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توضيح ناشر درباره چاپ دوم
ّللا نعمه به ترجمه شادروان سيد جعفر
ُ
علا ْمت َنا از آنجا كه نسخههاى كتاب فالسفه شيعه ،تأليف عبد ه
سبْحانَكَ ال ع ِْل َم لَنا إِ اال ما َ
غضبان ،چاپ سال هزار و سيصد و چهل و هفت شمسى ناياب شده بود و تجديد آن ضرور مىنمود .همان ترجمه را همكار
فاضل ما جناب آقاى پرويز اتابكى ويرايش كردند ،و اينك با حروفچينى و صفحهبندى جديد منتشر مىشود.
خصوصيات چاپ جديد به قرار زير است:
 -1در شرح حال فيلسوفانى چون حاج مال هادى سبزوارى ،كه مؤلف به علت عدم دسترسى به مآخذ به اجمال سخن گفته و خود
نيز بدين نقيصه اشاره كرده است ،با استفاده از مآخذ جديد و منابع فارسى ،مطالب الزم افزوده شده است.
 -2بخشهاى ساقط از ترجمه نخستين ،از قبيل «ادله شيخ بهائى در ابطال جزء ال يتجزى» ،ترجمه و اضافه شده است.
 -3عالوه بر توضيحات مترجم فقيد ،پارهاى توضيحات الزم ديگر در پابرگها اضافه شده است.
 -4در ترتيب الفبايى شرح احوال فالسفه ،در نظام متن و نخستين ترجمه كه مطابق آن بود ،تغييرى داده شد كه موجب تسهيل
دسترسى خواننده فارسى زبان به نام و عنوان مطلوب باشد ،به اين معنى كه نامهاى مشهور در ايران مالك قرار گرفت؛ مثال
شرح حال ابو على سينا و شيخ بهائى و ميرفندرسكى كه به اين عناوين در ايران اشتهار دارند ،به ترتيب در رديف حروف الف و
شين و ميم قرار داده شد ،در صورتى كه در متن به عنوان «شيخ -الرئيس ابن سينا (حسين)» و «محمد بن حسين بن عبد الصمد
عاملى حارثى همدانى» و «امير ابو القاسم حسين موسوى فندرسكى» به ترتيب در رديفهاى حاء و ميم و الف درج شده بود.
فالسفه شيعه ،توضيحناشروفهرست ،ص2 :

 -5دو فهرست جامع از تمام اعالم مذكور در كتاب و كليه كتابها و رساالتى كه نام آنها در متن آمده است ترتيب داده شد كه اميد
است موجب مزيد استفاده خوانندگان محترم باشد .اين دو فهرست را آقاى حسن سناجيان تنظيم كردهاند كه از ايشان سپاسگزاريم.
ّللا توفيق و عليه التكالن
و من ه
شركت انتشارات و آموزش انقالب اسالمى
على محمدى اردهالى
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فالسفه شيعه ،متن ،ص1 :
مقدمه
[مقايسه دو كتاب تاريخ فقه جعفرى و فالسفة الشيعة]
به قلم عالمه شيخ محمد جواد مغنيه
دو كتاب تاريخ فقه جعفرى و فالسفة الشيعة از چند جهت با يكديگر وجه اشتراك دارند:
 -1موضوع اين دو كتاب مخصوص به شيعه است.
 -2موضوع هريك از اين دو كتاب تازگى دارد و هيچكس پيش از عالمه «سيد هاشم معروف» در موضوع تاريخ فقه جعفرى
چيزى ننوشته و نيز كسى كتابى به فالسفه شيعه اختصاص نداده است.
 -3اين دو كتاب درست به آن هدفى كه جهت آن تأليف شدهاند ،رسيدهاند.
هدف و منظور كتاب اول را در مقدمه خود بر آن كتاب شرح دادهام ،اما سرگذشت اين كتاب به شرح ذيل خالصه مىشود:

هنگام مطالعه برخى از كتابهاى جديد فلسفه و تاريخ ،دچار تعجب مىشدم كه چگونه مؤلفان و نويسندگان اين نوع كتب ،فالسفه
شيعه را به فراموشى سپرده و نامى از آنها نبردهاند ،با آنكه بعضى از آنان مردانى بودند كه به علت كثرت آثارى كه از خود به
جاى گذاشتهاند محال است يك دانشمند واقعى بتواند آنها را فراموش كند .تعجب آميخته به تأسف و تلخكامى من هنگامى زيادتر
شد كه ديدم شاگردان خودم در دانشگاه لبنان كه به آنها فلسفه اسالمى درس مىدادم و دانشجويان سال چهارم و سال آخر بودند،
چيزى از فالسفه شيعه ،حتى نامهاى آنان را نمىدانستند .چون از بعض مؤلفان و استادان در اين باب گله كردم ،عذر آوردند كه
در راه درك مطالب مؤلفان شيعه اين مانع موجود است كه شيعه در نشر و عرضه آثار خود به روش جديد ،از ديگران عقب
ّللا نعمه درخواست كنم و با اصرار بخواهم كه كتابى درباره
ماندهاند .اين امر سبب شد كه از برادر عالمه ،جناب شيخ عبد ه
فالسفه شيعه تأليف كند .خدا مىداند و بسكه چقدر از اينكه تقاضايم مورد قبول قرار گرفت و ايشان
فالسفه شيعه ،متن ،ص2 :
به كار تأليف پرداخت خوشحال شدم ،و هروقت او را مالقات مىكردم مىپرسيدم كتاب به كجا رسيده و چند صفحه آن نوشته شده
است؟ و به راههاى گوناگون به شتاب در كار وادارش مىكردم.
اينك خدا را سپاسگزارم كه وى از عهده اين وظيفه سنگين برآمد ،و به بهترين وجه اين كتاب را به پايان رساند .مؤلف در اين
راه به تحقيق و كنجكاوى و بررسى عميق پرداخت و دهها كتاب را از مد نظر گذراند و مشقتها و زحمتهاى فراوان كشيد -كه خدا
از آن آگاهتر است -تا اين كتاب بىمانند را تهيه كرد و آن غرض و هدفى كه مقصود بود در نهايت اتقان حاصل شد و موانع و
مشكالتى را كه تاكنون در راه محققان و نويسندگان خودنمايى مىكرد از ميان برداشت ،و براى بهانهجويان بهانهاى باقى
نگذاشت ،و با اين عمل به دين و دانش خدمت بزرگى انجام داد و روشن ساخت كه ما سخت نيازمند به چنين كتابى بوديم ،و
استفاده از آن نهايت اهميت را دارد.
شايد كسى بپرسد :چرا شخصا به تأليف چنين كتابى نپرداختى و چه شد كه ايشان را بخصوص برگزيدى؟
پاسخش اين است كه توجه من به مطالبى كه در آن هنگام سرگرم نوشتن آنها بودم مرا از پرداختن به كارهاى ديگر باز مىداشت
و مانع از توجه به اين مطالب مىشد؛ به عالوه مقصود اساسى من فقط ،به وجود آمدن يك چنين اثرى بود كه مىخواستم از هر
راهى كه ممكن است اين كار عملى شود.
اما علت انتخاب حضرت شيخ ،اين بود كه ايشان يكى از آن كسانى هستند كه در نجف اشرف اهتمامى جز به تحصيل و درس
نداشتند ،و به چيزى جز كتاب و استاد نمىانديشيدند؛ همينكه شب فرامىرسيد به مطالعه و پژوهش متون و شروح و حواشى
كتب مىپرداختند و با توشه و سرمايه علمى ،مهياى حضور در حوزه درس استاد مىشدند ،و چون ساعت درس فرا مىرسيد ،به
علت اينكه از موضوع درس استاد آگاه بودند ،وجوه مختلف تحقيق استاد را به خوبى در ذهن خود مىسپردند؛ و پس از بازگشت
از نجف به كشور خود نيز هميشه به كارهاى علمى مشغول بودهاند و به تحقيق و مطالعه و بحث و درس و مراجعه به مصادر
علمى و نوشتن و تأليف پرداختهاند؛ گذشته از اين ،انديشه نافذ و نظر عميق و شيوه روشن و سرعت انتقال در كشف حقايق
علمى ،امتياز مخصوص شيخ نعمه به شمار مىرود.
از مطالعه تأليفات ايشان :سياسة الخلفاء الراشدين و االدب فى ظل التشيع و هشام بن الحكم مىتوان به خوبى به وجود اين
خصايص پى برد؛ به عالوه اين كتابها دليل آن است كه شيخ به علوم تخصصى خود ،يعنى فقه و اصول اكتفا نكرده بلكه از آن
حد فراتر رفته ،به شناخت تاريخ و ادب و فلسفه پرداختهاند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص3 :
به اين جهات است كه ايشان در فرهنگ دينى و ادبى موقعيتى ممتاز دارند و آثارى جاويدان از خود به جاى گذاشتهاند.
در اين كتاب كه چهارمين اثر ايشان است ،شرح حال قريب شصت تن يا بيشتر ،از فالسفه شيعه آمده است و مؤلف با بيانى
واضح جنبههاى مختلف فلسفه و آراء آنها را شرح داده و با اعداد و ارقام ،درجه نفوذ و پيشرفت علمى آنها را در اين زمينه ثابت
كردهاند.
به طورى كه خواننده كتاب پس از مطالعه آن يقين مىكند كه فيلسوفان شيعه به حد اعال در پيشرفت تمدن و فرهنگ اسالمى و
انسانى شركت داشتهاند.
رستگارى و موفقيت عالمه پژوهنده محقق را در تهيه اين كتاب علمى پرارزش ،كه بىگمان بزودى نخستين مرجع براى هر
محقق منصف و عالقهمند به شناخت حقيقت خواهد بود ،قلبا تبريك مىگويم .خداى بزرگ ايشان را به مناسبت خدمتى كه به

رسول اكرم و خاندان او كردهاند جزاى خير دهاد و پاداشى همانند پاداش خدمتگزاران دين و علم و مجاهدان و حاميان اين عقيده
راستين و شيعيان و پيروان آن مرحمت فرماياد.
انه خير مسئول
فالسفه شيعه ،متن ،ص5 :
پيشگفتار
[فالسفة الشيعة و سؤاالت احتمالى]
شايد نام اين كتاب ،يعنى فالسفة الشيعة سؤاالت بسيارى در ذهن خواننده برانگيزد و دنبال جواب آنها بگردد ،مثال بپرسد :اوال
فايده شناختن علماى پيشين براى ما چيست كه تا اين درجه توجه و عنايت مخصوصى به آن داشته باشيم؟ يا آن رابطهاى كه حلقه
پيوند بين ما و آنهاست كدام است؟ يا آنكه شناختن آنها با كدام رشته از رشتههاى زندگى امروزى ما ارتباط دارد؟ درحالىكه
فاصله بين ما و آنها بسيار و اصول فكرى ما با آنها بىنهايت متفاوت است چنانكه فاصله بين هدفها و اغراض و فاصله زمانى
آنها هم با ما بسيار زياد است و قرنها از ما دورند.
متفكران قديم ما انگاره روشنى از زندگى و كون و فساد و طبيعت به دست ما ندادهاند و بيشتر آراء آنها درباره معرفت ،پختگى و
بهرهدهى ندارد و در زندگى ما نتيجه واقعى و محسوسى را منعكس نمىسازد؛ بويژه كه ما همهروزه شاهد انقالبى تازه در
ذهنيات و مفاهيم خود ،و دگرگونى شگرفى در جهتگيريهاى فكرى و دريافت خويش از حقيقت وجود ،و آنچه اين دگرگونى
سريع در علم و صنعت پديد مىآورد ،هستيم.
ثانيا چرا مؤلف در اين كتاب فقط از فالسفه شيعه ياد كرده است؟ مگر همه مسلمانان اعم از شيعه و غير شيعه در بنيانگذارى
تمدن اسالمى يا در باال بردن سطح انديشه و فلسفه و فرهنگ شركت نداشتهاند؟
آيا شيعه موجوديت فلسفى مستقلى دارد كه آن را از ديگر فرقههاى اسالمى جدا مىكند؟
اينها سؤاالتى است كه در مرحله اول ممكن است در ذهن خواننده راه يابد.
ولى بزودى جواب آنها را در خواهد يافت.
به اين طرز كه ما آنچه امروز از معجزات و شگفتيهاى دانش مىبينيم و از پيشرفتهاى
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شگرف انديشه و صنعت و علم مشاهده مىكنيم ،همه نظير ديگر موجودات ،تابع قانون طبيعى رشد و تطور است كه از مراحل و
ادوار پيشين ،به اين دوره انتقال يافته است.
اين پيشرفتها نتيجه تفكر و انديشه نسل ما به تنهايى نيست ،بلكه بازده كار نسلهاى گذشته و خالصه كوششهاى فراوانى است كه
آنان به عمل آوردهاند؛ و به عبارت ديگر اين آثار نتيجه كار جماعات متعدد و بسيارى است كه در اين راه و در زمانهاى مختلف
همكارى كردهاند.
اگر چنين نبود اصوال انسان پيشرفتى نمىكرد و تمدنها دگرگون نمىشد و ما به نتايج بزرگ و اعجابانگيز اين روزگار
نمىرسيديم.
هر نسلى به اداى نقشى معين در توليد و دانش و انديشه مىپردازد و آن را به نسل بعد از خود انتقال مىدهد و در حقيقت هر
نسلى زمينه ترقى نسل ديگر را فراهم مىسازد و به همين ترتيب نسل بعد كار خود را از آن نقطهاى كه نسل پيش به پايان رسانده
آغاز مىكند .مثال دورهاى كه يونانيان در فلسفه و علوم گذراندند در حقيقت دوره مقدماتى و آمادهسازى دورهاى بود كه مسلمانان
و عربها بعد از آنها به عهده گرفتند .آنها هم به نوبه خود راه را براى آيندگان هموار و آماده ساختند و غربيان در آن راه افتادند و
نهضت جديدى به وجود آوردند كه نتايج بزرگى از آن گرفتند و تمدنى ساختند كه از پيشرفتهترين تمدنهايى است كه بشر در
ادوار مختلف تاريخ ديده است .پس هيچيك از ادوار بىنياز از دوره ما قبل نيست و هر مرحله از تطور و پيشرفت احتياج به
مرحله پيش از خود دارد و موجوديت آن بسته به موجوديت ديگرى است؛ هريك از اين ادوار مزيتى داشته و تأثير بزرگى در
نتيجهاى كه ما امروز مشاهده مىكنيم بجاى نهاده است .به طورى كه مىتوانيم بگوييم اهميت كشف آتش و طريقه استفاده از آن

در روزگار پيشين هرگز از اكتشاف اتم در اين عصر كمتر نيست؛ زيرا همان كشف آتش در تمدن انسان و ايجاد صنعت اثر
بسيارى داشته و سبب شده است كه انسان طريقه ذوب فلزات از قبيل مس و آهن را به دست بياورد و آن دو فلز را از خاك جدا
كند؛ و همچنين سبب شده آالت و ادوات الزم را از آنها بسازد تا در كارهاى ديگرش مفيد و مؤثر باشد و بتواند با آن ،وسائل و
لوازم زندگى خود را فراهم آورد و سرانجام به كشف اتم برسد و آن را در كورههاى بزرگ با حرارت فوقالعاده بشكند.
از اينجا جواب سؤال اول به دست مىآيد ،يعنى بررسى آثار علماى سابق ،و توجه مخصوص به افكار و عقايد و آراء و تاريخ
آنها ،ارتباط استوارى با آراء و نظريات علماى اين عصر دارد؛ هم از اين ديدگاه كه حلقهاى از مراحل دگرگونى و رشد تحقيقات
علمى است و هم ازآنرو كه در سير فكرى جديد اثرى تحولانگيز داشته است.
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اما در جواب سؤال احتمالى دوم مىگوييم:
ما ادعا نمى كنيم كه شيعه از لحاظ فيزيولوژى بر سايرين مزيتى ويژه دارد و خداوند هوشى سرشار و عميق به آنها ارزانى
فرموده و اين مواهب را از سايرين دريغ داشته است ،يا اينكه شيعه از نژاد برترى است ...
بههيچوجه چنين ادعايى نداريم زيرا خالف محسوس است ،بويژه آنكه شيعه مركب از ساللههاى مختلف و ريشههاى متعدد و
متفاوت است كه اكثريت آنها آريايىنژاد و عدهاى از آنها نيز عرب و سامى بوده و هستند مانند:
هشام بن الحكم ،از قبيله خزاعه؛ ابو اسحاق ابراهيم بن حبيب فزارى ،از قبيله فزاره و محمد بن على بن نعمان (معروف به
شيطان الطاق) ،منسوب به قبيله بجيله؛ و ابو يوسف بن اسحاق كندى ،از قبيله كنده؛ و فضل بن شاذان ،از قبيله ازد؛ و جالل
الدهين دوانى ،از قبيله تيم و از ذريه محمد بن ابى بكر؛ و جابر بن حيان شيمىدان مشهور ،منسوب به قبيله ازد؛ و شيخ بهائى
عاملى ،از قبيله عربى همدان.
آنچه ما مىگوييم اين است كه شيعه ،در بيشتر ادوار و اعصار ،زمام علم و انديشه و فلسفه را به شكل مهيجى در دست داشتهاند.
آيا نامهاى بزرگ درخشان شيعيان در عالم ادب ،نظير :كميت ،فرزدق ،سيد حميرى ،كثير ،دعبل ،ابو نواس ،اشجع سلمى ،عباس
بن احنف ،بحترى ،ابو تمام طائى ،متنبى ،معرى ،شريف رضى ،شريف مرتضى ،ابو فراس حمدانى ،محمد بن هانى اندلسى ،ابن
الرومى ،مهيار ديلمى و كسان ديگرى كه ذخاير دنياى ادب اسالمى در دوره بنى اميه و بنى عباس بودند ،جلب نظر نمىكند؟
مگر امثال حسن بن موساى نوبختى ،شريف بن اعلم بغدادى ،جابر بن حيان ،هشام بن حكم ،ابو بكر رازى ،فارابى ،ابو زيد
بلخى ،بيرونى ،ابن سينا ،نصير الدهين طوسى ،ابراهيم فزارى ،ابو يوسف يعقوب كندى ،احمد بن طيب سرخسى ،ابو محمد
همدانى ،ابن مسكويه ،غياث الدهين كاشانى ،صدر المتألهين ،ميرداماد ،شيخ بهاء الدهين عاملى ،الهيجى ،ديوانى ،قطب الدهين رازى
و كمال الدهين اردبيلى؛ و از متأخرين ،كامل الصباح عاملى ،قهرمانان انديشه و فلسفه و دانش عالم تشيع نبودهاند؟
آيا اين حقيقت آشكار و هيجانانگيز انسان را بر آن نمىدارد كه در اطراف شخصيت آنها بررسى و تحقيق كند و با علم به اينكه
اين درخشندگيها اتفاقى نبوده و موجباتى در تكوين و رشد آنها دستبهدست هم دادهاند به بحث در عوامل اين درخششها بپردازد؟
گمان مىرود كه عقيده تشيع خود از مهمترين عواملى است كه اين نمودار را به وجود
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آورده و از مؤثرترين عوامل در جهت دادن و ايجاد روح فلسفى در نفوس پيروان خود بوده است.
عقيده تشيع از بيشتر جوانب مبتنى بر تفكر و منطق ،و درك واقعيت انسان و فهم روحيه عمومى ملل مخصوصا در موضوع
امامت و عصمت و جبر و اختيار و غير آن است.
از اينجاست كه نظريات شيعه اثر عميقى در تاريخ داشته و در نفوس توده مردم نفوذ زيادترى نموده ،به ويژه نظريات سياسى
آنها در نفوس انسانى ريشه ثابت پيدا كرده است.
چنانكه باز از همين جهت است كه مىبينيم روح فلسفى در مراحلى از تاريخ شيعه بهطور روشن و آشكار جلوهگر است:

و البتهه رهبرى پيشوايان و ائمه شيعه اثر بسيارى در اين امر داشته است ،خاصه بيانات امام على (ع) در نهج البالغة و بيانات
ائمه بعد از او چون امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ،و امام رضا (ع) ،كه در امور ماوراءالطبيعه و موضوعات طبيعى بسيار،
يا در امور اجتماعى و اخالقى بيان كردهاند ،بخوبى اين نكته را روشن مىسازد .در كتاب توحيد صدوق بسيارى از آن بيانات
نقل شده است.
يكى از مظاهر و پديدههاى اين روح فلسفى در شيعه اين است كه جمهور علماى شيعه گفتهاند بر مكلفان واجب است اصول ديانت
اسالم را از طريق تحقيق و بررسى و اجتهاد فراگيرند نه از راه تقليد.
[تأليف نخستين كتاب براى مطالعه احوال فالسفه شيعه]
اين تأليف در نوع خود نخستين كوشش براى مطالعه احوال فالسفه شيعه در چهار -چوب محدود و معين ،به منظور شناساندن
شخصيت و محيط زندگى و ارائه بعضى از آراء و افكار مهم آنها و معرفى طريقههاى علمى ايشان است تا در دسترس كسانى كه
قصد بررسى در فلسفه اسالمى را دارند قرار گيرد ،و در حقيقت پردهاى است كه انگيزه انديشه اسالمى با كمال وضوح و خالى
از هر شائبه بدون پيچيدگى و انحراف بر آن ،نشان داده مىشود.
من ناچار بايد اعتراف كنم كه هنوز زمان و فرصت كافى نيافتهام ،يا بهتر بگويم هنوز وقت آن نرسيده است كه يك تاريخ نهايى
مفصل در مورد فالسفه شيعه نوشته شود و انديشمندان شيعه معرفى شوند؛ زيرا ما هنوز آنها را بهطور شايسته و به درجه كافى
حتى از نظر تعداد نشناختهايم ،تا نگارش چنان تاريخ سترگى را به ما اجازه دهد .انجام اين مقصود بسيار بزرگ محتاج كوشش
زياد از طرف گروه بيشمارى است و يك نفر قادر به انجام چنين مهمى نيست.
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اصوال عدهاى از فالسفه شيعه هستند كه وضع آنها پيچيده و مبهم است ،از طرفى تأليفات بسيارى هم هست كه در قرون متمادى
به آنها توجهى نشده يا در اثر شرايط ناگوارى كه شيعه در قرون اوليه اسالم تا قرون نزديك دچار آن بودند ،مفقود شده است،
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زيرا ارعاب و تبعيد و تعقيب آنها در هر گوشه و كنار روى زمين مانع از استقرار آنها بود.
آن محيطهاى سياسى مشحون از ترس و خونريزى عاملى قوى و سببى عمده در پنهان شدن مؤلفان و انديشمندان شيعه و از بين
رفتن آثار و تأليفات آنها بوده است؛ چنانكه همان امر سبب شده است كه در اطراف شيعه افسانهها بسازند.
ازاينرو كسانى كه از اين پيش درصدد بررسى احوال آنها برمىآمدند ،ناچار بودند براى دانستن تاريخ و مذاهب و گونههاى فكر
آنها به كتابهاى مدعيان و ستمگران بدانها مراجعه كنند ،يا به كتابهايى مراجعه كنند كه در تنگناى آن شرايط دشوار نوشته شده
بود.
بنابراين مىتوانيم بگوييم تحقيقات كسانى كه آن كتابها را بر ضد شيعه و انديشمندان و آراء آنها در سايه چنان محيط پرخفقانى
نوشتهاند و يا كسانى كه با اتكاى به آن تأليفات كه با الهام از سياست و تعصب و مليت و نژادپرستى نوشته شده مطالبى را عنوان
كردهاند ،غير منطقى و آشفته بوده و منعكسكننده افكار واقعى شيعه نيست و صورت حقيقى و صحيحى از عقايد شيعه را نشان
نمىدهد .براى اين دسته از نويسندگان مىتوان عذرى آورد و گفت كه خود در مقام تحقيق برنيامده و به اتكاى همان كتبى كه در
آن زمانها به آن صورت نوشته شده مطالبى عنوان كردهاند.
ولى تصور نمىرود در مورد نويسندگان معاصر كه در كنار شيعه و انديشمندان و علماى شيعه زندگى مىكنند و در يك كشور و
زير يك آسمان با آنها هستند و نوشتههاى آنها به نوشته كسانى مىماند كه در دوره سانسور و ستم خردكننده كتاب نوشتهاند بتوان
عذرى تراشيد.
اينان ،بازهم به كتابهاى دشمنان شيعه مراجعه مىنمايند و حقيقت شيعه و آراء و عقايد و روش آنها را به اين صورت نقل
مىكنند.
گفتيم كه دشمنان شيعه در قرون نخستين به وحى و الهام سياسى و به انگيزه تعصب و مليت بر ضد شيعه كتاب نوشتهاند و چون
در محيط خفقان و ارعاب زندگى مىكردند ،شايد عذرى داشتهاند! ولى معاصرين ما با فراهم بودن وسائل تحقيق چه عذرى
دارند؟ و براى انحراف از حقيقت چه بهانهاى ممكن است داشته باشند؟

 - 1مطالعه كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة تأليف آقاى حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى مقيم نجف نشان مىدهد كه علماى شيعه هزاران تأليف و
تصنيف در بسيارى از علوم و فلسفه داشتهاند.

