
 
 
 
 
 
 

 *سينا و اسكندر افروديسيابن
 

 پژوهمحمدتقي دانش

 

 و( ثاميايوو  27)ص  نالممطبقاا در به نوشتة قاضي صااد  نن سياي 

شمارن  و هر نسكن ر نفرودييي و فرفوريو  صوري نز نرجمن ترين فوليوفان به

 رن .هاي فوليوفان ديگر بوناتتر و به نوشتهسه به نگارشهاي نرسيو نز ديگرنن آگاه

نوييا  هاه گوينا  ( مي16)ص  الحكمةتتمة صوانبوهقاي در 

و دو  فوليوف رنستون چهارنن : دو تا پوش نز نسالم هه نرسيو و نسكن ر باشان  

نس ين منشي ياددي تن پس نز آن هه نبونصر فارنبي و نبودلي سونا هيتن . منتجب

« هاردنر حكماا  حقوقاي دناصار»( آناان رن 17در ترجمة نين سخن بوهقاي )ص 

 خونن ه نست.

نج در ترجمة آن ( نز نسكن ر ياد هرده و د313)ص  نسفهرستنسن يم در نبن

ترين گدنرن گان نرسايو باوده و در پاياان گوي  هه نسكن ر نز بنام( مي952)ص 

 گردنن ه نست.س ة دوم و آغاز س ة سوم ميوحي دننشگاه سوهئوون رن مي

                                                           

(  1370هوشش دهتر نحم  تفضلي  تهرنن )نامة دهتر دبا  زرياب خويي  يكي قيره بارنن  به*. جشن

 . 398-370ص 



 158 36/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

چاا  سانگي( نساكن ر  217)ص  نسملل ونسنحلبه گونهي شهرستاني در 

تر و فوليوفي نست بدرگ و در آشنايي با نن يشه و دننش و سخنان نرسيو نستونر

تر نست  و نو همة نگارشهاي نرسيو رن گادنر  دند. هاي خود نو هم پرمايهگفته

 (.296: 2دند  و خاسق 466)نود ترجمة نصفهاني  

 291ن فاتا،  ص نب مختارنسحكمتونن نگرييت به: برني سرگذشت نو مي

قفياي   نسحكماا تاريخو  261و ص  109سجيتاني  بنا   الحكمةصوانو 

: 1شاهرزوري   نالرونحهةةناد و 69: 1نصوبعه  نبن نبي نالطبا طبقا و  54ص 

جماة )نواد تر 120نشاكوري  ص  نسقلوبمحبوب( و 24)نود ترجمة آن    308

در  (Stromaier)وماير (  همچنااون گفتااار نشااتر29نحماا  دريضااي نردهاااني  ص 

 (.134: 4) نسمعارف نسالميةدنئر

انو  نرسيو و ساوري نامةآسمان گدنر لوكوو  در پنو رن به گونهي سوم

ود هه خ (Aristoe de Mytilene)سني نرسيو شاگرد نرسيوي موتي گدنر  نسهيدر 

 باه رساسة دقلنن   و خود نو در بن ي نز گدنرن ة نرسيوي فوليوف نست خونن ه

چا  دكيي ب وي( هاه در ترجماة درباي آن هام  4   5)ص  4/110يوناني  

شود نز نين نستاد ياد هرده نست. پور چا  همون ب وي( دي ه مي 19   36)ص 

 نو چا  پااريس  (Traité du Destin) دفتر سرنوشتدر ديباچة    (P. Thillet)توه 

نو  ن دنشته و نوشتة( نين نكته رن روش31و  26و  24و  12و  11)ص  1984سال 

نامة نوساات و نگارشااهاي نو رن هاام فهرساات دنده و خااود بهتاارين سرگذشاات

 رن در آن به فرننيه درآورده نست. سرنوشت

)نرييانتلو  نهياگنتس( « گدنرن ة نرسايو»سومپلوكوو  نو رن به نوشتة 

خونناا ه و گدنرشااهاي نو نگرچااه باارني دننشاامن نن پااس نز وي خااود نمونااه و 
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دننوم هه نو در نين زمونه نخيتون هس نست آم ه وسي نميشمار ميني بهسرچشمه

و نوآور يا نه. نو چن ين نگار  بانرز  نرسيو رن گدنر  نوشته هاه هماة آنهاا 

آموزشي نست و نشانة نين رو  در آنها هوي نسات. نگارشاهاي نو رن دو دساته 

اي آنها نز دست تهاي نرسيو نست هه نهدننيتن : يكي هه گدنر  و تفيور نن يشه

رفته و پنج گدنر  نو به يوناني نهنون هيت و باه چاا  رساو ه نسات. دوماي 

هاي خود نو هه دوتاي آنها نز موان رفتاه و در دسات نويات  و ساخته و پردنخته

چهار نگار  نو به يوناني نهنون هيت هه يكي نز آنها پرسشهاست هاه بار روي 

تاي نين دسته تنها ترجمة دربي مان ه ز دهرس . نهم به بويت و نه گفتار هوتاه مي

 نست.

