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  چکیده

عرفـانی   ادبـی و  توجه به آثار فرانسه و ادبی درهای  پیدایش مکتب نوزدهم با قرن در

 هـا  شـد. آن  آغازسینا  ابن های نوشته ل وئرسا انار نویسندگان و مترجمک زمین، مشرق

 نوافالطونی بـه غـرب بـود    ی ویی که ناقل میراث ارسطویسینای ارسطو را ابنسینا  ابن

    .دشناختن می

هـاي   بـه نگـرش   ارسـطویي  سـیناي  چرا ابن دند کهفرانسویان این پرسش را مطرح کر

توان بین این دو جریان فکري  که آیا مي ها با طرح این مسئله آن عرفاني پرداخته است.

گروهی تالش دند. ورزیرشان به سه گونه نظریه مبادرت آثار د ،د یا نهکر وحدتي ایجاد

 گروهی از و فلسفی بیابندهای  نوشته وها  نگرش با عرفانی او پیوندی بین آثار دند تاکر

کـه   گفتنـد بـا صـراحت    تردیـدی نکردنـد و   عرفانی او آثار ن دربارۀ شخصیت وامحقق

کـه قـالبی    کند می مکاشفاتی ذکر سلوک عارفانه و و مراحل سیر آثارش از در سینا نبا

گروه سـوم   و، باشد اش می یعمل تجربۀ شخصی و که نشان از استعاری دارد رمزگونه و

عارفـان بـوده    ناقل سخنان صـوفیان و  دند که صرفاًکری معرفی یفیلسوفی ارسطو را او

  توصیف و تحلیل این سه دیدگاه خواهیم پرداخت. ما در این مقاله  است.

  

  .ویانفرانسآثار سینا، عرفان،  ابن   ها: واژه کلید

  

                                                        

  .m.absalan@theo.usb.ac.ir /وبلوچستان سیستان وعرفان، دانشگاه ادیان . استادیارگروه1
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  درآمد .1

سینا، کـه   ابن های علمی برجستگی و آثار لحاظ تعدد از قرن دوازدهم میالدی به بعد به

 اوهای  شناسند، ترجمۀ برخی از نوشته می 1آثارشان به عنوان اویسن در را فرانسویان او

فلسفی،  متعلق به آثارها  غالب این ترجمه شد. اما به زبان التینی در مکتب طلیطله آغاز

 سرتاسر وی به سرعت درهای  اندیشه روانشناسی بود. این عالقه موجب گردید تا و ،طب

 سـایر  فرانسـه هماننـد   در رنسانس نیز رسـید.  ۀحتی به دور قرون وسطی ادامه یافت و

بـه   افالطونی نو ی ویی که ناقل میراث ارسطویسینای ارسطو ابن اسین غربی، ابن ممالک

 در عرفـانی وی خبـری نبـود.   های  نوشته که از دست حالی در ،رفت به شمارمی غرب بود

. یافـت  ای جایگـاه ویـژه  سینا  ابن عرفانی تحقیق آثار و ،ترجمه، بررسی قرن نوزدهم کار

به چاپ  به زبان فرانسه پاریس که در (285-283) عرب ادبیاتکتاب  در 2کلمان هوارت

که توسـط   4حی بن یقظان ابوعلی سینا و 3الغراء ةخطبکتاب  ۀترجم دو رسیده است از

 ایـن کتـاب جایگـاه برجسـته و     در و بـرد  مـی  ه اسـت نـام  ترجمه شد 6مهرن و 5گلیوس

لیدن  در1899-1889بین سالهای  مهرنکند.  می غرب مشخص در را سینا ابن گذارتأثیر

بـه زبـان    7سـینا  ابـن عرفـانی  های  رسالهتحت عنوان  را سینا مجموعه رسائل عرفانی ابن

 وسـواس و  با یقظان بنحی تحت عنوان ها  این رساله یکی ازکه  فرانسه به چاپ رسانید

و  ،ترجمــه، شــرحترجمــه شـده اســت.   1959ســال  در هــانری کـربن نیــز  دقـت نظــر 

 درسـینا   ابـن  اتتأثیرو کتاب  تنبیهات اشارات و ۀدربار 8فرانسوی گواشونهای  یاداشت

توجهی است کـه   گر این نویسنده، نشان بن یقظانحی همچنین ترجمۀ  و قرون وسطی

ی ه افـراد کـ  حـالی  دردارنـد.   داشته وسینا  ابن فلسفی نی وفرانسویان به شخصیت عرفا

مشـغول   به خود ن فرانسوی راامحققهای  دانستند که اندیشه می مردی بزرگ را سینا ابن

                                                        

1. Avicenne 

2. Clement Houart 

3. Sermon brillant 

4. Hayy ben Yaqzhan 

5. Golius 

6. Mehren.M 

7. Traités mystiques d’Avicenne 

8. Goichon, A.M 
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Mysticism of Ibn Sina in the French Works of Two Recent Decades 

ن امتکلمـ  معروف به گیوم دوپـاریس کـه یکـی از    1گیوم دوورن کسی چون ده است،کر

 ؛بجنگـد  سینا باورهای ابن وها  اندیشه با تا دکر می تمام توان تالش با بود مشهور فرانسه

  .بوده است سینا ابن تأثیرتحت  برخی عقاید در شدیداً خود اگرچه او

 شگرف شخصیت عرفانی تأثیراست به  يا حقیقت اشاره نگارش این مقاله در هدف از

کـه  نگـارش مقـاالتی    وینا س شدۀ عرفانی ابن ترجمه نگاهی به آثار فرانسه و درسینا  ابن

 سینا ابن عرفانی شناسی معرفتهای  علمی جنبههای  شوکا با تا اند دهکرش تالفرانسویان 

 تبیین کنند.  و فراموشی سپرده شده است احیابه  به امروز قرون وسطی تا که از را

  

  تحقیق ۀپیشین .2

موجب گردید تا بیش از صد عنوان کتاب و مقاله  سینا در غرب آثار ابن ۀتحقیق و ترجم

ادبی های  در قرن نوزدهم با پیدایش مکتبد. اما وفلسفي وي نوشته شهاي  نگرش ۀدربار

ن اهـاي متفـاوتي در آثـار محققـ     سینا، دیدگاه متون عرفاني ابن ۀو کار ترجم در فرانسه

بعـد عرفـاني    ۀهاي فرانسویان دربار دیدگاه تا کنون راجع به جایي که شکل گرفت. از آن

سـت، ایـن مقالـه بـا هـدف توصـیف و تحلیـل        سینا مقاله و کتابي نگـارش نیافتـه ا   ابن

  سینا در فرانسه خواهد داشت.  شناسي ابن شخصیت به نگاهي دیگر انهاي آن دیدگاه

  

  فرانسویان درآثارسینا  ابن عرفان .3

ریـات  پـرداختن بـه نظ   و قرون وسـطی  درسینا  ابن ی فلسفی ها توجه به اهمیت جنبه با

نظریـه   و ،اعتقـادش بـه وجـود    سـینا،  ی ابـن شناسـ  معرفتۀ یعنی نظری ،فلسفی ۀگان سه

 همچنـین عظمـت علمـی وی در    و 2،مطـرح شـده اسـت    گواشـون که توسـط   فردانیت

فلسـفی   بعـد  درسـینا   ابـن  کـه  موجب گردیدنظری،  گوناگون علوم تجربی وهای  جنبه

 آثـار  کـه در  داشـته باشـد. چنـان    اندیشمندان قـرون وسـطی   بر گیری را ات چشمتأثیر

بیش  به امروز تا و به عنوان فیلسوف بزرگ ایرانی شناخته شده استسینا  ناب فرانسویان

هـای   نوشـته شـده اسـت کـه بـه نگـرش       به زبان فرانسه ترجمه وه مقال کتاب وها  ده از