فالسفه شيعه ،متن ،ص10 :
با توجه به اين نكات ،چنين به نظرم آمد كه اين كتاب را به منظور معرفى فالسفه شيعه و تاريخ آنها و بيان آثار انديشمندان شيعه
و تأليفات ايشان بنويسم و گاهى هم در موضوعاتى كه مورد بحث آنها قرار گرفته و در آن فكر كردهاند اشاره الزمى بكنم ،تا اين
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گوشه بزرگ خالى را كه در كتابخانههاى عربى موجود است پر كنم و در عين حال تقاضاى بعضى از دوستان بزرگوار فاضل
خود را هم اجابت كرده باشم.
من در اين مقام اصرار داشتهام كه كوششهاى بسيارى را كه انديشمندان شيعه در ميدانهاى علم و فلسفه كردهاند نشان دهم ،و شكل
روشنى از خود آنها و آثارشان را در تكوين انديشه فلسفى علمى ترسيم كنم تا روشن شود كه چه نتايج فكرى بزرگى به دست
دادهاند.
بديهى است كه مقصود من نشان دادن تمام آراء و نظريات آنها نيست ،زيرا اين امر از قدرت يك نفر ساخته نيست ،كه بخواهد در
مورد فالسفه شيعه -كه موضوع پردامنهايست -چيزى بنويسد .بنابراين من به يادداشت نمونههايى از آراء و نظريات عدهاى كه
نشاندهنده كوشش آنها در ميدانهاى علم و فرهنگ است اكتفا مىكنم و قصدم آن نيست كه مثالهاى متعددى را نشان دهم،
مخصوصا به آن جهت كه اين موضوع يك موضوع تاريخى است و ارتباط به متن بحث ما ندارد.
همچنين من درصدد نيستم كه بگويم آنچه در اينجا از نمونههاى علمى و فكرى و مباحثات آنها نقل كردهام صحيح است ،يا در
مقام بحث و احتجاج باشم ،زيرا اين مرحله هم از موضوع بحث ،يعنى تاريخ فلسفه شيعه خارج است.
زيرا كار ما در اين كتاب ،بررسى تاريخى است كه ارتباطى به اصل فلسفه يا بحث در آن ندارد .همچنين ارتباطى به تحقيق و
بحث در موضوعات علمى ندارد ،و اگر احيانا وارد بحث در اطراف فكر يا انتقاد نظريهاى شديم ،البتهه بهطور معترضه و اتفاقى
است؛ يا چون آن انديشه با عقيده همگانى پيوند داشته است ،مجبور شدهايم خطوط اصلى و حقيقت آن را توضيح دهيم.
من اعتراف مىكنم آنچه در اين كتاب آوردهام ،يعنى جمعى از رجال و بزرگان علمى و فلسفى شيعه را عنوان كردهام ،تمام علما
و فالسفه شيعه نيستند ،بلكه در بين آنها مردان بسيارى از شيعه هستند كه جزء رجال تاريخى در فلسفه و علومند و شماره آنها
زياد است و پيدا كردن و نام بردن آنها احتياج به فرصت بسيار و كوشش فراوان و كنجكاوى و تحقيق و جستجو دارد تا پرده
فراموشى از صفحات درخشان نام آنها برداشته شود.
آنچه در اينجا نام مىبريم جز نمونههايى اندك از انديشمندان و فالسفه شيعه نيستند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص11 :
نام آنها را آوردهام تا چشمانداز و دورنماى كوشش و فعاليت اين دسته از فالسفه شيعه و افكار و درجه نفوذ علمى آنها را در
طرز تفكر اسالمى نشان داده باشم و دانسته شود تا چه اندازه در نشر فرهنگ و تحول انديشه شركت داشتهاند.
به اين جهت نخواستم متصدى آمارگيرى فالسفه شيعه باشم و تعداد انديشمندان آنها را بنويسم ،زيرا اين اقدام چنانكه گفتم بسيار
مشكل و دشوار است ،به ويژه آنكه بسيار نادر است كه دانشمندى شيعه و فقيه ،پيدا شود و سهم بسيارى در علوم فلسفى و
رياضى و هيئت نداشته باشد.
بنا بر آنچه گفتيم ،برنامه ما در اين كتاب ،نمايش فشردهاى از آراء فالسفه شيعه و نظريات آنها و همچنين نظر زودگذرى بر
خطوط انديشه و طريقههاى آنهاست ،خاصه آنهايى كه شخصيت علمى آنها بارز و چشمگير است و تا به امروز آثارشان در
برابر چشم ما خودنمايى مىكند.
اما در مورد آن دسته از فالسفه كه آثار آنها از بين رفته و مرور زمان و حوادث نشانهها و آثارشان را به باد داده است،
مختصرى از آراء آنها را كه به آن دسترسى پيدا كنيم نقل خواهيم كرد.
ولى بايد اعتراف كرد كه نمىتوانيم حتى مختصرى از آراء آنها را به دست آورده يا به يكى از تأليفات گمشده آنها دست يابيم؛ فقط
نام و قسمت كوچكى از شرح حال آنها را به صورت نقل و اقتباس از ديگران بيان خواهم كرد.
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البتهه در اين كتاب ،به نام عدهاى ،نه اندك ،برمىخوريم كه شهرت به فلسفه نداشته ،يا به اين وصف معرفى نشدهاند ،و شهرت آنها
فقط بر مبناى علم كالم است؛ يا بعضى ديگر را مىبينيم كه شخصيت علمى و فكرى آنها وابسته به علم شيمى يا رياضى يا
پزشكى يا نجوم است و شهرت به فلسفه به مفهوم مصطلح آن ندارند.
ما كه از فلسفه يا فالسفه سخن مىگوييم مقصودمان يك چيز يا يكجهت از جهات فكر انسانى نيست ،بلكه قصدمان تحقيق مطلق و
مطالعه و بررسى در طبيعت اشياء و تأمل در اسباب و موجبات آنها از ناحيه عملى يا نظرى است كه شامل فلسفه طبيعى و
ماوراءالطبيعه و فلسفه اخالق و چيزهاى ديگر است.
و به تعبير ديگر ،فلسفه را آنگونه كه جمعى از بزرگان فالسفه امثال فارابى و ابن سينا و صدر المتألهين تعريف كردهاند و
بهطور خالصه :بحث از موجود ،از نظر موجود بودن آن
فالسفه شيعه ،متن ،ص12 :
در حدود توان بشرى است 3،در نظر مىگيريم.
با اطالق و تعميم موضوع فلسفه تمام علوم الهى و طبيعى و منطقى و رياضى و غيره علوم فلسفى هستند .و تعريف فلسفه نظرى
كه نتيجه آن حصول اعتقاد يقينى به حال موجوداتى است كه وجودشان تعلق به فعل انسان ندارد و مقصود از آن فقط به دست
آمدن رأيى است كه قائم به نفس معتقد است ،مثل علم توحيد يا علم فلك ،مانند اين موضوع :شكل زمين كروى است يا نه؟
خورشيد ساكن است يا متحرك؟ زمين كوچكتر از خورشيد است يا نه؟ و  ...كه بههيچوجه اين مسائل و نفى و اثبات يك شق از
آن ارتباطى به فعل ما ندارد و به هيچيك از حركات شخصى ما پيوند نخواهد داشت .زيرا غايت و نتيجهاى كه از فلسفه نظرى
گرفته مىشود شناختن حق در يك رأى مخصوص يا عقيده معين است.
فلسفه عملى آنست كه غايت و مقصود از آن تنها اعتقاد به موجودات نيست ،بلكه دليل بر رأى يا فكر صحيحى نيز هست ،تا آنكه
انسان عمل خود را با آن فكر منطبق سازد ،و آنچه خير اوست به دست بياورد ،زيرا فايده فلسفه عملى امر نيكى است كه عمل
انسان به خاطر آن انجام مىيابد.
فلسفه بهطور اطالق ،شامل فلسفه طبيعى است كه در مظاهر طبيعت و آثار آن بحث مىكند و تمام اقسام علوم مثل :هندسه ،فلك،
حساب ،جبر ،علم مثلثات ،علم پزشكى ،علم حيل 4،علم مناظر ،و چيزهاى ديگرى كه امروز تمامى آنها را «علم» مىناميم داخل
در فلسفه است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص13 :
و همچنين شامل فلسفه ماوراءالطبيعه (متافيزيك) مىشود ،يعنى فلسفه الهى و توابع آن اعم از فلسفه مشايى ،كه مبتنى بر
مقياسهاى منطقى و استدالل است ،يا فلسفه اشراق كه مبتنى بر مجاهدات و رياضت نفسى است.
البتهه «علم كالم» داخل در عنوان فلسفه ماوراءالطبيعه است زيرا جزئى از آنست و و بيشتر موضوعات «كالمى» با فلسفه به هم
مىرسند مخصوصا اگر تعريف علم كالم را مطابق اعتبارى كه ما در نظر مىگيريم بيان كنيم و آن اين است :علم كالم ،علمى

 - 3قدما در تعريف فلسفه با توجه به مبحث علت و معلول در منطق و تقسيمات چهارگانه علت( به علت فاعلى و غائى و مادى و صورى)،
تعريفاتى از فلسفه كرده اند كه هريك از آنها مبتنى بر يك يا چند علت ياد شده است .تفصيل تعريفى كه مؤلف فاضل ،به اجمال ،از ديدگاه
فيلسوفانى چون :فارابى و ابن سينا و مال صدرا نقل كرده اين است كه :فلسفه ،علم به احوال اعيان موجودات به آنگونه كه هستند ،به قدر
توانايى ادراك بشرى است .اين تعريف مبتنى بر دو علت« صورى» و« غايى» يعنى« احوال اعيان موجودات» و« توانايى ادراك بشرى»
است.
در تعريف ديگرى كه مأخوذ از دو علت مادى و صورى است گويند :فلسفه ،خروج نفس از حالت بالقوه و نقص بهسوى كمال شايسته آن در
جهت علم و عمل است؛ در اين تعريف علت مادى «،نفس كمالپذير» و علت صورى «،كمال علم و عمل» محسوب مىشود.
در تعريف عرفانى نيز گفته اند :فلسفه مطابق شدن انسان عالم با علم عينى است و اين تعريف از علت غايى فلسفه گرفته شده كه كوشش هر
نفس پوينده جوينده عاقلى را براى تسخير كل هستى و احاطه بر آن نشان مىدهد ،به درجه اى كه پس از مجاهدت بسيار نه تنها فيلسوف ،عالم
مىشود ،بلكه در نهايت امر به حقيقت واقع راه برده خود عين علم مىشود.
و سرانجام در تعريف عارفانه ديگرى گفته اند :فلسفه ،تشابه وصفى به پروردگار جهان است؛ اين تعريف مبتنى بر علت غايى است و منظور
آن اس ت كه به سبب فلسفه روح انسان متصف به صفات ربانى و اخالق الهى مىشود و اين منزلت رفيع ،روح را از زندگى فانى بىنياز
مىكند و با فناى شهودى در انوار جمال الهى به بقاى جاودانى مىرساند و آن را خداىگونه مىسازد .اين حالت را اصطالحا اتصاف به
اوصاف ربوبى و تخلق به اخالق الهى گفتهاند .ويراستار
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است كه از موجود از جهت سازش و ماليمت با دين بحث مىكند .اين تعريف مخالف فلسفه بهطور اطالق است ،زيرا فلسفه
بهطور اطالق مقيد به اعتبار خاصى نيست.
و به اين جهت است كه در اين كتاب به نامهاى بسيارى از متكلمين يا (فالسفه دينى) برمىخوريم كه شهرت آنها بر مبناى علم
كالم است و «متكلم بودن» از بزرگترين و بارزترين مميزات و خصايص آنها است درحالىكه آنها تنها متكلم نبوده ،بلكه بهطور
كلى و مطلق فيلسوف هم بودهاند و افكار فلسفى و مطالعات فلسفى داشتهاند.
چنانكه در بين آنان شخصيتهايى هستند كه شهرتشان در شيمى ،يا در زيجها و فلكشناسى و رصدها است ،يا مشهور به
رياضىدانى ،يا پزشكى و غير اينها هستند؛ ولى در عين حال معرفت كامل به مباحث ماوراءالطبيعه ،يا علم اخالق و علم سلوك
داشتهاند.
من ترجيح دادم كتابم در دو قسمت ترتيب يابد :در قسمت اول مختصرى از تاريخ فلسفه ،و قسمتى از جهتبخشىهاى فلسفى در
اسالم بيان شود كه در آيات مباركه قرآن به خوبى نشان داده شده است .آن آيات داللت بر توحيد و نفى شريك از خدا مىكند ،يا
در آياتى است كه متضمن بحث با مشركان در جنبههاى فكرى و علمى و جهات ديگرى است كه نزد آنها سابقه داشت و هريك را
در فصل جداگانه و مخصوص به آن شرح خواهم داد:
اما قسمت دوم ،مخصوص ترجمه و تاريخچه زندگانى فالسفه شيعه است كه براى آسانى كار خوانندگان آن را به ترتيب حروف
تهجى بيان كردهام 5.از خداوند پاك طلب يارى و كمك مىكنم و او براى من كافيست.
فالسفه شيعه ،متن ،ص15 :
بخش اول
داستان انديشه فلسفى
فالسفه شيعه ،متن ،ص17 :
داستان انديشه فلسفى [و همزمانى فكر با وجود انسان]
داستان انديشه فلسفى ،همزمان با وجود انسان است .به اين معنى كه انسان از همان ابتداى وجود فكر مىكرده ،به خود
فرومىرفته ،در مقام تحقيق و بررسى برمىآمده ،پىجويى و بحث مىكرده است ،و همچنين مقارن با روزگاريست كه انسان
مىخواسته انديشهها و آراء او شامل جهان و هستى ،مظاهر طبيعت و نظامى كه حوادث طبيعى را به هم مرتبط مىساخته ،و
متفرقات و پراكندههاى طبيعت را جمع مىكرده ،بشود.
انسان از روزى كه مىخواست چگونگى علل و معلوالت را درك كند ،و زنجيرها و رشتههاى آنها را به هم پيوند دهد افكار
فلسفى داشته است ،نهايت آنكه اين افكار و تأمالت بهطور متفرق به ذهن او مىآمده ،و نمىتوانسته پيوند و ارتباط بين آنها را به
صورت صحيح و منظم درآورد ،و تاروپود آنها را بشناسد ،يعنى افكار او در اين امور پراكنده بوده ،و عامل جامعى نداشته
است ،و نيز فاقد يك روش و سيستم فكرى بوده كه آنها را با هم جمع كند و در يك نقطه به هم برساند.
ابتداى امر ،يعنى هنگامى كه افكار انسانى ،شكل منظمى به خود گرفت ،و تابع رشته و هنر مستقلى شد ،و آدمى توانست آن افكار
را در مورد عالم و هستى و انسان جمعوجور كند ،و در مجموعهاى واحد نشان دهد ،همانست كه ما آن را «فلسفه» مىناميم؛
ولى تاريخ چندان توجهى به اين نخستين مرحله كه فكر انسان تمركز پيدا كرد ،و شكل گرفت و موضوع معين و هدف واحدى را
دنبال كرد ،نداشته است (يعنى ابتداى منظم شدن افكار به عنوان يك فن مستقل را تاريخ معين نكرده است).

 - 5چون در اين ترتيب الفبايى گاه اسم و گاه كنيه يا لقب ،يا شهرت صاحبان شرح احوال بين خوانندگان عرب -زبان مالك عمل مؤلف قرار
گرفته بود و از اين رهگذر نوعى بىنظمى در آن به نظر مىرسيد و بههرحال يافتن آنها براى خواننده فارسىزبان خالى از دشوارى نبود ،در
ويرايش به« شهرت غالب» نزد فارسى زبانان اعتماد شد و اگر شهرت غالبى نبود ،صورت معروف نام صاحبان شرح حال مالك قرار
گرفت.
ّللا بن سينا) به رديف حرف الف آمد و( االمير ابى القاسم الفندرسكى) به اعتبار(
مثال :ابن سينا از رديف حرف حاء به اعتبار( حسين بن عبد ه
ميرفندرسكى) از حرف الف به رديف حرف ميم منتقل گرديد و همين گونه( شيخ بهايى) كه زير عنوان( محمد بن الحسين العاملى) آمده بود و
نيز( فارابى) و( خواجه نصير طوسى) كه همه به مالحظه نامشان در حرف ميم قرار گرفته بودند به اعتبار( شهرت غالب خود) ذيل حروف
شين و فا و خاء آورده شدند .ويراستار

حداكثر اطالع ما از اين امر ،اين است كه افكار فلسفى ،يعنى تشكل آنها چندين قرن قبل از ميالد مسيح ،يعنى روزگارى كه يونان
مركز نورانى پرتوافكنى فلسفه بود ،وجود
فالسفه شيعه ،متن ،ص18 :
داشته است .به عالوه ما يقين داريم ،فلسفههاى يونانى ،مثل فلسفه افالطون و ارسطو يا فلسفه «رواقيون» يا ديگران ،نتيجه سير
فلسفه در دورانهاى گوناگون قبل از يونانيان و حاصل و ثمره تفكر عده بسيارى بوده است كه بعد از طى مراحل متعدد ،چندين
قرن بر دوره فالسفه يونان پيشى داشته است ،البتهه در مورد هر موجودى اين جريان طبيعى است ،فكر و معرفت هم از جمله
كاينات هستند كه تابع اين قانون طبيعى و نظام تحول و تطورند ،و بهطور حتم مراحل زياد و مختلفى را مىگذرانند تا افكار در
اثر برخوردها و واكنشها و تحوالت سير خود را بكنند.
بنابراين بديهى است اين پختگى كه در فلسفه يونان خاصه فلسفه افالطون و ارسطو ديده مىشود ،دوره نخستين كوشش فكرى
نيست ،و طبعا خالصه افكار فالسفه پيشين در آنها است ،كه با تأمل و بحث و تحقيق در قعر بوتههاى فكر بشرى گداخته شده
است ،و در اثر تحقيق و مطالعه بسيار رفتهرفته تهذيب شده و از ناودان اعصار و قرون به تدريج در مغز حكما و فالسفه يونان
ريخته ،و در بوته افكار زيروروشده ،قوام گرفته ،و با عقول فالسفه يونان برخورد كرده ،و از آن فعل و انفعالها خالصه قابل
تعقل و قبولى از نوع افكار درخشان انسانى به دست داده است.
دعوت اسالم [به خير و سعادت]
اسالم آمد ،و انسانيت را به طرف خير و سعادت راهنمايى كرد ،درهاى فراخ زندگى پرآرامش را در برابر انسان باز كرد ،تا از
دروازه بزرگ و وسيع آن داخل شوند ،انحراف پيدا نكنند ،و در پيچوخم نيفتند ،فلسفه به معناى مشهور و مصطلح مردم ،هيچگاه
جزء قضايا و مواد اسالم نبوده ،و توجهى به آن نكرده است؛ زيرا اسالم به آن جهت آمد كه عقول و افكار بشر را آزاد كند ،و
غل و زنجيرهاى پيچيده به دست و پاى انسانها ،كه متراكم و موروثى آنها بود ،و از قرون گذشته به انسانهاى عصر ظهور اسالم
به ارث رسيده ،و عقول انسانى را از فكر و تفكر جدا كرده ،و احساسات قلبى آنها را خاموش ساخته بود ،بشكند و از بين ببرد.
اسالم مخاطب خود را عقل انسان قرار داده ،آن را دعوت به تأمل و تفكر مىكند .اسالم قلب و ضمير و وجدان انسان را نيز
مخاطب ساخت ،مشاعر و احساسات را تكان داد ،با داليل گويا و برهانهاى روشن و درخشان ،حقايق و واقع را نشان داد ،و آن
حقيقت غير قابل انكار را در برابر ديدگان انسانها نشانيد و ما را به داليل گويايى كه در اطراف ما پراكنده است متوجه كرد.
اسالم آمد ،تا عقل و انديشه را از سستى و خمود بيدار كند ،و آن را وادار به تفكر
فالسفه شيعه ،متن ،ص19 :
و تأمل در عالم هستى كند ،ايمان به خالق خود را ،از طريق استدالل منطقى ضرورى بياموزد و تعليم دهد كه چگونه از اثر ،پى
به مؤثر ،و از مالحظه و تدبير ،پى به مدبر مىتوان برد ،تا بشر از راه تأمل در هستى ،تأمل انسان در خود ،تفكر در آنچه در
اطراف خود در موجودات و كاينات زنده و غير زنده مىبيند ،به ديده بصيرت مؤثر حقيقى را ببيند.
اسالم در وقتى آمد كه شعار پيشوايان اديان ديگر در سراسر روى زمين اين بود:
«چراغ عقل خود را خاموش نگاهدار و به آنچه به تو گفته مىشود كوركورانه اعتقاد پيدا كن».
شايد مبالغه نباشد ،اگر بگوييم تمام افراد بشر در بين ديانتهايى كه به آنها متدين هستند ،دينى را نمىشناسند كه به اين درجه براى
عقل احترام قايل باشد و به اين پايه به تأمل و تدبر و تفكر اهميت داده باشد ،و تا اين مرتبه و درجه به علم و بحث ارج بگذارد.
اسالم است كه به اين امور توجه و عنايت مخصوص دارد.
اسالم آمد و از عقل تمجيد كرد ،و تقليد را نكوهش كرد ،قرآن كريم به اين نكته مهم عنايت داشته و از تقليد كوركورانه نهى
فرمود ،از قبول هر مطلبى بدون دليل و برهان منع كرد ،امر به پيروى از عقل فرمود ،چنانكه مىفرمايد:
علَ ْي ِه آبا َءنا ،أ َ َو لَ ْو كانَ آبا ُؤ ُه ْم ال َي ْع ِقلُونَ َ
شيْئا ً َو ال َي ْهتَدُونَ
َو ِإذا قِي َل لَ ُه ُم ات ا ِبعُوا ما أ َ ْنزَ َل ا
ّللاُ .قالُوا َب ْل نَت ا ِب ُع ما أ َ ْلفَيْنا َ
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هنگامى كه به آنها گفته شد ،از آنچه خدا فرستاده است ،پيروى كنيد ،گفتند ما پيرو امورى هستيم كه ديديم پدران ما به آن معتقد
بودند ،هرچند پدرانشان( ،هم) چيزى را درك نمىكردند ،و به راه صحيح نمىرفتند.
يا آنكه مىفرمايد:
شيْئا ً َو ال
علَ ْي ِه آبا َءنا ،أ َ َو لَ ْو كانَ آبا ُؤ ُه ْم ال يَ ْعلَ ُمونَ َ
الر ُ
َو إِذا قِي َل لَ ُه ْم ت َعالَ ْوا إِلى ما أ َ ْنزَ َل ا
ّللاُ َو إِلَى ا
سو ِل ،قالُوا َح ْسبُنا ما َو َجدْنا َ
7
يَ ْهتَدُونَ
هنگامى كه به آنها گفته شد ،بيائيد به طرف آنچه خدا نازل فرموده ،و براى پيامبر او رسيده ،گفتند :آنچه را كه ديديم پدران ما به
آن معتقد بودند ،ما را بس است .مگر نه آنكه پدران آنها چيزى نمىدانسته ،به راه صحيح نمىرفتند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص20 :
باز فرموده:
آثار ِه ْم ُم ْهتَدُونَ
على أ ُ امةَ ،و إِناا َ
إِناا َو َجدْنا آبا َءنا َ
على ِ
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گفتند :ما پدران خود را بر يك طريقه ديدهايم ،در اثر و دنبال آنها مىرويم.
همچنين فرموده است:
ْص ُرونَ بِهاَ ،و لَ ُه ْم ٌ
ض ُل
عام ،بَ ْل ُه ْم أ َ َ
آذان ال يَ ْس َمعُونَ بِها ،أُولئِكَ ك َْاْل َ ْن ِ
لَ ُه ْم قُلُوبٌ ال يَ ْفقَ ُهونَ بِهاَ ،و لَ ُه ْم أ َ ْعي ٌُن ال يُب ِ

9

آيا آنها دل دارند ،در صورتى كه با آن چيزى را درك نمىكنند ،يا چشم دارند ،درحالىكه با آن نمىبينند ،يا گوش دارند،
درحالىكه چيزى با آن نمىشنوند ،آنها مثل چهارپايان ،بلكه گمراهترند.
و فرموده است:
على قُلُوب أ َ ْقفالُها
أ َ فَال يَت َ َدب ُارونَ ا ْلقُ ْرآنَ أ َ ْم َ
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چرا در قرآن تعقل و تدبر نمىكنند ،مگر بر دلهاى آنها قفل زده شده است.
در قرآن مجيد ،به عقل بسيار اشاره شده ،مثل جمله «أ فال تعقلون :مگر تعقل نمىكنيد».
يا آيه شريفه:
ِير
ب ال ا
َو قالُوا لَ ْو ُكناا نَ ْس َم ُع أ َ ْو نَ ْع ِقلُ ،ما ُكناا فِي أ َ ْ
صحا ِ
سع ِ

11

گفتند :اگر مىشنيديم يا تعقل مىكرديم به آتش نمىافتاديم.
يا آيه مباركه:
اسَ ،و ما يَ ْع ِقلُها إِ اال ْالعا ِل ُمونَ
َو ت ِْلكَ ْاْل َ ْمثا ُل نَض ِْربُها لِلنا ِ

12

اينها مثلهايى است كه براى مردم مىزنيم ،و كسى جز دانشمندان در آنها تعقل نمىكند.
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بديهى است اسالم كه به منظور تصحيح عقايد مردم و مستقيم ساختن افكار منحرف
فالسفه شيعه ،متن ،ص21 :
آمده است ناچار است در مواردى كه مشكالت فكرى و عقيدتى بر آن جامعه عارض شده ،و بازى عقايد در بين آنها شيوع پيدا
كرده است ،حق را بيان كند .در آن محيط از يك طرف بتپرستى شديد بود كه مردم بتهاى رنگارنگ را مىپرستيدند ،و از
طرف ديگر ديانات يهود و نصرانيت سهم بزرگى در عقايد آن جامعه داشتند.
مشكالتى كه موجب زحمت و پريشان فكرى جامعه بود غالبا در اطراف موضوع خالق و وحدانيت او ،بعث و نشور ،صفات
خالق ،هستى ،انسان ،قضا و قدر ،و از اين قبيل قضاياى مربوط به ماوراءالطبيعه ،يا قضاياى طبيعى ،يعنى موضوعات و
قضايايى كه فالسفه در بررسى و مطالعه آنها كوشش مىكنند ،دور مىزد.
اسالم ناچار بود اين مشكالت را برطرف كند و با استدالل و داليل منطقى و عقلى و وجدانى كه عقل و قلب باهم آن داليل را
مىپذيرفتند ،پرده از آنها بردارد .چنانكه مردم را متوجه داليل هستى كرد و تأكيد كرد كه در آنها انديشه و تأمل كنند تا حق را از
گمراهى تشخيص دهند و در پرتو روشنايى آن داليل به واقع برسند.
مثال در آيات شريفه:
س اواهاَ .و أ َ ْغ َ
ض َب ْع َد ذلِكَ َدحاها .أ َ ْخ َر َج مِ ْنها ما َءها َو
أ َ أ َ ْنت ُ ْم أ َ َ
ش ُّد خ َْلقا ً أ َ ِم ال ا
س ْمكَها فَ َ
سما ُء َبناهاَ .رفَ َع َ
ش لَ ْيلَها َو أ َ ْخ َر َج ضُحاهاَ .و ْاْل َ ْر َ
ط َ
ُ 13
ْ
َ
َ
ً
َ
ُ
ْ
َم ْرعاهاَ .و ال ِجبا َل أ ْرساهاَ .متاعا لك ْم َو ِْلنعامِ ك ْم
آيا شما از جهت آفرينش سختتريد يا آسمان كه آن را بنا كرد .سقف آن را برافراشت و راست كرد .شب آن را تيره ساخت و
روشنى آن را بيرون آورد .و پس از آن زمين را بگسترانيد .آب و چراگاههاى آن را بيرون آورد .و كوهها را استوار ساخت.
بهرهاى براى شما و چهارپايانتان.
و از اين قبيل آيات در قرآن كريم ،بسيار است ،كه نظر مردم را متوجه كائنات ،و داليل زباندار ،و نشانههاى روشنگر حقيقت
مىكند كه فكر مردم را به خود مشغول داشته است و مردم از ادوار و اعصار بسيار قديم نيز در اطراف آن متحيرانه فكر
مىكردند ،خاصه مسئله خالق اول اين هستى ،مهمترين چيزى كه انديشه آنها را به خود مشغول مىداشت ،و ضمن آن مطالعه در
آسمانها و زمين ،و آنچه در آنها هست ،اعم از موجودات زنده و غير زنده كه آنها را به فكر فرومىبرد ،چنانكه در آيه شريفه
آمده است:
فالسفه شيعه ،متن ،ص22 :
14

فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص22
ض َو ْ
ّللاُ مِ نَ الساماءِ مِ ْن
ق الساماوا ِ
اسَ ،و ما أ َ ْنزَ َل ا
ت َو ْاْل َ ْر ِ
اختِالفِ اللا ْي ِل َو النا ِ
هار َو ْالفُ ْلكِ الاتِي تَجْ ِري فِي ْالبَح ِْر بِما يَ ْنفَ ُع النا َ
إِ ان فِي خ َْل ِ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ا
ضََ ،ليات ِلقَ ْوم
ياحَ ،و ال ا
ض بَ ْع َد َم ْوتِهاَ ،و بَث فِيها مِ ْن ُك هِل َداباةَ ،و ت َ ْ
ص ِريفِ ِ ه
س اخ ِر بَيْنَ الساماءِ َو اْل ْر ِ
سحا ِ
ب ال ُم َ
ماء فَأَحْ يا بِ ِه اْل ْر َ
الر ِ
15
يَ ْع ِقلُونَ .
آفرينش آسمانها و زمين ،اختالف شب و روز ،و وجود كشتى كه در دريا حركت مىكند و مردم از آن سود مىبرند ،و آبهايى كه
خداوند از آسمان مىفرستد ،و زمين به آن وسيله زنده مىشود بعد از آنكه مرده بود ،و ايجاد جنبندگان در زمين ،و حركت دادن
بادها و ابرهايى كه بين زمين و آسمان مسخر هستند ،همه نشانههايى براى خردمندان است.
و آيه شريفه:
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ض َو ْ
على ُجنُوبِ ِه ْم َو
ق الساماوا ِ
هارََ ،ليات ِْلُولِي ْاْل َ ْلبا ِ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
ّللا قِياما ً َو قُعُودا ً َو َ
اختِالفِ اللا ْي ِل َو النا ِ
إِ ان فِي خ َْل ِ
ب ،الاذِينَ يَ ْذ ُك ُرونَ ا َ
ً 16
ض َربانا ما َخلَ ْقتَ هذا باطِ ال
ق الساماوا ِ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
يَتَفَ اك ُرونَ فِي خ َْل ِ
در خلقت آسمان و زمين ،و رفت و آمد شب و روز ،براى خردمندان نشانههاست ،مردمى كه خدا را در همه حال ،چه ايستاده و
چه نشسته و چه درحالىكه به پهلو هستند ،به ياد مىآورند ،در خلقت آسمانها و زمين فكر مىكنند ،مىگويند پروردگارا آنها را
باطل و عبث خلق نكردهاى.
و آيه شريفه:
ْف سُطِ َحتْ .
صبَتْ َ .و ِإلَى ْاْل َ ْر ِ
ْف نُ ِ
أ َ فَال َي ْنظُ ُرونَ ِإلَى ْ ِ
ض َكي َ
ْف ُر ِف َعتْ َ .و ِإلَىْ -ال ِجبا ِل َكي َ
ْف ُخ ِلقَتْ َ .و ِإلَى الساماءِ َكي َ
اْل ِب ِل َكي َ
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چرا در آفرينش شتر دقت نمىكنند .چرا در بلندى آسمان نمىانديشند.
چرا به كوهها نظر ندارند كه چگونه برقرار شده .و چگونه زمين مسطح و پهن شده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص23 :
و آيه مباركه:
فَ ْل َي ْن ُ
اْل ْنسا ُن ِإلى َ
شقًّا فَأ َ ْن َبتْنا فِيها َحبًّا َو ِعنَبا ً َو قَضْبا ً َو زَ ْيتُونا ً َو ن َْخ ًالَ .و َحدائِقَ ُ
غ ْلباً.
ض َ
صبًّا ث ُ ام َ
شقَ ْقنَا ْاْل َ ْر َ
ص َب ْبنَا ْالما َء َ
طعامِ ِه أَناا َ
ظ ِر ْ ِ
ُ 18
َو فا ِك َهةً َو أَبًّاَ .متاعا ً لَ ُك ْم َو ِْل َ ْنعامِ ك ْم.
خوب است انسان در غذاى خود تأمل كند .ما آب بر زمين ريختيم .زمين را شكافتيم .دانههايى كه در آن ريخته شده بود سبز
كرديم .انگور و زرع و نيشكر و زيتون و نخل رويانيديم .باغ و باغچههاى پر از درخت ايجاد كرديم .ميوه و سبزه فراوان براى
اعاشه شما و دامهايتان به وجود آورديم.
و آيات كريمه ديگرى كه در اين باب نازل شده است ،اما آيات مباركهاى كه متضمن حل مشكالت فكرى و عقيدتى با اسلوب
برهانى و طريقه منطقى است زياد است ،بعضى متضمن اثبات خالق است مثل:
أ َ ْم ُخ ِلقُوا مِ ْن َ
غي ِْر َ
ض بَ ْل ال يُوقِنُونَ
يء ،أ َ ْم ُه ُم ْالخا ِلقُونَ  ،أ َ ْم َخلَقُوا الساماوا ِ
ت َو ْاْل َ ْر َ
ش ْ
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يا آفريده شدند بىچيزى ،يا ايشان خود آفرينندگانند ،يا آفريدند آسمانها و زمين را بلكه ايشان يقين ندارند.
منطق عقلى كه در اين آيه متجلى است به اين كيفيت است ،زيرا مىدانيم يك كائن موجود بين دو حالت واقع است و سومى ندارد؛
يا بايد گفت ،از هيچ به وجود آمده ،كه اين حرف باطل است ،و قاعده سببيت آن را پوچ و باطل مىكند؛ يا بايد گفت ،ال بد از
چيزى خلق شده است كه سبب وجود آن بوده .و در حالت دوم ،يا سبب وجود شىء خود آن شىء بوده كه اين نظر عقال باطل و
فاسد است ،زيرا الزم مىآيد كه آن شىء به اعتبار آنكه سبب است قبال موجود باشد ،و به لحاظ آنكه مسبب است وجودش مؤخر
باشد ،در صورتى كه اين دو صفت باهم تناقض دارند و نمىشود يك شىء در آن واحد متصف به دو صفت نقيض هم شود.
يا آنكه سبب وجود آن يك امر خارج از آن شىء است ،پس همان امر مبدأ اول است،
فالسفه شيعه ،متن ،ص24 :
و خداوند مى خواهد همين قسمت را اثبات كند .يا در مقام اثبات حدوث انسان از طريق انى وجود محدث را اثبات مىكند،
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خداوند مىفرمايد:
اْل ْنسانَ مِ ْن نُ ْ
سان حِ ٌ
صيراً.
ين مِ نَ ال اد ْه ِر ،لَ ْم يَ ُك ْن َ
سمِ يعا ً بَ ِ
ه َْل أَتى َ
طفَة أ َ ْمشاج نَ ْبتَلِي ِه فَ َجعَ ْلناهُ َ
شيْئا ً َم ْذ ُكوراً ،إِناا َخلَ ْقنَا ْ ِ
علَى ْ ِ
اْل ْن ِ
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آيا بر انسان روزگارى گذشته است كه چيز قابل ذكرى نبوده ،ما انسان را از نطفه مخلوط آفريديم ،او را شنوا و بينا ساختيم.
و مىفرمايد:
ْص ُرونَ ؟
َو فِي ْاْل َ ْر ِ
ض آياتٌ ل ِْل ُموقِنِينَ َ ،و فِي أ َ ْنفُ ِس ُك ْم ،أ َ فَال تُب ِ
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در زمين نشانههايى براى مردم مؤمن و موقن وجود دارد ،در خود شما نيز هست ،مگر نمىبينيد؟
در مورد تعدد خدايان آن را نفى كرده ،و با يك اسلوب منطقى اين احتمال را رد فرموده است:
س َدتا.
لَ ْو كانَ فِي ِهما -اى فى االرض و السماء -آ ِل َهةٌ إِ اال ا
ّللاُ لَفَ َ

23

اگر در آسمان و زمين غير از خداى يكتا خدايى بود ،اوضاع زمين و آسمان برهم مىخورد.
در جاى ديگر مىفرمايد:
َو ما كانَ َمعَهُ ْ
على بَ ْعض.
َب كُ ُّل إِله بِما َخلَقَ َ ،و لَعَال بَ ْع ُ
ض ُه ْم َ
مِن إِله ،إِذا ً لَذَه َ

24

فالسفه شيعه ،متن ،ص25 :
با خداى يكتا خدايى نيست ،اگر بود هريك از آنها به طرف مخلوق خود مىرفت ،و بعضى از خدايان بر سايرين مسلط مىشدند.
و باز مىفرمايد:
سبِ ً
يال.
قُ ْل لَ ْو كانَ َمعَه ُ آ ِل َهةٌ ،كَما يَقُولُونَ  ،إِذا ً َال ْبتَغ َْوا إِلى ذِي ْالعَ ْر ِش َ
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بگو اگر با خداى يكتا خدايان ديگر بودند ،به طورى كه مىگويند ،همگى به طرف خدايى مىرفتند كه داراى كرسى و مقام عالى
بود.
چنانكه در باب بعث و نشور ،با اسلوبهاى مختلف بحث شده و تمام آن راهها به يك هدف وسيع رسيده و به صورتى بيان شده
است كه دلهاى آگاه به آن ايمان پيدا مىكنند و هرگز منكر آن نمىشوند ،مثل آنكه مىفرمايد:
اْلنْسانُ أَناا َخلَ ْقناهُ مِ ْن نُ ْ
َصي ٌم ُم ِب ٌ
ِي َرمِ ي ٌم .قُ ْل
ض َر َ
ينَ ،و َ
طفَة فَإِذا ه َُو خ ِ
أ َ َو لَ ْم يَ َر ْ ِ
ِي خ َْلقَهُ ،قا َل َم ْن يُحْ ي ِ ْالع َ
ِظام َو ه َ
ب لَنا َمث َ ًال َو نَس َ
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َ
ْ
على أ َ ْن َي ْخلُقَ مِ ثْلَ ُه ْمَ ،بلى َو ه َُو ْالخ اَال ُق ْال َعلِي ُم.
ِر
د
قا
ب
ض
ر
اْل
و
ت
اماوا
َخلَقَ الس
َ
ْ َ ِ
ِ َ
مگر انسان نمىداند كه او را از نطفهاى خلق كردهايم ،حاال مدعى سرسخت ما شده ،و براى ما مثل مىزند و خلقت خود را
فراموش كرده و مىگويد:

مركز زمين« گداخته» است -و هر چيز« گداخته» اى بسيار گرم است -پس مركز زمين بسيار گرم است) كه گداختگى (،علت) وجود
حرارت بسيار در مركز زمين (،معلول) را ثابت مىكند .ويراستار
 - 21دهر 1 ،و 2
 - 22الذاريات20 ،
 - 23انبياء23 ،
 - 24مؤمنون91 ،
 - 25بنى اسرائيل42 ،
 - 26يس82 -77 ،

كيست كه استخوانهاى پوسيده را زنده مىكند ،بگو آن كس كه در مرحله اول آن را ايجاد كرد زندهاش مىنمايد ،مگر كسى كه
آسمانها و زمين را خلق كرده قادر نيست مثل آنها را خلق كند ،مىتواند ،او خالق دانايى است ،كسى كه از درخت سبز آتش
فراهم كرده و شما آن را روشن مىكنيد و با آن گرم مىشويد ،قادر بر همه چيز است.
و آيات ديگرى در اين زمينهها در قرآن مجيد مالحظه مىشود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص26 :
چنانكه قرآن به موضوعات ديگر هم ،مثل مسئله تقدير ،صفات خدا ،و بسيارى از مظاهر طبيعت و عالم هستى و انسان پرداخته
است .در تمام اين موارد طريقه و اسلوبى به كار رفته كه با عقل تطبيق مىكند و وجدان و قلب انسان به آن صحه مىگذارد.
ما نمىخواهيم در اينجا آيات مربوط به اين موضوع را جمعآورى كنيم و به تفصيل بپردازيم زيراكه اين امر از هدف كتاب خارج
است.
بيدارى ناشى از اسالم
البتهه ورود و وجود اين آيات كريمه در قرآن ،و آنكه قرآن مجيد بسيارى از مشكالت فكرى و عقيدتى را مورد بحث قرار داده،
سبب شده است كه پرسشهايى در ذهن مسلمانان برانگيزد ،و آنها را در مقام كسى بگذارد كه مىخواهد حقيقت را كشف ،يا در آن
بحث كند ،و موجب شده كه يك حركت فكرى در مسلمانان پيدا شود.
با آنكه قرآن مجيد عنايتى به فلسفه ،به معناى معهود در اذهان نداشته و همچنين به مسئله فكر ،از حيث آنكه فكر است و
موضوعيت دارد توجهى ندارد ،انديشه را به عنوان وسيله وصول به مبادى و اصولى كه خواسته است پابرجا باشند ،مورد نظر
قرار داده تا نظام دين اسالم را بر آن استوار سازد ،و اذهان مردم را به يك واقعيت فكرى و حقيقت انسانى راهنمايى كند ،و
انسان را به انحرافاتى كه بر مبناى اوضاع اجتماعى و فكرى و اخالقى موجود است و به ذهنيات پيچيدهاى كه با آنها زندگى
مىكند ،متوجه سازد.
بر اين مبنى ،اسالم آمده تا اوضاع اجتماعى و اخالقى مردم را درست كند و افكار پيچدرپيچ و درهم موجود و انحرافات ذهنى
آنها را با منطق عقلى و برهان فكرى و با منطق قلب و روح ،با فلسفه مخصوص به خود (اگر به خود اجازه دهيم كه نام آن را
فلسفه بگذاريم) تعديل و اصالح كند .البتهه چنانكه گفتيم فكر صحيح را وسيله تقرير و اثبات واقع و حق قرار داد.
با آنكه مقصود اسالم بيان فلسفه نبود ،معذلك مفاد آن آيات كريمه نتايج و آثار حتمى در بين مسلمانان داشت ،به اين معنى كه
روح فلسفى را در آنها بيدار كرد و حتى در زمان خود رسول اكرم (ص) در آن مقام برآمدند كه با ولع و حرصى شديد ،در
حقايق جهان هستى بحث كنند و غريزه پرسش و حب معرفت در آنها رشد يافت .شايد بشود گفت از مظاهر اين روح (كه در اثر
تكان خوردن افكار از آيات مباركه مذكور ،داير به تفكر در آسمانها و زمين و خورشيد و ماه ،و در خلق خدا و تمجيد از عقل و
علم و غير آنها حاصل شده) همان جوابهايى باشد كه به سؤال حقيقت روح ،يا علت تنظيم ماهها ،داده شده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص27 :
مثل آيه شريفه:
الرو ُح مِ ْن أ َ ْم ِر َربهِي َو ما أُوتِيت ُ ْم مِ نَ ْالع ِْل ِم إِ اال قَل ً
ِيال.
الروحِ قُ ِل ُّ
ع ِن ُّ
َو يَ ْسئَلُونَكَ َ
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از تو درباره روح مىپرسند ،بگو روح از امر پروردگار من است ،به شما دانش بسيار كمى داده شده است.
يا آيه شريفه:
اس َو ْال َح هجِ.
ِي َمواقِيتُ لِلنا ِ
يَ ْسئَلُونَكَ َ
ع ِن ْاْل َ ِهلا ِة قُ ْل ه َ
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از تو مىپرسند ماهها براى چيست؟ بگو اينها براى وقتشناسى مردم و شناخت اوقات حج است.

 - 27اسراء85 ،
 - 28بقره189 ،

و همچنين خداوند در رد كسانى كه در بعضى از مراتب قرآن مجادله و گفتگو در باب عقايد مىكردند فرموده است:
إِ ان َمث َ َل عِيسى ِع ْن َد ا ِ
ّللا َك َمث َ ِل آ َد َم َخلَقَهُ مِ ْن تُراب.
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مثل عيسى در نزد خدا مثل آدم است ،او را هم از خاك آفريد.
در اينجا حقيقتى هست كه ناچار بايد به آن اعتراف كرد و آن اين است كه بيدارى فكرى دستاورد اسالم ،يعنى ناشى از قرآن كريم
يا آيات كونى و برهانى آن چون وجود خداى يكتا و نفى چند خدا و امكان حشر مثل:
علَ ْيهِ.
ه َُو الاذِي يَ ْب َدؤُا ْالخ َْلقَ ث ُ ام يُعِي ُدهُ َو ه َُو أ َ ْه َونُ َ
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او خدايى است كه نخست خاليق را از عالم بيافريند و آنگاه بدان عالم معاد بازگرداند و اين اعاده بر او سهل و آسان است.
يا فرمود:
شأَها أ َ او َل َم ارة.
ِي َرمِ ي ٌم ،قُ ْل يُحْ يِي َها الاذِي أ َ ْن َ
قا َل َم ْن يُحْ ي ِ ْالع َ
ِظام َو ه َ
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گفت كيست كه استخوان پوسيده را زنده مىكند؟ بگو همان كس كه اول بار آفريدشان ديگر بار هم زنده مىكند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص28 :
كه برگشت آن به اين مطلب است كه خلقت موجودى كه بوده ،آسانتر از خلقت چيزى است كه نبوده و غير اينها؛ در صدر
اسالم مخصوصا در دوره خود رسول اكرم (ص) ،مظاهر بسيارى نداشته است .شايد سبب و علت آن اين بوده كه مسلمانان به
جنگهايى با ايران و عراق و سوريه در دوره عمر و عثمان متوجه بودهاند ،و شايد سبب ديگرى هم داشته باشد ،كه مسلمانان دين
جديد را با تمام قلب و روح خود پذيرفته بودند ،چنانكه پذيرش همه افكار جديد و مبادى تازه در اول امر مبتنى بر روح و عاطفه
است و پس از آنكه دين جديد مستقر شد و مدتى بر آن گذشت ،افكار مردم بيدار شده ،و مشغول پرسيدن مىشوند.
جلوههاى اين بيدارى
مظاهر اين بيدارى و هوشيارى كم بود .زيرا مسلمانان دين جديد را با باور قلبى و تسليم و ايمان مجرد و احساس عميقى با آن
تروتازگى روحى و اجتماعى كه پديد آورده بود ،پذيرفته و احتياج به سؤال و پرسش نداشتند و چيز ديگرى هم نمىخواستند.
با اين حال در دوره خود رسول اكرم (ص) شعاعى از فلسفه و مظاهر روح فلسفى ديده شده است .در سيره آمده است ،روزى
رسول خدا (ص) به نزد اصحاب خود آمد ،ديد در موضوع قدر بحث مىكنند ،با حال خشم نزد آنها ايستاد و فرمود :با اين حرفها
ملتهاى پيش از شما گمراه شدند .زيرا در مورد پيغمبران خود اختالف پيدا كردند و مطالب كتب آسمانى را وسيله رد قسمتهاى
32
ديگرى از آن قرار دادند ،به آنچه فهميده و درك كردهايد عمل كنيد ،و آنچه را كه موجب شبهه است با ايمان بپذيريد.
مظاهر هوشيارى -بعد از پيامبر
اما بعد از دوره رسول اكرم (ص) روح كنجكاوى و پرسش بين مسلمانان بيدار شد ،خاصه در دوره امام على (ع) روح پرسش
در بسيارى از امور كه به ذهن آنها مىآمد در ميانشان انتشار يافت و غريزه معرفت و بحث از مجهول در هر دو رشته روح و
جسم و جوانب ديگر طبيعت و ماوراءالطبيعه ،مورد توجه مسلمانان قرار گرفت .خواننده عزيز در كتاب علل الشرائع و كتاب
التوحيد تأليف شيخ صدوق بن بابويه قمى مظاهر زيادى از اين پديدهها خواهد ديد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص29 :
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يكى از مظاهر اين روح ،فرموده امام على (ع) در جواب كسى است كه درباره قدر پرسيد .امام فرمود« :بحر عميق فال تلجه»
33
ّللا فال تكلفه»
سپس به او گفت« :طريق مظلم فال تسلكه» سپس فرمود« :سر ه
يعنى درياى ژرفى است داخل آن نشو ،راه تاريكى است از آن راه مرو ،راز خداوند است در مقام كشف آن برنيا.
امام در پاسخ يك عرب دهاتى كه از او پرسيد معناى آنكه مىگوييم «خدا يكى است» يعنى چه؟ فرمود :گفتن خدا يكى است ،چهار
وجه دارد :اطالق دو وجه آن بر خدا جايز نيست ،و دو وجه ديگر آن در مورد خدا ثابت است .اما آن دو وجه كه اطالقش بر خدا
جايز نيست:
آنست كه گوينده بگويد يكى است و قصدش مرتبه عددى باشد ،اين نسبت جايز نيست ،زيرا كسى كه دو ندارد داخل در باب اعداد
نيست .مگر نمىدانى آنها كه گفتند خدا سومين از سه است كافر شدند .يا آنكه گفته شود :او يكى از مردم است .يعنى نوع از
جنس ،آنهم جايز نيست ،زيرا تشبيه است و خداوند جل و عال از تشبيه دور است .اما دو وجه ديگرى كه اطالق آن دو بر خالق
جايز است اين عبارت است :او يكى است كه در اشياء شبيه ندارد ،يا گفته شود :او يكى از معانى است ،او تقسيم به وجوه
نمىشود ،نه عقل است و نه وهم ،اينگونه است پروردگار ما.
و باز در جواب سائلى كه پرسيد :آيا پروردگار تو قادر است دنيا را در داخل يك تخممرغ بگنجاند بدون آنكه دنيا كوچك شود يا
تخممرغ بزرگ؟ امام به او جواب داد:
خداوند تبارك و تعالى منسوب به عجز و ناتوانى نمىشود ،و چيزى را كه از من پرسيدى شدنى نيست.
اما بعد از دوره و عصر امام على (ع) مظاهر اين روح بروز بيشترى داشت ،هنگامى كه در آن تاريخ و در عصر اموى و
عباسى جهتگيريهاى مختلف و فرقههاى متباين و افكار تازهاى كه ترجمه علوم ملتهاى ديگر مطرح كرده بود ،به وجود آمد.
اين مراتب يك عامل قوى بود ،در برانگيختن سؤاالت در اطراف هرچه به انسان و به هستى اتصال دارد ،و يا به خالق عالم
ارتباط داشت ،و از مظاهر اين بيدارى فكرى و علمى احاديث و رواياتى است كه از ائمه اهل بيت رسيده و با حيات و زندگى
انسان و تفكرات او تماس دارد ،يا ارتباط به عقايدى دارد كه در كتب حديث شيعه ،امثال اصول كافى و توحيد صدوق و كتابهاى
ديگر بيان شده است .مخصوصا احاديثى كه به خالق و افعال
فالسفه شيعه ،متن ،ص30 :
بندگان و حشر و نشر ارتباط و اتصال دارد.
آرى اين بيداريى كه اسالم به وجود آورد ،همان كشش اساسى تمدن بزرگ اسالمى در طول قرون است كه پشت سر هم به ظهور
پيوسته و واكنش و تحول مستمرى است كه در برخورد فكرى و علمى با ملتهاى ديگر حاصل شده است.
مطلبى كه بههيچوجه شك و ترديد در آن راه ندارد اين است كه شيعه از بزرگترين شركتكنندگان در پيشبرد تمدنها در تمام
اشكال و رنگها ،در تمام ميدانهاى علمى و فكرى در طول قرنها است.
آنچه در فصول اين كتاب خواهد آمد شواهدى گويا از آثارى است كه شيعه بهجا گذاشته است.
آثار شيعه در فلسفه
در اينجا شخصيت فكرى شيعه ،با وضوح و روشنى بيشتر از هر موضوع ديگرى خودنمايى مىكند و براى اثبات اين معنى بايد
گفت روشنترين چهرههاى فلسفى و رجال فكر (اسالم) همه شيعه بودهاند و هوادارى از تشيع در آراء و نظريات آنها نمودار
است.
و از جمله آنها :هشام بن حكم ،جابر بن حيان ،ابو يوسف كندى ،فرزندان نوبخت ،فارابى ،ابو زيد بلخى ،و ابو بكر رازى هستند
كه شيعه بودند ،و تمايالت تشيع در آراء و نظريات آنها مشهود است .خاصه فضل بن ابى سهل بن نوبخت ،حسن بن موسى
نوبختى ،فارابى ،ابو زيد بلخى ،ابو بكر رازى ،ابن سينا ،همدانى صنعانى ،ابن مسكويه ،بيرونى ،قطب الدهين رازى ،جالل الدهين
دوانى ،غياث الدهين كاشانى ،فيض كاشانى ،عبد الرزاق الهيجى ،ميرداماد ،صدر المتألهين ،سبزوارى -صاحب منظومه فلسفى -و
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ديگران كه از اركان فلسفه و از نوابغ فكرى اسالمى هستند كه به آنها اشاره كرديم و در قسمت شرح احوال نام آنها برده شده
است.
بسيار مشكل است از تمام رجال فلسفه شيعه نام ببريم و تمام افكار و مؤلفات آنها را بشناسيم ،زيرا اين كار فوق توان يك فرد
است .و فقط آن عده را كه در بين فالسفه شيعه در قسمت دوم نام برده شدهاند خواهيم گفت .فالسفه شيعه نظريات فلسفى مهمى
دارند كه شايد كسى در آن آراء بر آنها سبقت يا امتياز نداشته باشد .يكى از آن نظرها بطالن فلسفه تسلسل و ال يتناهى است كه از
مهمترين قواعد فلسفى است و بر آن نظريات بسيارى مترتب است و در فلسفه ماوراى طبيعت و غير آن نيز مؤثر است.
مهمترين مباحث فلسفه ماوراى طبيعت در يك محيط فلسفى موضوع حدوث عالم و ماده ،اثبات صانع قديم ،ارتباط و اتصال
فالسفه شيعه ،متن ،ص31 :
شديدى به موضوع تسلسل و بطالن ال يتناهى و به مسئله دور خواهد داشت .زيرا نتيجه تسلسل اجتماع نقيضين در يك چيز در
يكزمان است.
[كندى نخستين كسى كه متعرض بطالن تسلسل و عدم تناهى شده]
نخستين كسى كه متعرض بطالن تسلسل و عدم تناهى شده -تا حدى كه مىدانيم -ابو يوسف فيلسوف كندى است كه در حدود سال
 260هجرى وفات كرد ،او براى اثبات صحت برهان خود مقدمات رياضى بديهى ارائه كرده است به اين نحو:
الف) تمام اجرامى كه هيچ قسمتى از آن بزرگتر از قسمت ديگر آن نيست متساوى هستند.
ب) تمام اجرامى كه ابعاد بين نهايتهاى آنها متساوى است ،بالفعل و بالقوه متساوى هستند.
ج) اجرامى كه داراى نهايت هستند نمىتوانند ال نهاية باشند.
د) تمام اجرامى كه متساوى هستند ،اگر جرمى بر يكى از آنها اضافه شود ،جرم حاصل بزرگتر از آن اجرام ،و بزرگتر از
خودش ،پيش از آنكه جرم ديگر بر آن اضافه شود خواهد بود.
ه) هر دو جرمى كه بسيار بزرگ باشند ،اگر باهم جمع شوند ،بزرگى جرمى كه از اجتماع آنها به وجود مىآيد ،متناهى است و
اين اصل در هر جرم بزرگ و در هر چيزى كه شامل جرم بزرگ است بهطور الزامى وجود دارد.
و) كوچك از هر دو شىء متجانس ،بعد بزرگتر يا بعد قسمتى از آن خواهد بود.

34

خالصه برهانى كه بر بطالن عدم تناهى ،بعد از اين مقدمات آورده ،به مراتب ذيل برمىگردد :كه اگر ما از جرمى يا از چيزى
جزء معينى را جدا كنيم ،باقىمانده آن يا متناهى است ،پس مجموع آن جرم متناهى خواهد بود ،يا متناهى نيست ،در اين صورت
اگر آنچه را كه از آن در مرحله اول جدا كردهايم بر آن اضافه كنيم ،يا به همان حالى كه بود باقى مىماند ،يا بر آن اضافه
مىشود .اگر بگوييم به حال خود باقى خواهد ماند ،و بيش از آنچه بود نشده ،كه اين نظر به موجب مقدمه چهارم باطل است.
زيرا الزمهاش اين است كه جزء چيزى به اندازه تمام آن چيز باشد ،و اين معنى بهطور كامل غلط و بطالن آن واضح است.
پس بايد بزرگتر از سابق خود شود ،و بزرگى آن به همان مقدارى است كه به آن اضافه شده ،در آن صورت متناهى خواهد
35
بود.
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 - 35همان كتاب ،ص 15؛ در مورد بطالن نامتناهى آنگونه كه متكلمان شيعه آوردهاند اجماال بايد گفت :فالسفه ،نامتناهى را به چهارگونه در
نظر گرفتهاند:
 . 1موجودات نامتناهى كه به ترتيب عليت و معلوليت يا به ترتيب وضعى در وجود مجتمعند مانند تمام موجودات عالم محسوس.2 -.
موجودات نامتناهى كه بدون ترتيب على و معلولى در وجود مجتمعند مانند اجرام فلكى يا نفوس ناطقه در عالم تجرد.
 .3موجودات نامتناهى متعاقب كه به صورت غير مجتمع موجودند مانند موجوداتى كه در ادوار زمان يكى رفته و ديگرى مىآيد.
 .4نامتناهى توقفناپذيرى كه در سلسله اعداد فرض مىشود.
در مورد نوع اول فالسفه الهى و متكلمان متفقند كه آنگونه نامتناهى محال است و هر دو گروه به ويژه متكلمان آن را با داليل منع تسلسل(
برهان تطبيق) رد مى كنند ،و برعكس در نوع چهارم ،فالسفه و متكلمان قبول دارند كه چنين نامتناهى( به اين مفهوم كه ذهن ما به جايى
مىرسد كه تصور برتر از آن ميسر نيست) قابل فرض است.