( در 72-12 صشاود )ديباچاة تواه  هم سي دفتر مينن  هه نينها رويگفته

ندده رساسه نز نساكن ر مانا ه نسات. نبان نا يم نز پاا 35آم ه هه  نسمعارفةدنير

ر  نگار  و قفيي نز يازده نگار  و نبن نبي نصوبعه نز چهل رسااسه و ناه گادن

يباچاة سرنوشات نو د(. توه در 99-95ب وي   ترننيمويووننن  )ياد هرده نسكن ر

خاي ( نام چهل و هفت نگار  نو رن به فرننيه آورده و گفته هه بر55و  54)ص 

  نن  و برخي هم شاي  در شمارنز نينها گويا نز خود نسكن ر نباش  و به نو بيته

نو باا  ويوناني و دربي هيات  نو با دو نام آم ه نست و يا همانهايي باشن  هه در

 ده گويانام ديگري ياد هرده نست. فهرستي هه خود توه آورده و در آنها بررسي هر

 نم.هايي باش  هه من دي هنز بهترين نوشته

و جاهاي ديگر هه ياد خونه   373-365: 3) تهرنن دننشگاهفهرست من در 

تهرنن  فهرست نسهوا  هه ياد خونهم هرد و در فهرست فولمهاش ( و همچنون در 

 (Van Ess)ن  نم. فانهاي آنها رن نشان دندهها و نيخههاي دربي نين رساسهترجمه
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( نز هاار مان 257و  149)ص  1966در دو گفتار خود در سال  (Gatje)يه و گت

 نن .يادي هرده

و  نز بويات و دو رسااسة نساكن ر ناام بارده «نرسيو دن نسعرب» ب وي در

 يوونترننيموو در  چا  هرده 1947نو رن نز روي نيخة ظاهريه در دونزده گفتار 

داة هشت رساسه رن به فرننيه درآورده نست. نو در رسائل چا  بنغاازي نز مجمو

ة ظاهرياه و ( سه مجمودا97-94)ص  ترننيمويوونتاشكن  ياد هرده و در همان 

ة مجمودا نسكوريال و تاشكن  رن شناسان ه نست. نو در شروح مفقودة نرسايو نز

شكن  نسكوريال يادي هرده و ده رساسة ديگر نسكن ر رن نز روي همان مجمودة تا

 چا  رسان ه نست.به

 ( نز نساكن ر نفروديياي و نگارشاها و134: 4) نسمعارف نسالميةدنئردر 

 فتار نشتروماير سخن رفته نست.هاي دربي آن در گترجمه

سونا نز بياواري هه نبن شهاي نسكن رهاي ترجمة دربي نگارنين، نز نيخه

 نز آنها بهره برده نست ياد خونهوم هرد:

مجلة ننجمن در  (Fr. Rosental)هه رزنتال  1279جارنهلل نستانبول     (1
مون مجموده ده ه( دربارة 123-14: 75) 1955سال  خاوري نمريكايي

 هه در آن هيت.  رساسه نسكن ر رن نشان دنده

هااه در فهرساات آنجااا و در  558  نوشااتة 4871ظاهريااة دمشااق     (2

 ( نز ده رساسة آن ياد ش ه نست.51ب وي )ص  نرسيو دن نسعرب

   142: 1فهرست درنبورگ )فهرست هاساپري  798نسكوريال     (3

 سرنوشات( و توه در ديباچة 55) نرسيو دن نسعرب( هه ب وي در 794
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اي هيقون نز نسكن ر نست و نز رساسه( نز هف ه رساسة آن هه به64)ص 

 نن .آن هم هه شاي  نز نسكن ر باش  ياد هرده 22تا  18

هاي ره  شاما73و  24-17: 3هه در فهرست آنجا ) 2385تاشكن      (4

 ةشااااروح دلااااي نرساااايو مفقااااوددر  ( و1963و  1884-1898

 وي بنز ب وي نز هف ه رساسة نسكن ر ياد ش ه نست.  نانيةنسووفي

( نز 63و  55 )ص عربنفلااوطون دناا نس( و 99-94) ترننيمويااووندر 

نگارشهاي نسكن ر هه در ظاهريه و نساكوريال و تاشاكن  نسات يااد 

 هرده نست.

 الكلالعلة و حركةة سةرساهه در آن  308پرينيتن     (5

 فهرست( آم ه نست. در 9و  8) نسعقل ونسمباديهه در آن  605( و 19)

 (.290: 10 نشريه( نز آنها ياد ش ه نست )2994-2992ماخ )

هاي ( نز رساسه279و  277: 2در فهرست مشروح آن ) هه 371آصفوه   (6

رك سمذهب نرسيوطاسوس و نسعقل نسهووالني و نسما اً مبادي نسكل مونفق
 نسكن ر يادي هيت. و نسفعال

ونسعا م  ةنسماادهاي هاه در آن رسااسه (A 333)خاورشناسي سنونگرند  (7

 رننتهنشرية هتابخانة مرهدي دننشگاه نو آم ه نست ) نسهووسي ا ونسكون
 ( در فهرست رزن من نينها رن نوافتم.27و  26   233: 10

( 384: 9ننونر  فهرست) 9/382و  10هتابخانة ملي تهرنن هه در شمارة  (8

االولي، العلةهاي: ( رساسه29: 7)همان فهرست  3/27و  4و 

الهيةةولي و انهةةا لةعولةةة، المةةا ة 

ر شماره دنسكن ر هيت  در فهرست ننونر  والعدم والكون

 شمار آم ه نست.دو رساسه يكي به 9/382
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ياازده ( 454: 7)ج  4655هاي مل، در تهرنن هاه در شامارههتابخانة  (9

: 9) 4/6130و  5ياا، رساااسه و در ( 382: 7)ج  2/4396رساااسه و در 

 دو رساسه هيت.( 186

دننشگاه تهرنن هه چن ين رساسة نسكن ر هيات و در هتابخانة مرهدي  (10

و  339و  253هاي نز ناه رسااسه  نياخه (373-365: 3فهرست آنجا )

و  15و  51/2401و  53ياااد شاا ه و در شاامارة  434و  425و  384

 اي نو آم ه نست.ههاي ديگر رساسهنيخه 14/6208

 ج شاندده رساسة نسكن ر 293ب و  242دننشك ة نسهوا  تهرنن شمارة  (11

 (.273-269: 2و  672-670: 1هيت )فهرست آنجا 

-632: 5آنجا ) 2912الر تهرنن هه در مجمودة سپهيافهرست م رسة  (12

 تهارنن دننشاگاه هتابخانة مرهدي فهرست( چهارده رساسه هيت )634

3 :365.) 

