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پژوهش

پژوهش هایی درباره آثار علمی و فلسفی ابن سینا

تهران- ایرنا- جعفر آقایانی چاوشی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: ما ایرانیان چنانکه باید و شاید، بزرگان علمی و فلسفی خود از جمله ابن سینا را نشناخته ایم و همین موضوع

موجب شده تا نتوانیم متاع ارزشمند خود را در بازار جهانی عرضه کنیم؛ درحالی که غربیان در این زمینه به شدت از ما پیشی گرفته اند.

ابن سینا یکی از بزرگترین فالسفه و دانشمندان در تمام سده ها و عصرها بوده است که با نبوغ شگرف و تالش خستگی ناپذیر خود در عرصه های گوناگون به نیکی

درخشید و جهان علم را تا ابد مرهون دانش خود کرد. از همان قرون وسطی، کوشش های مهمی در اروپا برای ترجمه آثار این عالم بزرگ ایرانی از عربی به التینی

صورت گرفت، تا غرب مسیحی را با معلومات وسیع و شگفت انگیز این اعجوبه همه اعصار، آشنا سازد. امروزه نیز برخی از نظریات پر بار او در زمینه های فلسفه و

علوم از قبیل منطق موجهات، کیهان شناسی و ارتباط میان ذهن و مغز و نظایر آن به طور مستقیم با مباحث علمی کنونی انطباق دارد و به همین دلیل مورد پژوهش

و توجه بسیاری از دانشمندان شرقی و غربی قرار گرفته است؛ به این امید که از ورای آنها بتوانند به بعضی از پرسش های دانش روز، پاسخ گویند. در این

خصوص پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا به گفت وگو با جعفر آقایانی چاوشی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف وگردآورنده پژوهش هایی درباره آثار علمی

و فلسفی ابن سینا پرداخت که در ادامه متن آمده است:

ایرنا: لطفًا در خصوص کتاب پژوهش هایی درباره آثار علمی و فلسفی ابن سینا توضیح دهید و بگو�د آیا این اثر با آثاری که پیش از این در ایران منتشر شده اند،

تفاوتی ماهوی دارد یا خیر؟

چاوشی: پرسش خوبی است؛ اما برای پاسخ به آن ذکر چند نکته ضروری است. نکته اول اینکه ما ایرانیان چنانکه باید و شاید، بزرگان علمی و فلسفی خود را عموما

و ابن سینا را خصوصًا نشناخته ایم و همین عدم شناخت موجب گردیده تا نتوانیم متاع ارزشمند خود را در بازار جهانی عرضه کنیم؛ درحالی که غربیان، در این زمینه

به شدت از ما پیشی گرفته اند. مثالً اگر کارهایی که انگلیسی ها درباره نیوتن، ایتالیایی ها در مورد لئوناردو داوینچی و فرانسویان در مورد دکارت را کرده اند با کارهایی

که ما در مورد ابن سینا کرده ایم، مقایسه کنید، آن وقت متوجه می شوید که ما چقدر از آنها فاصله داریم. آنها از تولید فیلم ها و سریال های تلویزیونی گرفته تا چاپ

کتاب و برپایی سمینارها برای بزرگداشت بزرگانشان به نحو احسن بهره برده اند اما ما یک فیلم سینمایی هم که درباره ابن سینا ساخته ایم، از واقعیات به دور و به

افسانه شبیه است. اگر هم هالیوود در سال های اخیر فیلمی از ابن سینا را ساخته است، نه برای بزرگداشت این فیلسوف ایرانی بلکه به خاطر ضربه زدن به او و ایران

بوده است.

بنابراین اگر ما خودمان تالش نکنیم، دشمن تاریخ علم ما را هم خواهد نگاشت و آن هم با انبوهی از تحریفات! و در این صورت ما هیچگاه قادر به اصالح و مقابله

با این تحریفات نخواهیم بود. با این حال ابن سینا به جهت گستردگی ابعاد و غنای آثارش، همواره چه در شرق و چه در غرب مطرح و به قول امروزی ها مد روز بوده

است و این هم باز به برکت دانشمندان منصف و برجسته غربی است که شب و روز خود را برای پژوهش درباره آثار این اعجوبه همه اعصار گذاشته اند تا از پرتو آن

بتوانند به برخی از مسایل علمی و فلسفی روز پاسخ دهند.
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تقریبًا در اغلب کشورهای مهم جهان از آمریکا، انگلیس و فرانسه گرفته تا الجزایر، هند و پاکستان و... همایش هایی در مورد ابن سینا برگزار گردیده است. مقاالتی که

در برخی از این سمینارها ارایه شده اصالً قابل مقایسه با آنچه که ما در ایران نوشته ایم، نیستند. بنابراین در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که انگیزه اصلی من از

تدوین این کتاب، ترجمه و چاپ برخی از این گونه مقاالت بوده است و شما هم با مروری در مقاالت این کتاب با من هم عقیده خواهید بود.