به همـین   و اند نظریات علمی وی پرداخته سایر و ،طب ی،روانشناس علم کیمیا، فلسفی،

                                                        

1. Guillaume d’Auvergne 

 Goichon, A.M., P.116.et P.VIII de L’introduction :بهکنید  . رجوع2
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ایـن کتـاب   132 و 131ون درصـفحات  گواشـ  معروف فرانسوی جهانگردجهت است که 

قـرون وسـطی بـه زودی     انسان کوچکی نبودکـه در سینا  ابن که کند می همچنین اشاره

غـرب درقـرون    که تفکر توانست بگوید هیچ کس نمی اتش نبودتأثیر اگر و فراموش شود

  .وسطی چه بود

شخصـیت   از 212 و 211صـفحات  در 2به سرزمین ایران سفرکتاب  در 1ژان شاردن

  3»طبیبـان  شـهریار «به عنوان  راسینا  ابن جا آن درو  آورد می سینا سخن به میان بوعلیا

  گونـه کـه در   همـان  .کنـد  مـی  معرفـی  »ارسـطو  از بعـد ایرانـی  تـرین فیلسـوف    بزرگ« و

  ،تـدوین گردیـد   4کـه توسـط بنـوآت پـاتر     (92-91) »قـرون وسـطی  ۀ فالسـف  فرهنگ«

  هـر  در .شـمرده شـده اسـت    »قـرون وسـطی  ۀ فالسـف  ترین اسـتاد  بزرگ«به عنوان وی 

) زمـانی هـای   ضرورت به دلیل (شایدغرب  درسینا  ابن فلسفیهای  نگرش به حال توجه

  و یـرد، گ توجـه اندیشـمندان قـرار    مـورد  تـر  کـم  عرفـانی او های  جذبه تا موجب گردید

 عنـوان  اشـارات جزیـی بـه     بـرده شـده اسـت صـرفاً    سـینا   ابـن  عرفانی آثار نامی از اگر

 توجـه جــدی   محتـوای کتـب عرفـانی وی مـورد     و تفسـیر  ترجمـه؛  کـار  بـوده و تـاب  ک

 سـینا   ابـن  داشـته اسـت کـه آیـا     وجـود  سؤالآن همواره این  پس از نگرفته است. قرار

هـای   جواب رسد می ی است که به نظرسؤالاین  یک عارف بوده است یا یک فیلسوف؟ و

 ایـن   سـؤال  ه اروپـائی داشـته اسـت. امـا    ن ایرانی بلکـ محققا آثار در نه تنها متعددی را

  چگونـه تفسـیر   را شخصـیت او  و نگرنـد  مـی  سـینا  است که فرانسـویان چگونـه بـه ابـن    

  کنند؟ می

مهـرن   افـرادی هماننـد  به زبان فرانسه توسـط  سینا  ابن عرفانی آثار ۀشروع ترجم با

 ایجـاد  سـینا  ابـن  نظریات عرفـانی ۀ دربارن فرانسوی امحققهای  نگرش تحول بزرگی در

شناسان که  المللی شرق هشتمین کنفراس بین در را که مهرن این اثر باالخص این گردید.

هـای   رسـاله  عنوان با گردید برگزار 1889 سپتامبر13 دوم تا دانمارک از استکهلم و در

                                                        

 کـه در  ی فرانسـوی بـود   نویسنده و )1643-1713( گرد) جهانJean Chardin( ژان شاردن. 1
  به: بنگرید برد نام میسینا  ابن از »سفری به ایران«کتابش به نام  در 1665سال 

Langlès Louis-Mathieu, nouvelle édition, Tome quatrième,.P.211-212. 

2. Voyage en Perse et autres lieux de l’orient 

3. Le prince des médecins 

4. Benoît Patar 
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Mysticism of Ibn Sina in the French Works of Two Recent Decades 

 آشنا بیشترسینا  ابن عمیق عرفانی آثار آن فرانسویان با از پس 1.ارائه داد سینا ابن عرفانی

حی بن  از »قرون وسطی ۀفرهنگ فالسف« 91-92صفحات  در که بنوآت پاتر چنان شدند.

بیش  ای کم و شیوه به تفصیل و او حی بن یقظان ۀرسال در گوید می و برد می نام یقظان

 را او گـر  ی روشـن ا فرشـته کـه  مسـیری معنـوی    در شرح زندگی خود را به فرد منحصر

سـینا   ابـن  ن با دقت نظری که به آثار عرفانیو هانری کرب کند می کند بیان می همراهی

رمزگونه و تمثیلـی  های  بوعلی را مقدمۀ تحولی بزرگ در نگرش» حکمت شرقی«داشت 

  .)97 ،کربنشایگان و ( کند. می بعد از او مطرحهای  شخصیت

بـه عنـوان فیلسـوف و    اش  تا قبل از بررسی آثار عرفـانی سینا  ابن تردیدی نیست که

امـا بـا بررسـی رسـائل      2فرانسوی شناخته و معرفی شـده اسـت   قانمحقطبیب در آثار 

عـارف   را گروهـی او  گرفـت.  عرفانی وی باال شخصیت معنوی وۀ اختالفات دربار عرفانی

دل  از دور ،سفرهای معنـوی بـه درون   معرفت خودی و سلوک معنوی و که در نامیدند،

 و شـدند  منکـر  را وبرخـی شخصـیت عرفـانی ا   باشـد.   می ییارسطوۀ فلسفهای  مشغولی

   .دندکرمعرفی  واحدۀ یک تجرب جنبه از دو را عرفان او روهی فلسفه وگ

 را حـی بـن یقظـان    و الطیـر  ةرسال بدیع الزمان فروزانفر افرادی همانندکه  حالی در

 کـه  دانـد  مـی  مبـانی حکمـت   جمله اصول و از را ها آن و شناسد عرفانی نمیهای  رساله

 شـیوۀ نـه   ه است وداشت بحثی را مد نظر علمی و ۀتصوف جنبمبادی  تقریر درسینا  ابن

 مهـرن بـا   ،)109، کـربن شـایگان و  (نبـوده اسـت    انقطاع خلوت و مرد اینکه و ی راعمل

هـای   سـال  صبری و کند می عارفان ذکر را در شمار او وی، آثار پرداختن به شخصیت و

 درصوفیانه گردید  وانی عرفهای  که موجب تجربهروستای فردقان  را در اوگزینی  خلوت

   3داند. نمی تأثیر بی تحوالت معنوی او

عارفانه نگارش های  یابی به تجارب عرفانی توانست رساله دست باسینا  ابن در هر حال

   کند

                                                        

محـل   جهت اطالع مراجعه شود به مقدمۀ فرانسوی حی بن یقظان که به تاریخ کنفـرانس و . 1

  آن اشاره دارد.
سینا نوشـته شـده    مقاله به زبان فرانسه دربارۀ شخصیت ابن کتاب و 200بیش از به امروز تا. 2

  به: نگریدجهت اطالع ب اختصاص دارد. طب او ٪آن به فلسفه و90است که 
Lewis B.,Pellat Ch., et Schacht J., PP.971-973 

 Sabri, pp. 257-274  :مراجعه کنیدبه مقاله. 3
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 معرفـت خـدا   ،انسـان  وجود ،معاد ،ین مقاله به مسائلی چون خودشناسیاصبري در 

 کنـد  می اشاره ابسال سالمان و و ،الطیر ةرسال ،حی بن یقظان ۀبه سه رسال و پردازد می