آنجاا چنانكاه خاودم نز  629م رسه خان مروي تهرنن هه در شامارة  (13

الهيةةولي و انهةةا نم دو مقاسااة روي آن ياددنشاات هاارده

آما ه نسات  لةعولة والما ة والعدم والكون

  تهارنن دننشاگاه هتابخاناة مرهادي فهرساتبازپيون سخن  70)ص 

 (.632: 5 سپهياالرم رسة فهرست ؛ 4مجل  

 1028و  نسعقال 1024هاي آستان رضوي شاهر طاو  هاه در شاماره (14

 (.254و  252: 4شود )نسكن ر دي ه مي نسكلمبادي

: 2نسات ) ماادهو  هواوسيهاي رسااسه 1410نسهوا  مشه  هاه در    (15

555.) 
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االولي والمعلول العلة 11/271صفهان هه در دننشگاه ن (16

ي هتابخاناة لمهااشود )فهرست فودي ه مي و نختالفها و حركاته

 (.136: 12و  11 ة دننشگاه تهرنننشري؛ 707: 1 مرهدي دننشگاه تهرنن

 1410)فاولم  8/634و  9هاي مجلاس تهارنن هاه در شامارههتابخانة  (17

ست هاه در فهرسات آنجاا ( دو رساسة نسكن ر ن599: 1 تهرنن دننشگاه

( و 1425   163: 4) 1219( ياااد شاا ه نساات  همچنااون در 396: 2)

-151ص  203/4  نسعقل( هر يكي ي، رسااسه و در 475: 5) 1/1976

 40: 15) 11/5077و  12( دو رساسة هووسي و مااده و در 265: 7) 153

: 16رسااسه ) چهاار 32/5283-38و  43و  44( همان دو تا و در 41و 

ه هامل هنست  رساسة دقلطباطبائي  10/1367( و در شمارة 186-192

 هم هيت.

دكس  139-137( برگهاي 2) 8/823و  9بورسه حيون چلبي  شمارة  (18

 136سفصل خاصه و ماهو و نود برگهااي   نصل( ن 135-132نيخه )

در گفتاار  (Stern)  آن نود همون موضوع آم ه نست. نشترن  137ر ا 

ماون ه( درباارة 629-557دب نسليوف بغ ندي )خود دربارة رساسه ةني 

( نز 70-53 :1) 1962سال  (IS)هاي نسالمي مجموده در مجلة بررسي

نصةيحة ت. در هماون مجموداه نسات ها ياد هارده نسانين رساسه

حكمية الحكماء و ذكر سةير االطوةون و 

: 1 ي دننشاگاه تهارنن. )فهرست فولمهااسيناارسطو و ابن

 (.82-80برگ  354ف  458

هيت.  نسحس ونسمحيو  دلي رأي نالسكن رهه در آن  1485پاريس  (19

( و 55) نرسايو دنا نسعرب( و ب وي در 56توه در ديباچة سرنوشت )
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نن . من در فهرسات و جا ن ( نز نين نيخه ياد هرده96) ترننيمويوون

 ني نوافتم.چنون نكته

 .  217ر ا  216آن برگهاي  23هه در شمارة  (We 87) 5060برسون  (20
االبصةار الر  علي لن يقول انلقالة الي

و در  البصةريكون بالشعاعات الخارجةة لن

لقالةةة االسةةكندر ر  219ر ا  218برگهاااي  24شاامارة 

نرسايو آما ه  ياللون والي لتي هو علي رأالي

( و 55) نرساايو دناا نسعربنساات )فهرساات نهلااورو(. باا وي در 

: Wezstein 1)شتاين رست وتسگوي  هه در فه( مي96) ترننيمويوون

هاي دننم بوشتر  رسااسه( چنون ياد ش ه نست. نين مجموده رن مي87

نن  هه نز دست رفته نست. خوشبختانه دكس گفتهنبن باجه نست و مي

 206ها در آن هياات. مجمودااة شاامارة نم و نياان رساااسهآن رن دياا ه

هاي نبان ( هه نواد رسااسه457   117: 1پوهوك در بادسوان )فهرست 

هتاب »گوناه: نم بنا ي دنرد ب يندر آن هيت و من آن رن ديا هباجه 

ر( هاه در آن نز برهاان  214)بارگ « نسحيان بان نالماامنسوزير نبينسي

 منيقي ندد نسكن ر ياد ش ه نست.

ري نين بود نگارشهاي نسكن ر نفرودييي هه به دربي درآم ه و گويا بياوا

هاي فليافي هاي وي و نز نن يشاهشسونا بوده و نو نز گدنرنز آنها در دستر  نبن

سونا بينجوم اي نبنههاي وي رن با نن يشهوي ناگدير آگاهي يافته بود و نگر نوشته

هاي نساكن ري در آنهاا خاونهوم ويژه در مباحث منيقي و طبوعي و نسهي نشانهبه

 يافت.
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نسكال اسة مبادي( نز رس62)ص  1مقاسه  45فصل  نسمب أ ونسمعادسونا در نبن

سونا بنگريم در هن . من بر نين باورم هه نگر به همه نگارشهاي نبنن ر ياد مينسك

 رخاونهومآنها به نام نسكن ر و يا به نن يشة نو هه وي نز آنهاا بهاره بارده نسات ب

 خورد.