ایرنا: چه عاملی موجب شد که اصوالً شما به این کار مبادرت ورزید؟ آیا رشته تحصیلی جنابعالی سبب این گرایش شد یا عوامل دیگری در آن مؤثر بودند؟

چاوشی: برای پاسخ به این سال باید حدود چهل سال به عقب برگردم، یعنی اوایل انقالب و زمان جنگ تحمیلی که من در فرانسه و در دوره کارشناسی ارشد در

دانشگاه ژوسیو (پاریس ۷) به تحصیل اشتغال داشتم. یکی از درس های اجباری ما درباره فلسفه دکارت بود. استاد ما هم آقای دکتر دومینیک لوکور از دکارت شناسان

برجسته فرانسه بود که این درس را ارایه می داد. چند سالی است که از وضع زندگی او بی خبرم اما با خاطره خوبی که از این درس داشتم باید بگویم:

گر بمردست روانش پر نور               ور ُبَود زنده خدا یارش باد

درس های استاد بسیار جالب و کالس هم مملو از دانشجویان فرانسوی و از دیگر ملیت ها بود. من برای اینکه درس ها خوب در حافظه ام جایگزین شوند آنها را ضبط

می کردم، هنوز هم نوارهای کاست قدیمی از این درس ها را دارم. در روز اول درس که استاد قصد معرفی دکارت را داشت، پرسشی را برای دانشجویان بدین گونه

مطرح کرد: «چرا دکارت با فالسفه دیگر فرانسوی، چه قبل و چه بعد از او فرق دارد و در واقع تافته ای جدا بافته است؟» این مطلب را در پرانتز بگویم که فرانسویان

همواره خود را عقل گرا معرفی می کنند و این عقل گرایی خود را هم به دکارت نسبت می دهند.

با طرح این سؤال سکوتی بر کالس حاکم شد. برخی از دانشجویان پاسخی بر زبان آوردند که مورد قبول استاد واقع نشد. بعد خود استاد، کالس را با پاسخ عجیب

خود که برای من هم شگفت انگیز بود از تعلیق بیرون آورد. همان گونه که گفتم آن روزها مصادف با روزهای آغازین انقالب و جنگ تحمیلی بود و رسانه های فرانسه

نیز روز و شب اخبار جنگ و انقالب ایران را با جزئیات پخش می کردند و به تفصیل درباره آنها به مباحثه می نشستند. استاد گفت: «اگر عوامل انقالب ایران را

ریشه یابی کنید به مذهب تشیع می رسید که بر خالف مذاهب دیگر اسالمی، انقالبی است و همواره با شاهان و حاکمان سر ستیز داشته است و آنها را به رسمیت

نشناخته است. ابن سینا فیلسوف بزرگ ایرانی هم که غرِب قرون وسطایی، وام دار دانش و فلسفه اوست متعلق به همین مذهب انقالبی شیعه است. او هم به دلیل

وابستگی به همین مذهب انقالبی بود که در زمانش با حاکمان قدرت در افتاد و آواره شهر و دیار گردید» و بعد هم چنین ادامه داد: «به نظر من دکارت که یکی از

خوانندگان آثار فلسفی ابن سینا به زبان التینی بوده، نه تنها در علم و فلسفه بلکه در شیوه زندگی نیز از سلف ایرانی اش تأثیر پذیرفته است.» بعد هم گفت: «بنیان

فلسفی دکارت که در جمله «من می اندیشم، پس هستم (je pense, donc je suis)» خالصه می شود، متأثر از یک اثر فلسفی ابن سینا درباره انسان معلق است.

گذشته از این بهره گیری علمی و فلسفی، می بینیم که دکارت در طول زندگی اش آرام و قرار نداشت، از این شهر به آن شهر و از این کشور به آن کشور می گریخت تا

منزل امنی بیابد و در سایه آن به کار پژوهشی بپردازد و چنین به نظر می رسد که در این رفتار هم خواهی نخواهی از ابن سینا الگو پذیرفته است». من در کالس

درس بسیار خوشحال بودم که استاد این همه از ابن سینا تجلیل می کند اما متأسف بودم که ما ایرانیان نمی توانیم، نمونه ای از کارهایی را که فرانسویان در مورد

دکارت کرده اند، درباره ابن سینا انجام دهیم. همین باعث شد که تألیف کتابی در مورد ابن سینا را با نگاهی نو در برنامه پژوهشی خود در آینده قرار دهم.