 و که انسان دارای وجـودی مرمـوز   این و دهد می نشان را سرنوشت او که جریان انسان و

 کـه  کنـد  مـی  به این مسـئله اشـاره  سینا  ابن تصوف عرفان و ۀدرباروی  است. آمیز اسرار

باشد را  ع بایدواق آن چیزی که در و خودش را ۀدربار روستای فردقان تفکر در سینا ابن

زندان  مدتی که در تمایالت درونی خودش در با ی معنوی راا مبارزه سرانجام و آغاز نمود

تصـوف   عرفـان و  پـذیری از تأثیرایـن مقالـه    پیش گرفت. صـبری در  در ت بوددرخلو و

ارتباط این  قلمرو شناسی عرفانی وی ریشه در معرفت آثار د.کن می مطرح اسماعیلیان را

   است. هجرانی که انسان بدان گرفتار و دارد لم باالعا جهان با

در فرانسه به طور جد مورد دقت نظر سینا  ابن اما چه دالیلی موجب گردید تا عرفان

 و آثـار  سـینا  عرفـانی ابـن   شـناخت شخصـیت معنـوی و    ابـزار  تنهـا  قرار گیـرد؟ قطعـاً  

 محققاناما  .انده استی است که از قرون وسطی تا به امروز از او به جا میها نوشته دست

شخصـیت   ۀدربـار  محققـان  اختالف نظـر  همواره موردجدی که  سؤالفرانسوی به این 

 رفـانی بـوده اسـت؟ و   عهای  نگرش دارایوی  که آیاپرداختند  باشد سینا مي عرفانی ابن

 مانده از جا بههای  آیا مجموعه رساله و نه؟ یا را یک عارف نامیدسینا  ابن توان می که این

بـه نقـل قـول عرفـان      صـرفاً  کـه او  این یا و آورد؟ شمار هعرفانی ب آثار توان جزء می را او

سـینا   بـارۀ ابـن  درت موجب اختالف نظرهـای گونـاگونی   سؤاالاین گونه  پرداخته است؟

  گردید.

سـینا   ابـن  رفـانی ع تحلیـل ابعـاد   تجزیه و فرانسه به ترجمه و جمله کسانی که در از

 ،آن ماری گواشون فرانسوی ،مهرنی چون ا برجستههای  شخصیت توان از می اند پرداخته

سـینا   ابن شخصیتۀ دربارمهرن  نام برد.لوری  یرو پی ،لویی گارده 1،شلوموهانری کربن، 

 عرفـانی  هـای  همن مجموعه رسـال « :گوید می به آن اشاره دارد عشق ۀرسال ۀمقدم که در

 ات کـامالً تـأثیر خت بهترین مـردی کـه   شنا خاطر هب به اتمام خواهم رسانید راسینا  ابن

به فارسی  اوعرفانی زیبای های  نوشته دست و آثار طی قرون داشته است و در فراوانی را

-IX ، Mehren, avant(دهنـد.   مـی  شخصیت وی ۀدربار عربی بهترین توضیحات را و

propos(  

                                                        

1. Shlomo 
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  سینا هاي عرفاني ابن مجموعه رساله .4

 .دکربه فرانسه ترجمه  را کتب ابوعلی سینا ادی ازتعد 1889-1899های  درسال 1مهرن

 ی تحت عنـوان ا مجموعه در نیز متن فرانسه متن عربی را این ترجمه مهرن عالوه بر در

که انتخـاب عنـوان ایـن     لیدن به چاپ رسانید در» سینا عرفانی ابنهای  رساله مجموعه«

ۀ شد ترجمه آثار ست که درا سینا ابن ییگرا مهرن به نوعی عرفان اعتقاد مجموعه نشان از

این که  کند می انتخاب ن یقظانحی ب تحت عنوان رااولین رساله  شده است. وی متبلور

  باشد. می متعددهای  مجموعه دارای بخشی

اولین بخش این مجموعه اختصاص به خود رسالۀ حی بن یقظان دارد که مهـرن در  

گویـد   مـی  . در پیشـگفتار دجمـه و شـرح فرانسـوی آن را شـروع کـر     کار تر 1889 سال

آثارشان نقـل   در دباش میسینا  ابن که متعلق به حاجی خلیفه این رساله راخلکان و  ابن

 دارد. لیدن وجود و ،آکسفورد لندن،های  کتابخانه این کتاب در ی ازیها نسخه و اند کرده

ت نوشـته اسـ   خـود  اثـر  طفیـل در  چه ابـن  آن باسینا  ابن که رسالۀ کند می سپس اضافه

 پـردازد.  مـی  شرح ایـن رسـاله   وبه ترجمه  بعدصفحۀ  گاه مهرن در آن باشد. می متفاوت

 الطیـر  ةرسـال  و تنبیهـات  اشارات وبخش دوم این رساله اختصاص به سه قسمت پایانی 

سال همان  در و کپنهارگ نوشته است در 1891 ژوییه 12 درکه آن ۀ مقدم درکه  دارد

 بـه توضـیح اصـول تصـوف     فشـفا  به طورسینا  ابن هنویسد ک می ،به چاپ رسانده است

 پس از و ودبدان نپرداخته بگونه  اینش ا پیشینیان کس از آن هیچ که پیش از پردازد می

 آخـرین اثـر   تـرین و  معـروف  را تنبیهـات  اشارات ووی بخش  .نرفته است کسی فراتر او

متافیزیـک نوشـته   ۀ دربار که برای شاگردان خاص خود کند می معرفیسینا  ابن عرفانی

تکرارهای پیچیده است که به همین دلیل مهرن بـرای  دارای  و سبک کتاب موجز است.

لفـظ بـه لفـظ     ۀترجم از ی پرداخته است وا فرانسوی به تفسیرهای حاشیهۀ فهم خوانند

 شرح فرانسوی سـه قسـمت هشـتم،    آن مهرن به ترجمه و پس از ده است.کرخودداری 

 اثـر  نام و صفحات به ذکر پاورقی برخی از در پردازد. می هاتتنبی اشارات ودهم  و ،نهم

آن مهـرن   از پـس  .انـد  بودهسینا  ابن های اندیشه تأثیرکه تحت  پردازد می دقیق کسانی

نوع نگـارش   الطیرکوچک  ۀرسال :گوید می مقدمه در کند. می آغاز را الطیر ةرسال ۀترجم

کـه ابتـدای ایـن رسـاله سـبکی       رغم این که علی دهد می و ادامه .دارد را حی بن یقظان

                                                        

1. Michael.August Ferdinan Mehren 
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زندگی باطنی  بر بخش را آن نورانیتی حیات ۀساد کامالًۀ نتیج ،مبهم دارد مغلق و شدیداً

 گویـد  مـی  شا مطالب ۀادام درمهرن  پراکند. می شارحان آن نش وامعاصر نویسنده، خود

 یـده این عبـارات د  جانی صورت گرفته استزآثاری که توسط شاگردش جوفهرست  در

به  که چگونه او دهد می آن نشان که در دارد ساختاری رمزآلود الطیر ةرسالکه  شود می

ایـن   تاریخ تصـنیف  ه هیچ گونه اثری ازک دهد می ادامه و ،رسید معرفت حقیقت خواهد

 ۀقلعـ  در حـی بـن یقظـان    ۀرسال از رسد که مدتی بعد می نظره ب اما ندارد. رساله وجود

ش یعنـی  ا بـزرگ  ثرا نیز جا آن که در ده استکرء الدوله نگارش عال دربار در فردجان و

 اما مشکل. بسیار است و رمزآلود سبک این رساله بسیار به اتمام رسانده است. را الشفاء

بن سـهالن سـاوجی صـورت گرفتـه اسـت       عمرفردی به نام  شرح فارسی آن که توسط

 محتـوای کتـاب   از ختصـر بیانی م مهرن پس از .شدن متن گردیده است تر سادهموجب 

یعنـی   ،کنـد  می کیدأت بدن را به روح و باور اعتقاد واساس  این رساله اصالت و گوید می