فالسفه شيعه ،متن ،ص32 :
كندى اين برهان را در رساله خود در فلسفه اولى ،و در نامهاى كه به احمد بن محمد خراسانى در توضيح آنكه عالم متناهى است
نوشته ،و در نامهاى كه «در ماهيت چيزى كه ممكن نيست نهايتى نداشته باشد ،و آنكه آن چيز كه نهايت ندارد چيست» ،نگاشته،
و در نامهاى كه به على بن جهم در موضوع وحدانيت خدا و تناهى جرم عالم نوشته است ،تكرار مىكند .وى در موضوع مزبور
از راههاى مختلف و شبيه به هم وارد بحث شده است و در آنها تناهى جسم و حركت و زمان را ثابت مىكند .در نتيجه مطلب را
به حدوث عالم و آنچه در آن است يعنى زمان و حركت مىكشاند 36.و بعد از او ابو الفتح كراچكى كه تاريخ وفات او 449
هجرى بوده است ،اين برهان را به شكلهاى متعدد آورده و درصدد است كه فكر سابق را مبنى بر حدوث عالم تأييد و تحكيم
37
كند.
برهان مذكور كه فيلسوف كندى متعرض آن شده ،و گمان مىرود نخستين فيلسوفى باشد كه آن را عنوان كرده و بسيارى از
علماى اسالم هم به آن اعتماد و تكيه كردهاند ،در اثبات حدوث عالم نقش بسيار مهمى را بازى كرده و در محيطهاى فلسفى بعد از
كندى موقعيت خاصى داشته است.
فيلسوف بزرگ طوسى (متوفى به سال  672هجرى) به اين برهان تكيه نموده ،و از آن براهين مشابه ديگرى استخراج كرده
است .بيانات او نزد كسانى كه در فلسفه بحث مىكنند ،به نام دليل تطبيق معروف است ،و در كتابهاى كالمى او به خوبى روشن
و آشكار است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص33 :
و بعد از او محقق دوانى (متوفى به سال  918هجرى) ،در اين باب اهتمام خاصى داشته و آن را شرح و توضيح داده است.
انديشمندان شيعه از زمان بسيار قديم ،موضوعات فلسفى دقيقى را مورد بحث خود قرار دادهاند ،از جمله موضوع حركت را پيش
كشيده و حدود آن را تحت نظر قرار داده و ميزان تأثير آن را در نظريات و آراء اساسى فلسفى سنجيدهاند ،و قديمترين فرد شيعى
كه متعرض اين موضوع شده هشام بن حكم است ،در آنجا كه به تفسير حركت پرداخته ،آن را «فعل» معنى كرده ،چنانكه سكون
را عدم الفعل دانسته است .بر مبناى عقيده هشام ،حركت از «مقوله فعل» است ،نه از «مقوله اين» .ولى اكثر جمهور فالسفه و
متكلمان ،حركت را اينطور تفسير كردهاند (قرار گرفتن اول در جاى دوم)« ،الحصول االول فى المكان الثانى» و سكون را ،به
38
(قرار گرفتن در جاى خود ،در بيشتر از يكزمان) تفسير كردهاند« ،الحصول فى الحيز اكثر من زمان واحد».
شگفتانگيز اين است كه در گفتار شاگرد او ،نظام ،مىبينيم كه حركت را مبدأ يك نوع تحول و تغير مىداند .و در حقيقت با اين
تعبير خواسته است رأى هشام را در حركت تفسير كرده باشد .و معناى حركت در نظر هشام بن حكم كه فعل است با آنچه
39
متفكران معاصر آن را به شدنيهاى دايم متوالى تمام موجودات حتى در جمادات تفسير كردهاند -البتهه هر چيزى به نسبت خود-
به هم مى رسند ،و هر دو تفسير يك مفهوم دارند ،و ديديم كه ابو يوسف كندى فيلسوف ،فرقى بين حركت و تغير نگذاشته ،زمان
را به حركت مربوط كرده ،و حركت و زمان را به جسم پيوند داده ،و مىگويد :زمان همان زمان جسم ،يعنى مدت وجود جسم
است ،و خود زمان ،وجود مستقلى ندارد ،و حركت هم همان حركت جسم است ،و حركت هم وجود مستقلى ندارد ،و جسم هرچه
باشد متبدل به يكى از انواع تبدل مىشود ،مثال از حركت محورى دور مركز خود ،يا حركت انتقالى از جايى به جاى ديگر،
فالسفه شيعه ،متن ،ص34 :

اما در مورد انواع دوم و سوم ،فالسفه و متكل مين اختالف نظر دارند .متكلمان آن دو مورد را نيز با ادله منع تسلسل رد كرده و نتيجه
گرفته اند :هرچند فرض نامتناهى در تصور ممكن است ،ولى به قيد وجود آمدن نامتناهى مطلقا محال است و هيچ معلولى بىعلت و هيچ حادثى
بىايجادكننده نيست و كل هستى ،هرچند بىنهايت فرض شود ،به موجب استدالل عقلى عمال متناهى است و سلسله معلوالت سرانجام بىگمان
به علت تامهاى كه به ذات خود قائم و واجب الوجود است منتهى مىشود .ويراستار
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 - 37كنز القواعد ،ص 8 -2
 - 38فالسفه تعريفات چندى از حركت كرده اند ،از جمله ارسطو گويد :حركت نخستين ،كمال موجوداتى است كه قابليت كمال ديگرى جز آنچه
بالفعل دارند ،بالقوه داشته باشند .در تعريف ديگرى كه اندكى روشنتر و موجزتر است گفتهاند :حركت بيرون آمدن چيزها از مرتبه قوه به
مرحله فعل بهطور تدريجى است .ا شكال تعريف اخير در آن است كه مفهوم تدريجا يا اندكاندك به وسيله زمان درك مىشود و چون زمان
خود مقدار حركت است و ناچار به حركت تعريف مىشود ،دور پيش مىآيد .اما متكلمان حركت را قرار گرفتن اول در جاى دوم تعريف كرده
و گفتهاند «:الحركة كون االول فى مكان الثانى و السكون كون الثانى فى مكان االول» .در نتيجه اين تعريف مفهوم حركت آن است كه« شىء
كجا بود و به كجا رسيد» كه اين از مقوله« اين -كجايى» است در صورتى كه مفهوم تعريفات سابق آن است كه« شىء چه بود و چه شد» و
اين شدن يا صيرورت از مقوله« فعل» محسوب است و هشام نيز اين عقيده را كه تعريفى فلسفى است ،اختيار كرده است.
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يا حركت نموى يا پژمردن و جمع شدن ،يا زيادى و نقصان ،يا حركت استحاله و توالد ،يا حركت جوهرى 40در صورتهاى كون
و فساد (وجود و عدم) 41.و از اينجا مىفهميم كه كندى بين حركت و تغير فرقى نمىگذارد ،زيرا بيان او «كه حركت شامل جميع
انواع مىشود» ما را به اين نتيجه مىرساند كه حركت هر نوع تغير است ،و اين بيان شبيه به گفته هشام ابن الحكم است.
كندى با برهانى كه بر ابطال عدم تناهى اقامه كرده است ،حدوث جسم و زمان و حركت را اثبات مىكند ،و تمام آنها را متناهى
مىداند كه باهم موجود هستند ،و هيچيك از نظر وجود ،سابق بر ديگرى نيست ،اين گفتار مطلب را به يك نظر و رأى اساسى و
اصلى در فلسفه نظرى مىكشاند ،كه حدوث عالم است.
با آنكه گفته شده است كندى دنبالهرو ارسطو بوده ،و بسيارى از آراى او را ديدهايم كه در آنها به نظريه ارسطو تكيه كرده است،
و در خصوص ربط دادن زمان به حركت ،و ربط حركت و زمان با جسم ،با ارسطو همعقيده است ،در عين حال مىبينيم كه در
نتيجه گيرى با ارسطو مخالف است ،زيرا كندى معتقد به حدوث هر سه بوده و ارسطو معتقد به قدم هر سه است ،كه در نتيجه
عالم را قديم مىداند و منكر آنست كه كون (حدوث مطلق) حركت است ،زيرا به نظر ارسطو بايد چيزى باشد كه حركت در آن
به وجود آيد و تمام شود .ولى كندى حركت را تعميم داده و در كون و فساد ،وجود و عدم هم حركت قايل است.
كندى اهتمام بسيارى در اثبات حدوث عالم دارد ،و آنچه انديشه ذهنى اوست ،اين است كه تناهى زمان و حدوث آن را كه از جسم
جدا نيست اثبات كند.
اهتمام كندى به اين نكته ،در رسالههاى متعدد او كه در ماهيت زمان و هنگام و دهر و وقت نوشته آشكار است .كندى در اين
زمينه رسالهاى دارد كه كشف مقصود او در آن بسيار مشكل است .نام آن رسالة فى النسب الزمانية 42است .كسى نمىداند ،شايد
مقصود او در اين رساله ،اثبات ابعاد چهارگانه براى جسم باشد و زمان را يكى از ابعاد دانسته
فالسفه شيعه ،متن ،ص35 :
باشد ،و در آن صورت هسته مركزى و نخستين پايه نظريه اينشتاين در نسبيت خواهد بود.
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انعكاس پرتو نظريه كندى را در حركت و زمان ،در افكار ابن سينا بهطور بارز و واضح مىبينيم ،ابن سينا در كتاب نجات خود،
به طور ضمنى و غير مستقيم از نظريه و فكر ازلى بودن زمان و مكان ،كه ابو بكر رازى (متوفى به سال  932م 320 /ه) به آن
معتقد است ،انتقاد مىكند ،و در مقام بيان فكر و نظرى است كه نسبيت بين آن دو مفهوم را توضيح دهد و مىگويد :تصور زمان
بدون آنكه مقرون به حركت باشد ممكن نيست ،و اگر حركتى نباشد ممكن نيست وجود زمان تصور شود.
او حتى باالتر و دورتر از اين رفته و معتقد است كميت اجسام ،و اندازه مسافات ،بدون نسبتهاى حركت قابل فهم و درك نيستند،
اگر حركاتى نباشد ،اختالف در سرعتهاى متعدد بر يك مسافت معين ديده نمىشود .چنانكه اگر حركت نباشد ابتدا و انتها و جهات
ششگانه يعنى راست و چپ ،باال و پايين و پسوپيش مفهومى ندارد .اين نسبتها از مفهوم حركت به دست مىآيند ،حتى كميت هم
وجود حركت را الزم مىكند ،وگرنه نمىتوان تصور كمتر و زيادتر در آن كرد .همچنين تغيير حالت جسم ،از جامد به حالت
مايع ،و از حالت مايع به گاز ،الزمه وجود حركت است .زيرا فواصل بين اجزاى اجسام اگر كم باشد جسم مزبور جامد است ،و
اگر زياد باشد البتهه آن جسم حالت مايع پيدا مىكند ،و اگر بازهم زيادتر شود ،جسم مزبور به صورت بخار درمىآيد .مطلب به
اين كيفيت است كه حرارت سبب مىشود در جسم تازگيهايى بهطور دايم ايجاد شود ،و علت آن اين است كه حرارت ايجاد حركت
44
كرده و كشش در جسم به وجود مىآورد.

 - 40جمهور حكما حركت را در چهار مقوله( كم و كيف و اين و وضع) دانسته اند و مال صدرا عالوه بر آن قائل به حركت در مقوله جوهر
نيز شده است:
الف) حركت كمى مانند رشد نهال و كودك در رسيدن جسم آنها به حالت درخت تناور و مرد رشيد.
ب) حركت كيفى مانند سرخ شدن رنگ سيب يا شيرين شدن غوره و تبديل آن به انگور.
ج) حركت اينى مانند گردش زمين به دور خورشيد كه جابهجا شدن شىء است.
د) حركت وضعى مانند گردش زمين به دور خود.
ه) حركت جوهرى( كه رأى مال صدراست) مانند حركت نفس ناطقه جوهرى انسان از جهل به علم .ويراستار
 - 41رسائل فلسفى كندى.
 - 42رسائل فلسفى كندى ،ص 73
 - 43گذشته از اين اينشتاين با ادله رياضى نيز قائل به منحنى كاينات شده كه در نتيجه قبول آن اعتقاد به محدوديت كاينات يعنى ابطال ال
يتناهى يا همان نظريه اى كه كندى اثبات كرده پيش مىآيد ،و ازاين رو اينشتاين ،هم در استنتاج نسبيت و هم در بطالن ال يتناهى با فيلسوف
سلف خود كه هزار سال قبل از وى متوجه اين دو موضوع شده است تشابه بسيار پيدا مىكند .ويراستار
 - 44در علوم جديد از طريق تئورى مولكولى كيفيت تغيير حالت جسم از جامد به مايع و گاز و نيز جزئيات انقباض و انبساط به وسيله
حرارت را توضيح دادهاند .ويراستار

بنابراين اگر نظريه نسبيت ،بعد چهارمى را كه زمان باشد ،قطعى مىداند ،ابن سينا هم وجود بعد چهارم را الزم دانسته و بعد
چهارم همان حركتى است كه زمان را محدود مىكند .در اينجا هم مىبينيم بذرهاى نظريه نسبيت در افكار ابن سينا سايه خود را
45
نشان داده و جلوه مىكند.
به موازات اين نظريه ،ابو بكر رازى نظريه و رأيى دارد ،كه از نظريات اصلى و ابتكارى است ،و آن اين است :جسم در ذرات
خود محتوى مبدأ حركت است ،و حركت،
فالسفه شيعه ،متن ،ص36 :
ذاتى جسم است ،و در اينباره رسالهاى هم نوشته است ،و اين نظريه شبيه به گفته و عقيده اليپنيتز در قرن نوزدهم است.
دىبور ،روى اين اصل مىگويد :اگر رازى كسى را كه به او ايمان و عقيده داشت پيدا مىكرد ،و بر پايهاى كه وى ريخته بود
ساختمان فكرى او را باال مىبرد ،بهطور قطع نظريه او در علوم طبيعى نتايج بسيار مفيدى مىداد 46.شايد اين نظريه عين نظريه
صدر المتألهين است كه قائل به حركت جوهرى است 47.بههرحال شيعه موضوع حركت را مورد توجه و اهتمام خود قرار
دادهاند ،و مؤلفات بسيار و مستقلى در باب حركت تأليف كردهاند؛ به عالوه در ضمن بررسيها و در كتابهاى فلسفى خود هم در
اين باب مطالبى نوشتهاند كه بعضى از آنها به شرح ذيل است:
ّللا بن جيالنى اصفهانى كه در سال  1127هجرى وفات
رسالة فى الحركة رسالهايست در موضوع حركت ،تأليف ابو طالب عبد ه
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كرده است .او شاگرد محقق خوانسارى بود ،فرزندش شيخ على معروف به حزين آن را شرح كرده است.
از آثار مهم بعضى از فالسفه شيعه از جمله نصير الدهين طوسى ،بحث درباره مسئله «صدور» (صادر اول و  )...و «عقول
عشره» است كه از پايه آن را خراب و ويران ساخته است.
نظريه «عقول عشره» كه به منظور توجيه كيفيت صدور كثير از يك واحد بسيط عنوان شده ،همچنين تفسير اين بيان «صدور و
ايجاد مخلوق بسيار ،كه باهم متضاد هستند از ناحيه مبدأ اول» نظريه آشكارى است ،كه فالسفه اسالم امثال فارابى و ابن سينا ،آن
را پذيرفته بودند.
اين نظريه ،يك انديشه يونانى است ،كه در دامان صابئيهاى حرانى پرورش يافته و نمو كرده است ،و فالسفه اسالم هم آن را با
اعجاب و تقدير از آنها گرفتهاند.
ولى فيلسوف ما طوسى 49،با برهان منطقى ثابت كرده است كه نظريه مزبور ،خاصه در مورد «فاعل مختار» 50صحيح نيست.
[فالسفه شيعه و «عقول عشره»]
فالسفه شيعه عنايت خاصى به فلسفه داشتهاند ،لذا در آن دقت نموده و صدها كتاب در مورد فلسفه تأليف كردهاند ،چنانكه در
بعضى از عناوين و موضوعات ويژه فلسفى تأليفاتى دارند ،از جمله رسالة فى اتصاف الماهية بالوجود ،تأليف صدر المتألهين
است كه در آن اصالت وجود را اثبات مىكند ،و آنكه وجود صورتى است در اعيان ،و در ذات آنها جمع
فالسفه شيعه ،متن ،ص37 :
شده و خود بذاته شخصيت دارد ،و آنكه ماهيت به وسيله آن موجود شده است ،و از يكجهت ديگر تعين پيدا كرده .اين رساله در
51
ايران در سال  1302هجرى چاپ شده است.

 - 45مجلة العرفان ،ج  ،43شماره  ،9ص  920 -917متضمن نظريه ابن سينا در حركت ،مقاله دكتر يحيى هاشمى.
 - 46تراث العرب العلمى ص 190
 - 47شرح حال صدر المتألهين ،در قسمت دوم همين كتاب.
 - 48الذريعة ج  6ص 314
 - 49خواجه نصير الدهين طوسى.
 - 50اين نظريه در شرح حال خواجه نصير الدهين طوسى در همين كتاب مورد بررسى قرار گرفته است.
 - 51الذريعة ،ج  1ص 82

ديگر رساله اتحاد الوجود و الماهية است ،تأليف عالمه هادى بن محمد امين تهرانى نجفى( ،متوفى به سال  1321هجرى)،
عالمه مزبور در اين رساله اصيل بودن هريك از وجود و ماهيت را بدون ديگرى باطل دانسته؛ و گويا اين رساله در رد صدر
المتألهين است.
ديگر رساله اتحاد عاقل و معقول ،تأليف صدر المتألهين است ،كه آن را در راه سفر حج تأليف كرده است 52.نظريه اتحاد عاقل و
معقول به بسيارى از فالسفه (پيش از او) نسبت داده شده ،ولى طوسى 53اين نظريه را با برهان منطقى در كتابهاى كالمى خود
باطل كرده است.
كوشش و حرارت و جديت فالسفه شيعه تنها بر نوشتن رسالهها و تأليفات در فلسفه متوقف نشده ،بلكه تا آن درجه فعاليت داشتهاند
كه اشعار و منظومههايى در فلسفه و قواعد آن ساختهاند و نظريات خود را در آنها عنوان كردهاند .اين اشعار و منظومهها هم
بسيار است 54كه يكى از آنها منظومه فيلسوف سبزوارى 55مشهور است.
اين كتاب منظومهايست كه تا به امروز هم تدريس مىشود ،و در اين باب در قسمت بيان شرح حال سبزوارى توضيح خواهيم
داد .ديگر منظومه اصفهانى است ،كه نام آن تحفة -الحكيم است .اين منظومه از عالمه محمد حسين بن محمد حسن اصفهانى
متولد به سال  1296هجرى است .ابتداى منظومه مزبور اين است:
يا مبدئ الكل اليك المنتهى

لك الجالل و الجمال و البها

يا مبدع العقول و االرواح

و منشئ النفوس و االشباح

كل لسان الكل عن ثنائك

و ضل فى بيداء كبريائك

تا اينكه مىگويد:
معتصما بالواهب العليم

سميتها بتحفة الحكيم

اى ايجادكننده همه ،اى مرجعى كه منتهاى همه بهسوى توست .عظمت و زيبايى و روشنايى اختصاص به تو دارد .اى خالق
عقول و ارواح ،و اى بهوجودآورنده نفوس و اشباح ،زبان عموم در ثناى تو عاجز و الكن است و در پهنه كبرياء و عظمت تو
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همه سرگردان هستند( ،و سپس مىگويد) من آن را تحفة الحكيم ناميدم و پشتيبان من خداوند بخشنده داناست.
فالسفه شيعه ،متن ،ص38 :
آثار شيعه در علم كالم
ما در اولين قدم ديديم كه قرآن كريم منبع اساسى تمام قضايايى است كه علم كالم بعدا بر مبناى آنها به وجود آمده است ،مانند:
اثب ات خالق ،توحيد ،عدالت ،قضا و قدر ،نبوت ،نفى تعدد خدايان ،حشر ،جبر ،اختيار ،امامت ،و موضوعات ديگر از موضوعات
كالمى ،كه قرآن مجيد متعرض آنها شده ،و بهطور بسيار صحيح و اسلوب ويژه به خود ،كه عقل و قلب بهطور يكسان آن را
قبول مىكند ،آنها را مورد بحث قرار داده است .بعضى از آيات كريمه را كه در موضوعات مزبور بود قبال نقل كرديم ،در
مرحله دوم مىبينيم كه ائمه و پيشوايان شيعه از اهل بيت رسول اكرم (ص) و پيروان آنها نيز نخستين كسانى بودند كه آن مسائل
را با حجت و داليل منطقى و براهين عقلى ،و با شرح و تفسير مورد بحث قرار دادهاند .و نخستين كسانى بودند كه عنايت و
اهتمام خود را به قواعد و اصول و امورى متوجه ساختند كه بعدا آن قواعد و اصول علم مستقلى به نام علم كالم شد.
 - 52همان كتاب ،ص 82 -81
 - 53خواجه نصير الدهين.
 - 54الذريعة -قسمت ارجوزهها كه مطالب زيادى در آن وجود دارد.
 - 55حاج مال هادى سبزوارى.
 - 56الذريعة ،ج  3ص 431

به بهطورىكه تاريخ به ما مىگويد شيعيان پيش از ساير فرقههاى اسالمى ،در اين رشته وارد شدند و كوشش فراوانى در اين راه
كردند و افكار خود را در اين امر متمركز ساختند و آن را پيش بردند ،و قدمهاى بسيار بلندى در راه تحقيق آن برداشتند ،و علم
كالم را با يك روپوش زيباى فلسفى پوشانيدند كه از حيث قوت منطق و هدف عالى ،امتياز مخصوصى يافت؛ به قسمى كه يكى
از نويسندگان مشهور ،بارون كرادفو گفته است :شيعيان صاحبان افكار آزاد هستند 57.از طرفى از اشتباهات واضح ،آنست كه
بعضى از نويسندگان كه يكى از آنها آدم متز است ،از روى تعمد يا بدون قصد ،افكار شيعه و تفكر شيعى را به معتزله
برمىگردانند .او گفته است :شيعه ورثه معتزله هستند 58.و تكيه او در اين ادعا مباحثى است كه در باب عدل و توحيد ،در كتب
كالمى شيعه ديده شده است ،و آنكه شيعه گفتار معصوم را حجت مىداند ،و وجود امام معصوم را ضرورى مىشناسد ،اين
مطالب همه از گفتارهاى معتزله خاصه گفتار نظام است.
در اين مورد ،استاد عبد الرحمن شرقاوى تحت تأثير گفتارهاى بعضى از مستشرقين بدون آنكه خود در مقام تحقيق برآيد بهطور
اغراقآميزى چنين مىگويد« :شيعه بسيارى از افكار خود را از معتزله گرفتهاند ،و بعضى از بزرگان فكرى شيعه به معتزله
ملحق گرديدهاند ».مثال زيد امام زيديه (يكى از فرق شيعه) به نزد واصل بن عطا مىرفته و با او رفت و آمد داشته ،و از او
تحصيل معلومات كرده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص39 :
آنچه آدم متز ،خاورشناس ،در بيان عقيده خود بر آن اعتماد كرده يك بررسى زودگذر بوده است و ازاينرو اقوال او متكى به
مدارك صحيحى نيست .وى فقط با منطق مقايسه بين آراء ،اين حرف را زده است ،و منطق تأثيرات متقابل فكرى بين نظريات و
مذاهب را فراموش كرده ،چنانكه منطق تاريخ را نيز ،كه مىسازد و خراب مىكند ،كنار گذاشته است.
شيعه ،بويژه فرقه اماميه ،از قديمترين زمان اين امتياز را داشتهاند كه قائل به امام معصوم بودهاند ،بلكه وجه امتياز آنها از ساير
فرق اسالمى همين بوده ،و همين نكته است كه آنها را بر ساير فرق برترى داده است .موضوع معروف و مشهورى كه حتى دو
نفر در آن اختالف ندارند اين است كه «اجماع» در نزد شيعه وقتى حجت است كه امام معصوم داخل در اجماعكنندگان باشد ،يا
رأى آنها شامل رأى امام معصوم بوده باشد .و قول به حجيت قول معصوم به ابو اسحاق نظام 59نسبت داده شده ،و آنچه از لحاظ
تاريخى ثابت است اين است كه نظام شاگرد شاگرد هشام بن حكم آن انديشمند شيعى است ،و اين فكر را هم نظام از هشام گرفته
60
است.
و اما موضوع عدل و توحيد ،دو پديده فكرى است كه قرآن مجيد در آيات عديدهاى بيان فرموده است ،مثل اين آيه:
س َدتا
لَ ْو كانَ فِي ِهما آ ِل َهةٌ ِإ اال ا
ّللاُ لَفَ َ
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اگر در زمين و آسمان خدايانى غير از خداى يكتا بودند ،زمين و آسمان به فساد مىرفت.
و يا مانند اين قول خداوند:
ال يَ ْ
ظ ِل ُم َربُّكَ أ َ َحدا
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خداى تو به هيچكس ظلم نمىكند.
اعتقاد معتزله به اين مطلب دليل آن نيست كه شيعه اين مطلب را از آنها گرفته باشد ،زيرا اعتقاد به عدل و توحيد مقارن با ظهور
اسالم بوده است.
بررسى احاديث صادر شده از اهل بيت (ع) كه پيش از ظهور معتزله زندگى مىكردند اثبات مىكند كه پيشوايان شيعه به آن
معنى تذكر داده و مردم را به آن متوجه ساخته ،و در

 - 57كتاب الحضارة اْلسالميهة ج  ،1ص  ،127چاپ دوم.
 - 58همان كتاب.
 - 59شهرستانى در نقل آراى ابو اسحاق ابراهيم سيار نظام كه آنها را در سيزده مسئله عنوان كرده است در مسئله دهم گويد «:نظام بر آن
رفته است كه در شرع ،اجماع حجت نيست و قياس حجت نيست و قول امام معصوم حجت است ».ويراستار -ملل و نحل ،ج  ،1ص 29
 - 60كتاب هشام بن الحكم از مؤلف :فصل بين هشام و النظام.
 - 61انبياء33 ،
 - 62كهف49 ،

فالسفه شيعه ،متن ،ص40 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص40
بيانات و توضيحات خود به آن اشاره كرده بودند.
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ّللا بن محمد معروف به ابن الحنفيه
از مسلمات تاريخ است كه واصل ،رئيس معتزله ،از كسانى بود كه به مالقات ابو هاشم عبد ه
65
نايل شد و از اصحاب او بود و از او فراگرفت.
شيعه زيدى نيز در مذهب اعتزال به امام على بن ابى طالب عليه السالم ،به واسطه پسرش محمد بن حنفيه مىرسند 66.به اين
كيفيت كه واصل ،رئيس معتزله ،از ابو هاشم ،و او از پدرش محمد بن حنفيه ،و محمد از پدرش ،على بن ابى طالب (ع)
فراگرفته است.
ابن ابى الحديد شارح نهج البالغة مىگويد« :من اينطور تشخيص داده و دانستهام كه اشرف علوم ،علم الهى است  ...و از بيانات
على (ع) اقتباس و از او نقل كرد ،و از او شروع كرد .زيرا معتزله كه اهل توحيد و عدل و صاحبان نظر و رأى هستند و مردم
اين فن را از آنها فرا گرفتهاند ،همگى از شاگردان و اصحاب او هستند ،چون بزرگ آنها ،واصل ابن عطاء كه شاگرد ابو هاشم
ّللا بن محمد ابن الحنفيه بود ،و ابو هاشم شاگرد پدرش ،و پدرش شاگرد على (ع) بود .اما اشعريها كه منسوب به ابو الحسن
عبد ه
على بن بشر اشعرى هستند ،چون ابو الحسن شاگرد ابو على جبايى و ابو على نيز يكى از مشايخ معتزله است ،ازاينرو اشعريه
هم باالخره به استاد معتزله و معلم آنان منتهى مىشوند ،و او على بن ابى طالب (ع) است.
اما انتساب اماميه و زيديه نيز به او واضح و آشكار است.

67

از مجموع اين مراتب اين خالصه به دست مىآيد كه شيعه مؤسس علم كالم بوده و علماى معتزله و دانشمندان ديگر فرق اسالمى
از ائمه شيعه تلمذ كردهاند.
شيعيان همان گونه كه موضوعهاى كالمى را زودتر از ديگران مورد بررسى خود قرار دادند ،و با اتكاء به نصوص قرآن و
تدبر در آن و نيز با تأمل در آيات قرآن و استنباط مكنونات آن به درك حقايق كالم آگاه شدند ،بازهم همانها بودند كه به تنظيم آن
پرداختند و آن را با افكار فارسيان و هنديان و يونانيان و ملل ديگر بارور ساختند.
از اينجاست كه مىبينيم متكلمان شيعه ،خاصه آنهايى كه در اواخر قرن دوم هجرى بودند ،با كششهاى فكرى يونانى و غير آنكه
در نظر اعراب غرابت داشت ،آشنايى يافتند و بر بسيارى از سرچشمههاى فلسفى ملل ديگر كه اسالم بر آنها دست يافته بود ،راه
يافتند.
به طور ى كه مجموع آن افكار در جامعه اسالمى به يكديگر برخورد كردند و باهم به كار پرداختند .عالوه از مراتب مزبور
تعليمات اهل بيت رسول (ص) كه بارور از زندگى و فكر
فالسفه شيعه ،متن ،ص41 :
بود و جنبههاى بسيارى از مسائل طبيعى را در برداشت و مشكالت ماوراى طبيعت را روشن مىساخت ،به اين وضع كمك
مىداد.