هنم هه نين دو فوليوف ب ننها نين، من نز چن  ميأسة نرزن ة فليفي ياد مي

 بهره برده باش .آشنا هيتن  و دومي نز نخيتون باي  

نام دربارة خرد هه نسكن ر دربارة آن گفتاري دنرد به ميأسة دقل و خرد (1

 (P. Moraux)نگرچه  . ماورو  (De Intellectu, Peri Nous)يا نئو  

در سرگذشت نسكن ر در آن ش، هرده نست. چنانكه تواه در ديباچاة 

مجلة در  (B. C. Bazan)نويي : ب. و. بازنن ( مي64و  63سرنوشت )

نوييا  هاه ( مي487-468ص  1973  شاش  Louvainسوون ) فليفي

 دسولهايي هه مورو آورده نست  رسا نويت. نسحاق بن حناون آن رن باه

 نيخه مان ه نست: 18دربي درآورد و نز نين ترجمه نهنون 

  .60-  58برگهاي  1279جارنهلل نستانبول   (1)

 ر.244- 243برگهاي  14581دننشگاه نستانبول   (2)

 ر.118- 113برگهاي  13/794وريال  نسك (3)

 فهرست(. 1892ر )  401-ر399برگ  93/2385تاشكن    (4)

هاه در  20/339و  1275نوشاتة  9/253( دننشگاه تهرنن  7تا  5)

ني بررساي نز ( با گوناه4   467: 3) هتابخانة مرهدي فهرست

  215-ر210برگهااي  11/7208نم و نين دو شماره يااد هارده
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  نود فهرسات 488: 16 مرهدي دننشگاه تهرننهتابخانة )فهرست 

 (.484: 1 ي هتابخانة مرهدي دننشگاه تهرننفولمها

ج هاه در 30/292  و 56/242نسهوا  تهرنن  دننشك ة ( 9و  8)

 فهرست شناسان ه ش ه نست.

: 2) 1043نوشاتة  8/634مجلاس تهارنن  هتابخاناة ( 12تا  10)

طباطبائي  10/137( و475: 5) 12و  11س ة  نز 1/1976و ( 396

 )فهرست نش ه(.

 54/2912سپهياااالر تهاارنن  فهرساات هتابخانااة م رسااة ( 13)

هه دو صفحه نفدوده دنرد و هامال  (633: 5) 181-179برگهاي 

 (.370: 3 تهرنن نست )فهرست دننشگاه

 .(454: 7)ج  62/4655مل، در تهرنن  هتابخانة ملي ( 14)

 (.252: 4) 1024( آستان رضوي مشه  15)

در ي، برگ نوشاتة نبونسقاسام موساوي  371( آصفوة هن   16)

 (.279و  277: 2)فهرست مشروح  1042نبرقوهي در 

نز روي  152)فاان ن   360-350بارگ  4/5842( مغنويوا  17)

 325: 2ا هاارنو  در جااابر   130   11فهرساات آنجااا ص 

 ياددنشتها(.

شا ه ( نز آن ياد 2992هه در فهرست ماخ ) 308( پرينيتن  18)

 نست.

توه چا  هرده ) 1887در برسون  (Ivo Bruns)متن يوناني آن رن نيوو برونس 

 ( ب وي هم نز روي آن در شروح مفقودة نين چا  دكس گذنرده نست.24
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 آن رن نز روي دربي باه التوناي درآورده (Gerar de Cremone)ژرنر هرمونه 

 (.24آن رن چا  هرده نست )توه  (G. Thery)هه ثري 

المتعاليةةة الحكمةة دربااي رن صاا رني شااورنزي در ترجماا

 10مرحلاة  1طارف  25  فصال االسةار االربعة العقليةةالي

نواد چاا   305)يازده برگ مان ه به پايان جل  يكم در چا  سانگي تهارنن ص 

يخة نفتاده و نااق  گاذنرده هاه ن( نز روي 433-428: 3در  1383سربي قم در 

چا  قم( و ناشار هام آن  431بازپيون ص  نارساست )سير« ننماهو»دبار  در 

 رن درنوافته بود.

در مجمودة دننشاگاه قا يس يوساف  (J. Finnegan)آن رن نخيت فونگان 

(Mélanges de l'Université Saint Joseph)   سال  202-157ص  2هرنسة  33مجل

ي نهاي نسكوريال و نستانبول در جارنهلل و دننشگاه با ديباچهنز روي نيخه 1956

 به چا  رسان ه و آن رن با ترجمة التوني هم سنجو ه نست. 

در  1986در  ةشروح دلي نرسيو مفقاوددومون بار دب نسرحمن ب وي در 

هاي تاشكن  و جارنهلل و نسكوريال با دكيي نز چا  ماتن بورو  نز روي نيخه

ي   ديباچاة با ونرسايو دنا نسعربيوناني آن رن چا  هرده نست )نود بنگري  به 

57.) 

( نز نين گفتار نسكن ر ساخن 369-367: 3) تهرنن فهرست دننشگاهمن در 

)پري پيوخس( نساكن ر و در  نسنفسهتابدنشتم و نوشتم هه آن بخشي نست نز 

( نز چهاار 3دفتار  5نرسيو )فصل  نفسآن نز سه گونه خرد ياد ش ه با نينكه در 

اد ش ه نست و آنچه آنجا نو )دفتر الم( نز خردهاي آسماني ي نسهيگونه خرد و در 

گويم هه هن ي و فارنبي هم چهارگونه خرد آورم و نين رن مينم در نينجا نميگفته



 168 36/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

چاا   361-356)ص  5  مقاساة 6و  5  فصال نفاس شافاسونا در برشمردن . نبن

و ميتفاد و نز ح    بالملكةسنگي تهرنن( نز دقلهاي هووالني و باسفعل و 

( و 100تاا  96  ص 3  مقاساة 5و  4)فصال   أ و معادمبهم ياد هرده نست. نو در 

ترجمة و  11بن   3)نمط  نشارن ( و 14)فصل  رساسة نفس( و 333-314) نجا 

آيات ناور قارآن رن باه ةنثباا  نسنباو( نود چناون آورده و در 233-228  گونشُن

 چهارگونه خرد تأويل هرده نست.