زنـدان تـن    در او اما کشاند. می ش که کمال الهی باشدا اصلی أنشبه م را روحی که خود

 شد.د طریق مرگ حاصل نخواه از جز آن و دارد را تمایل برگشت به معاد و است گرفتار

 ایـن رسـاله هماننـد    در ایـن دنیـا  هـای   اغـواگری  برابر مقاومت ارواح در گوید می هگا نآ

مسـیحی   تعلیمـی شـاعر   به شعر چنگال شکارچیان نجات دادند از را که خود کبوترانی

  ماند. می قرن چهارم

 هـای  مکـان  و ماهیت نماز رسالۀ و عشق ۀرسالش سوم این مجموعه اختصاص به بخ

 ایـن  بـا  راهـا   این رساله مهرن پیشگفتار 1دارد. مرگ ترس از ۀباررساله در و آن مقدس

 از برخـوردار  و پردازنـد  مـی  دینـی  به مسائل متـافیزیکی و  ها که آنکند  آغاز میتوضیح 

ایـن   نویسد می عشق ۀرسال ۀدربار عرفانی است. اصطالحات تکنیکی و سمبلیک و یزبان

  این رساله در یک نسخه از م کرده است وه معصومی تقدیعبداللّ به شاگردش ابو رساله را

سـپس   آن اسـت. هـای   حاشیه ی دریها که یادداشت دارد دانشگاه لیدن وجودۀ کتابخان

شاگردانش تقدیم نمـوده   دوستان یا به یکی ازسینا  ابن که ماهیت نمازدوم یعنی  ۀرسال

 و یـا بریتان ۀمـوز  یکـی در  این رسـاله،  نسخه از که دو اشاره دارد و کند می بیان را است

 کـه ایـن اثـر    اشاره داردسینا  ابن این رساله در و باشد می سنت پطرسبورگ دیگری در
                                                        

رساله عشق در لیدن ترجمه شده است. این بخش وچندبخش دیگر را مهرن  1894. درسال 1

اش به نام فلیشرکه درباره زبان وادبیات ترکی و  لمانیکند به یاد یکی ازدوستان آ پیشکش می

  عربی بسیار پرتالش بوده است.
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ات تـأثیر « ۀکه یکـی دربـار   برد می نام دیگر ۀرسال دو ازمهرن سپس  برای خواص است.

 و باشـد  مـی  »آوریـم  می به جا آنجا عباداتی که در مقدس وهای  به مکان ورود حاصل از

 سـبکی صـمیمانه و   ها این رسالهدوی  هر ترس مرگ است. رهایی از ۀردربا دیگر ۀرسال

 در .باشـد  مـی  نـوعی مکاتبـه   رسد می به نظرکه  هستندکمی نامرتب  اما دندوستانه دار

مربوط بـه  ی ا مجموعه »...مقدسهای  به مکان ورود ات حاصل ازتأثیر« یعنی اولین رساله

   است. ابوالخیر ایرانی یعنی ابوسعید ورمشه عرفای معروف و به یکی ازسینا  ابن پاسخ

نوافالطونیان  عرفانی و های گرایش اختصاص به تمایالت وها  تمام این رسالهۀ مجموع

 را او که بودسینا  ابن این نظریات عرفانی سیناست و های ابن دیدگاه کیدی برأت که دارد

شـرح   کـه بـه   بود به همین دلیل و داد، قرار گرا حکمای سنت آزار معرض شکنجه و در

عرفـانی نشـان از شـناخت عقایـد     هـای   این رسـاله  برای مریدان خاصش پرداخت. ها آن

 شـد  هسـس مکتبـی عرفـانی شـناخت    ؤبه عنـوان م  سرانجام او دارد کهسینا  ابن شخصی

ـ ارا ی رایارسـطو  فلسـفی و های  نگرش مردم که برای عامۀ درحالی بخـش   ه داده اسـت. ئ

 قبل از به چاپ رسیده است. 1899که درسال  دارد» قدر«چهارم این رساله اختصاص به 

 کنایات اسـت و  استعارات و از این رساله مملو نویسد می پیشگفتار شرح آن در ترجمه و

شباهت بسیاری سینا  ابن عرفانیهای  رساله نوعی دیالوگ عرفانی است و نسبت به سایر

این  ۀترجم انتظار ونه که بایدگ که آن دهد می سپس ادامه دارد. حی بن یقظان ۀرسال با

کـه بـدون    گوید می حی بن یقظان ۀرسال ۀآن دربار س ازپ داشته باشم نیست. رساله را

وی  زیـرا  نمـی باشـد.   شناخت این رسـاله مقـدور   1شاگردش یعنی ابن زیله بررسی آثار

   معنوی بوده است. تبحر نوعی عرفان سمبلیک و از برخوردار

  

  سینا ابن ان عقل گرایانهآن ماري گواشون و عرف .5

 آن مـاری گواشـون   ،عرفـانی او  ترجمـۀ آثـار   وسـینا   ابـن  عرفان مهرن ازرغم دفاع  علی

 بـین  ارتبـاط واقعـی را   عرفـان و  هرگونـه  (78) کریسـتین بونـود  و  )XXIV( فرانسوی

و حیـات بـاطنی   هـای   آمـوزه  او آثـار  کـه  معتقدند و شوند می منکر عرفا سایر وسینا  ابن

 اوواقـع   در .داردنویسـی   فرهنگ و فلسفی جنبۀ بلکه بیشتر دهد ن نمینشا را واعرفاني 

آن مـاری گواشـون    قطعاً. است و فیلسوفانه گرایانه عقل عرفان او گراست و فیلسوفی عقل

                                                        

  سینا بوده است. ترین شاگردان ابن  ابومنصور بن زیله یکی از برجسته. 1
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شخصیت  فرانسه صرف بررسی و تحقیق دربارۀ که تمام عمر مجردی و علمی خود را در

 سـؤال ایـن   کتب و مقاالت متعددی را نوشته اسـت  و در این باره هدکرسینا  ابن فلسفی

سینای فیلسوف تمایالتی عرفانی داشته است  ابن مطرح بوده است که آیاهمواره برایش 

البتـه ایـن نگـاه گواشـون     ای دارد؟  عرفـانی رابطـه   شهود کشف و با فلسفۀ مشائی آیا و

 مـل و أفلسفی تهای  اندیشه متمادی درهای  ی که سالیسینا نبکه ا بود خواهدندلیل  بی

 منطقی بهره ببرد. کلماتی فلسفی و وها  واژه نگرش عرفانی از تفکر نموده است اکنون در

هـای   کـه یکـی از رسـاله    رسـد  مـی  ماری گواشون عجیب به نظر آن برای ی دیگریجا در

اصـل   بـا  کـه کـامالً   شـود  مـی  شروع» منطق« ۀکلم با منطق المشرقیینیعنی  عرفانی او

سـینا   ابـن  عرفـانی  آثـار  سـایر  بارۀ در اگرچه این سخن گواشون را دارد. تصوف مغایرت

باید گفت سنت رایج  امامتن ناهمگون است  باها  عناوین نوشتهکه  مطرح نمودتوان  می

به عنوان متفاوت  با بوده است که گاهی محتوای اثر يا عارفان به گونه صوفیان و آثار در

 صـوف ت عرفـان و تـاریخ   بعـد هـای   دوره در را ایـن سـنت  چنانکـه   رسیده است می نظر