 63نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.
 - 64در كتاب التوحيد صدوق احاديث بسيارى از آن قبيل نقل شده است.
 :-- 65امالى سيد مرتضى ،ج  ،1ص  165چاپ دار الكتب العربية و كتاب الملل ،ج  ،1ص 16
 :-- 66كتاب الحضارة اْلسالميهة ،ج  ،1ص 106
 - 67شرح نهج البالغة ،ج  ،1ص 6

ازاين رو ،شخصيت فلسفى عالمت بارز و صفت آشكار متفكران و متكلمان شيعه شد چه آنها تنها بر مبناى بحث و مطالعه و
بررسى و به قصد راضى ساختن غريزه عشق به معرفت و دست يافتن به مجهوالت بدون هيچگونه حد و قيد به اين كار اقدام
كردند.
ممكن است يكى از مظاهر شخصيت فلسفى آنها كه با نهايت اشتياق دنبال معرفت مىدويدند نظريههايى باشد كه جمعى از
انديشمندان شيعه به آنها معتقد شدند گرچه آراء آنها با آراء و نظريات اكثريت شيعه انطباقى ندارد و در عرف اكثريت شيعه ،آراء
مزبور ،آراء شاذ و نادر به شمار مىرود اما گروهى از آنان به علت هوادارى از پارهاى نظريات مورد تفسيق و تكفير قرار
گرفتند .در خالل اين كتاب قسمتى از آن نظريات را خواهيد ديد.
از ميان شيعيان ،در عصرهاى مختلف تا دوران حاضر متكلمانى بارز و برجسته پديد آمدند و در كالم پيشوايانى بودند كه به
مردم دورههاى بعد ،با آثار و مؤلفات خود فايدهها رسانيدند .از مشهوران آنها عبارتند از:
[متكلمان مشهور شيعه]
 -1هشام بن الحكم متوفى در حدود سال  200هجرى كه از بزرگترين شخصيتهاى شيعه در علم كالم است 68.اين مرد بزرگ
تأليفات متعددى دارد كه در آنها موضوعات كالمى را ،مورد بحث و بررسى قرار داده و بسيارى از آنها در رد بر اصحاب
69
مقاالت و فرق است.
 -2هشام بن سالم جواليقى كه در بسيارى از آراء و عقايد با هشام بن الحكم توافق دارد و آراء اين دو باهم مكتب مخصوصى به
نام مكتب «هشاميه» به وجود آورده است.
 -3ابو جعفر احول محمد بن النعمان است كه در نزد شيعه معروف به «مؤمن الطاق» «يگانه با ايمان» است و ديگران او را
«يگانه شيطان» مىنامند .او با هشام بن الحكم در اين امر موافق است كه خدا چيزى نمىداند تا هنگامى كه آن چيز به وجود
71
آيد 70،و معتقد است كه تقدير در نزد خداى متعال همان اراده اوست و اراده نيز همان فعل الهى است.
 -4زرارة بن اعين كه يكى از اعالم فقهاى شيعه است و به سال  150هجرى وفات كرد .اين گفتار را به او نسبت مىدهند ،كه
علم خدا حادث است ،چنانكه قدرت و حيات و ديگر صفات او نيز حادث است و اينكه خداوند متعال پيش از خلق اين صفات عالم
و قادر و حى و سميع و بصير و مريد و متكلم 72نبود .ولى صحت انتساب اين مطالب به او ثابت نشده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص42 :
 -5على بن اسماعيل بن ميثم تمار از بزرگان متكلمان شيعه و از سرشناسان آنها و معاصر هشام بن الحكم بود و با ابو الهذيل
عالف و ضرار بن عمر و ضبى و ابو اسحاق نظام مناظراتى داشت ،و در باب امامت و غيره تأليفاتى دارد .شيخ مفيد قسمتى از
مناظرات او را با ابو الهذيل عالف و نظام در كتاب خود الفصول المختارة آورده است.
 -6ابو الحسن على بن منصور از شاگردان هشام بن الحكم در علم كالم است و آرائى بهطور پراكنده از او در كتابهاى كالم آمده
است ،همچنانكه تأليفاتى در موضوعات كالمى دارد ،از آن جمله است كتاب التدبير و كتاب االمامة.
 -7ابو جعفر محمد بن خليل بغدادى معروف به سكاك يا شكال كه از شاگردان هشام ابن الحكم بود ،و با استاد خود در بيشتر
موارد ،جز در باب امامت ،مخالفتهايى كرده است.
كتاب المعرفة ،و كتابى در استطاعت و كتاب االمامة همچنين كتاب على من ابى وجوب االمامة بالنص از تأليفات اوست.
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 - 68ما كتاب خاصى به نام هشام بن الحكم تأليف كردهايم -فصل  5آن كتاب.
 - 69كتاب ملل و نحل شهرستانى ،ج  ،1ص 107
 - 70يعنى معدوم نمىتواند متعلق علم الهى قرار گيرد -.م.
 - 71كتاب ملل و نحل ،ص 108
 - 72كتاب ملل و نحل ،ص 108
 - 73فهرست ،النديم ،ص  -250در متن عربى فالسفة الشيعة ،و ترجمه فارسى آن ،چاپ اول ،همه جا« ابن النديم» آمده است ولى« محمد بن
اسحاق» مؤلف كتاب بسيار معروف الفهرست در عصر خود به« النديم» ملقب و معروف بوده و پدرش به« ابو يعقوب وراق» شهرت داشته
است.
اگر بسيارى او را به خطا« ابن النديم» نوشته اند ،به تحقيق آقاى رضا تجدد از ابن حجر( ظاهرا در نقل از ذهبى) آغاز شده و ديگران از او
تقليد كرده اند و صحيح نيست .به مقدمه الفهرست للنديم ،چاپ تهران ،ربيع االول  1393ه .ق مراجعه شود .ويراستار

ّللا بن مملك اصفهانى از متكلمان شيعه اماميه است كه در حضور ابو القاسم محمد كرخى با ابو الجبائى ،مجلسى در
 -8ابو عبد ه
امامت و اثبات آن دارد .او را كتابهايى است از جمله كتاب االمامة و كتاب نقض االمامة على ابى على 74.اين مرد نخست معتزلى
بود ولى بعدا به مذهب اماميه گرويد.
 -9ابو محمد بن على عبدكى از مردم گرگان و از بزرگان متكلمان اماميه است.
عقيده او در باب وعيد همان عقيده معتزله بود ،منظورش اين بود كه تخلف در وعيد مثل تخلف در وعده و هر دو قبيح است،
همچنين معتقد بود مسلمانانى كه مرتكب گناهان كبيره مىشوند در عذاب مخلد خواهند ماند و عذاب از آنها ،مثل كفار ،قطع
75
نمىگردد .او را تأليفات متعددى است از جمله تفسير قرآن و كتاب رد بر اسماعيليان.
 -10ابو منصور صرام از اهالى نيشابور و از بزرگان متكلمان كه معتقد به وعيد بود.
كتابهاى بسيارى تأليف كرده است از جمله كتاب الدهين فى االصول و كتاب فى ابطال القياس و نيز كتابى در تفسير قرآن از
76
اوست.
فالسفه شيعه ،متن ،ص43 :
 -11محمد بن سعيد بن كلثوم نيشابورى از بزرگان متكلمان بود كه نخست خارجى مذهب بود و سپس به مذهب اماميه گرويد.
77
ّللا او را آزاد گذاشت.
ّللا بن طاهر خواست او را زندانى كند ولى محمد بن سعيد با او احتجاج كرد و عبد ه
عبد ه
 -12ابو الطيب رازى ،ممكن است اين ابو الطيب همان ابن على بن بالل باشد كه يكى از استادان علم كالم بود و كتابهاى بسيارى
در كالم و فقه دارد ،او به «ارجاء» معتقد بود و مقصودش همان عقيده معروف «مرجئه» است كه مىگويند :در صورت وجود
ايمان هيچ گناهى به آن ضرر نمىرساند ،چنانكه هيچ طاعتى با بودن كفر نافع و مفيد نيست ،و معتقدند هيچ نوع حكمى ،اعم از
عفو و عقوبت ،در دنيا بر مرتكب گناه كبيره نبايد صادر كرد بلكه حكم چنين شخصى به قيامت موكول خواهد شد.
ابو الطيب استاد يحيى بن محمد معروف به ابو محمد علوى نيشابورى از قبيله بنى نزار بود .همچنين از حاذقترين متكلمان و
خداوندان تأليف در علم كالم بود.
 -13سعد بن ابى طالب بن عيسى رازى ،متكلم مشهور كه معروف به «نجيب» بود ،تأليفات متعددى دارد از جمله :كتاب سفينة
78
النجاة فى تخطئة البغاة .كتاب علوم العقل ،مسألة االحوال التى يقول فيها المعتزلة ،نقض مسألة الرؤية از ابو الفضل مشاط.
 -14ابو سعيد عبد الجليل بن ابى الفتح مسعود بن عيسى متكلم رازى ،استاد علماى عراق در اصول ،مردى اهل مناظره و بسيار
ماهر در آن بود .تأليفاتى دارد از جمله :نقض كتاب التصفح تأليف ابو الحسن بصرى ،الفصول على مذهب آل الرسول ،جوابات
على بن ابى القاسم االسترآبادى ،جوابات مسعود الصوائى ،مسألة فى المعجز ،مسألة فى المعدوم ،مسألة فى االعتقاد ،مسألة فى نفى
79
الرؤية.
 -15خانواده نوبخت ،گروه بسيارى از اين خاندان ،كه شماره آنان از بيست و شش متجاوز است در عداد دانشمندان و متكلمان
بودند و در قسمت دوم اين كتاب ترجمه و شرح حال برخى از آنان آمده است .و از آنهايى كه نام نبردهايم:
ابو الحسن موسى بن حسن نوبختى معروف به ابن كبرياء است كه از علماى نجوم و كالم بود و كتابهاى بسيارى دارد كه يكى از
80
آنها الكافى فى احداث االزمنة است.
حسن بن محمد بن عباس بن اسماعيل نوبختى كه از فضالى بغداد و علما و متكلمان بر طريقه اهل بيت ،بود .ابن شهرآشوب او
81
را فيلسوف امامى مذهب خوانده و بعضى از مؤلفات نوه او ،حسن بن موسى نوبختى را به او نسبت داده است.

 - 74فهرست ،النديم ،ص 252
 - 75فهرست ،النديم ،و اتقان المقال ،قسم الحسان ،ص 353
 - 76اتقان المقال ،قسم الحسان ،ص 252
 - 77رجال ابو على ،ص 352
 - 78كتاب االمل ،قسمت  ،2ص 45
 - 79همان كتاب ،ص 46
 -- 80مقدمه فرق الشيعة ،حرف ه.
 -- 81مقدمه فرق شيعه و كتاب االمل ،قسمت دوم ،ص 40

فالسفه شيعه ،متن ،ص44 :
ابو جعفر نوبختى برادر ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى است كه شرح حال او را در قسمت دوم اين كتاب آوردهايم .ابو جعفر
82
از متكلمانى است كه طريقه برادرش ابو سهل را داشت.
و از خاندان نوبخت افراد بسيار ديگرى هستند كه نام آنها در كتاب اعيان الشيعة و كتاب تأسيس الشيعة آمده است.
نوبختيان در مقابل جمهور و اكثريت شيعه آراء مخصوص به خود داشتند كه بعضى از آنها را در ضمن شرح حال افراد خاندان
نوبخت نقل كردهايم ،به آنجا مراجعه شود.
ديگر از متكلمان شيعه ابو سهل بغدادى است كه كتابى به نام الكر و الفر فى االمامة دارد.
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نيز داود بن اسد بن اعفر االحوص البصرى از بزرگان متكلمان شيعه اماميه و از مؤلفين آنهاست .همچنين يكى از استادان حسن
84
بن موسى ،فيلسوف نوبختى است ،چه حسن به خدمت او رسيد و از او تعليم گرفت.
از متكلمين ديگر شيعه مىتوان افراد زير را نام برد:
خليل بن غازى كه به فلسفه اشتغال داشت و در آن تأليفاتى دارد.
ّللا بن حسين يزدى صاحب حاشيه در منطق.
عبد ه
على بن ابى حاتم قزوينى كه كتابهايى دارد از جمله :كتاب التوحيد و المعرفة و كتاب موازين العدل و كتاب الرد على القرامطة و
كتاب الرد على اهل البدع است.
زين الدهين على بن عبد الجبار بياضى كه تأليفاتى دارد از جمله :االعتصام فى علم -الكالم و مسائل المعدوم و االحوال.
ابو الحسن على بن محمد رازى از اساتيد علم كالم و علوم در عصر خود بود و او را تأليفاتى است از جمله :كتابى به نام مسائل
فى المعدوم و االحوال و كتابى به نام دقايق الحقائق.
محمد امين استرآبادى كه مؤلف كتاب فوائد حقايق العلوم و الرد على الدوانى و صدر الدهين فى حواشيهما على التجريد است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص45 :
محمد باقر بن معز الدهين حسينى رضوى نجفى كه حاشيهاى بر حاشيه قديمى شرح تجريد دارد.
امير محمد زمان بن محمد جعفر رضوى از فالسفه مشهور است و مؤلفاتى متعدد دارد.
محمد بن على ديلمى الهيجى تأليفاتى دارد از آن جمله است :رسالة فى العالم المثالى.
و از مشهورترين متكلمان شيعه در قرنهاى اخير عبارتند از:
ّللا محمد بن محمد بن النعمان ،معروف به ابن المعلم و مشهور به شيخ مفيد كه بزرگترين شخصيت علمى در فقه و آثار و
ابو عبد ه
كالم و غيره در قرن چهارم هجرى بوده است.
النديم از او ياد كرده و چنين توصيفش كرده است:
ّللا كه در زمان ما رياست متكلمان شيعه به او رسيده است ،در صنعت كالم بر مبناى مذهب اصحاب خود
«ابن المعلم ،ابو عبد ه
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بر ديگران مقدم است ،مردى است بسيار دقيق و باهوش و خوشحافظه ،او را مالقات كردم و مردى بارع و برجسته يافتم».
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تأليفات بسيارى در مو ضوعات فلسفى و كالمى و دينى و غيره دارد .از كتابهاى او كه به تازگى چاپ شده و در علم كالم است
كتاب اوائل المقاالت و شرح عقايد صدوق را مىتوان ياد كرد.
شريف مرتضى موسوى كه از بزرگترين و برجستهترين دانشمندان در شعر و ادب و كالم بود .شهرت او ما را از اينكه درباره
او به تفصيل بپردازيم بىنياز مىكند.
وى كتابهاى بسيارى در ادب و كالم و فلسفه و ديگر علوم دارد و مشهورترين كتاب چاپشده او در كالم كتاب الشافى فى االمامة
و كتاب تنزيه االنبياء است.
اين دو كتاب معرف طرز فكر شيعه در عصمت انبياء و ائمه است.
اما در برخى از فصول كتاب امالى او كه چاپ هم شده وجهه شيعه را در عدل و بسيارى از مسائل كالمى آشكار مىسازد.
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ديگر ابو منصور حسن بن يوسف بن على مطهر حلى ،87مشهور به عالمه حلى است ( )726 -648كه يكى از اركان علم و
فرهنگ عمومى است و بهطور اطالق در تمام فنون علمى از معقول و منقول برجستهترين عالمى است كه در آن عصر
مىزيست.
هموست كه قسمتى از كتابهاى فلسفى و كالمى خواجه نصير الدهين طوسى را از قبيل شرح تجريد االعتقاد و كشف الفوائد و غيره
شرح كرد ،و اگر شرحهاى عالمه حلى نبود مقاصد طوسى معلوم نمىگرديد ،عالمه حلى شاگرد خواجه بود و از او دانش
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فراگرفت.
فالسفه شيعه ،متن ،ص46 :
ديگر شيخ محمد حسن مظفر نجفى ،از اعالم و اركان علم كالم و فقه در قرن چهاردهم هجرى است .از آثار او كتاب دالئل
الصدق در شرح نهج الحق عالمه در كالم است.
اين كتاب بر فضل و دانش فراوان و دوربينى و دورانديشى او داللت مىنمايد.
در اينجا به همين مختصر در باب متكلمان شيعه اكتفا مىكنيم چه تعداد آنها بسى افزون است و بسيار مشكل است كه نام همه آنها
برده شود به خصوص كه ما ترجمه و شرح حال عده زيادى از آنها را آوردهايم و در بررسى وضع و حال برخى از آنها نيز
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رعايت اختصار نكردهايم.
بسيارى از آراى شيعه در علم كالم با يك دسته از آراى معتزله موافق است ،خاصه در مسئله عدل ،نفى رؤيت خالق ،اثبات حسن
و قبح عقلى ،قاعده لطف ،نفى قديم بودن صفات و آنكه صفات الهى عين ذات اوست ،همچنين در اينكه بر خدا واجب است كه
آنچه براى بنده در دار دنيا صالحتر است فراهم كند ،گرچه در جهت وجوب اين معنى بر خدا اختالف شده است .مثال شيخ مفيد و
اكثر علماى شيعه مىگويند اين وجوب از راه كرم و تفضل است ولى به نظر بيشتر معتزله و نوبختى صاحب كتاب الياقوت از
باب عدل بر خدا واجب است.
همچنين در اين نظر ،كه خداوند همان گونه كه قدرت بر خير دارد بر شر نيز قدرت دارد ولى فعل شر از او سر نمىزند ،زيرا
قبيح است ،و قبح درباره خدا محال است ،شيعه با معتزله همفكر است ،فقط نظام مخالفت كرده است و مىگويد :خدا فقط قدرت بر
خير دارد و قادر بر شر نيست ،همچنين در بسيارى از آراء ،معتزله و شيعه باهم اتفاق دارند.
ولى در عين حال شيعه را آرايى مخصوص در اصل پديده فكرى و يا از حيث اسلوب آن هست كه ايشان را از معتزله متمايز
مىسازد .مثال شيعه در باب جبر و اختيار در افعال انسان به طورى كه امام صادق (ع) فرموده -معتقد است كه نه جبر است و
نه تفويض ،بلكه امرى بين آن دو امر است.
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حقيقت اين پديده فكرى به اين برمىگردد كه افعالى كه از انسان سر مىزند دو نوع سبب دارند :اسباب نزديك ،مثال مباشرت
انسان به عمل قتل يا كار ديگر و اسباب دور كه انسان آن اسباب را در اختيار ندارد مثل قدرت بر قتل ،يا بر آلتى كه قتل به
وسيله آن انجامپذير است .پس با در نظر گرفتن سبب نزديك كه همان مباشرت انسان به عمل است
فالسفه شيعه ،متن ،ص47 :
مىتوان قتل را به انسان نسبت داد ،اما به اعتبار اسباب دور كه تحت اختيار و قدرت انسان نيست ،نمىتوان اين عمل را به انسان
نسبت داد .پس انسان از يكجهت مضطر و مجبور و از جهت ديگر مختار است و هر دو جهت در اعمال و افعال انسانى وجود
دارد .اگر عملى را به انسان نسبت مىدهند ،ازآنجهت است كه به اراده او بوده و خود به اختيار اقدام بر آن كرده است و اگر
عملى را به او نسبت ندهند ازآنجهت است كه در راه انجام عمل اسبابى وجود داشته كه انسان مالك آن نبوده است و تحت اختيار
او نيست.
به اين جهت اين رأى حد وسط نظر اشعريان كه مىگويند« :انسان مالك اعمال خود و عاقبت خويش نيست» و نظر معتزله است
كه مىگويند «خود انسان است كه راه خود را تعيين مىكند و خدا در كارهاى انسان هيچگونه تأثيرى ندارد» .اما مسئوليت افعال
انسان كه مترتب بر فعل اوست البتهه بر خود اوست ،به اعتبار آنكه عمل از او صادر شده و خود به اختيار آن را انجام داده است.
زيرا فعلى كه از او صادر شده است گرچه بعضى از اسباب آنكه در طريق انجام عمل قرار گرفته است تحت اختيار او نبوده
ولى همان وسائل را خدا به او بخشيده و او را قادر بر انجام عمل كرده و موجب شده است كه به اختيار و اراده خود ،در موردى
به كار برد كه خدا از او نخواسته است .خدا نيرو به او داده و قدرت به او بخشيده تا آن را در خير و طاعت كه خواست خداست
به كار بندد نه در راه بدى و معصيت.
مثال اگر كسى به فرزند يا به دوست خود چاقوى زيبايى به رسم هديه بدهد تا در افعال مشروع خويش آن را به كار ببرد البتهه
هديهكننده چاقو مسئول نتايج سوئى كه از عمل هديهگيرنده پيش بيايد نيست .زيرا او نمىخواهد كه پسر يا دوستش مرتكب عمل
شرى با آن چاقو بشود.
مسئله جبر و اختيار جايگاه مهمى را در ميان موضوعهاى دينى اشغال كرده ،حتى در نزد بزرگان فقها مورد گفتگو بوده است.
مثال ابو حنيفه از امام موسى بن جعفر (ع) پرسيد:
معصيت از كيست؟ امام در جوابش فرمود :معصيت ناچار يا از طرف خداست يا از طرف بنده يا از هر دو طرف باهم؛ اگر آن
را ناشى از خدا بدانيم ،خدا عادلتر از آنست كه به بنده خود ظلم كند و او را بر كارى كه نكرده است مؤاخذه كند ،و اگر بگوييم
هر دو باهم مرتكب آن شدهاند و خدا در كار بنده خود شركت دارد ،در اين صورت شريك قوى اولى به مراعات انصاف نسبت به
بنده ضعيف خود است .و اگر از ناحيه بنده ،معصيت انجام گرفته باشد پس مسئوليت آن هم برعهده اوست ،زيرا نهى متوجه او
بوده و پاداش از آن او و همچنين كيفر متوجه بدوست و در هر صورت بهشت يا آتش نصيب او مىشود.
يكى از شيعيان اين معنى را به نظم درآورده است:
احدى ثالث معان حين نأتيها

لم تخل أفعالنا الالئى يذم بها

فالسفه شيعه ،متن ،ص48 :

اما تفرد بارينا بصنعتها

فيسقط اللوم عنا حين ننشيها

او كان يشركنا فيها فيلحقه

ما سوف يلحقنا من الئم فيها

او لم يكن اللهى فى جنانيها

ذنب فما الذنب اال ذنب جانيها

كارهاى مذموم ما يكى از اين سه صورت را خواهد داشت :يا تنها خالق آن را انجام داده است كه ديگر ما مورد مالمت قرار
نمىگيريم؛ يا پروردگار با ما شريك است و هر مالمتى كه به ما متوجه بشود به او هم مىشود ،يا آنكه خدا را در آن گناه راهى
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نيست ،در اين صورت گناه از آن كسى است كه مرتكب آن شده است.
شيعه نخستين كسانى بودند كه در اثبات صانع به دليل عقل متوسل شدند و احتياجى به اعتماد و استدالل به دور و تسلسل كه نزد
متكلمان و فالسفه معروف است ،پيدا نكردند.
چون مىدانيم كه تسلسل كه يكى از دو الزم باطل 91در مسئله ترتب علل و معلوالت تا بىنهايت است ،خود محل بحث و نظر در
نزد اصحاب فكر مىباشد.
ولى علماى شيعه داليلى بر حدوث عالم و اثبات صانع ،بدون آنكه به داستان تسلسل پناه ببرند ،آوردهاند.
اين معنى را در گفتار امام صادق (ع) مىبينيم كه چون ابو شاكر ديصانى از امام پرسيد :دليل اينكه تو را صانعى است چيست؟
امام در جوابش فرمود:
خود را خالى از اين دو جهت نديدم :يا خودم آن را ساختهام ،يا ديگرى ساخته است؛ اگر خودم ساخته باشم ،باز از يكى از اين دو
معنى خالى نيست؛ يا اينكه خود موجود بود و من آن را ساختم يا معدوم بود و آن را ساختم .اگر بوده و من آن را ساختهام ،در
اين صورت من با بودن آن احتياجى به صنع و ساختن آن نداشتم و اگر معدوم بود ،كه خود مىدانى شىء معدوم نمىتواند چيزى
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به وجود آورد ،پس معنى سوم ثابت شد كه من صانعى دارم كه پروردگار عالميان است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص49 :
بر مبناى همين كالم امام بعضى از متكلمان در اثبات خالق همين بيانات را با شرح و بسط آوردهاند.
بهتر آنست روش جالبى را كه صدر المتألهين بيان كرده است نقل و بررسى كنيم.
صدر المتألهين در تفسير سوره االعلى در تسبيح سوم چنين آورده است:
«اگر كسى بگويد :چرا ممكن نيست كه چيزى از طبايع افالك و كواكب برحسب اوضاع و احوال ،مؤثر در خلق حيوان و در
پيدايش نبات باشد و فاعل مختارى در اين كار دخالت نداشته باشد».
در جواب مىگوييم« :اين امر از نظر عقل محال است .زيرا از نطفه ،كه حيوانات و بدنها از آن متولد مىشوند ،احوالى مختلف
و اعضايى متباين در صورت و كيفيت تكوين مىيابد .شما اگر شمعى روشن كنيد كه از يك طرف مسافتى به اندازه پنج ذرع را
روشن كند ،بايد بهطور حتم از هر طرف پنج ذرع را روشن كند .اگر از يكجهت پنج ذرع و از جهات ديگر نيم ذرع را روشن
كند و هيچ پرده و مانعى هم در بين نباشد ،مثال در اطراف آن هوايى را تكان ندهند و هواى محيط آنجا رقيق يا غليظ نباشد ،در
اين صورت معقول نيست كه يك طرف را تا پنج ذرع روشن كند و جوانب ديگر را كمتر .و ازاينرو مىفهميم مؤثرات طبايع
جسمانى بايد تأثيرى متشابه داشته باشند ،و چون ديديم از بعضى اجزاى نطفه استخوانها درست شد ،و از اجزاى ديگرش اعضاء
و عضالت و عروق و شريانها و ديديم كه از يك جزء بذر برگها و از بعضى شاخه و چوب و پوست و ميوه ،توليد مىشود يقين
مىكنيم كه اين تأثيرها ناشى از فعل طبيعت و ايجاب و اجبار آن نيست بلكه تأثير مؤثرى است كه بالفعل و با علم و اختيار آن را
انجام مى دهد ،و از ناحيه حكيمى است كه در هر جهت و از هر حيث به اقتضاى علم خود به چگونگى منافع و خيرات مؤثر در
اشياء مىباشد و بنا بر حكمت خود مصالح ممكنات را در مواد آنها و اوقاتى كه قضا و عنايت او ايجاب كند ،به وجود مىآورد».
همان گونه كه متكلمان شيعه آثار گرانبهايى از حيث فكر و معرفت ،در تمام موضوعات كالمى ،از خود بهجا گذاشتهاند و عنايت
بىاندازه اى در مسئله اثبات صانع ،توحيد ،عدل ،نبوت ،امامت ،معاد ،و در مسئله اثبات عصمت براى انبياء و ائمه ،با اسلوب و
طريقه منطقى بسيار روشنى از خود نشان دادهاند ،در امورى هم كه ارتباط و اتصالى با اين موضوعات دارد و از مباحث عقلى
محسوب مىشود ،توجه خاصى به خرج دادهاند مانند :قاعده لطف،
 - 90الفصول المختارة ،ج  ،1ص 42
 - 91توضيح عبارت يكى از دو الزم باطل ،به اين كيفيت است كه اگر فرض كنيم صانع من خدا و صانع او خداى ديگر و صانع آن خداى
ديگر و همچنين بازهم خداى ديگر و ديگر و ديگر است ،در اين صورت تسلسل پيش مىآيد .از نظر عقلى چون فرض ما ال نهاية غلط است،
پس تسلسل كه الزمه باطلى در ترتب علل و معلول است ،باطل خواهد بود .و اگر بعد از مدتى تسلسل بگوييم آن خداى آخرين مرتبه به اولى
برمى گردد كه اين فعل نيز الزمه باطل ديگر است ،يعنى دور پيش مىآيد .و بالنتيجه معنايش توقف شىء بر فعل خود مىشود و اين امر
بالطبيعه باطل است -.م.
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فالسفه شيعه ،متن ،ص50 :
قاعده اصلح ،و اينكه انسان مختار است و زمام كارهاى خود را در دست دارد ،وجوب معرفت ،صفات ثبوتى و سلبى خدا ،مسئله
بداء ،مسئله شفاعت ،موضوع وعد و وعيد ،موضوع علم الهى ،مسئله نفى رؤيت ،مسئله اعجاز قرآن ،وضع كودكان در آخرت،
قضيه وحى و موضوعاتى كه مربوط به علم كالم است و علماى شيعه در كتابهاى خود آنها را عنوان كردهاند.
در مسئله توحيد صدها كتاب نوشتهاند ،و تهرانى در كتاب الذريعة در ذيل حرف «ت» به ذكر برخى از آن كتابها پرداخته و بيش
از هفتاد مجلد كتاب را به زبانهاى عربى ،فارسى و اردو؛ در توحيد نام برده است .با وجود اينكه بسيارى از كتب شيعه در توحيد
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از قلم افتاده است.
از آثار گرانبهاى شيعه در توحيد .كتاب االهليلجة معروف به توحيد مفضل است كه مفضل بن عمرو آن را از امام صادق (ع)
روايت كرده است .اين كتاب كه در سال  1332هجرى در مطبعه آداب به چاپ رسيده است يكى از نفايس آثار شيعه و مشتمل
بر اسرار توحيد است ،نكات پرارزشى را در بردارد و از لحاظ شمول و جامعيت تمام جوانب مربوط به توحيد ،اسلوبى منحصر
به فرد دارد و قلب و عقل را باهم تسليم مطالب خود مىكند.
همچنين از آثار جاودان شيعه خطبهها و بيانات جذابى است كه نهج البالغة در خود جاى داده است و از خطبههاى امام على (ع)
است .مثل نخستين خطبه نهج البالغة كه در ابتداى آن مىفرمايد:
اول الدهين معرفته ،و كمال معرفته التصديق به ...
اولين پايه دين شناختن خدا ،و شناختن كامل او و تصديق و ايمان به او است.
همچنين است خطبهاى كه مشهور به خطبه اشباح است 94و خطبهاى كه در آن فرموده است:
«ايها المخلوق السوى» و خطبهاى مخصوص به توحيد كه آن را چنين آغاز فرموده است:
ما وحده من كيفه ،و ال حقيقته أصاب من مثله
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هركس چگونگى براى خدا قايل شد او را يكتا ندانسته ،و كسى كه او را تمثيل مىكند حقيقت او را درك نكرده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص51 :
اين خطبه از خطبههاى بسيار مهم و جامع اصول توحيد است.
[تأليفات شيعه در موضوع امامت]
در موضوع امامت ،تأليفات شيعه فوقالعاده زياد است .صدها كتاب از اعصار نخستين اسالم تا امروز مرتبا نوشته شده و
مىشود .مشهورترين آنها كه چاپ هم شده كتاب الشافى تأليف شريف مرتضى است .اين كتاب قطور است و جامعترين كتابى
است كه در موضوع امامت نوشته شده است.
ديگر كتاب نهج الحق تأليف عالمه حلى است كه عالمه شيخ محمد حسن مظفر نجفى شرحى به نام دالئل الصدق بر آن نوشته و
حواشى و تعليقاتى بر آن افزوده و از مطالب آن دفاع كرده است .كتاب مزبور اخيرا به چاپ رسيده است .كتاب ديگر عالمه بنام
االلفين در امامت و مشتمل بر دو هزار دليل عقلى و نقلى بر امامت على (ع) است.
كتاب ضياء العالمين تأليف شيخ فتونى عاملى ،كتابى بزرگ و قابل توجه است كه هنوز چاپ نشده است.