خود دربارة خارد در دو در رساسة هوتاه  435نسيوب درگذشتة نبونسفرج نبن

  1076  نوشاتة  102)بارگ  17/253 تهارنن و دننشاگاه 33/4693نيخة مل، 

بان رشا  نز دقل: هووالني باسقوه  باسفعل  فعال نام برده نسات. ن (304: 3فهرست 

ي گوناگون و دقل هووالني ثامييوو  . ( نز دقلها87-79) تلخو  نفسهم در 

پو نست هه رساسة نساكن ر رن خوننا ه  هرده و سونا و دقل ميتفاد نسكن ر يادنبن

ي هتابخاناة ندي )فولمهاانز نبونسبرها  بغ  نسعقل ونسماهوتهفي رسالةنست. در 

ن ر( مان چوادي در نيان زموناه نواافتم. نبان باجاه 609: 1 مرهدي دننشگاه تهرنن

و  15نسات هاه باه چاا  رساو ه نسات  در مجموداة بارسون ) نالتصاللةرسا

نتصاال نسعقال  لةةرسا ( 180  ا  178و  178  ا  172برگهاي  14/5060

هه چناون  نسعقلنسكالم فينس ونم و ما يتعلقنما يتعلق باالتصال فينست و باالنيان 

اهلها ش نسمع ودن  منها ما غور ذن  ندظام هاسحروف و ما»نست آغاز و ننجام آن: 

 داد و ونهللهاباس ونم  ئمةو منها من غور ذن  ندظام ا و سذس، نخلق نالشوا  نس ن

 «.نس ونمجل و هو معيي

نن  ناه نز پو نست هه دننشمن نن ما چهارگونه خرد رن نز خود نرسيو گرفته

 نسكن ر چه نو سه تا بوشتر نگفته نست.



 169 سينا و اسكندر افروديسيابن

تاري دنرد به فرننيه ( گف152-133: 2) ماسونوونيادنامة نگان ياد ش ه در فو

در  ساونايادناماة نبننئو  نسكن ر نفروديياي  همچناون در دربارة فارنبي و پري
دننوم هاه ديباچة آن. نين رن هام ماي 33و ص  188ص  1956ننجمن هلكته سال 

چا   363و ص  354( رن به نوشتة نبن ن يم )ص 304-232فرفوريو  صوري )

ني نست در ترجمه هتاب نسعقل ونسمعقولترجمة ننگلويي دنج(  610تهرنن و ص 

نسعقال في( Longinus)باه نوشاتة دنج  سنجوناو ا يا ا  نسرد دلي سحو ديرينه  
 Aformai pros le( هه هماان 267در هفت گفتار به سرياني )نود قفيي ونسمعقول 

noeta  باش  و آن رن به التونيSententiae ad Intelligibilia  و به فرننيهIntroduc- 

tion aux Intelligibiles  ني نز آن رن هاو  هه پاره رساسة نفسنن . گويا جد خونن ه

(Kutsch)  31شامارة  1954سال  ژزفمجلة سننرسيو يافته و در  نثوسوجوايدر 

هاي نرسيو و نفالطاون چا  هرده نست. و نورنست دفتري در آشتي موان نن يشه

گوياا باه نسهي شفا  نشاارن  سونا در نبن فارنبي(  نسرأيوننسجمع بون)درست مانن  

 نگرييته نست.نين دو دفتر مي

و ترجماة گونشان  180و  178ص  7و  6بنا   7  نمط نشارن بنگري  به: 

ص  مب أ و معاادمصر(؛  369چا  سنگي و ص  598: 2  )نسهي شفا؛ 448و  442

م خل شفا  سن؛ ديباچة 29-20همون بن   8: 3و  b 17 431بن   7: 2نفس نرسيو ؛ 6
نبان  تهافات؛ ترجماة ننگلوياي 6ترجمة تريكو ص  نيياغوجي؛ ديباچة 48ص 

: Riveaud 1رياوو تاريخ فليافة و  471: 1برهوه  تاريخ فليفة؛ 100و  6: 2رش  

ياادي نز آن نويات؛ ديباچاة  79و  15ص  پرهود فرفورياو ك در ديباچة 341

 .37ص  1952چا  نهونني در  نيياغوجي
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هنا  و نز د ميفرفوريو  يا نسعقل ونسمعقولآشكارن نز  ارن نشسونا در نبن

گوياا  هاه ژيلياون ريشاة نن يشااة گوارد. فونگاان در آن گفتاار ميآن خارده مي

دنن  وسي نبوري ه در ديباچة فوليوفان خاوري رن سخن نسكن ر در رساسة دقل مي

يا ه هن ي نز وي خرده گرفته هه چناون نويات. فونگاان هام نز نبور رساسة دقل

بون  هه گفتار نسكن ر در آنان نثر هارده باشا  بلكاه ريشاة پوروي هرده و دور مي

ر روزگاار نساكن ر د رسااسة دقالباشا   چاه نن يشة آنان همان گفتة نرسيو مي

سونا شناخته ش ه و رونيي پو ن هرده بود. آنجا هاه وي نز نن يشاة فرفورياو  نبن

نساكن ر رن  سة دقالرساارد گويا نز آن گونو خرده مي رساسة دقلهن  و نز ياد مي

 خونه  نه نز آن فرفوريو  رن  گفتة نسكن ر در نن يشة فاارنبي هام رنه نوافتاهمي

آورد و هاايي ماينو گونهي فاضلة آرن  م ينةو  فارنبيرساسة دقل بود. آنگاه نو نز 

سانج  و در آن باه ژرفاي سخن نسكن ر و فارنبي رن دربارة چهار دقل بااهم مي

 در نيان زموناهنگرد. نفيو  هه رساسة فرفوريو  در دست نويت تاا بتاونن مي

ساونا نز درست دنوري هرد و ما تنها رساسة نسكن ر رن دنريام و پو نسات گاه نبن

چاا   ساونايادنامة نبنسخنان نرسيو بوشتر بهره برده تا گفتة نسكن ر. فونگان در 

 تاري دنرد.فرفوريو  گف سونا نزگوري نبن( دربارة خرده203-187هلكته )ص 

هاه نساكن ر  (Providence, Vorsehung)بوني ميأسة دنايت و ت بور با پوش

ني هاه ني دنرد و متن يوناني آن در دسات نويات وساي ترجماهدربارة آن رساسه

( نز ترجمة سرياني آن به درباي 359-256نبوبشر متي بن يونس قنائي يا غياني )