پـاریس بـه چـاپ     در را بن یقظـان  حیکتاب  1959درسال گواشون  .بینیمب توانیم می

نظریات  آن کتاب به نظریاتی پرداخت که با در شرح آن پرداخت و به ترجمه و و رسانید

نه اثری شهودی  تمثیلی و نه اثر وی این اثر نظر از باشد. می متفاوت هانری کربن کامالً

 ییسـینا شناسـی   اصـول معرفـت   از يا ی معنوی است بلکـه ایـن اثرخالصـه   نه حکایت و

 یـابیم همـان گونـه کـه     می آن نخست معرفت عقالنی خاص به انسان را باشد که در می

همچنـین   وقابـل فهـم    صور س معرفت دنیای مادی وسپ ،آن را چوب روانشناختی چار

تمام عالم وجوداست. البتـه   وها  تمام دانش که منشأ» العقل متع«خالق به عنوان  وجود

 دیگـر هـای   تمسک به متن شرح این حکایت با این رساله به توضیح و خانم گواشون در

 گویـد  مـی  این نگرش اسـت کـه   با کننده است. برخی قانع که به نظر پردازد میسینا  ابن

که فراسوی  کند وج معرفتی آشنابه ا خواننده را خواسته است تا نمی این اثر درسینا  ابن

 دل ـ  یـا  فقـط تـالش نمـوده اسـت و     بلکـه او  ،و درک متـافیزیکی عقل استداللی است 

تمثیلی موضوعات وسیع نگـرش فلسـفی    نمادین و به انتقال صورـ   مشغول داشته است

البتـه بـه    مطـرح شـده اسـت.    علمی زبان بسیار آثارش با سایر خاص به خودش که در

تحـت   يا است که در مقاله اي عقیده چنین با و معروف وی دربارۀ روح استثنای قصیدۀ

سـینا   ابـن  به نفی نگرش روحانی» در حی بن یقظانسینا  ابن گرایی خیالی باطن«عنوان 



 11   دو سدۀ اخیر فرانسویان آثار سینا در عرفان ابن

Mysticism of Ibn Sina in the French Works of Two Recent Decades 

پردازد. به عبارت دیگر وی معتقد است که یک چنین کتابی باید به کمک متونی که  می

 و خـود نیـز ایـن روش را اتخـاذ نمـود     د نیستند شرح و تفسـیر شـو  رمزگونه و تمثیلی 

(Casimir, 58/455-6). حقیقت تمام نظریات  که در سرانجام به این نکته اشاره دارد و

بررسی  شود. می افتی درکتب فلسفی او ـ گاهی لفظ به لفظـ  ثرااین  در عقاید موجود و

 یيتوضیحات نو فارابی بطلمیوس و جالینوس، افالطون، ارسطو، العاده متنوع از منابع فوق

 سـامی و هـای   سانهمراجعه به برخی اف این آثار کنار در برای وی فراهم آورده است و را

این رساله همچنین مبـاحثی   در خورد. می دنیای عرب به چشم ی ازیها ایرانی و حکایت

 نقـش معرفـت محسـوس در    اده،مـ  شـناخت  معقـوالت،  صـدور  معقـوالت، ۀ چون نظریـ 

 نظریـات،  سـایر  فلکـی و  ساداج ارواح و عقول محض، ۀنظری ،سازی معرفت عقالنی آماده

 گویـد  مـی  که جانی داردزوی یعنی جو به سخن شارح يا هگواشون اشارو  شود می یافت

  کدام نشـانی اسـت    هر این رساله آمده است لی که دریکه یک چنین مسا آگاه بود باید

 ذکـر  ءالشـفا درکتاب  دخواجه خو و حجیم یافت شود بزرگ وهای  کتاب توان در می که

  کرده است.

  

  از نظر لویي گاردهسینا  ابن معرفت عرفانی .6

مقـاالت   و عرفـان تطبیقـی آثـار    زمینـۀ  کـه در  )1904-1986( 1لویی گارده فرانسـوی 

و آثـار او امـروزه بـه عنـوان     پـرتالش بـوده اسـت     این زمینه بسـیار  در و متعددی دارد

 تصوف بحث تاریخ عرفان وۀ نگامی که دربارههاي جدید عرفاني مطرح مي باشد،  نگرش

حکمـت   نوافالطونی اسکندریه و فلسفۀ عرفان مسیحی و و زهد تصوف را أمنش کند، می

ی تحت ا لویی گارده رساله. (Gardet, La pensée, 23) کند می فلوطین بیانااشراقی 

السـالم  دار در 1951ل سا درکنفرانسی  که در 2»ابن سینا نظر ازعرفانی  ۀتجرب«عنوان 

بیـان  گونه  این را نتایج تحقیق خود جا آن در و (Kery, 137-138) ارائه داد برگزارشد

ی از عرفـان فـوق   هـای  رفانی و رگـه عهای  واقعی دربارۀ تجربهدلیلی  هیچ گواه و نمودکه

ندارد و هیچ تمنـایی از عـالم موهبـت الهـی در نـزد وی دیـده        وجود سینا ابن 3طبیعی

                                                        

1. Louis Gardet 

2. L’expérience mystique selon Avicenne 

3. mystique surnaturelle 
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 یافت نیزی هند اوپانیشادها کتاب درکه  1طبیعیشود مگر فقط جای پایی از عرفان  نمی

و ســینا  ابــن معرفــت عرفــانی«تحــت عنــوان  اثــری دیگــر درلــویی گــارده شــود.  مــی

 حکمـت فلـوطینی و   ای از مجموعـه  راسـینا   ابـن  عرفـان  »اش فیلسـوفانه های  فرض یشپ

 Gardet, la) کنـد  مـی  عرفای بـزرگ بیـان شـده اسـت، توصـیف     ی که توسط ا تجربه

connaissance, 62-67)کـه از سـینا   ابـن  اتتـأثیر به  17 و 10،13های  . و در صفحه 

ن حی بن یقظان و سـالمان و  نمادیهای  الصفاء و تمایالت فیثاغورثی، و شخصیتاخوان 

کـه   ایـن  به خصـوص  .کند می ابسال که به شیوه و سبک یونانی انتقال داده شده را ذکر

 ادامه دروي . یونانی به عربی ترجمه شده است توسط اسحاق العبادی ازسالمان و ابسال 

کتابی . وي در و اسالمی بهره برده است ،ارسطویی از عناصر افالطونی،سینا  ابن دنویس می

در را از اخوان سینا  ابن ات گوناگونتأثیر) 27( »سینا تفکرات دینی ابن«دیگر تحت عنوان 

 139 صـفحۀ  سرانجام ازگرایانه داشته است.  تمایل به معرفتی عقل بدون تردید این آثار

 براسـاس سـینا   ابـن  عرفـان  ویـل و بـه مباحـث تأ   آنپایـانی  های  بخش در به بعد کتاب

دیگری تحت عنوان  اثر در و .Gardet, La pensée, 27, 139)( پردازد می هایش نوشته

تحـت   را پایان بخـش دوم  135-146های  در صفحه »فلسفه مطالعات تطبیقی عرفان و«

نویسـد و   مـي  »افالطونهای  اندیشه مفسر«به عنوان  ابوعلی سینا دربارۀ »ضمیمه«عنوان 

مراجعه به  با را 4عقل بشری روح و و 3عالم برین ؛2مفهوم وجود ۀمسئلدر این بخش سه 

   دهد. می تحقیق قرار موردسینا  ابن آثار

و از سینا  ابن آثار عرفانیشاید به همین دلیل است که برخی از نویسندگان فرانسوی 

داننـد کـه اشـتیاق و     می افالطونهای  اثری همانند دیالوگجمله حی بن یقظان وی را 

  ).Casimir 456-455,(کند  ثر متوقف نمیرا برای تفسیر این اذوق مفسرین 
                                                        

که منظـور   کند.عرفان طبیعی بیقی دوگونه عرفان رامطرح میلویی گارده درکتاب عرفان تط. 1

 عـین طبیعـی بـودن؛    در آن راهی است طبیعی برای وصول به مقصدی طبیعی که خـود  از
حالی که  در رساند. ی وجودشناسی هویت می به سرچشمه یعنی سالک را امری مطلق است.