 - 93الذريعة ،ج  ،4ص 488 -477
 - 94اين خطبه جليل چنين آغاز مىشود :الحمد هّلل الذى ال يفره المنع و الجمود و ال يكديه اال عطاء و الجود  ...سپاس خدايى را كه منع و
امساك ،مالش را نمىافزايد و جود و بخشش ثروتش را نمىكاهد  ...خطبه اشباح :-نهج البالغة با شرح« شيخ محمد عبده» چاپ بيروت،
 ،1307ص 8
 - 95نهج البالغة همان چاپ ،ص  ،198خطبهاى در توحيد.

از مؤلفان متأخر در اين باب ،مرحوم سيد شرف الدهين عاملى است كه كتابى بنام المراجعات دارد و تاكنون چند بار به چاپ
رسيده است.
اينها كه گفتيم غير از تأليفات كالمى است كه در آنها نيز متعرض مسئله امامت شدهاند.
مخصوصا كتابهاى فيلسوف طوسى 96كه عالمه حلى آنها را شرح كرده است از قبيل كتاب شرح تجريد و كشف الفوائد و غيره يا
كتاب كنز الفوائد كراچكى و كتابهاى ديگر.
در موضوعات ديگر كالمى ،مانند :مسئله رؤيت خالق و مسئله جبر و اختيار و مسائل ديگر ،شيعه ،از دورههاى نخستين به بحث
و تحقيق در آنها پرداختهاند .چنانكه خواهيم ديد در ميان تأليفات عده بسيارى از آنها كه شرح حالشان در اين كتاب آمده است،
كتابهايى به بحث در موضوعهاى فوق اختصاص يافته است.
شيعه داراى پديده فكرى سومى ميان اشاعره و معتزلهاند .گويى چون حسابگرى دقيق در مقابل هر دو فرقه ايستاده ،آراء و
نظريات هر دو دسته را با منطق عقلى صرف ،در ترازوى انصاف گذاشتهاند و با براهين عقلى آراء آنها را مىسنجند و آثار و
مظاهر اين محاكمه در آراى بسيارى ديده مىشود ،از جمله آنهاست:
 -1مسئله «حال» كه معتزله به آن معتقدند و خالصه آن به اين شرح است كه مىگويند:
فالسفه شيعه ،متن ،ص52 :
اشياء يا ثابت هستند يا منفى .و ثابت ،در نظر آنها آنست كه بشود از آن خبر داد ،يا آنكه جنسى از موجود يا معدوم باشد؛ و ثابت
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هم بر سه قسم است :موجود ،معدوم و واسطه ،كه اين قسم اخير را حال مىنامند.
اما منفى ،در نظر آنها غير از آن اقسام است و گفتهاند :اشياء قبل از حدوث نيز اشيائند؛ بنابراين جوهرها در حال عدم نيز
جوهرند ،و اعراض در حال عدم نيز عرض هستند .حتى حركت در حال عدم نيز حركت است ،و اشياء در حال عدم موجود
هستند ،گرچه ناشى از فعل خدا نيستند.
شيعه اين گفتار معتزله را رد كردهاند و شايسته است كه رد مزبور مورد اطالع همگان قرار گيرد 98.شيخ مفيد نيز گفته است:
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«احوالى» كه معتزله بدان قائلند قابل تعقل نيست.
« -2اراده كاسبه» ،كه اشعريها آن را در تفسير از صحت عقاب و ثواب و مسئوليت مكلف ،عنوان كردهاند .چون با در نظر
گرفتن عقيده آنها كه مؤثر در افعال انسان فقط خداست ،خواستهاند از اشكال مهمى كه بر آنها ،در اين صورت وارد است ،راه
فرارى براى خود پيدا كنند .زيرا اگر انسان در اعمال خود مؤثر نيست ،پس چرا بايد مجازات بشود و يا چرا بايد به او پاداش
بدهند؟ به اين جهت گفتهاند :مكلفين در افعال خود «قدرت كاسبه» دارند و آن قدرت مدار ثواب و عقاب و صحت تكليف است و
در عين حال معترفند كه اين قدرت اثرى در صدور هيچ فعلى ندارد.
شيعه با اساس اين گفتارها مخالفت كرده و عده زيادى از علماى كالم به رد بر آن اقدام كردهاند.
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فالسفه شيعه ،متن ،ص53 :

 - 96خواجه نصير الدهين طوسى.
 - 97به عبارت ديگر و به تعبير منظومه حاج مال هادى سبزوارى معتزله ثبوت را اعم از وجود و عدم را اعم از نفى مىدانند و معتقدند«
ماهيت» اشياء در حال عدم و حتى پيش از حدوث« ذات» آنها تقرر و ثبوت دارد و مىافزايند هرچند بين ثبوت و نفى حد فاصل و واسطهاى
نيست ،ولى بين وجود و عدم يا ميان موجود و معدوم واسطهاى است كه از آن تعبير به« ثابت» يا« حال» مىكنيم.
 - 98كنز الفوائد ،ص 51
 - 99رد علماى شيعه بر اين عقيده معتزله به طور خالصه چنين است كه :قائل شدن به معدوم ثابت تناقضى منطقى است چه هيچچيز خواه
ماهيت و خواه ذات نمىتواند در عين حال هم معدوم باشد و هم ثابت و متقرر .در قول به« حال» نيز همين تناقض ديده مىشود و نمىتوان
عقال پذيرفت كه صفتى نه موجود باشد و نه معدوم و در عين آنكه اين هر دو نيست« حالتى» بين عدم و وجود حائز باشد زيرا به محض آنكه
بگوييم« حائز حالتى است» حكم به موجوديت آن چيز كردهايم و ديگر نمىتواند معدوم باشد.
 - 100كنز الفوائد ،ص  41 -40و كشف الفوائد ،ص  ( 64 -60اشعريان معتقدند :نيك و بد ،همه امور مخلوق اراده آفريدگار است و بنده«
ناتوان» را هيچ اختيارى نيست .سپس براى رفع اين اشكال كه اگر بنده را اختيارى نيست چرا پاداش و تنبيه مقرر شده است؟ گويند :مكلفان
در اعمال خود« قدرت كاسبه» اى دارند كه مالك پاداش و جزاست ،ولى بىدرنگ مىافزايند اين« قدرت كاسبه» در صدور هيچ فعلى مؤثر
نيست و به اين ترتيب خود بناى مفروض خويش را ويران مىكنند .ويراستار

در مسائل كالمى متعددى نمودارهاى آن را در كتابهاى شيعه در مسائلى از قبيل مسئله قدر ،مقدور ،اراده ،مراد ،جواب اصلح در
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دنيا و امور ديگر مىبينيم.
در قسمت دوم همين كتاب قسمتى از آراء كالمى شيعه را در ضمن بيان شرح حال متكلمان شيعه خواهيد ديد.
آثار علمى شيعه
علماى شيعه در تمام ميدانهاى علمى و فلسفى از قديمترين ايام توجه خاصى داشته و كوشش و حركت فكرى آنها به هر علمى كه
در آن زمان معروف بود متوجه شده است .و در عين حال شور و شوق آنها به فلسفه نظرى ،كالم ،فقه ،اصول فقه ،علوم قرآن،
لغت و ادبيات و غير آنها از ساير علوم مثل رياضيات و فيزيك و پزشكى و فلك با تمام فروع آن ،از قبيل اسطرالب و زيج و
تقويم و رصد و احكام نجوم و امور ديگر نيز متوجه شده است ،همچنانكه در ترجمه و نقل و تفسير مؤلفات بيگانگان نيز
كوششى مخصوص كردهاند.
فعاليت آنها در تأليفاتشان به خوبى بارز و مشخص و منعكسكننده روشهاى علمى و كوشش فكرى آنهاست.
انصاف به ما حكم مىكند كه اقدامات فرهنگى آنها را در ادوار گذشته اسالمى ناديده نگيريم و از سهم شيعه در اين كوشش بزرگ
غافل نمانيم كه چگونه با در نظر گرفتن كليه جنبههاى انسانى و زندگى ،تمدن اسالمى را پىريزى كردند.
سبقت شيعه در كشف حقايق علمى
به راستى موجب شگفتى است كه بسيارى از دانشمندان و متفكران شيعه را مىبينيم كه قرنها از عصر و دوره خود جلوتر رفته و
معلومات و نظريات و آثارى از خود بهجا گذاشته ،حقايق علمى هيجانآورى را كه شبيه به افسانه است عنوان نمودهاند كه اينك
علوم جديد آنها را تأييد و اكتشافات علمى اين عصر آنها را اثبات مىكند .از آن جمله است:
 -1نظريه هشام بن حكم ،متوفى در حدود  199هجرى ،در جسميت اعراض ،از قبيل رنگ و طعم و بو ،و ابراهيم بن سيار نظام
معتزلى كه به اين نظريه مشهور شده آن را از استاد خود هشام بن حكم گرفته است .هشام نخستين دانشمند اسالمى است كه به اين
نظريه
فالسفه شيعه ،متن ،ص54 :
اشاره كرده است و اكنون نظريات علمى جديد آن را تأييد مىكند.
علماى جديد معتقدند نور مركب از اجرام بسيار ريزى است كه از خالء و از اجسام شفاف مىگذرند چنانچه رايحه و بو نيز ناشى
از اجرام بسيار ريزى است كه از اجسام به صورت بخار متصاعد مىشود و غدد بينى را متأثر مىسازد ،همچنين طعم و مزه كه
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آن نيز به صورت اجرام كوچكى است كه مكندههاى زبان از آنها متأثر مىشوند.
 -2جابر بن حيان (حوالى سال  200هجرى) وى نخستين كسى است كه به طبقات چشم اشاره كرد ،پيش از آنكه يوحنا بن
ماسويه متوفى به سال  243هجرى و حنين بن اسحاق متوفى به سال  264به اين مطلب اشاره كنند.
 - 101كنز الفوائد عالمه كراچكى و اوايل المقاالت شيخ مفيد ،از مطالب سودمند نيكويى درباره عقايد كالمى شيعه سرشارند.
 - 102هشام بن الحكم ،ص  ،192تأليف مؤلف اين كتاب.
در اينجا به مناسبت مقام اشاره به حكايتى مى كنم كه خود و جمعى از علما از قبيل مرحوم سيد محمد بهبهانى و حضرت آقاى حاج ميرزا احمد
كفائى و مرحوم امين الضرب و بعضى ديگر كه فعال آنها را فراموش كرده ام مخاطب مرحوم ممتاز الدوله دانشمند فقيد بوديم .ايشان در ضمن
صحبت گفتند :عادت دارم صبحها بعد از نماز صبح قدرى قرآن و بعضى از دعاهاى صحيفه مباركه سجاديه را بخوانم و اين روزها كتابى از
دانشمند آلمانى اينشتين رسيده است كه مطالب آن بسيار دقيق و بر فهم انسان سنگين است و من تا حال چند مرتبه آن را به دقت خواندهام و باز
مىخوانم .ايشان كه آلمانى را بسيار خوب مى دانستند گفتند :مطلبى در آن ديدم كه بسيار عجيب بود و نمىتوانستم آن را درست هضم كنم و
امروز بعد از خواندن قرآن ،صحيفه سجاديه را باز كرده به دعايى رسيدم كه براى من بسيار بسيار مهم و قابل تعمق بود .اول دعا اين است«:
سبحانك اللهم و حنانيك» و فرازهاى آن با كلمه سبحانك شروع مىشود و تا اينجا مىرسد كه سبحانك تعلم وزن السموات ،سبحانك تعلم وزن
االرضين ،سبحانك تعلم وزن الشمس و القمر ،سبحانك تعلم وزن الظلمة و النور ،سبحانك تعلم وزن الفيء و الهواء ،سبحانك تعلم وزن الريح.
مرحوم ممتاز الدوله گفتند :اين نكته كه نور قابل توزين است و مطالبى از اين قبيل از كتاب اينشتين استفاده مىشود .ولى عنوان اين مطلب در
هزار و چهارصد سال تقريبى گذشته به اين صراحت ،در بسيارى از مو ارد كه امروز در نيمه قرن بيستم به تدريج كشف مىشود ،بسيار
عجيب است و من چون علوم ائمه اطهار راه لدنى و الهى مى دانم ،بيان اين نوع مطالب را از سيد سجاد على بن الحسين بن على بن ابى طالب
بسيار طبيعى فرض مىكنم؛ بههرحال مقصودم از نقل اين حكايت كه خود يكى از مخاطبين در منزل مرحوم حاج معين بوشهرى بودهام ،قطع
نظر از اهميت آن ،به مناسبت مقام بوده است -.م.

 -3نظريه جابر بن حيان در صنعت« ،تحويل فلز پست به طال و نقره» .اين معنى يكى از نظريات وهمى بود ،تا جايى كه كسانى
را كه مشغول اين كار بودند به بىعقلى و هوسبازى متهم مىكردند ،تا آنكه علم جديد پس از آنكه براتم مسلط شد ،امكان اين
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صنعت را اثبات كرد.
 -4آقاى دكتر محمد يحيى هاشمى معتقد است مقصود جابر بن حيان از «اكسير» همان راديوم يا يكى از اجسام اشعهدار است.
دكتر محمد يحيى هاشمى چنين مىگويد:
«مطلبى كه موجب اعجاب شده اين است كه جابر مدعى است اين اكسير در تمام كارها
فالسفه شيعه ،متن ،ص55 :
دخالت دارد و اگر خوب دقت كنيم ،خاصه در اين اوقات مىبينيم كشف اجسام اشعهدار كه عنصر مادهاى را تغيير داده و به
عنصر ديگرى برمىگرداند و اتم را خرد مىكند ،تنها نتيجه آن بمب اتمى نبوده بلكه منابعى بسيار قوى و تازه ايجاد مىكند كه
104
هيچوقت به فكر انسانى نمىآمده است.
 -5مسلمانان در اطراف ماهيت «جوهر فرد» و جزء ال يتجزى بهطور تفصيل بحث كردهاند و بيش از هشت قرن پيش ابن سينا
فيلسوف شيعى ،گفته است :هريك از ذرات شبيه به يك عالم متحرك است ،آرى هر ذره متحرك و مركب از چند كره است .فريد
الدهين عطار ،صوفى معروف ،گفته و نوشته است :تمام ذرات عالم در عمل و كارى دايم و مستمر هستند و در هيجان و
شعلهورىاند ،و هر ذره اى خورشيدى است ظاهر و روحى است باطن .پيش از او جابر بن حيان در رسائل خود به اين نكته
اشاره كرده است و تكيهگاه او در اين اظهار ،روشنبينى و فرهنگ باطنى او بوده است .او مىگويد:
«اما جوهر -خدا تو را سالمت بدارد -چيزى است كه پر از خلل بوده و به هر صورت شكلپذير و در او همه چيز هست ،اگر
خورشيد بر آن مستقيم بتابد مىشكافد و ظاهر مىشود ،پس بايد بدانيم كه آن همان نفس جرم فلك منير اعظم است -بزرگ است
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آفريننده آن و مقدس است نامهاى او ».و نيز گفته است« :عالم تكوين شده از خورشيد و مركز است».
علوم امروز اين پديده فكرى را تأييد و ثابت مىكند كه يكذره شبيه به يك مجموعه شمسى است و از خورشيدى كه ستارگانى در
اطراف آن شناورند ،تكوين يافته است و اتم از پروتون مركزى كه موجب پر شدن يا سنگينى آن است و از الكترونهايى كه
سنگينى را سلب مىكنند ،تشكيل يافته است .و الكترونها به دور پروتون مىچرخند .علماى اتم نظريات فوقالعاده مهم خود را كه
تجربه آن را تأييد كرده است ،بر اين مبتنى كردند و از نتايج اين اكتشاف و اين نظريه ،بمب اتمى و چيزهاى ديگر را اختراع
كردند .ويليام هينجز و جون دالتون و روبرت هووستادتر از اين دانشمندان هستند.
گفته شده است كه بهاء الدهين عاملى توانست ذره را بشكافد و بر قوه آن تسلط پيدا كند و در بعضى موارد آن را به كار برد .يكى
از مظاهر آن شمعى بود كه در تون حمامى در اصفهان روشن كرده بود و آن شمع براى گرم نگاه داشتن حمام تا صدها سال
بدون آنكه شمع را عوض كنند ،كافى بود.
چنانكه ساعتى هم ساخته بود كه هميشه حركت مىكرد و احتياجى به كوك كردن مجدد
فالسفه شيعه ،متن ،ص56 :
آن در در دهها سال نبود.
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استاد كمال سنو در مقالهاى در روزنامه النهار لبنانى عجايب موجود در اصفهان را مورد بحث قرار داده و از منارجنبان و از
حمام اصفهان و چيزهاى ديگر نام برده است.
در اصفهان گفتگو از آبهاى گرم هميشگى بود ،مىگفتند اصفهان از آب گرم دايم استفاده مىكرده كه كسى نمىتوانست راز آن را
كشف كند و نمىدانستند از كجا مىآيد و چه چيزى آن را گرم مىكند.

 - 103اين مطلب را در شرح حال جابر در فصل آثار شيعه در شيمى به تفصيل بيان كردهايم.
 -- 104كتاب ملهم الكيميا ،ص 157 -156
 - 105ملهم الكيميا ،ص 162
 -- 106نشريه« اجوبة المسائل الدينية» ،سال  ،4شماره  ،6مورخ جمادى اَلخر  ،1379ص  ،232چاپ عراق ،كربال.

تا آنكه عدهاى از علماى انگليسى به اصفهان آمدند و اين مسئله به نظر آنها عجيب آمد .در مقام جستجو و كشف مطلب برآمدند ،تا
آنكه به جايى رسيدند كه مخزن بزرگى را ديدند كه در سنگى كنده شده بود و آب در آن مىريخت و شمع كوچك سياهى كه روشن
بود ،در آنجا كار گذاشته شده است .علماى انگليسى آن را خاموش كردند و با خود بردند تا راز و رمز آن را كشف و آن را
تجزيه كنند ولى ديگر نه توانستند آن را روشن كنند و نه توانستند ماده آن را بشناسند و حكايت آبهاى گرم در اصفهان در تاريخ
به صورت معمايى درآمد.
از منارجنبان آنجا نيز بحث كرده و نوشته است چون يكى از آنها را تكان بدهند ديگرى نيز تكان مىخورد و سپس اولى دوباره
تكان خورده تمام ساختمان همگى باهم تكان مىخورند و خود آقاى كمال سنو شخصا آن را آزمايش كرده است.
همچنين از مسجد شاه اصفهان بحث كرده مىگويد :اگر زير گنبد آن صحبت كنند ،هفت مرتبه صدا برمىگردد ،يا اگر دست
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بزنند ،هفت مرتبه صداى كف زدن برمىگردد.
بيشتر اين آثار منسوب به شيخ بهائى است.
 -6از آثار شيعه ،نظريات و اختراعاتى است كه كامل بن على صباح عاملى نباطى ( 1935 -1894م) كشف كرده است.
اين اختراعات كه غالب آنها در امور الكتريكى و برق است در بيشتر دولتهاى عالم و در شركتهاى بين المللى ثبت شده است.
اختراعات او از  76اختراع بيشتر و مربوط به آالت الكتريكى و طرز استفاده از الكتريسته در رفع احتياجات عمومى و در
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آبيارى و موارد ديگر است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص57 :
مترجمان شيعه
در نزد مورخان مشهور است كه اقدام به ترجمه و نقل آثار بيگانگان در اوايل دوره بنى عباس مرسوم شد .در آن روزگار كه
عناصر غير عرب پايههاى حكومت را براى بنى عباس استوار ساختند و دشمنان ايشان يعنى بنى اميه را از ميان بردند ،روزى
كه در سايه حكومت بنى عباس ،مىدانى وسيع براى كار به وجود آمد و از آنها فرماندهان ،نويسندگان ،وزرا ،علما ،و طبقات
ديگر ،به وجود آمدند سبب شد كه افكار نژادهاى مختلف در آن دوره به هم رسيدند و برخورد و همكارى بين آنها به عمل آمد.
بديهى و طبيعى است كه هركدام از آنها افكار مناسب را گرفت و يا از افكار خود به آن چاشنى داد و در نتيجه فرهنگى آميخته و
فكرى جديد در آن ميان پيدا شد كه تشنگان را به چشمهسارهاى معرفت كه به خارج از حدود جامعه اسالمى آن روزى مىرفت
راهنمايى كرد.
مأمون عباسى در اين باب از تمام خلفاى بنى عباس كوشاتر بود ،او علما را به نقل فرهنگ بيگانه تشجيع مىكرد ،به آنها احترام
مىگذاشت و دست آنها را در قسمت بزرگى از خزانه دولت باز گذاشته بود .بيشتر كسانى كه متصدى امر ترجمه شدند مسيحيان
بودند و غالب آنها نسطورى و يعقوبى مذهب و عده معدودى از پيروان مذهب ارتودكس بودند.
اما شماره مترجمان مسلمان كم و انگشتشمار بود و غالبا از فارسى به عربى ترجمه مىكردند.
در ميان اين دسته ،مترجمانى شيعهمذهب بودند و چه بسا در عداد نخستين مسلمانانى بشمار مىرفتند كه به ترجمه و نقل آثار
ديگران پرداختند ،از آن جمله بودند:
ّللا محمد بن ابراهيم بن حبيب فزارى كه از باهوشترين دانشمندان در عصر منصور بود و در علم نجوم و ترجمه از
 -1ابو عبد ه
هندى به عربى شهرت داشت.
وى به اشاره و امر منصور دوانيقى كتابى در حركات نجوم از هندى به عربى ترجمه كرد ،به هنگامى كه در سال  772ميالدى
مطابق  156هجرى دانشمندى هندى متخصص در علوم فلكى به بغداد آمد و به حساب معروف به حساب «سند هند» مسلط بود
رسالهاى در علم فلك با خود همراه داشت .رساله مزبور از نوشتههاى قديم در موضوع فلكيات بود و آن را «سيد هانناس»
مىناميدند و نزد عربان به سند هند مشهور شده است .منصور دستور داد آن را ترجمه كنند ،متصدى اين كار محمد فزارى بود.

 - 107روزنامه النهار لبنانى ،سال  ،29شماره  12 ،7301ايلول  ،1961ص 5 -4
 - 108در قسمت بيان شرح حال صباح و جدول اختراعات او مفصل شرح داده شده است.

بعضى گفته اند كه پدرش ابراهيم فزارى مسئول انجام اين كار شد و كتابى نوشت كه منجمان آن را سند هند كبير نام گذاشتند و تا
عصر مأمون مورد عمل بود.
بعدها ابو جعفر محمد بن موسى خوارزمى آن را مختصر كرد و زيج مشهور خود را از روى آن وضع كرد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص58 :
 -2بيشتر افراد خاندان نوبخت غالبا از فارسى به عربى و برخى از آنان از يونانى به عربى ترجمه مىكردند از قبيل:
الف -ابو سهل فضل بن ابى سهل بن نوبخت كه در دوره هارون الرشيد و مأمون زندگى مىكرد و كتابهاى بسيارى از حكمت
ايران باستان را از فارسى (پهلوى) به عربى ترجمه كرده است.
ب -حسن بن موساى فيلسوف كه از مترجمان كتابهاى يونانى به زبان عربى بود 109و عدهاى از مترجمان مانند :ابو عثمان
دمشقى ،اسحاق و ثابت 110نزد او جمع مىشدند.
 -3ابو يوسف يعقوب بن اسحاق كندى معروف به فيلسوف عرب كه والدتش در حدود سال  803ميالدى  185هجرى و مرگش
در  873م 260 -ق اتفاق افتاده است.
در فلسفه و علم و ترجمه در دربار مأمون و معتصم شهرت يافت.
(الهيات) ارسطو را ترجمه كردند.
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و همو با شركت يكى از همكارانش كتاب اثو لوجيا

كندى از بارزترين فالسفه اسالم بود كه عنايتى خاص به علوم بيگانه داشتند .او به ترجمه و نقل و تفسير آنها اقدام كرد و به
حكمت هند و فارس توجه زيادى داشت و بهطور مسلم زبان يونانى را مىدانست .چه او بسيارى از كتب فلسفه را تفسير و
112
بسيارى از آنها را ترجمه كرده است .تا جايى كه ابو معشر او را از حاذقترين مترجمان شمرده است.
 -4ابو على احمد بن محمد بن يعقوب مسكويه از رجال معروف شيعه و از اعالم فالسفه آنهاست .در علوم اوايل تصنيفاتى دارد
و نيز تعليقاتى در منطق و مقاالت مفيدى در اقسام حكمت و رياضيات نوشته است و اطالعات زيادى در باب كتابهاى پيشينيان و
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زبانهاى متروك داشت.
در آشنايى او به زبان پهلوى همين بس كه كتابى در اخالق از پهلوى به عربى برگردانده است.
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 -5ابو ريحان محمد بن احمد بيرونى خوارزمى كه بين  362هجرى تا  1048 -973( 440م) مىزيست و يكى از اركان فكر
رياضى و از اعالم طب ،فلسفه ،جغرافى ،فلك ،تاريخ و غيره بود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص59 :
در خدمت و مصاحبت محمود سبكتكين در هندوستان گردش كرد و چهل سال مصاحب او بود و بسيارى از افكار و عادات و
علوم هند را به عربى ترجمه كرد.
بيرونى قديمترين دانشمندى است كه زندگى هنديان را در عصر خود به وجهى علمى و دقيق منعكس ساخت كه تاكنون براى
عربان و غير آنها باقى مانده است و تا امروز مدرك قابل اعتمادى براى شناختن هند به شمار مىرود.

