی فرازامن بودن اشــاره 
کنــد، اام به ســبب جاافتادگی آن به عنوان یــک اصطالح، و نیز احتــامل زیاد القای 
کید کنم  مفهــوم غلط، از آن صرف نظر کردم و واژۀ آشــنای ِقَدم را برگزیدم. اام باید تأ
که مراد از eternity به مســئلۀ بی آاغز بودن خالصه نمی شــود و بی انجام بودن هم 

جزء جدایی ناپذیر آن است.
واژۀ Everlasting نیــز حاکیتی مشــابه دارد. اام ازاین جهت کــه واژۀ روزمره تری 
اســت، به اقتضای معنا و مراد جمله، معادل های مختلفی را برای آن به اکر برده ام؛ 
کــه به وضوح از آاغز خلقت صحبت می کنند و  مثال »ازلی« و »از ازل« برای مواردی 
»ازلی_ابدی«، همیشــه، هامره، مدام و از ازل تا ابد در مواردی که به معنای حقیقی 
کرانه نداشــتن محــور زامن به اکر رفته انــد. البته به نــدرت اتفاق افتاد کــه معنا در 
کردم.  که آن را به »همیشگی« یا »جاودانگی« ترجمه  کژتابی داشت  انگلیسی هم 
و  هم خانواده هــا  نیــز  و   Existence هــم  و   Being هــم  انگلیســی  متــن  در 
هم ســاخت های آن ها به سبب حفظ اامنت اصل متن یونانی به وفور یافت می شود. 
بــرای اینکه دقــت و ترجمۀ اصطالحــات هایدگــری در متن ســرایت نکند، و هم 
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اامنت داری راعیت شــده باشــد، معمواًل متناســب با معنای جملــه و مضمون برای 
آن معادلــی را برگزیــدم )همین طور بــرای Entity(. نیز معمــواًل  come to be را با 
پدیــد آمدن معادل کــردم. هرچند، در موارد متعددی نمی توانســتیم میان به وجود 
آمــدن و پدید آمدن تفاوت معنایی واضحی رصد کنیم؛ مگر آنکه مســتند به ســنت 
نوافالطونی بخواهیم تفاسیر صدور و ایجاد را از هم تفکیک کنیم. البته در استدالل 
چهارم و پنجم این تفکیک به خوبی اکرســاز می شــود و اگر نباشــد، متنی آشــفته و 
نارســا خواهیم داشت که اقبل درک نیســت. فیلوپونوس در این دو بخش به وضوح 

تکوین و وجود را از هم جدا می کند تا درون ســنت نوافالطونی سخن بگوید.
کید کنم که به نظرم بســیار مهم هســتند.  اام بــر دو معضــل دیگر هم بایــد تأ
کسفورد، به جای theoria یونانی  امیکل شیر در ترجمۀ خود به تبعیت از دانشنامۀ آ
از مشــتقات و معادل انگلیســی reflection بهره برده اســت. واضح اســت که این 
جایگزینــی به خصوص وقتی با اکربرد شــکل فعل و قید آن باشــد، باعث کژتابی در 
فهم و ترجمۀ متن به افرســی می شــود. لذا در تامم متن با مراجعه به اصل یونانی، 

« معادل کردم و به متن انگلیسی مقید نامندم. این واژه و مشــتقات آن را با »نظر
نیــز وی در ترجمه به انگلیســی برای مشــتقات دمیــوژ همــواره از creation و 
هم خانواده های آن اســتفاده کرده اســت که در واژه نامه و نامیه نیز انعاکس یافته 
اســت. اام می دانیــم که این نیــز باعث بروز خطا در فهم متن می شــود. در ســنت 
یونانــی، خلقت به معنای ادیــان ابراهیمی مفهومی ندارد و آن چــه افالطون بدان 
اشــاره دارد هامن صورت گری یا صورت بخشی است. اام چه می شود کرد؟ از سویی، 
، فیلوپونوس با اتاک  پروکلوس مطابق آن ســنت ســخن می گوید؛ اام از ســوی دیگر
 از خلقت به معنای ابراهیمی ســخن می گوید که توسط 

ً
به پشــتوانۀ دینی خود واقعا

اعمل مختاری از عــدم صورت می پذیرد و امده و صــورت آن ایجاد می گردد. همین 
نکته، روِح بخش مهمی از پاســخ فیلوپونوس به پروکلوس اســت. شاید امیکل شیر 
هم برای یکسان ســازی این دو ادبیات، ناچار شــده از واژۀ مشــترک »خلقت« بهره 
گیرد. راه برون رفت از این مشــکل این اســت که خوانندۀ خبیــر در هناگم مطالعه، 
خود این بار لغوی را همراه داشــته باشــد که در زامن ســخن گفتن از سنت یونانی 
و افالطونــی و نوافالطونی در متن، خلقت را با شــبکۀ معانــی امنند صورت یافتن، 
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صــدور و اافضــه قرین ببینــد و در زامن خواندن نظرات فیلوپونوس آن را با شــبکۀ 
، خلقت از عدم و خلق امده و صورت قرین ببیند.  معانــی دینی خالق مختار

کید کنم. نخســت  الزم اســت بر اهمیت فراوان توضیحاتی که در پایان می آید تأ
اینکــه این اثر بدون مراجعۀ مســتمر به توضیحات بعید اســت به درســتی فهمیده 
شــود و در ثانی به سبب دقت نظر مصححان، بخش بسیار مفید و اثرگذاری در متن 
به شــامر می رود. یادآور می شوم که تصحیح انگلیســی در چهار جلد منتشر شده و 
ترجمه و انتشــار افرسی نیز به هامن ترتیب خواهد بود. لذا در این جلد دلیل 1 تا 5، 
در جلد دوم دلیل 6 تا 8، در جلد ســوم دلیل 9 تــا 11 و در جلد چهارم دلیل 12 تا 18 

ارائه خواهد شد. 
بی شــک باید از یاری ها و دل ســوزی های بسیاری از دوســتان و هماکران تشکر 
کنم. از اســتادان گران امیه دکتر شــهرام پازوکــی، دکتر معصومــی همدانی و دکتر 
بهمن پازوکی که برای فهم و تدقیق متن بســیار مزاحمشــان بودم و از دوســتی که 
اجــازه نیافتم نامــش را در اینجا ذکر کنم، بی اندازه سپاســگزارم. بــه همین ترتیب، 
از دســت اندراکران مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلســفۀ ایران که در راستای کیفیت 
کلیۀ اکستی ها و  اثر و نشر آن کوشــیدند قدردانی می کنم. واضح است که مسئولیت 

خطاهای محتمل متن بر عهدۀ این جانب است. 
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