ان طبیعـی عشـق تعلقـی    عرفـ  در کند. به ژرفای حق واصل می عرفان فوق طبیعی سالک را
 عشـق در  گویـد  باشد.که می رساله عشق می درسینا  ابن نظر این عشق مورد ضروری است و

  حیوان روان است.   نبات و همه موجودات؛
Gardet , Thème et textes mystiques, PP. 33-42. 

2. La notion d’être 
3. Le monde supérieur 

4. L’âme et l’intellect humains 
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  از دیدگاه کارادووو سینا ابنو عرفاني  نگرش فلسفي .7

فلسـفی  هـای   نگرش با راسینا  ابن که عرفان افرادی همانند کارادووو رسد می به نظر اما

نگاهی  با کند می خودداریسینا  ابن عرفانیهای  به عمق نگرش ورود از و آمیزد میوی در

کـه  » سینا ابن« کتاب خودش تحت عنوان وی در کند. می معرفی راسینا  ابن انعرف دیگر

 مختلف فلسفی، دابعا از شخصیت وی را و کند، می به عنوان فیلسوف بزرگ معرفی را او

بـه   بخش پایانی کتـابش را  دهد، می بررسی قرار متافیزیک مورد و ،منطقی روانشناسی،

 :نویسـد  مـی  کتـاب  مقدمـۀ  گواشون در همانند وی اختصاص داده است.سینا  ابن عرفان

کنـد امـا مـا از ورود     مـی  هـدایت اش  عرفانیهای  گاهی ما را تا آستانۀ اندیشهنویسنده «

 مـنظم را  یک روش مستقل و ی به تحقیق آن همانندا هعالق کنیم و می بدانجا خودداری

بـه   سـینا،  ابـن  عرفـانی هـای   رساله ترجمۀ مهرن به خاطر از تمجید پس ازوی  »نداریم.

 علـم الهـی اشـاراتی کوتـاه     قـدرت و  مباحثی چون اراده، انسان و و وضوع ارتباط خدام

 وسـینا   ابـن  دیـدگاه  از بنـدی شـر   تقسیممسئلۀ  با راسینا  ابن باحث عرفانیم و کند می

سـعادت انسـان    ارتبـاط آن بـا   و روح سپس از دهد. می الهی توضیح ارادۀ ارتباط آن با

دریای رحمانیت  قیامت در روز ارواح معنوی در که این و دهد می ادامه مطالب خودش را

بـه   صـفحات بعـد   گارند. سـپس در شعف ماند شوق و ارواح قدسی در و رندو الهی غوطه

آن بـه   صـفحه را  کـه چنـد   ابسـال  سـالمان و  و الطیـر  رسـالة  و ،بن یقظانحی افسانۀ 

صري و یوناني این رسـاله نظـري   م فات ریشۀبه اختال و کند می اشارهدهد  می اختصاص

 299-276( برد می به پایانفلسفی  منظر از راسینا  ابن بحث عرفانسرانجام  وافکند  مي

de vaux, Carra(.   

  

  سینا  ابن فلسفۀ شرقی ۀلویی ماسینیون در بار نظر .8

عرفان یعنی لـویی   دیدگاه محقق برجستۀ از نبایدسینا  ابن بررسی شخصیت عرفانی در

دانشـگاه   در1954سـال   رد مختصـر  طوره بوی  .) غافل ماند1883-1962نیون (ماسی

 ارائـه » ؟عـارف بـوده اسـت    سینای فیلسـوف،  ابوعلی آیا« تحت عنوان رااي  سوربن مقاله

 هلنی مشـاهده فلسفۀ  وعی آشتی بین دین اسالم ونسینا  ابن آثار ماسینیون در دهد. می

توانستند او را متمایل  می که منابع اسماعیلیان تمسک به تصوفی که با ای آشتی کند، می

عرفانی دنبال نموده است که  متد طبق نظریات افالطونی با دنبال نشده بلکه بر سازند،
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 شـرقی ۀ در فلسـف  تـا  کند می ماسینیون تالشواقع لویی  در آن است. نشانگر» اشارات«

 وي (Kery,137-138) ید.دنبال نما نوع عرفان حالج را عرفان از نوعی تصوف وسینا  ابن

ه دربارۀ معانی بـاطنی  ک 1نیروزیه رسالۀتحت عنوان  راسینا  ابن های هرسال از یکی دیگر

فلسـفۀ  «تحت عنوان  BIFAO نشریۀ در1952سال  ن نگارش یافته است درحروف قرآ

است که ي این اثر وداد  تحقیق قرار بررسی و مورد» یالفبای فلسفی و وسینا  ابن شرقی

 در رسـد  می به نظر چه خورد. آن می چشم آن به معانی عرفانی قابل توجهی در م ومفاهی

 بـا  راسـینا   ابـن  فلسـفۀ  تـا  کنـد  می است که وی تالش نگرش ماسینیون مهم است این

   د.کن می اشارات بیان از شواهدی را و تمایالت عرفانی بیامیزد

 فراموش غالباً ما نویسد می و کند می این رساله بحث خود دربارۀ مقالۀ ماسینیون در

 است و خاصی برخوردار نظم از و ساده نیست بلکه روشمندسینا  ابن ۀکنیم که فلسف می

 واقع بخشی از در .)591( فارابی است پیشکسوتانی چون کندی و یونانی و معرف فلسفۀ

شـاگردش سـهروردی    اسـت کـه بعـدها   » شرقی فلسفۀ« این آثاراحیاء درسینا  ابن نیات

حکمت سنتی سامی  یونانی وواقع بین فلسفۀ  در سینا ابن کرد. دایجا را »اشراق« ۀفلسف

 و دهـد  مـی  نشـان  راسـینا   ابـن  اتتـأثیر  ی ازیهـا  سپس ماسینیون رگـه  دهد. می آشتی

اصـطالحات عرفـانی    کنـار  در اصطالحات تکنیکی صوفیان را توانیم می که مانویسد  مي

 چه در آن اما راجع به الفبای فلسفی ببینیم. یروزیهن رسالۀ در ات آن راتأثیر و افالطونی

 رسد که از مباحث قابـل توجـه ماسـینیون    به نظر مي خورد ميبه چشم  بررسی این اثر

حروف و ارزش عددی  است که این نوعی تأمل نظری دربارۀ جفر باشد اهمیت مسئلۀ می

 شـود.  مـی  افـت عربـی بـه خـوبی ی    ابـن هـای   باشـد کـه در اندیشـه    مـی  ها ن و نمادین آ

(Massignon, IV) 

  

  سینا  ابن تمثیل معنویهانري کربن و  .9

 خود آثار درکه نام برد  )1903-1978(هانری کربن  توان از می نام دیگر فرانسویان به از

ادبیات ایران  و ،فرهنگ تمدن، از کند و می به عنوان جهان معنوی مطرح جهان ایرانی را

طـی   متفکران ایرانی در« :گوید می و برد می لم معنوی نامعا به عنوان سرزمین اشراقی و

 نـه جهـان   که نه عالم ادراکـات حسـی اسـت و    قرون تالش برای برپایی عالمی نمودند

                                                        