 1279ما مان ه نست: يكي در جاارنهلل نساتانبول  ني برني هرده نست در دو نيخه

IX1  798/18( دومي نساكوريال 17ر )گفتار روزنتال ص  51  ا 44در برگهاي 

و توّاه در  18   151خود )ص  1966ر؛ فان ن  در گفتار 100  ا 87برگهاي 
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و  1960( و در گفتاار خاود در 70و  67) 1984ساال  سرنوشت نسكن رديباچة 

نن . نين رساسه رن هانس يوشن نز آن ياد هرده 1961گفتار خود در  پونس در دنباسة

ني همرنه با با ترجمة آسماني و فهرستها و ديباچه 1976در  (H. J. Ruland)روالن  

نسكن ر نز روي دو نيخة ياد ش ه  الةلكية و االستطاعةنست بورن  

نز با بهتارين روشاي چاا  هارده و رسااسة دهتاري نوسات. چااپي هاه با وي 

رسا  باه ة تاشكن  هرده نست نااق  نسات و مينز روي نيخ االستطاعة

 چا  روالن . 203صفحة  90سير 

ين نز نن يشة دموهريتس و نپوكور  و فوليوفان ناودنايت از رساسة غدر آ

 خوبي هاو  ش ه آندر نين باره ياد ش ه نست. در آن نز ميأسة دنايت و ت بور به

 خ نپرستان سامي و دننشمن نن ما.هم به رو  يوناني نه به رو  

 (Cyrille)( هه بن ي نز متن يوناني آن رن هوريلاو  65نويي  )ص توّه مل

 آورده پس آن نز نسكن ر خونه  بود.

سخن دنشاتم نهناون  دنايت( نز 84-81سونا )ص نبن نجا من در ديباچة 

 آورم:چن ين نكتة ديگر دربارة آن مي

 باه يونااني Du Destiaياا سرنوشت نام  نسكن ر رن رساسة ديگري نست به

سي و نه  در Defato a Imperatoresو به التوني   Peri Eimarmensپري نيمارمنس

 209-198بن  هه برني دو نمپرنطور سپتونو  سورو  و ننتاونون هارنهااال مواان 

نگاشته و در آن نز سرنوشت نز دي  نرسيو و نز دلوت و آزندي ننيان و پووستگي 

چا  هرده و ماتن  1963آن سخن دنشته نست. ترجمة التوني آن رن توّه در نين با 

به چا  رسان ه نست. هماان توّاه يونااني آن رن باا  (Bruns)يوناني آن رن برونس 

باه رو   1984نگارشهاي نسكن ر در ترجمة فرننيوي و با سرگذشت و فهرست
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(. 127و  64 و 62دننشمن ننه در پاريس چا  هرده نست )ديباچاة هماون چاا  

نصاوبعه نز آن ياادي نكارده نسات و گوياا نين رساسه به دربي درنوام ه و نبن نبي

 نن .دننشمن نن ما نز آن هوچ آگاه نبوده

بوناي بوشاتر دننوم هه گفتگو نز سرنوشت يا قضا و ق ر و دنايت يا پوشمي

 ت هه درنز آن دننشمن نن سايباني يا رونقي نست هه پوشرو آنان زنون هوتوومي نس

بود  به آتن رفته 312و  311پوش نز ميوح زنده و در بويت و دو ساسگي در  336

 (Chyrysippus)درگذشاات. نز پواارونن نو خروسااوپو   238ساااسگي در  98و در 

م( در   204و  208) 143پوش نز ميوح زنده و در نسمپوااد  277نست هه نددي، 

يكااي دربااارة سرنوشاات ساااسگي درگذشاات. نز نو دو گفتااار ماناا ه بااود  73

ديگار زناون  وياا (. پوارونبوناي )پرو)نيمارمنو ( دومي دربارة دنايت يا پوش

باارة هه نو هم دفتري دربارة قضا و قا ر و در 180زندة در  (Panaetus)پانايتو  

و  Gould 148و نز گوسا   41و  40( نز برهواه ساپوو ونن يشة خردنايت دنرد )

ه ها 155و  150نواد  133و  46و  45ان نمون دثم نسرونقوه الةلسةة؛ نز 156

 باره آورده نست(.سخن نبن رش  رن در نين

باري گويا جابر نخيتون هيي باش  هه نز نگارشهاي نسكن ر آگاه نست و 

ونسرد دلي نقا  جااسونو  سعلام  يةنسنفس ونسعقل ونسمعقول ونسعنا»نز  نسبحثدر 

و گوياا هام نز « محرّك حرّهاه نرسيوطاسوس بان هل ما يتحرّك فانما يتحرّك دن

جاسونو  ياد هرده نست  در « نسمحرك نالول ]اليتحرك[»نسماده ونسع م نو و هم نز 

جاسونو  و در گفتار رزنتاال درباارة نياخة  نسمحرك نالولفهرست حنون نز نين 

( نز آن رد نسكن ر بر جاسونو  ياد ش ه نسات )سادگون IX8   18جارنهلل )ص 

 .M. E)و م. ن. ماارمورن  N. Rescher)(  نوكاوال رشار 239   ترجمة دربي172: 4
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Marmura چاا   1971تااريخ و در سنا ن در نين رد نسكن ر رن در حوا رآباد بي

 هرده نن .

( 256) فاارنبي ةرنسعباترجمة شارحدر  (Zimmermann)به نوشتة زيمرمن 

ه ته ش ( نز دنايت با ت بور نسكن ر گرف23   90سخن فارنبي در نين شرح )ص 

 نست.