ایرنا: آیا همین درس استاد فرانسوی و نگاه انقالبی اش به ابن سینا شما را به نگاهی انقالبی در پژوهش درباره کارهای اندیشمند بلند آوازه ایرانی واداشت؟

چاوشی: بله، من بعد از پایان تحصیالتم به ایران برگشتم و همزمان با تدریس در دانشگاه صنعتی شریف در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هم کار

تحقیق درباره دانشمندان اسالمی ایران را نیز دنبال می کردم. در این زمان دکتر مهدی گلشنی ریاست پژوهشگاه را برعهده داشت و من هم چند ویژه نامه درباره خیام

و خواجه نصیر را منتشر کردم. پس از این کار، پروژه ابن سینا را به دست گرفتم و از داخل و خارج ایران مقاله درخواست نمودم. متأسفانه اندکی پس از آغاز کار،

دکتر گلشنی از ریاست پژوهشگاه برکنار شد. دوره ر�س جدید برایم بسیار دشوار و طاقت فرسا بود تا حدی که نمی توانستم با خیال راحت به پژوهش خود ادامه
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دهم و بدین سبب مجبور به استعفا شدم. بعد هم برای چاپ همین کتاب به سراغ مؤسسه حکمت و فلسفه رفتم که مسوول انتشاراتش به این دلیل که اغلب این

مقاالت ترجمه است از چاپ آن عذر خواست! با میانجی گری دکتر گلشنی کتاب را به پژوهشگاهی در قم سپردم، به امید آنکه در آنجا به زیور چاپ آراسته گردد. مدیر

انتشارات آنجا هم پس از یکسال که مرا با بهانه های واهی معطل کرد، سرانجام از من خواست که آن قسمت از مقدمه را که من رنجنامه نامیده ام، حذف کنم. من

هم جواب رد دادم و کتاب را از آنها پس گرفتم و با این اندیشه خود را تسلی می دادم که سرانجام ناشری که قدر این اثر را بداند پیدا خواهد شد و با خود می گفتم:

گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی                       صبر کن پیدا شود گوهرشناس قابلی

و این گوهرشناس را که جوانی پر شور، وطن دوست و دوست دار عظمت ایران اسالمی به نام کامبیز خالقی بود، سرانجام پیدا کردم که با چاپ کتاب به طرز بسیار

زیبایی تمام خستگی چند ساله مرا از تن بیرون کرد.

ایرنا: اکنون مختصری درباره تفاوت این اثر با کارهای گذشته در مورد ابن سینا بگو�د.

البته باید از تالش های بزرگانی که در این عرصه قلم زده اند به ویژه شادروانان آیت اهللا مطهری، استاد حسن ملکشاهی، آیت اهللا حسن زاده آملی و آیت اهللا مصباح

یزدی قدردانی کرد، که پیشکسوتان ابن سیناشناسی اند، با این حال این بزرگان توجه خود را بیشتر به مباحث متافیزیکی و عرفان ابن سینا معطوف کرده بودند؛ در

صورتی که در غرب ابعاد دیگری از ابن سینا مورد مطالعه قرار می گرفت که عبارت بودند از ریاضیات، نجوم، کیهان شناسی، موسیقی و... من هم مایل بودم که با ارایه

ترجمه این گونه کارها، تلنگری به ابن سیناشناسی معاصر در کشورم بزنم. البته نمی دانم تا چه حد توانسته ام به هدف خود نزدیک شوم.

ایرنا: اگر ممکن است اندکی در مورد نویسندگان مقاالت نیز صحبت کنید؟

چاوشی: هم نویسندگان و هم مترجمان کتاب از نویسندگان برجسته و متخصص در حوزه پژوهشی خود هستند. متأسفانه در طول مدتی که این کتاب دست به

دست می چرخید، آقای دکتر ساسان سپنتا نویسنده ایرانی و آقای مورو زونتا (Mauro Zonta) نویسنده فرانسوی بدرود حیات گفتند و نتوانستند انتشار مقاله خود

را شاهد باشند. آقای قسام فینیآنوس (Ghassam Finianos) نویسنده سوریه ای یکی از مقاالت هم، بر اثر حمله داعش و گروه های تروریستی به سوریه محل قبلی

خود را ترک کرده و من اکنون اثری از او ندارم. یکی از مقاالت خوب این کتاب متعلق به آقای دکتر گلشنی و شاگرد ایشان آقای دکتر جمالی است که درباره آگاهی و

رابطه ذهن و مغز از نگاه ابن سینا می باشد. خود من هم ۲ مقاله درباره کارهای نجومی ابن سینا یکی به فارسی و دیگری به فرانسه نوشته ام که امیدوارم مورد توجه

قرار گیرد. مقاله هایی هم درباره منطِق موجهات از نگاه ابن سینا توسط منطق دانان خارجی داریم که توسط استادان ایرانی به فارسی ترجمه شده اند و این مقاالت نیز

نگاهی تازه به مباحث منطقی ابن سینا دارند.