1. la Risala nayruziyya 
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 در بایـد  را ایـن عـالم معنـا   هـای   نخسـتین پایـه  « :نویسـد  مـی  گـاه  آن و ؛»انتزاعی فهـم 

نگرش معنوی اسـت کـه   ین ا با و .)83، کربنشایگان و ( »جست.سینا  ابن شناسی جهان

تمثیـل   سـینا و  ابـن « بـار  پـر  اثر و دهد می دنیای معنی جا در راسینا  ابن ،هانری کربن

 آن شناخت تا که در فراهم آورد عرفانی را نوعی فلسفۀسینا  ابن زیرا نگارد. می را» معنوی

 سـینا  ابن» حکمت شرقی« پیروی از سهروردی با و تمثیل عرفانی تکامل یافته است حد

هانری هنگامی که بنابراین  ویل منتهی شد.أکه سرانجام به روش ت ی شدیها مبدع تمثیل

فیلسـوف مشـایی بـا    سـینا   ابـن  او دیگر نظر مواجه شد، درسینا  ابن آثار عرفانی کربن با

 سال بعد هانری کربن چند یافت.» اشراق«دنیای  بلکه او را در ی نبود،یارسطوهای  نگرش

 چندان قوی به نظـر  ترجمۀ که مهرن به فرانسه ترجمه کرده بود مجموعه رسائلی که از

جـدیت تمـام ترجمـه     جوزجانی بـا  تفسیر با متن اصلی این رساله را نسخه و رسد، نمی

هانری کربن که رسالۀ حـی بـن    گرفته است. توجه قرار مورد و گیرمچش که بسیار نمود

 هـر  بـیش از  بینی قرارداده است،باز بررسی و موردسینا  ابن یقظان را به مناسبت هزارۀ

 ترجمـه قـرار   و تفسـیر  ایرانی موردهای  سنت تکیه بر با آن را تالش نموده است تا چیز

 تمثیلی و ،ابسال سالمان و و الطیر رسالةعرفانی یعنی  آثار سایر همانند را این اثر دهد و

یعنـی   اند دوره یکهم  که این سه اثر عرفانی با دهد می نشان و نماید می معرفی رمزآلود

 تـا  به مشرق را سفر الطیر رسالة و ایستد می دعوت فرشته باز آستانۀ در حی بن یقظان

 ابسـال  سـالمان و  حالی که قصـۀ  در کند می پادشاه اعظم است دنبال ای که مقر مدینه

ضـمن نـوعی پیشدسـتی    ر عقل فعـال اسـت کـه د    با اتحاد مرگ عرفانی نفس یا بیانگر

اسـت کـه    سـرانجام معتقـد   و .)272-273 ،کربنشایگان و ( رگ استم پیروزمندانه بر

برکسـانی کـه   وي  کنـد.  مـی  وارد 1نـوعی  دنیای صور در گونه حکایات روح بشری را این

 تا کوشند می ها گوید آن می و گیرد می خرده کنند می عقالنی بررسی شواهد با را نمادها

متفاوت  ادراکی کامالًبه نحوۀ  ها آن و کشف کنند» کد«یاري یک به راسینا  ابن نمادهای

 دهد، می تغییرشکل به صورت نمادها را ها آن و یابد میدر خیالی را حسی یاهای  که داده

ای آن  اندیشه استحالۀ شکل یا به صورت تغییر تان راکه داس به جای این توجهی ندارند.

  به شواهد ای سمبلیک راه ادراک و گردانند میبه اصطالح به عقب بر آن را گیرند، نظر در

 که حالی در گردانند. میباز تعلیمی است) آثار قضایای شناخت طبیعی (شناختی که در و

                                                        

1. Archétypes 
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 تـا  را هـا  آن این کـار  با رشکل کنند.عقالنی دوباره دگ به شواهد را که نمادها کوشند می

ابتـدای کتـاب    وی در دهنـد.  مـی  تنـزل  (که یک عمل عقالنی اسـت)  ها استعاره مرتبۀ

زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است، بـه مجموعـه    از که تمثیل عرفانی و سینا ابن

معنـای   خـود،  ی فرشـته، آن صـورت مثـال   در و اشاره داردسینا  ابن تمثیلیهای  حکایت

هانری  نظر از رسد می به نظر و دهد می نشان را شهود عالم کشف و آشنائی با و ،فردانیت

 ایـن کتـاب بـه ایـن امـر      ت است که بخشی زیـادی از دارای اهمیاین موضوعات کربن 

 نظـر  این کتاب از مقدمۀ ای که در ترین نکته حال مهم به هر شده است. اختصاص داده

ــار اســت و اهمیــت خاصــی برخــوردار از وي ــرای اولــین ب  کنــد مســئله مــی مطــرح ب

 در و ،بیند می دور افقی بسیار در ی آن رااست که هانری کربن رمزگشائ 1شناسی فرشته

 دهـد  می سپس نشان و کند می بحث نفوس فلکی را اصطالحات عرفانی عقول و با جا آن

شخصی خودش  روح بشری که به جانب فرشتۀ ل دیداربه تنظیم اصسینا  ابن که چگونه

 بـا  پرسـتی را  چنین اعتقادی است که هانری کربن یگانـه  با پرداخته است. تمایل دارد،

 او و کند می نگرش انسان دور از تعطیل را وگونه تشبیه  هر و داند می باوری یگانه فرشته

راهنمـای نفـس    و ای رهبر فرشته بنابراین هر کند. می یراهنمایاش  به خاستگاه ازلی را

 رو انـد  وی برخاسته که از عقل فعالی نفوسی را هر اوست و عاشقی است که برخاسته از

بـه   ت رااسـت کـه شـناخ    همین امـر  کند. می غرب به شرق هدایت از دارند سوی اوبه 

 ی فرشـتگان بـه دسـت   یکه با راهنمـا  کند می پرورشی تبدیلبه ثمرۀ  عرفان را عرفان و

دیگری که ذهن  نکتۀ (Corbin, Avicenne et le récit visionnaire, 291) آید. می

ارتبـاط   مسـئلۀ  کنـد  مـی  مشـغول  بـه خـود  سـینا   ابـن  عرفـانی  آثار ترجمۀدر  کربن را

 هم هستند همانند این دو آثار نویسد می وی در است.سینا  ابن دین سهروردی وال شهاب

حـالی کـه    در بـه اتمـام برسـاند،    را نتوانسته است طرح خـود سینا  ابن این تفاوت که با

 هانری کربن با رسد می نظره ب (Ibid, 5-6)  .جسته است زیادی سود آثار سهروردی از

 معنوی در سهروردی جریان منظم فکری عرفانی و ونا سی ابن آثارمعنوی  یوندپ بررسی و

سپس هانری  متون هانری کربن افتاده است. که چنین اتفاقی در نماید می دنبال ایران را

 به ترجمۀ و پردازد می ابسال مان وسال و الطیر رسالة حی بن یقظان،کربن به سه کتاب 

سـمت   بـه  روح را سـفر «جریان ها  این حکایت مجموعۀ واقع در و کند می مبادرت ها آن

                                                        

1. angéologie 
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سینا  ابن در واقع تحقیق و بررسی هانری کربن بر روی آثار عرفانیدهد.  می نشان» شرق

گونـه کـه    همـان  و باشـد  مـی  عقالنی آن ماری گواشونهای  نوعی پاسخ جدی به تحلیل

ایـن   و دهـد  می نشان را او عملی شخص خود ۀتجرب سلوک و راز این آثار کند می اشاره

بلکه  دیگری بیان کرد، طرز به ب نتایج اخالقی حقایق نظری نیست که بتوان آن رامطال

 سـازد.  مـی  ممثل کارآموزی دوره زندگانی را و قلبی شخصی، ی است که واقعۀیها چهره

   )234-233 ،کربن(

  