نساكن ر  دناياتگرهارد نن ر  در فهرست نگارشهاي يحوي بن د ي نز 

 ياد هرده نست.

 نم.ي هنو رن د دنايتگمنام سخناني نز نسكن ر و بن ي نز  ننموذج نسعلومدر 

( نز 8-6 :3) الحائرين اللةةةمومااون نساارنئولي قرطبااي در نبن

چااپي(.  535و  525تاا  523ص هن  )نو ياد ميدنايت  يارساسة ت بور  نسكن ر و

ه ياد ( نز نين نكت95ص  28( و نشتاينشناي ر )بن  96)ص  ترننيمويوونب وي در 

 نن .هرده

فصال  24نرسايو هاه در  دلم مابع نسيبوعةيا  نسهيدب نسليوف بغ ندي در 

( و 176-16)دنرنسكتاب مصار  ص  117نسات در دو نياخة تومورپاشاا حكماه 

في ساريان نسقاوه ونسنظاام نسكن ر با دنونن  نسكلمباديز ني نگدي ه 1279جارنهلل 

نسعااسم نفوذنستا بور من كيةية»يا  والعناية 16در فصل  نسمب أ نالولمن

و بويات فصال مباادي نالسهواا   19-17در فصالهاي « نسعاسم نالدناينالدلي نسي

  لةةنسهووسي محماوسويت في ةبرقلس يا پرهلو  و پنج گفتار نسكن ر: نسصور

نستا بور  نسض  دلي رأي نرسيو  نسعاسم و نحتواج نجدنئاه نسينسم،.ن من لةتحانس

نسجرم نسشريف  نبيال ننه اليكون شاي  ال  القوة االتية لن حركة

هاي آسمااني و درباي و ننگلوياي گاذنرده نسات )ديباچاه 20من شي  در فصل 
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بااار ماااتن و ترجماااة آسمااااني    Anglika Neuwirtheنوبر ننگلوكاااا ناااوي

و  63و  55باا وي ص  نفلااوطون دناا نسعربنرساايو   الكطمالةةةلق
 (.96او  ترانسميسيون

بوناي ياا دنايات نز سرنوشات جهاان و مردماي و باري در هاو  نز پوش

خونست آزندننة نو و نز دلوت و نااگديري و ضارور  و قضاا و قا ر طبوعاي و 

 رود چنانكاه در دو گفتاار سرنوشات و دنايات نساكن رغائوت هام ساخن ماي

شود برني جيتجوي نز با ي و شار و گدنا  در ني ميبونوم  و همچنون زمونهمي

مقاساه  نسهي شفا سونا در ( چنانكه نبن31ص  دنايتجهان و هار و هردنر مردمي )

فصاال » نجااا چااا  مصاار( و در  414)ص « يةةةنسعنااافصاال في» 6فصاال  9

( هاه 668ص  نسهاي)« نسقضا  نالسهيدخول نسشر في كيةيةو بوان  يةنسعنافي

و  184)ص  ةلابعدالطبيعتفيور نن  و نبن رش  در هردو نددي، به هم

  برهواه 154-152ثمان نمون د  84تا  81 نجا نن . )ديباچة من بر ( ياد هرده185

و  297گونشان درباارة قضاا و قا ر ص  فرهنگ فليافي  156  گوس  206و  44

305.) 

وي رن  دناياتي  هه نو رساسة آسونا و نسكن ر برمينز سنجو ن سخنان نبن

تاونن گفات هاه نو نز ن ي ه و به هوتاهي برگذنرده و دربارة شر و ب ي هام نمي

هاي سرنوشت نسكن ر آگاه بوده  چه آن به دربي درنوام ه و شااي  نز سرچشامه

در    چوادي نوااورده نسات. هُارت نشفاديگري بهره برده نست. قنونتي در ترجمة 

 ( گونه112a)بن   نخالق نوقوماخو توما  و نرسيو در ترجمة آن نز سخنان سن

( نز با ي ساخن دنشاته و در ص 398) ماهوت و وجاودآورده نست. گونشن در 

 ( ياد هرده نست.71: 2) ننئادنز بن ي نز  416
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 وني نست الل هه با قوا  و نستقرن  نرسيو در آغاز برهان )م نف ن( به گونه

بونوم و مياسعاه ماي ه در برهان و جا ل و خياباههار رود چنانكمثال و نضمار به

 نشار  هرده نست.

هن  نز گفتگوي آموزشي و ستوهن گي از برهان نالوسط ياد ميغفارنبي در آ

در  نستعلوم ونستعلم  ونسعنااد نسبرهااني( و نز گفات و شانو  هيااني هاهوبة)مخا

 ا آزماايشبررسي و نستنباط هم ستي و شرهت دنرن   همچنون گفتگوي آموخته ب

 دلمي و دننشمن ننه يا با فريبن گي.

مصر( نز قواا : برهااني  چا  51)م نف ن ص  شفاسونا در آغاز برهان نبن

ي باا با فريب و خيابي با گمان و شاعر ييقوني و ج سي مانن ة يقون و سوفويتوق

گون ( گونه57ص  3)م نف ن  شفانيق مهن . نو در همون برهان ننگودن گي ياد مي

شمرد: صانادت و هنار و پوشاه ماننا  ها رن ب ين رو  برميشها و فرنگوريآموز

آموزي يا نحتاذن  نسات  آماوز  باا تلقاون در درودگري و رنگرزي هه با نمونه

سخني با نستاد و مشور  فرنگوري شعر و سغت با نوشتن يا نشار   آموز  با هم

نشوني با نساتاد و هممان تأديب باش   آموز  با هها و نخالق هه هردن در خوي

 گرم بودن با نو و خوي گرفتن با نو و نز نو پوروي و تقلو  نمودن  آموز  وپشت

بونوم. همچناون فرنگوري با آگاه ش ن چنانكه در آزمايشهاي روزنناة زنا گي ماي

 ار دنريم.هاي ديگر هه با آنها سر و هگونه

همرنه نسات.  همچنون آموز  با نن يشة ذهني هه با قوا  و ح  و تعريف

شاويم هاه در رو  گوني آماوز  و فرنگواري روبارو ميدر نينجا ماا باا گوناه

تونن گفت هه دننشمن نن و بونوم. ميشنا  و صوفوان ميدننشمن نن و دبورنن زبان

فوليوفان با آموز  ذهني و دبورنن با آموز  زباني با گفت و شنود و بازگويي و 
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نيخة مجلس( در پايان مانهج  402)ص  اهجمنگفتة ترهة خجن ي در صوفوان به