 - 109الحضارة اْلسالميهة ،ج  ،1ص 319
 - 110الفهرست ،النديم ،ص 251
 -- 111ترجمه فارسى ج  11تاريخ تمدن ويل دورانت ،ص  79عنوان اين جلد از مجموعه تاريخ تمدن كه توسط آقاى ابو القاسم پاينده به
فارسى برگردانده شده :عصر ايمان ،تمدن اسالمى است ،و در  1343شمسى منتشر شده است .ازاينپس هرجا به جلد  11تاريخ تمدن ارجاع
داده شود منظور همان جلد  11فارسى با مشخصات فوق است.
 - 112عيون االنباء ج  ،2ص  ،179چاپ بيروت
 - 113روضات الجنات ،ص 70
 - 114دراسات عن المورخين العرب ،ص 143

در مدتى كه بيرونى در هند بود با هنديان رفت و آمد و معاشرت داشت و به علوم آنها آشنايى پيدا مىكرد و زبان سانسكريت را
ياد مىگرفت .بيرونى كتابهايى از آن زبان به عربى ترجمه كرده است كه بعضى از آنها از جمله كتاب يتنجل 115اكنون موجود
است.
همچنين از ترجمههاى اوست ترجمه آنچه كه در براهين «سدهانه» از روشهاى حساب معروف به نام «سند هند آمده» است كه
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فزارى آن را ترجمه كرده بود.
آثار شيعه در شيمى
شيعه از قديمترين فرقههاى اسالمى است كه به علم شيمى ،در هر دو قسمت آن اشتغال ورزيده و در ترقى آن سهمى بسزا داشته،
آراى مهم خود را در آن علم ابراز نمود.
اگر ما صحبت از شيمى مىكنيم ،مقصودمان توجه به اين نكته است كه شيمى در عصر حاضر چه نقشهايى را به عهده گرفته و
چه تأثيراتى داشته و چگونه تمدن را به پيش برده است .اگر شيمى نبود صنعت بدين پايه نمىرسيد و انسان آن سيطره و تسلطى
را كه اكنون بر عناصر و نيروها دارد تا بدين پايه نمىداشت.
علماى شيعه پايههاى آن را بر مبناى تجربه و امتحان بنا گذاشتند و باالخره توانستند جوهر گوگرد را از زاج استخراج كنند و نام
آن را به عربى زيت الزاج نهادند ،همان گونه كه اسيد نيتريك و تيزاب سلطانى و سود سوزآور را كشف كردند.
آنها نخستين كسانى بودند ،كه با افزودن محلول نمك طعام به محلول نيترات نقره متوجه رسوب كلرور نقره شدند .چنانكه از
تركيبهاى ديگرى از قبيل كربنات پوتاسيوم و كربنات سديوم و چيزهاى ديگر استفاده مىكردند كه در ساختن مواد منفجره،
رنگها ،كود مصنوعى ،صابون ،و چيزهاى ديگر نهايت اهميت را دارد.
از مشهورترين علماى شيعه و قديمترين آنها كه در شيمى تخصص داشتند جابر بن حيان معروف به «صوفى» و پس از او محمد
بن ابو بكر رازى و سپس ابن مسكويه ،طغرايى ،بيرونى
فالسفه شيعه ،متن ،ص60 :
و گروهى از متأخرين شيعه بودند ولى جابر بن حيان اولين شخصيت تاريخى اسالمى در اين علم است .برجستگى او در شيمى
فقط به استخراج و استفاده از آنچه در فوق گفته شد نبود بلكه به ابتكارى دست زد و در اين علم رشته ديگرى را به نام علم
الميزان ابداع كرد و مقصودش اين بود كه معادلهاى از حيث طبايع در بين قواى فلزات و اجسام وجود دارد و براى هر جسمى
ميزانى خاص از حيث طبيعت آن معين كرد .اين عمل جابر ابتداى علم معادالت طبايع فلزات در هر جسم است.
پس از جابر نوبت به فيلسوف كندى رسيد كه توجهى به علم شيمى نمود و در آن تأليفاتى كرد .از جمله :كتاب شيمى عطر و
كتاب التنبيه على خدع الكيمائيين و كتابهاى ديگر.
پس از او محمد بن ابو بكر رازى آمد و در رشتههاى شيمى قديم و جديد به كار پرداخت .او از نخستين كسانى است كه معلومات
خود را در شيمى بر طب منطبق ساخت ،و از جمله كسانى است كه شفاى بيمار را منتسب به فعل و انفعال شيميايى در جسم
بيمار مىدانست.
فضيلت رازى در علم شيمى از اينجا معلوم مىشود كه او شيمى را به چهار قسم تقسيم كرده است :مواد معدنى ،مواد نباتى ،مواد
حيوانى و مواد مشتق.
سپس فلزات را به علت كثرت و اختالف خاصيت به شش دسته تقسيم كرده است.
تقسيم اخير او نشان مىدهد كه تا چه پايه به خواص مواد معدنى توجه داشت و از فعل و انفعال آن مواد مطلع بود و در اين امر
تجربه زيادى داشت.
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رازى به تهيه برخى از اسيدها پرداخت و هنوز روش تهيه او معمول و متداول است؛ مثال جوهر گوگرد را به دست آورد و به
نامهاى زيت الزاج و الزاج االخضر ناميد .همچنين الكل را با تقطير مواد نشاستهاى و قندى تخميرشده به دست آورد و هنگامى
كه در مدارس بغداد و رى به تدريس و طبابت اشتغال داشت ،از الكل در داروخانهها براى تهيه دارو استفاده مىكرد.
چنانچه در حساب تكاثف فرعى اجسام سيال ،يعنى اجزاى غليظى كه از داروهاى رقيق رسوب مىنمود ،مطالعاتى كرد ،و براى
آن ميزان خاصى تعيين كرد و آن را «تكاثف طبيعى» ناميد.
چون رازى تأثيرى بسيار در پيشرفت علم شيمى داشت ،يكى از محققين او را «مؤسس شيمى جديد در شرق و غرب» شمرده
117
است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص61 :
رازى كتابهاى متعددى در شيمى دارد ،از جمله:
كتاب االسرار فى الكيمياء -كه كريمونا در اواخر قرن  12ميالدى آن را ترجمه كرده است و همين كتاب مدتى طوالنى در
مدارس اروپا مورد اعتماد بود .بيكن اين كتاب را مطالعه و به محتويات آن استشهاد كرده است 118.و كتاب خواص االشياء و
كتاب فى اثقال االدوية المركبة.
عالوه بر اينها ،دوازده كتاب ديگر در صنعت« 119تحويل ماده پست به طال يا نقره» دارد و عبارتند از :المدخل التعليمى و
الحجر و االكسير و شرف الصناعة و المدخل البرهانى و االثبات و التدبير و الترتيب و التدابير و الشواهد و نكث الرموز و المحنة
و الحيل.
ديگر كتابى است در اينكه صنعت كيميا به وجود نزديكتر است تا به امتناع و آن را كتاب االثبات نام نهاده است 120.و كتاب سر
االسرار و كتاب فى محنة الذهب و الفضة و الميزان الطبيعى و غيره از مؤلفات بسيار او 121.پس از او دانشمندانى ديگر آمدند و
به كار شيمى همچنين به بحث در وزن مخصوص فلزات اشتغال ورزيدند و در اين كار دقت فراوان كردند تا جايى كه حاصل
كوشش امثال بيرونى با نظر علماى جديد چندان اختالفى ندارد.
ابو ريحان بيرونى براى به دست آوردن وزن مخصوص در مرحله اول جسم را در هوا وزن مىكرد و سپس همان جسم را در
آب وزن مىكرد به اين ترتيب كه جسم منظور را در يك ظرف مخروطى شكل كه در باالى آن در ارتفاعى معين سوراخ شده
بود ،قرار مىداد سپس از روى مقدار آبى كه آن جسم بيرون ريخته بود حجم جسم را معين مىنمود و آب ريخته را هموزن
مىكرد و از وزن جسم در هوا و وزن آبى كه در اثر قرار دادن جسم مزبور در ظرف مخروطى شكل به بيرون ريخته مىشد،
وزن مخصوص آن ماده را به دست مىآورد.
اكنون فهرستى از موادى كه وزن مخصوص آن را بيرونى استخراج كرده است و وزنى را كه علماى اخير اروپا بعد از چند
قرن از وفات بيرونى با اسباب و آالت جديد و دقيق خود در همان مواد معلوم كردهاند ،مالحظه خواهيد كرد و خواهيد ديد كه
چگونه بيرونى بدون اسباب ،ثقل آنها را معين كرده است به طورى كه تفاوت قابل توجهى بين اين دو استخراج نيست.
فالسفه شيعه ،متن ،ص62 :
ماده /ارقام مستخرجه بيرونى /ارقام مستخرجه جديد
طال19 ،26 /19 ،26 /
جيوه13 ،56 /13 ،74 /
مس8 ،85 /8 ،92 /
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برنج8 ،4 /8 ،67 /
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كوشش جابر و ديگران به جنبه ديگر شيمى نيز كشيده شد كه آن را به اصطالح خود «صنعت» مىنامند ،يعنى تحويل ماده پست
به طال و نقره .شايد جابر بن حيان از نخستين شيمىدانان در اسالم بود كه به شيمى قديم مشغول شد و به اين عنوان شهرت پيدا
كرد و قسمتى بزرگ از تأليفات او به اين بخش از شيمى بيشتر از بخشهاى ديگر آن متمايل است.
به هرحال جابر پيشواى علمايى است كه بعد از او به اين قسمت از شيمى عالقمند شدند مانند :رازى ،ابن مسكويه ،طغرايى،
مجريطى ،جلدكى و غير آنها از متأخرين؛ چه اينان بر كتابهاى جابر اعتماد داشتند و به راهى كه او رفته بود مىرفتند.
اين نظريه ،يعنى برگرداندن فلزى به طال يا نقره يك نظريه قديمى يونانى است كه مسلمانان پس از يونانيان مجذوب آن شدند و
در رأس همه آنها جابر بن حيان قرار داشت.
جابر دراينباره رسالههاى متعددى نوشت و قواعد و اصول آن را از ترس اينكه مبادا به دست جاهالن افتد ،در كتابهاى متعددى
تقسيم كرد.
گفتهاند جابر باالخره پس از آنهمه كوشش به مقصود خود رسيد و صحت «صنعت» نزد او ثابت شد .النديم چنين مىگويد:
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« ...يكى از مردمان موثق كه در كار «صنعت» دست داشت برايم نقل كرد كه جابر در خانهاى در خيابان باب الشام در كوچه
درب الذهب منزل مىكرد ،و بنا به نقل آن شخص جابر غالبا در كوفه مىزيست و در آنجا به كار اكسير اشتغال داشت زيرا
هواى كوفه سالم بود و چون خانهاى در كوفه خراب شد و هاونى طاليى به وزن تقريبى دويست رطل از آن خانه پيدا شد ،اين
مرد مىگفت :خانه جابر بن حيان در همان محل بود كه اين هاون طال پيدا شد و چيزى جز هاون مزبور در آنجا پيدا نشد و
قسمتى از آن خانه براى حل و تجزيه مواد الزم اختصاص داشت .اين پيشآمد در ايام عز الدوله پسر معز الدوله اتفاق افتاد ،ابو
سبكتكين استادار به من گفت من مأمور تحويل گرفتن آن هاون شدم .النديم ،به عالوه نام گروهى را مىبرد كه به «صنعت»
124
آشنايى داشتند ،و صحت آن نزد ايشان مسلم شده بود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص63 :
در اروپا گروهى بودند كه نظريه جابر را در «صنعت» تأييد ،و از آن طرفدارى و حمايت مىكردند ،و از آن جمله وان هلموت
متوفى به سال  1644م 1054 /ه ق ،بود كه در اين رشته كار كرد و اعتراف نمود كه جيوه را به طال تبديل كرده است.
در سال  1782ميالدى طبيب انگليسى جمس برايس با دو سوده سفيد و سرخ توانست مقدار شصت برابر آنها جيوه را به نقره و
طال برگرداند.
گفته شده است فلزى كه با آن صورت برگردانده بود مورد امتحان قرار گرفت و ديدند كه درست بوده است ولى چون در سال
125
دوم از او خواسته شد كه تجربه خود را تكرار كند عاجز ماند و انتحار كرد.
بااينحال نظريه «صنعت» در نظر گروهى از انديشمندان مانند فيلسوف كندى و ابن خلدون جز اوهام و گمراهى چيزى نيست ،و
تأكيد كردهاند اين كار شدنى نيست و نمىشود هيچ عنصرى را به عنصر ديگر تبديل كرد.
در هر صورت اين طرز فكرى بود كه دلها را به خود جلب مىكرد و آرزوى مردم در قرون متعدد گذشته بود كه در راه تحقق
آن كوشش فراوانى نمودند و دارايى خود را در آن راه صرف كردند و البتهه به طورى كه ظاهر امر مىرساند ،نتوانستند به نتيجه
برسند.
كسانى كه دنبال اين كار مىروند متهم به بىفكرى و هوسبازى مىشوند ولى آنچه در سال  1919ميالدى اتفاق افتاد ،يعنى
شكستن اتمهاى نيتروژن و تبديل آن به ذرات اكسيژن و هيدروژن ،نظر ما را درباره اين انديشه عوض كرد و ثابت كرد كه
ممكن است عنصرى را به عنصر ديگر تبديل كرد :چنانكه عمال اين كار انجام شد و پس از آن واقعه ،تجربههاى متعددى در كار
خرد كردن اتم و شكستن ذره از طريق پرتاب اشعه آلفا يعنى هستههاى هليوم و اجسام سبكتر از آن ،همچنين مؤثرتر از آنها
عبارت بود از پروتونها يعنى هستههاى هيدروژن ،آنهم پس از آنكه به آنها سرعت بسيار فوقالعاده داده شد ،ميسر گرديد و
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باالخره توانستند ذره را بشكنند و آن را به عناصر ديگرى تبديل كنند ،مثل تبديل هيدروژن به عنصر هليوم و تبديل سديوم به
منيزيوم و همچنين ليتيوم و بورون به هليوم .پس موضوع تبديل عناصر به يكديگر امروزه امرى محقق است.
براى توضيح بيشتر:
اگر به مقدارى از پروتونهاى موجود در هسته اتمى سرب عالمت (پ) بدهيم و به مقدارى از نوترونهاى همان ذره سرب عالمت
(ن) بدهيم فرمول هستهها [پ -ن] خواهد بود .مثال اگر خواستيم تعداد پروتونها را از (پ) به (پ +الف) زياد كنيم ،بايد هسته
فالسفه شيعه ،متن ،ص64 :
هيدروژن در هسته سرب داخل شود ،به شرط آنكه عدد الكترونها ثابت بماند .براى تحقق اين مطلب بايد پروتونها با سرعت
فوق العاده و بسيار زياد به طرف ذره سرب حركت كنند تا از طريق تصادف و اتفاق ،يكى از پروتونها داخل هسته سرب (ب+
الف) شود و به اصطالح امروز ،بايد براى شكستن ذره آن را بمباران كرد.
به اين طريقه مىتوانيم از سرب طال بسازيم ،يا از جيوه طال به وجود آوريم .زيرا اين دو عنصر «جيوه و سرب» از حيث عدد
پروتونها نزديك به عنصر طال هستند.
ولى نبايد فراموش كرد كه براى ساختن و به دست آوردن يك گرم طال از راه تبديل عناصر بايد هزار گرم طال خرج كرد و
بديهى است كه اقتصاد چنين اجازهاى را نمىدهد.
پس از آنكه علوم جديد صحت تبديل عناصر را به هم ثابت كرد و معلوم شد كه چنين چيزى ممكن است ،شايد بشود گفت كه آن
دسته از علماى پيشين اسالم راهى براى تبديل عناصر به يكديگر پيدا كرده بودند كه تاكنون علوم جديد آن را كشف نكرده است و
نمىتوان همه آن دانشمندان را به خيالبافى و هوسبازى و گمراهى متهم ساخت ،چون مردانى بزرگ و شخصيتهايى برجسته از
پيشروان فكر و تمدن اسالمى از قبيل :محمد بن ابى بكر رازى ،و مجريطى ،ابن مسكويه ،طغرايى و ديگران در ميان آنها ديده
مىشوند.
مخصوصا اينكه در اين قضايا كه پاى تجربه و آزمايش در ميان است اگر كسى تجربهاش به خطا رفت حق ندارد مدعى صحت
اصل قضيه را تخطئه كند زيرا روشهاى تجربه زياد است و ممكن است تجربه يك نفر به خطا برود ولى تجربه ديگرى نتيجه
صحيحى بدهد.
چنانكه امروزه چيزهايى كشف شده است كه قبال به ذهن كسى خطور نمىكرد .مثال اجسام اشعهدارى را كشف كردهاند كه يك
عنصر مادهاى را تبديل مىكند ،و ذره را خرد كرده و مىشكند و نتيجهاش تنها بمب اتمى نيست بلكه منابع بسيار قوى و تازهاى
ايجاد كرده است كه هيچگاه پيش از اين به ذهن كسى خطور نمىكرد.
بههرحال جمعى از علما توجهى به «صنعت -كيمياگرى» داشتند و در آن باب تأليفاتى كردهاند و در پرتو تجربه و امتحان
شخصى خود در اين رشته فعاليتهايى كردهاند .يكى از آنها مجريطى است كه در اين باب تأليفات متعددى دارد .ديگرى جلدكى
است كه به اين امر عنايت بيشترى داشت و ما در ضمن صحبت از جابر حيان ،بعضى از مؤلفات او را كه در علم كالم تأليف
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كرده است ،نام بردهايم.
ديگر طغرايى ،مؤيد الدهين حسين بن على اصفهانى متوفى به سال  515هجرى است كه تأليفى به نام ذات الفرائد در كيميا
127
دارد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص65 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص65
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ديگر شيخ احمد احسائى است كه رسالهاى در «صنعت» دارد ،به نام رسالة فى الصنعة و نيز كتاب شرح ابيات شيخ على بن
ّللا بن فارسى در صنعت كيميا ازوست.
مجد ه
كسانى ديگر مثل شيخ موسى بن محمد على بن مراد خراسانى متوفى به سال  1333هجرى ،رسالهاى به نام رساله برغوثيه ،در
كيمياى سرخ دارد كه ظاهر آن شكايت از دوران و باطن آن در بيان احوال جيوه و بيان كيفيت تركيب جيوه است ،و رساله
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ديگرى به نام رسالة البتول العذراء در كيميا ،كه هر دو رساله به صورت رمز و اشاره نوشته شده است.
آثار علماى شيعه در فلكشناسى
قصد ما ورود كامل در تاريخ علم فلك در اسالم نيست ،و نمىخواهيم ابتداى زمانى را كه ترجمه كتب فلكى يونانى و غير آن به
عربى انجام شده معين كنيم يا علل و عواملى را كه سبب شد مسلمانان اقدام به مطالعه در علوم فلك كنند شرح دهيم ،زيرا اين
مراحل ما را از مقصود و موضوع دور مىكند.
ولى مسلم است كه بنى عباس نخستين كسانى بودند كه به علوم فلكى عنايتى مخصوص از خود نشان دادند ،خاصه منصور
دوانيقى كه مترجمان را به خود نزديك ساخت و به احكام نجوم عمل كرد و عالقهاش به اين علم به قدرى شديد بود كه بعضى از
دانشمندانى را كه در اين علم كار مىكردند و در علوم فلكى تخصص داشتند ،مثل نوبخت ايرانى ،مؤسس خانواده نوبختى شيعه،
به مصاحبت خود پذيرفته بود.
اين امر يكى از عوامل اصلى بود كه علما را به طرف تعليم و تعلم فلكشناسى و به ظواهر آن و آنچه متعلق به حركات ستارگان
و زمين و خورشيد و غيره است ،تشويق كرد.
همين امور بود كه اهتمام علما را نسبت به فلكشناسى و تعمق در آن برانگيخت و باالخره از عقايد يونانيان ،كلدانيان ،هنديان ،و
سريانيان و فارسيان اطالع يافتند ،و كتابهاى آن ملل را به عربى ترجمه كردند و اضافات مهمى بر آن افزودند و اگر اين اضافات
نمىبود چه بسا علم هيئت ،امروزه به اين پايه نمىرسيد ،علماى شيعه در اين ميدان بيش از ساير طوايف اسالمى شركت داشتند و
آثار آنها برجستهتر و بارزتر بود ،زيرا در رصد و زيج و تقويم و ستارهشناسى و پيشگويى و امور ديگر ،كه از فروع علم فلك
است كار كردند.
همچنان كه در تهيه آالت رصدى به انواع مختلف آن از قبيل اسطرالب كه خود آن انواعى از قبيل مسطح ،مبطخ 130،تام ،هاللى
و اشكال ديگر دارد و نيز در ديگر آالت مثل
فالسفه شيعه ،متن ،ص66 :
لنبه ،و حلقه اعتدالى ،ذات االوتار ،و حلقهدار و دو گوشه ،جيبدار و ذات السمت و االرتفاع و غيره سخت كوشيدند.
شيعه در تمام اينها كه گفتيم تأليفاتى دارد ،همچنانكه شيعيان به آراء و نظريات جديدى در فلكشناسى رسيدند كه قبل از آنها
نشناخته و مجهول بود و مواد و معلومات بسيارى بر علم فلك اضافه كردند ،و در رشد و نمو اين علم و پختگى و نضج آن
مشاركت كرده سهيم شدند.
ابو ريحان بيرونى كه از علماى شيعه است نظريه سادهاى براى تعيين مقدار محيط زمين دارد ،وى اين نظر را در آخر كتاب
131
اصطرالب خود نوشته است:
«شناختن آن راه مبتنى بر وهم ولى از راه برهان صحيح است و عمل كردن و رسيدن به نتيجه در آن مشكل است زيرا
اسطرالب كوچك است و مقدار چيزى كه مبناى ما در اسطرالب است نيز كم است و كيفيت آن اين است كه بر كوهى مشرف بر
دريا يا مشرف بر زمين صاف باال رويم و شاهد غروب خورشيد باشيم در اينجا شيبى كه ياد كرديم ديده مىشود پس از آن مقدار
عمود آن كوه را تعيين كرده و در جيب مستواى تمام شيب موجود ضرب مىكنيم و مجموع آن را بر جيب معكوس همان شيب
تقسيم مىكنيم ،خارج قسمت را در بيست و دو ضرب و سپس بر هفت تقسيم مىكنيم ،نتيجه معادل با مقدار زمينى است كه ارتفاع
كوه بدان اندازهگيرى شده است .از اين شيب و كميت آن تجربهاى نداريم ولى آنچه ما را بر نقل اين روش و طريقه جرأت داد
مطلبى است كه ابو العباس نيريزى از ارسطو حكايت كرده است كه بلندترين ارتفاع كوهها پنج ميل و نيم است ،مقدارى كه قطر
زمين را به وسيله آن به سههزار و دويست ميل تقريبا به دونيم كرده است».
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به مقت ضاى حساب مزبور الزم است در كوهى كه ارتفاع آن بدين اندازه است شيبى تقريبا به اندازه سه درجه وجود داشته باشد.
در امورى از اين قبيل بايد به تجربه پناه برد و در صورت صحت ،بر آن اطمينان كرد .نللينو اين طريقه را كه معروف به قاعده
132
بيرونى است شرح داده است.
شايد بيرونى نخستين كسى است كه اشاره به چرخيدن زمين بر محور خود نمود 133،پيش از آنكه گاليله ايتاليايى (متوفى به سال
 1642ميالدى) به حركت زمين معتقد شود .البتهه همه مىدانيم كه گاليله را به سبب همين عقيده به محكمه تفتيش عقايد جلب
كردند و مجبور شد بهطور آشكار اعالم كند كه زمين نمىگردد 134.شايد يك نفر ديگر از علماى فلكى شيعه ،پيش از بيرونى
حركت زمين را مطرح كرده باشد و او ابو سعيد احمد بن محمد ،عبد الجليل سجزى
فالسفه شيعه ،متن ،ص67 :
است كه در نيمه قرن چهارم هجرى ،مرد كاملى بود .او اسطرالب زورقى را كه مبتنى بر فرضيه حركت زمين است كشف كرد
135
و اينكه فلك و هرچه در آن است ،به استثناى ستارگان هفتگانه ،ثابت هستند.
دليل كافى بر آنكه توجه به امر فلك مورد نظر شيعه بوده اين است كه آنها زودتر به اين علم توجه نموده و در آن كار كردهاند و
درحالىكه اين علم هنوز در مراحل اوليه خود بوده؛ قديمىترين كسى را كه از اين دسته مىشناسيم ،ابو اسحاق ابراهيم بن حبيب
فزارى متوفى به سال  161هجرى ( 777ميالدى) است .او نخستين كسى است كه در اسالم اسطرالب را به كار انداخت و
اولين كسى است كه در آن موضوع دست به تأليف زد و كتابهاى در اسطرالب دارد به نام كتاب العمل باالصطرالب ذوات الحق
و كتاب العمل باالصطرالب المسطح.
اسطرالب واژهاى يونانى است كه از كلمه «اسطرالبون» گرفته شده است و به معناى آئينه ستاره است (اسطر به معناى ستاره و
البون به معناى آئينه است) .گفتهاند كه اصل اين كلمه فارسى و به معنى ستارهياب است.
اسطرالب اقسام بسيارى دارد .دستهاى از آنها داراى حلقههايى است كه از دايرههاى مسى تركيب يافته است ،يعنى دايره نصف
النهار ،دايره معدل النهار ،دايره منطقة البروج ،دايره عرض ،دايره شب .اشكال ديگرى به نام مسطح و تام ،كروى و هاللى و
غيره نيز دارد.
فزارى كسى است كه زيج را بر مبناى سالهاى عربى ترتيب داد و نخستين كسى است كه در امر زيج به نثر و نظم تأليف دارد.
قصيده مزدوجه او كه به جاى زيج مورد استفاده قرار مىگيرد و شرح آن در ده جلد است ،قصيده مشهورى است.
ّللا جابر بن حيان متوفى در حدود سال  200هجرى است.
يكى ديگر از آنها ،ابو عبد ه
او هم در اسطرالب و در زيج تأليفاتى دارد كه عبارتند از :كتاب الجامع فى االصطرالب و كتاب الزيج و شرح مجسطى .شرح
مجسطى از روى نسخه خطى موجود در دانشگاه كريس كريستى در آكسفورد و نسخه خطى ديگرى كه در كتابخانه بودلين و
نسخه ديگرى كه در دانشگاه كمبريج است به التين ترجمه شده است.
ديگر ابو حنيفه احمد بن داود دينورى است (متوفى در حدود سال  282هجرى 895 -ميالدى) از متقدمين علماى شيعه است كه
در علم فلك و هندسه و حساب شهرت يافت؛ او زيجى دارد كه به نام خود او به زيج ابو حنيفه معروف است و كتابى هم در مورد
رصد اصفهانى نوشته است.
ديگر كتاب االنواء او است ،كه ابو حيان توحيدى ،در مورد آن گفته است اين كتاب داللت بر آن مىكند كه مؤلف آن بهره
بسيارى از علم نجوم و اطالعى از اسرار فلك داشته است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص68 :
ديگر ابو زيد احمد بن سهل بلخى متوفى در حدود سال  322هجرى است .ياقوت در معجم در مورد او گفته است كه در علم
فلسفه تعمق بسيار داشت و بر اسرار علم نجوم و هيئت آگاه و مسلط بود و در علم طب و طبايع تفوق يافت و در اصول دين بحث
كامل و استقصاء فراوانى نموده است .تأليفى دارد به نام شرح كتاب السماء و العالم الرسطو كه آن را به ابو جعفر خازن هديه
 - 132تراث العرب ،ص 97
 - 133همان كتاب97 ،
 - 134عبقرية العرب ،ص 56
 -- 135عبقرية العرب.