  اگلیز ـ املی نوو  پییرلوریسینا از نظر  عرفان ابن .10

هـای   اندیشه مفسر و کربنشاگردان  که ازوربن دانشگاه س اساتید برجستۀز ا لوری یرپی

 مي نویسدباره  این در و پردازد میسینا  ابن عرفانی آثار ویل دربه مسئلۀ تأ باشد می وی

مضـامین   ویـل در تأ مسـئلۀ  و دارد صوفیان وجود بسیاری از تفاسیر و آثار ویل درکه تأ

سـینا   ابن زرگ همانندب ییها که شخصیت چنان ودش می اخالقی مشاهده مختلف دینی و

 ویلتأآن زمان مسئلۀ  از و اند ویل پرداختهآثارشان به مسئلۀ تأ سهروردی در غزالی و تا

 21( .است رویکرد هرمنوتیکی تلقی گردیدهای  ترین ظرفیت در دنیای اسالم یکی از مهم

Lory,(  رسالۀ سخنی دربارۀ  تصوف، و سیناابن «عنوان  تحت یا مقاله1996وی در سال

کـه   این اثر صوفیانۀ عرفانی وهای  نگرشتحلیل علمی به  با آن در و نویسد می 1»نیریزیه

کنـد   می مطرح را سؤالوی این  پردازد. می اشاراتی به معانی باطنی حروف مقطعه دارد

 که در دهد می ادامه و نه؟ یا اند صحابه به این موضوعات پرداخته یا اسالم و پیامبر که آیا

باشد که  می گوناگونینی دارای سطوح آکه آیات قر دارد وجود این اعتقادمیان صوفیان 

 ی ازیها توان رگه می این حروف که در این و شود می نزدیک کس به خداهر  براساس آن

کـه بخـش    باشد می این رساله دارای سه بخش لوری یرپی نظر از یافت. زبان آسمانی را

به ارتباط بین  بخش دوم را و شود می مربوطشناسی  کیهاناساسی  اول به مباحث عناصر

 یـر پی. پردازد می حروف مقطعه بخش پایانی به تفسیر در کند. می کیهان مطرح حروف و

این رسـاله بیـرون کشـید؟ سـپس نگـرش       توان از می دهد چه چیزی را می لوری ادامه

اساسـی   است که تـم  معتقد و کند می رد اسماعیلی لوئی ماسینیون را نسبت به این اثر

ویسد که این رساله به نوعی ن می و کنند فرق دارد می چه اسماعیلیه دنبال آن نیروزیه با

                                                        

1. Nayrūziyya 
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بـه   لـوری توجـه را   یـر ادامۀ این بحث پی دهد. در می نشان شناسی نوافالطونی را کیهان

آن چیزی که ماسینیون  کند دقیقاً می صوفیان اولیه جلبهای  رساله ارتباط این رساله با

سهل  الحروف ةرسال و ترمذی ختم االولیاءگاه به کتاب  آن و عی نداشته استآن اطال از

 از ثرأمتـ حروف مقطعـه   تفسیر در نیز که او 1ابن مسره سپس از و کند می تستری اشاره

این  ازسینا  ابن که قطعاً پردازد می به نتیجه مباحث و گوید می سهل تستری است سخن

گیری عرفانی داشـته   جهت این اثر درسینا  ابن که این واطالع نبوده است  نی بیعرفا آثار

  زده است.  باکشف صوفیانه پیوند آن را است و

که  را همان نگرشیسینا  ابن دربارۀ شخصیت عرفانی 3یا مقاله در 2اگلیز -املی نو اما

 ازسـینا   ابـن  چـه را  آن گوید می و کند می بیان ای دیگر به گونه دهد می لوری ادامه پییر

هـای عرفـانی    کسب معرفـت  با و نگارد می کاغذ دست آورده است بره ربیات درونی بتج

سـینا   ابندلیل نیست که  بیو  باشد نمی ییارسطوهای  جستجوی طریق معرفت در دیگر

معرفت  معنوی و جستجوی مسیر در راسینا  ابن ماگوید.  می تنبیهات از عرفان سخن در

 درسـینا   ابـن  دهد فلسفۀ می ادامه یابیم و می لسفیفهای  هرگونه دغدغه از دور درونی و

 تضـادی بـین فالسـفۀ    و نهـایی رسـید  بـه مرحلـۀ    است تاشکل عرفانی آن ادامه یافت 

توضیح  اگلیز پس از-املی نو نمود. ایجاد )یان(اشراق عارفان شرقی ن) وئیاارسطویی (مشا

عرفـانی   مانـدگار  آثـار  زا کـه  الطیر ةرسال و ،ابسال و سالمان بن یقظان،حی   ۀسه رسال

 .هانري کـربن مـي پـردازد    دیدگاهشناسی از شناسی و فرشته بیان ارتباط کیهاناست به 

های  نگرش سرانجام و بخشد می عرفانی جنبۀ کامالسینا  ابن شناسی درحالی که به کیهان

 عطار نیشـابوری تطبیـق   منطق الطیرجمله  عارفان و ازهای  سنت با راسینا  ابن عرفانی

بازتاب مراحل گوناگون تصوفی سینا  ابن ۀعارفانهای  که حکایت دارد می اظهار دهد و یم

  .بدان پرداخته شده است تنبیهات اشارات واست که در 

  

  

                                                        

1. Ibn Masarra 

2. Amélie Neuve-Eglise 

که مقـاالت وکتـب متعـددی     1ازجمله محققان فرانسوی دردانشگاه پاریس  اگلیز -املی نو. 3

مجالت ایران  وی در درحال حاضرمقاالتی از ایران نگارش نموده است و دربارۀ ادبیات عرفانی

  Neuve-EgliseRevue de Teheran N 48 به چاپ رسیده است.
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  نتیجه .11

 شـناخت و  در تحـول بزرگـی را   فرانسـه  درسـینا   ابن عرفانی بررسی آثار آغاز ترجمه و

متفـاوت  هـای   ارزیـابی  وهـا   تحلیل زپس ا نمود. ایجاد بررسی مجدد شخصیت علمی او

مقابـل آن؟   یا و مدافع عرفان بودسینا  ابن که این و تمایالت عرفانی وی وها  آموزه دربارۀ

ارزیـابی   مورد را شخصیت او و سه جنبه آثار فرانسوی از محققان گرفت و باال اختالفات

 این بودسینا  ابن ترین اشکال شناخت شخصیت توان گفت بزرگ می واقع قرار دادند. در

بـه عنـوان    را قـرون وسـطی او   از و به عالم عرفان، فیلسوف بزرگی بـود  ورود که قبل از

هـای   رگه شناختند و روح عرفانی و می روانشناسی و ،فلسفه، طب شخصیتی برجسته در

گونه رسـایل   این وجود با امروز اگر ونگرفته بود  معرض شناخت جدی قرار در معنوی او

ي  هـا  به جهت آن است که آموزه دارد وجودسینا  ابن شخصیتۀ الفاتی دربارعرفانی اخت

 محققـان  کـار هاي عرفاني او داشته است  و که گستردگي قابل توجهي بر نگرشفلسفي ا

 هداشـت  ش شـناخت جـدی وی وا  وابـه کـ   ها را آنسرانجام که ه فرانسوی را دشوار نمود

سینایي کـه   ن. ابلیل و بررسي قرار دهندمورد تحبتوانند دو بعد شخصیت او را ، تا است

جهـان اسـالم    گسـترده در  طـور ه ب اوقبل از عرفاني که  با عرفان آشنا بوده است، قطعاً

  .پیرامون آن پرداخته است گزینی خودش به تفکر دوران خلوت در و داشته است وجود
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