ایرنا: آن طوری که از عنوان کتابتان پیداست این دومین مجموعه مقاالت درباره ابن سیناست که شما تدوین کرده اید، لطفًا فرق آن را با مجموعه پیشین بیان کنید؟

چاوشی: حق با شماست نصف مقاالت مجموعه پیشین متن سخنرانی های همایش ابن سینا در همدان بود که چند سال پیش برگزار شده بود و نصف دیگر هم

مقاالتی بودند که خود من سفارش آنها به نویسندگانشان داده بودم. بنابراین مجموعه حاضر که مقاالتش همگی به سفارش خود من نوشته یا ترجمه شده اند،

تفاوت بسیاری با مجموعه قبلی دارد که خوانندگان با مطالعه آن به خوبی آن را احساس خواهند کرد.

من نباید چیزی درباره این تفاوت بگویم به قول شاعر:

خوشتر آن باشد که سر دلبران                    گفته آید در حدیث دیگران

ایرنا: چرا باز هم به ابن سینا پرداختید، نمی شد این مجموعه را به دانشمند دیگری اختصاص دهید که کمتر به آن پرداخته شده است؟

چاوشی: علت این انتخاب تنها دانش ابن سینا نبود، بلکه نقشی بود که این نابغه بزرگ در تمدن اسالمی ایفا کرده بود. او به تنهایی یک الگوی تمدن ساز است، از هر

نظر که به مساله نگاه کنید! مثال اگر شما شرح حال بیشتر دانشمندان در شرق و غرب را مطالعه کنید، می بینید که آنان برای پیشبرد اهداف علمی خود در مواقعی

ناچار بودند از بعضی خواسته های قلبی خود چشم بپوشند و از اوامر سالطین یا حکام جور متابعت کنند ما در تاریخ نمونه های زیادی داریم که من نیازی به ذکر نام

آنان نمی بینم. بعضی هم که تنها علم داشتند و از اخالق و دین بی بهره بودند به خاطر دلبستگی به زندگی مادی و جاه و مال دنیوی علم خود را در خدمت دشمنان

بشریت به کار می بردند. نمونه بارز چنین دانشمندانی را ما در آمریکا و در خالل جنگ جهانی دوم مشاهده می کنیم...  اگر من باز هم این مجموعه دوم را به ابن سینا

اختصاص داده ام، بخاطر التزام اخالقی و پاسداری از دین این دانشمند بوده است. او نمی خواست پزشک مخصوص یا دانشمند دربار پادشاه ستمگری همچون

سلطان محمود شود که شیعه کشی را راه انداخته بود و به همین جهت هم از دست او و عمالش شهر به شهر و کوی به کوی می گریخت. سرانجام هم قربانی این

جنگ و گریز شد و در میانسالی و درحالی که فرصت ازدواج هم نیافت، بر اثر اضطراب و استرس ناشی از خانه به دوشی به قولنج مبتال شد و جان به جان آفرین

تسلیم کرد. ما باید این گونه دانشمندی را برای نسل آینده و تمدن نوین اسالمی تربیت کنیم.

ایرنا: مهم ترین ویژگی ابن سینا برای الگوپذیری چیست؟

چاوشی: ویژگی دیگر ابن سینا، احاطه داشتن بر بسیاری از دانش های زمانش بود. امروزه به علت گستردگی علوم و به وجود آمدن دانش های نوین بعضی برآنند که

باید برخالف گذشته فقط در یک علم متخصص شد، عمر انسانی کفاف مطالعه چند علم را برای پژوهشگر معاصر نمی دهد اما همین ها، اغلب در همان زمینه تخصص

خود هم قادر به ابتکار و اکتشاف نیستند. من خود با برخی از این گونه استادان چه در دانشگاه صنعتی شریف و چه در دانشگاه های دیگر حشر و نشر داشته ام و
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متوجه شده ام که آنها نه تنها در مباحث اولیه ادبیات، دین، فلسفه و سیاست کشور خود ناآگاهند؛ بلکه در زمینه تخصص خود نیز از ابتکار بی بهره اند، مثالً استاد

ریاضی را می شناسم که جبردان است اما در مباحث هندسی وارد نمی شود و برعکس. حال اگر شما ابن سینا را مورد مطالعه قرار دهید از احاطه اش در علوم مختلف

شگفت زده می شوید!

ایرنا: آیا این اثر می تواند جای مباحث خالی در ابن سیناشناسی را پر کند؟

چاوشی: آنچه که من در این کتاب انجام داده ام در واقع جرقه ای است که باید آن را پژوهشگران دیگر به مشعل فروزانی تبدیل کنند. به قول شاعر:

این هنوز از نتایج سحر است                                  باش تا صبح دولتش بدمد