سوم با تلقون و تنبوه سروهار دنرنا  آن هام در دنناش بااطني و شاهودي ناه در 

دساتور نسجمهاور فاي نحاونل گفتاة نبان خرقااني در دننشهاي مت نول هه آنان به
در دنستان پنجم و هشتم مق مه و در پايان هتاب دنناش آشاكار و  يدي  طوفورنبي

آموزن  و دننش باطني رن با رنگوري نز دننشمن نن و بدرگان روزگار ميظاهر رن با ف

جا رسن  و در نينمي« دلم س ني»گورن  و به زبان آنها به آموز  خ نيگاني فرن مي

همچون رو  پوامبرنن دنرن . و به گفتة نحم  حنبل شاوري گاني همچاون بشار 

نشها آشنا باشن . نز نينجاست شناسن  و بس  نه نينكه با دنحافي خ ني رن بهتر مي

هم نني با بياواري نز  ةنسقضابونوم بدرگاني همچون بايدي  بييامي و دونهه مي

نشوني با شاوريگان تونن با همدننشهاي روزگار خود آشنا هيتن . پو نست هه نمي

دل خام بوگانه نز فرهنگ روزگاار خاود باه نيان دننشاهاي ژرف و يا پورنن ساده

 گيترده رسو .

ترجماة  فاي ننعكاا  نسمقا ما باري نسكن ر نفروديياي هام در مقاساة 

)نز  نيةنسوونافي ةشروح مفقود( چا  ب وي در 59-57نبودثمان دمشقي )ص 

 روي نيخة تاشكن ( نز قواسهاي برهاني فليفي  ج سي رياضي تا ربي  منااظري

تمارين هن  هه نست الل يا با قوا  برهاني همارنه نسات ياا رو  نمتحاني ياد مي

 رياضي در آن هيت و يا با گفتگو و آزمايش نست.

نيم نرسيو در آغاز فصل پانجم گوري هه ياد هردهنز آموز  و هنر و خوي

( گفته نست هه نوروي آفرينش در هار هااري b 30 1047)بن   متافودي،دفتر ثناي 

گوري و يا نز رنه آماوز  يا مادرزندي و طبادي نست و يا نز روي داد  و خوي

بونوم ها و هنرهاا مايو فرنگوري چنانكه در نوروهاي حاس و خنوااگري و پوشاه
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(. نبن رشا  112: 2و آسماني  443: 1و ننگلويي  496: 2)ترجمه: فرننيوي تريكو 

( نز ترجمة دربي آن بهاره بارده و 1148)ص  لابعدالطبيعةتفيور در 

چاا   176)ص  2فصال  4مقاسة  نسهي شفا سونا در آن رن گدنر  دنده نست. نبن

ياد هرده و نتفاق و برخورد رن بر آن « عةطباع و داد  و صنا»مصر( در نينجا نز 

 (.259و آسماني هُرت ن  362و  219: 1نفدوده نست )ترجمة فرننيوي قنونتي 

و  13بنا   (نالسهوا  هاي خ نشناسي )دناصرريشهپروهلو  )برقلس( در 

ردد رو رود و به ننا رون خاود بااز گاياد هرده نست نز نينكه هرهه در خود ف 15

ياب  هه نو به خود پاي نر نست نه برني ديگري بون  و درميپرتو خرد رن در آن مي

و نز گوهر خويش آگااه نسات و گاوهر وي نز آن نوسات ناه ديگاري. پاس نو 

گوهري نست ج ني نز هر جيام جياماني و خاودرونني و جااني نسات. نيان 

ا با( و ترجمة درباي همارنه 71و  70روئوار )ص نن يشه رن در ترجمة فرننيوي ت

 بونوم.( نز همون دفتر پروهلو  مي261و  260آسماني در هتاب نن ر  )

 نستي الهواوسي سهاا نيةحانسصور نسرونثبا مقاسة فينسكن ر نفرودييي در 

 50سونا در بن  ( هم نين رن آورده نست. نبننرسيو دن نسعربب وي در  291)ص 

 هل ما رجع دلي»( هم گفته نست 133  ب وي در همان دفتر ص )چا  نسمباحثا

و  رن پس باي  نو نز نسكن ر گرفته باشا  چاه نو گوياا پروهلا...« ذنته فهو دقل 

 شناس .نمي

چا  دوم(  288)ص  نسمب أ ونسمعاد( و 270: 8) نسفارص رني شورنزي در 

 مبا أ و معااددر  و نست دسولي برني تجرد نفس هه نز مباحثا  شوخ گرفته آورده

و « هل من رنجع نسي ذنته فهو روحاني»دنرد  نسنفسگفته نست هه نرسيو در هتاب
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گفتار نو. ص رن هم گويا در نينجا به سخنان نين خود دسولي نست گيترده برني نين

 نگرد نه به گفتار نرسيو.سونا مينسكن ر و نبن

ونا و نساكن ر بكانم. سنان نبنتوننيتم به سخچنون بود نگاه هوتاهي هه مي

 سونا بتوننم روشن سازم هاهنمو ونرم در گفتار ديگري با دي ن همة نگارشهاي نبن

 نو نز نسكن ر چه نن نزه بهره برده نست.