كرده است و كتاب صور االقاليم كه بزرگترين منبعى است كه اسطخرى به آن رجوع كرده است .مقدسى در مورد آن گفته است:
ابو زيد در اين كتاب راههاى معروف را به رنگ سرخ و شنهاى طالئى رنگ را به رنگ زرد ،درياهاى شور را به رنگ سبز،
نهرها را به رنگ آبى و كوههاى مشهور را به رنگ تيره نشان داده است .مطهر بن طاهر مقدسى هم كتابى بر منوال كتاب او
نوشته است 136،و كتاب ديگرش ما يصح من احكام النجوم است.
استاد طوقان در كتاب خود به نام تراث العرب العلمى او را در عداد كسانى كه در علم فلك تأليفاتى دارند و رصد و زيج
ساختهاند ،آورده ولى او را فقط به عنوان بلخى نام برده است 137.و يكمرتبه ديگر در مورد بيان زيجهاى مشهور ،او را به نام
138
ابو البلخى ضبط كرده است .شايد كلمه زيد در چاپ از قلم افتاده است و مقصودش ابو زيد بلخى بوده است.
ديگر از علماى فلك ابو محمد حسن بن احمد بن يعقوب همدانى صنعانى است كه در زندان صنعاء به سال  334هجرى وفات
كرد .او از مشهورترين علماى عرب در فلسفه و رياضيات و طبيعيات و جغرافى و فلك و ادبيات و تاريخ و ديگر علوم بود و
كتاب سرائر الحكمة از اوست و غرض او در اين كتاب معرفى علم هيئت افالك و اندازههاى حركتهاى ستارگان و توضيح احكام
نجوم و بيان تمام اقسام و انواع آن است .او را زيج مشهورى است معروف به زيج همدانى كه اهل يمن به آن اعتماد
مىكردند 139.و در كتاب االكليل خود كه در مورد انساب حمير و روزگار پادشاهان آنها نوشته است شمهاى از اصول احكام
نجومى را آورده است.
ديگرى ابو سعيد احمد بن محمد بن عبد الجليل سجزى ،يا سجستانى متوفى در حدود سال  1024ميالدى است كه از مشاهير
علماى فلك كه در نيمه دوم قرن چهارم هجرى ظهور كردند ،به شمار مىرفت .اوست كه اسطرالب زورقى را اختراع كرد و
اختراع او بر مبناى فرضيه متحرك بودن زمين و ثابت بودن فلك (با تمام آنچه در آن هست ،غير از ستارگان هفتگانه) مبتنى
است .يك نسخه از رساله اصطرالب او در كتابخانه حضرت امام رضا (ع)
فالسفه شيعه ،متن ،ص69 :
ّللا بن على حاسب نوشته است .كتابهاى ديگرى هم دارد ،از جمله آنها برهان الكفاية
در خراسان موجود است كه آن را براى عبد ه
است كه خالصه و مختصرى از كتاب تحويل سنى المواليد تأليف ابو معشر بلخى است و اين كتاب يعنى تحويل سنى المواليد در
علم نجوم است كه سيد بن طاوس يك نسخه از آن را ديده است .ديگر كتاب الدالئل فى احكام النجوم است و كتاب جامع شاهى او
كه آن هم در نجوم است .در اين كتاب رسائل نجومى و بسيارى از مطالب ديگر را گنجانيده است 140.پدرش محمد بن عبد الجليل
سجزى كتابى به نام كتاب الزايجات (زايچهها) دارد كه يك نسخه آن به سيد بن طاوس رسيده و آن را نيز ديده بود.
ديگر جعفر اسطرالبى است كه عصر و دوره او را نمىدانيم ولى رسالهاى در اسطرالب دارد كه اولش چنين است« :الحمد هّلل
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حق حمده و الصالة على نبيه محمد و آله و عترته».
ديگر كمال الدهين حسن بن على بن حسين فارسى است كه حاشيهاى بر تذكره نصيريه در هيئت دارد كه رسالهاى مختصر است و
142
كتاب تذكره از طوسى است.
ديگر شريف ابو القاسم على بن قاسم قصرى است( .شايد نسبت او به قصر وضاح در بغداد باشد) به گمان ما او از علمايى است
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كه در قرن چهارم هجرى ظهور كرد و قصهاى با «ابو القاسم رقى منجم» دارد كه قفطى آن را نقل كرده است.
سيد بن طاوس در كتاب فرج المهموم او را در عداد منجمان شيعه نام برده است و كتابى به نام حساب ترتيب ساير الكواكب
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السبعة دارد كه آن را سيد بن طاوس ديده است.
ّللا بن الحسين بن احمد بغدادى متوفى به سال  1139ميالدى است .او از علما و
ديگرى بديع اسطرالبى است كه نامش هبة ه
فالسفهاى بود كه از اسباب معرفت استفاده كرد و عالوه بر فلسفه از رياضيات و فلكشناسى نيز اطالع داشت و به ساختن
 - 136الحضارة اسالمية ،ج  ،3ص 7
 -- 137كتاب تراث العرب العلمى ،ص 91
 - 138همان كتاب ،ص 105
 - 139اخبار العلماء ،ص 113
 -- 140شرح حال سجزى در قسمت دوم اين كتاب.
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 -- 142همان كتاب ،ج  ،6ص 36
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اسطرالب شهرت يافت و آنها را خوب درست مىكرد ،لذا به اين شهرت شناخته شد 145.چنانكه به ساختن آالت فلكى ديگر نيز
شهرت داشت .شرح حال او را هريك از قفطى ،ابن ابى اصيبعة ،و اصفهانى در الخريده ،و ابو المعالى خطيرى در كتاب خود
146
زينة الدهر نوشتهاند و استاد طوقان هم در مورد او شرحى نوشته است.
شيخ آقا بزرگ تهرانى در كتاب خود الذريعة در جلد نهم در حرف دال ،آنجا كه از ديوانهاى شاعران شيعه ياد مىكند از او و
ديوان شعرش نيز ياد كرده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص70 :
بديع اسطرالبى مؤلفاتى دارد از جمله الزيج المحمودى است كه آن را به سال  1130 -1129ميالدى به نام محمود ابو القاسم بن
محمد تأليف كرده است.
رساله ديگرى دارد در باب آنچه در كره پايهدار اضافه كرده است .منظور كرهايست مجوف كه از محورها و مفتولها تركيب شده
و مجموعه فلك را نمايش مىدهد و به نام «كره سماوى» معروف است .خجندى سازنده آن ،آن را براى نشان دادن يك عرض
ساخته بود و معتقد بود امكان ندارد كه براى عرضهاى متعدد به كار رود .ولى اسطرالبى در رساله خود امكان استفاده از آن را
148
در عرضهاى متعدد بيان كرده است.
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ديگر غياث الدهين منصور شيرازى است كه كتاب اللوامع و المعارج و همچنين السفير را در هيئت نوشته است.
ديگر ابو الفتح كراچكى است و كتابهاى حجة العالم فى هيئة العالم و نظم الدرر فى مبنى الكواكب و الصور ،و مزيل اللبس و
مكمل االنس در نجوم و ايضاح السبيل فى علم اوقات الليل از آثار اوست.
ديگر مال محسن فيض كاشانى فيلسوف اشراقى مشهور است و كتاب تشريع العالم در بيان هيئت عالم و اجسام موجود در آن و
كيفيت حركات افالك از اوست و كتاب من ال يحضره التقويم و نيز كتاب معيار الساعات كه يك رساله فارسى است از آثار
اوست.
ديگر بهاء الدهين محمد بن حسين عاملى مشهور به شيخ بهايى است و تأليفاتى در اين رشته دارد :كتاب تشريح االفالك كه
شرحهاى متعدد و حواشى مختلفى از طرف علما بر آن نوشته شده است و الصحيفة فى اصطرالب و كتاب اسطرالب به فارسى
كه مختصرى از رساله بيست باب طوسى است و كتاب شرح چغمينى و همچنين حاشيه بر تذكره طوسى در هيئت از تأليفات او
در اين موضوع است.
ديگر محمد بن ابو بكر رازى طبيب و فيلسوف مشهور و مؤلف كتاب هيئة العالم و كتابى در كواكب سبعه است.
ديگر برهان الدهين ابو شجاع محمد بن على بن شعيب بغدادى است كه در شهر حله عراق به سال  560هجرى وفات كرد .او در
149
فرائض (ارث) و حساب و نجوم مهارت داشت.
ديگر كيكاوس بن دسمر ديلمى طبرى است كه كتابهايى در نجوم و كتابى در اوقات پنجگانه نماز دارد.
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از جمله كسانى كه از شيعيان به علم فلك و نجوم پرداختند سيد كاظم رشتى متوفى به سال
فالسفه شيعه ،متن ،ص71 :
 1259هجرى ( 1843ميالدى) است .او از علماى متوغل در فلسفه بود همچنين رئيس فرقه كشفيه منشعب از شيخيه كه از
پيروان شيخ احمد احسايى هستند -آنها يك فرقه معروف شيعىاند كه در آراى آنان نوعى از غلو ديده مىشود.

 -- 145كتاب تراث العرب العلمى ،ص 341
 - 146اخبار الحكماء ،ص  ،222و عيون االنباء ،ج  ،2ص  ،303 -300چاپ بيروت ،و تراث العرب العلمى342 -341 ،
 - 147منظور عرض جغرافيايى فلكى است.
 -- 148كتاب اخبار الحكماء ،ص 222
 - 149الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص 70
 - 150االمل ،قسمت  ،2ص 57

سيد كاظم رشتى شرحى بر رساله اصطرالب شيخ بهايى نوشته است و رسالهاى هم در هيئت دارد كه جزء مجموعهاى از رسائل
151
او در  17ربيع االول سال  1276هجرى چاپ شده است.
ديگر سيد على بن محمد بن على غريضى بحرانى نجفى است كه در سال  1302ه 1884 /م وفات كرده است و در هيئت
منظومهاى دارد كه سيد عدنان بحرانى (متوفى به سال  1341ه 1922 /م) دو شرح بر آن نوشته است .يكى از آن دو شرح
152
آميخته با اصل و ديگرى شرح تنهاست.
ديگر از اعالم شيعه كه در اين علم تأليفاتى دارد رضى الدهين محمد بن حسن قزوينى متوفى به سال  1096ه 1684 /م است كه
از فضالى علما و متكلمين بوده است 153و مؤلفاتى چند در علم فلك و غيره دارد ،از جمله قبلة اَلفاق به فارسى است كه در آن
قسمتهايى از رساله شيخ بهايى را به نام تحقق جهة القبلة نقل مىكند و در تحقيق خود در استخراج قبله از زيج به سهولت و دقت
154
استفاده كرده است.
ديگر شيخ محمد باقر بن محمد تقى مجلسى است ( 1111 -1037ه  1699 -1627م).
البتهه شهرتش ما را از تعريف او بىنياز مىكند .رسالهاى به نام اختيارات االيام و حساب االهلة دارد كه مختصرى به فارسى
155
است.
ديگر احمد بن محمد مهدى معروف به شريف خاتونآبادى است رسالهاى ،در تقويم دارد كه در موقع زيارت مشهد حسين بن على
156
(ع) آن را تأليف كرده است.
ديگر محمد حسين بن محمد على بن محمد حسين حسينى مرعشى شهرستانى متولد به سال  1256ه 1840 /م و متوفى به سال
 1315ه 1898 /م و مدفون در كربالست .او از علماى برجسته شيعه بود و تأليفات او به هفتاد مىرسد و بعضى از تأليفات او
در علم فلك است مانند :الكوكب الدرى فى معرفة التقويم و تقويم الكواكب و مواقع النجوم فى الهيئة و رسالة فى الهيئة الجديدة و
157
رسالة فى استخراج الكسوف و الخسوف و رسالة فى معرفة الهالل و رسالة فى معرفة نصف النهار و اللباب فى االصطرالب.
فالسفه شيعه ،متن ،ص72 :
ديگر زين الدهين بن حسن بن على الحر العاملى متوفى به سال  1078ه 1667 /م است.
كتاب متوسط الفتوح بين المتون و الشروح در علم هيئت از اوست.

158

ديگر حسين بن على بيهقى معروف به كاشفى متوفى به سال  910يا  918ه 1511 /م است .مؤلفاتى بسيار در علوم مختلف
دارد و از آثار او در فلك و نجوم كتابى در هيئت و كتابى در اختيارات نجوم است .به عالوه كتابى در مناقب اهل بيت رسول
159
(ص) به نام روضة الشهداء دارد.
ّللا بن عمر بن بازيار از علماى فلك و نجوم شيعه است كه سيد بن طاوس در كتاب فرج المهموم 160از او ياد
ديگر محمد بن عبد ه
كرده است .او شاگرد حبش حاسب روزى و ابو معشر جعفر بن محمد بلخى بود .ابو معشر بلخى كتاب القرانات خود را به نام
ابن بازيار نوشته است و هريك از النديم و قفطى او را ستودهاند .كتابهاى او عبارتند از :كتاب االهوية در  19مقاله ،كتاب الزيج،
161
كتاب القرانات و تحويل سنى العالم و كتاب المواليد و تحويل سنيها.

 - 151تاريخ علم الملك فى العراق ،ص 269 -268
 - 152همان كتاب ،ص 275
 - 153شرح حال او در فوائد الرضويه ،ج  ،2ص  ،464و روضات الجنات ،ص  551 -550آمده است.
 - 154تاريخ الغلك ،ص 306 -305
 - 155همان كتاب037 -306 ،
 - 156همان كتاب ،ص 307
 - 157همان كتاب ،ص 309 -308
 - 158تاريخ الفلك ،ص 304
 - 159همان كتاب ،ص  136 -135كه آن را از فهرست كتابخانه دانشگاه تهران ،ج  ،3قسمت  ،2ص  823نقل كرده و مؤلفات او را نام
برده است.
 - 160بحار االنوار ،ج  ،14باب نجوم و الذريعة ج  ،16ص 156
 - 161الفهرست ،ص  ،385و اخبار الحكماء ،ص 188

ديگر احمد بن حسن بن ابو الحسن على است و ظاهرا همان است كه به نام فلكى طوسى مفسر مشهور است .كتابى به نام منار
الحق و كتابى به نام شرح التهذيب فى االمامة 162دارد.
او از علماى نجوم است و در اين باب تأليفاتى دارد ،از جمله ريحان المجالس و تحفة المؤانس است كه سيد بن طاوس از او نقل
كرده است .ابن طاوس در كتاب خود ،فرج المهموم چنين آورده است كه« :اين كتاب پيش من است و مطالبى راجع به ستارگان و
اسرار و اختيار آنها دارد ».همچنين ابن طاوس گويد كه از كسى شنيدهام كه او از مصنفان اماميه است .كتاب ديگرى هم به نام
163
انس الكريم دارد.
ديگر ابو النضر محمد بن مسعود عياشى تميمى است كه النديم در مورد او چنين آورده است :از فقهاى شيعه اماميه و يگانه زمان
خود از لحاظ فراوانى دانش بود .كتاب النجوم و الفأل و القيافة و الزجر و همچنين كتاب الطب 164از اوست.
از علماى شيعه در نجوم از اشخاص زير مىتوان نام برد :محمد بن ابى عمير و احمد بن محمد بن طلحه كه طوسى و نجاتى در
عداد كتابهاى او كتاب النجوم را شمردهاند و ديگر ابو القاسم بن نافع و ابو الحسين بن ابى الخضيب قمى و ابو جعفر منجم و
خطير الدهين
فالسفه شيعه ،متن ،ص73 :
محمود بن محمد و ابو نصر حسن بن على قمى و حسن بن محمد بن عاصم محدث كوفى كه مورد اعتماد و وثوق بود ،در بغداد
166
سكونت داشت و كتابهاى متعددى در نجوم دارد 165.و حسن بن سهل بن نوبخت كه كتاب االنوار از اوست.
اما آثار آنها در رصد و زيجها و علوم ديگر بسيار است از جمله :رصد ابو حنيفه دينورى ،كتاب الرصد على بطليموس تأليف ابو
محمد حسن بن موسى نوبختى ،زيج ابن االعلم يعنى شريف ابو القاسم على بن ابو الحسن علوى حسينى ،معروف به ابن االعلم،
رصد ابو ريحان بيرونى كه زيج عاليى و زيج مسعودى هم از اوست .زيج شاهى از حكيم فلكى اوحد الدهين على بن اسحاق
ابيوردى كه تخلص شعرى او انورى بود .رصد مراغه از نصير الدهين طوسى كه رصد ايلخانى هم از اوست و غير از اين دو
رصد نيز دارد .زيج عاليى از نظام الدهين حسن بن محمد بن الحسن قمى نيشابورى ،معروف به نظام اعرج .رصد الغ بيگ كه
دانشمند شيعى غياث الدهين جمشيد كاشانى با كمك صالح الدهين قاضىزاده رومى و قوشچى آن را تهيه كرد .زيج محمد شاهى كه
آن را محمد شاه غازى هندى كه در سال  1161هجرى وفات كرد فراهم ساخته است .اين زيج فارسى است و در شاهجهانآباد به
ّللا جزائرى ،متوفى به سال  1159هجرى تكميل يافت.
تاريخ روز دوشنبه اول ماه ربيع االول سال  1140با نظارت سيد نعمت ه
زيج اصفهان در رصد ستارگان و احكام نجوم به فارسى ،تأليف سيد محمد باقر بن محمد حسن بن بديع الزمان حسينى اصفهانى
167
فلكى مشهور.
اينها كه نام برديم غير از زيجها و رصدهايى است كه در مورد معرفى فلكشناسان شيعه در صفحات گذشته شرح دادهايم .ما در
نظر نداريم آمار تأليفات علماى شيعه را در علوم فلكى تهيه كنيم زيرا اين كار بسيار سخت و پرمشقت است ،بلكه با اشاره به
اعداد درشت شگفت انگيزى از مؤلفات شيعه كه شيخ آقا بزرگ تهرانى در كتاب خود به نام الذريعة در باب ارصاد و زيجها و
اختيارات و رصد و غيره آورده است اكتفا مىكنيم .و اگر تشيع هريك از اينها كه عبارتند از :كمال الدهين ابو سعيد عبد الرحمن
بن احمد بن يونس عدنى ،منجم فاطميان در مصر و ابو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن سهل بن صوفى رازى ،ثابت شود،
چنانكه تهرانى در كتاب الذريعة دومى را به نام ابو على الحسن بن ابو الحسين عبد الرحمن بن عمر صوفى ،متوفى در سال 374
168
هجرى ياد كرده ،و معتقد به شيعه بودن اوست،
فالسفه شيعه ،متن ،ص74 :
با ثبوت تشيع اين دو نفر كه از برجستهترين علماى فلكشناس مسلمان هستند ،169علماى شيعه فضيلت نبوغ در علم فلك و نجوم
را به خود اختصاص داده و بر ديگران تفوق جستهاند.

 - 162االمل القسم ،ص 32
 - 163الذريعة ،ج  ،11ص 341
 - 164الفهرست ،ص 275 274
 - 165بحار االنوار ،ج  ،14باب نجوم.
 - 166الفهرست ،ص  ،385شرح حال غالب كسانى را كه نام برديم در قسمت دوم كتاب نوشتهايم.
 - 167الذريعة ،ج  ،4ص 401 -399
 - 168تهرانى مؤلفات او را هم ياد كرده است كه قفطى آن تأليفات را به پدر ابو على ،يعنى ابو الحسين نسبت داده است.
 - 169الذريعة ،ج  ،11ص  204 -203و ج  ،6ص  401 -399و بحار االنوار ،ج  ،14در باب نجوم .در آنجا كه نام صوفى را برده است
مطلبى نيز آورده است ،كه شيعه بودن او را تأييد مىكند.

قفطى از اين دو دانشمند در كتاب اخبار الحكماء و استاد طوقان در كتاب تراث العرب العلمى به تفصيل ياد كردهاند.
آثار شيعه در پزشكى
كوشش شيعه در علم پزشكى ،كمتر از كوشش آنها در علوم ديگر نيست و آنها در پزشكى همان عنايت را داشتهاند كه در ساير
علوم مبذول داشتند ،و در بررسيهاى خود در اين علم به بعضى از اكتشافهاى پزشكى بىسابقه نايل آمدند و مالحظات و نظرهاى
مفيدى در اين علم ابراز داشتند كه بر پايههاى تجربه و آزمايش استوار بود.
از مشهورترين پزشكان شيعه ،ابو بكر محمد بن زكرياى رازى مشهور است كه شهرت طبى او بر ديگر جنبههاى علمى وى
برترى پيدا كرده ،به اندازهاى كه جنبههاى علمى و فلسفى او تحت الشعاع آن قرار گرفته است.
رازى از نخستين دانشمندانى است كه شيمى و طب را به يكديگر مربوط و شفاى بيمار را در اثر واكنشهاى شيميايى در جسم
بيمار دانست .او نخستين طبيبى بود كه علل و عوامل روانى و روحى را در معالجه و طبابت درك كرد و معتقد بود طبيعت و
مزاج جسم تابع اخالق نفسانى آن است و از گفتههاى اوست كه در كتابهايش آمده است« :طبيب بايد صحت و سالمت را در فكر
بيمار تزريق كند و او را به بهبود اميدوار سازد اگرچه خود مطمئن به سالمت بيمار نباشد ،زيرا مزاج جسم تابع چگونگى حاالت
روانى است».
تأثير وجود اين حكيم بزرگ را از برخى از آثار او از قبيل كتاب الحاوى ،الطب المنصورى ،كتاب االسرار فى الكيمياء و كتب
ديگر او كه اعجاب پزشكان غرب را برانگيخته و به زبانهاى متعدد التين و غيره ترجمه شده است مىتوان دريافت .اين كتابها
مدتى طوالنى در مباحث پزشكى مرجع غربيان در اروپا بود و در شأن او همين بس كه معاصران وى او را طبيب مسلم
مسلمانان دانستهاند ،و گفتهاند او پدر طب عربى 170است همچنانكه مترجمان و شارحان احوال ،او را جالينوس عرب ناميدهاند .و
حتى گفتهاند طب مرده بود جالينوس زندهاش
فالسفه شيعه ،متن ،ص75 :
كرد ،و متفرق بود رازى جمعش نمود ،و ناقص بود ابن سينا آن را كامل كرد .موقعيت رازى به درجهاى بود كه گفتهاند عضد
الدوله ديلمى او را به رياست بيمارستان عضدى بغداد تعيين نمود .از مؤلفات برجسته و چشمگير او در طب كتاب الجدرى و
الحصبة 171است .اين رساله آيتى است در بررسيهاى مستقيم و تحليل و تجزيه دقيق علمى و صحيح در بيماريهاى مسرى و
نخستين كوششى است كه در تعيين فرق بين نتيجه معاينات صورى و تحليل دقيق در بيمارى حصبه و آبله به عمل آمده است.
براى اثبات ارزش اين رساله كافيست كه بدانيم ترجمه اين كتاب بين سالهاى  1498و  1866ميالدى چهل بار به زبان انگليسى
چاپ شده است .اين رساله به چند زبان التين و غيره نيز ترجمه شده و در اين رساله قديمترين توصيف بالينى آبله آمده است .اين
رساله بنا بر گفته سارتون يكى از درخشانترين آثار طب اسالمى است.
اما كتاب الحاوى مشهورترين مؤلفات او در طب است و امتياز اين كتاب در بررسيهاى بالينى است كه قبال شناخته نشده بود.
ماكس مايرهوف مستشرق ،مالحظات بالينى رازى را در  33مورد شمرده است كه غالب آنها مشتمل بر ظرايف و مطالب مفيد
است .مقصود از مالحظات بالينى آنست كه طبيب سير بيمارى و نشانههاى آن را تحت نظر و مراقبت قرار دهد و تغييرات
حاالت بيمار را در نظر بگيرد .به اجماع آراى اطباى بزرگ مسلمان رازى بزرگترين طبيب بالينى (كلنيكى) بود.
رازى تأليفات زيادى در طب دارد كه معادل نيمى از تأليفات او در موضوعات علمى ديگرى است و مجموع آنها از دويست و
بيست جلد تجاوز كرده است .ولى متأسفانه دسترسى به غالب آنها نداريم زيرا بسيارى از آنها در پيشامدها و حوادث از بين رفته
است ،همان حوادثى كه كشورهاى اسالمى را گرفتار ساخت.
ديگر از علماى شيعه در طب ابو على بن سينا است كه شهرت عالمگير او ما را از معرفى و تعريف او بىنياز نموده است.
سيطره علمى و فلسفى ابن سينا بر افكار علما ،از متقدمين و متأخرين چنان بود كه به او لقب ارسطو و بقراط اسالم دادهاند .ابن
سينا مطالبى بر طب افزود كه پيش از او شناخته نشده بود و اين عبارت و بيانى كه در حق او گفته شده است «طب ناقص بود،
ابن سينا آن را كامل كرد» ،به تمام معنى صحيح و كامال بر او منطبق است .او اولين كسى است كه التهاب قشر روى بدن را
بهطور بسيار صحيح توصيف كرده و ميان اين التهاب با التهاب قشر دوم فرق گذاشت و همچنين آن را از بيماريهاى مشابهش
جدا كرد .باز او نخستين كسى است كه بين فلج صورت ناشى از عامل داخلى در مغز و فلج
فالسفه شيعه ،متن ،ص76 :
 - 170اگر گفته مىشد :پدر طب اسالمى درستتر مىبود .ويراستار
 - 171كتاب الجدرى و الحصبه رازى را مترجم ،چند سال پيش ،به تقاضاى آقاى دكتر محمود نجمآبادى ترجمه و به ايشان تقديم كرد -.م.

ناشى از سبب خارجى فرق گذاشت .همچنين ميان داء الجنب و درد اعصاب بين دندهها و ميان دمل كبدى و التهاب سينه فرق
قايل شد .چنانكه سكته مغزى را كه در نتيجه زيادى خون عارض مىشود به خوبى توصيف كرده است و نظريه او در اين زمينه
برخالف عقيده يونانيان بود .هموست كه به سرايت سل ريوى اشاره كرده و نخستين كسى است كه معتقد شد بيماريها به وسيله
آب و خاك منتقل مىشوند و اوست كه به وجود كرمك كه امروز آن را آنگلوستوم مىنامند پى برد و چند قرن پيش از دوبينى
ايتاليايى به اين كشف نايل آمد .تمام مؤلفان در موضوع انگلها در تأليفات جديد خود و نيز مؤسسه راكفلر اين نظر را پذيرفتهاند.
ّللا در كتاب خود الطب العربى مىنويسد »:در اين
ابن سينا عوارض سنگ مثانه را طورى توصيف كرده است كه دكتر خير ه
عصر جديد بر ما مشكل است در مورد اين عوارض چيزى بر گفته ابن سينا اضافه كنيم».
ابن سينا بيماريهاى پوستى و نيز تناسلى را بهطور بسيار دقيقى توصيف و شرح كرد ،همچنانكه ناراحتيهاى عصبى را نيز مورد
بررسى قرار داد و به برخى از حقايق درونى و روانى آشنايى يافت .عقيده ابن سينا بر اين بود كه بعضى از عوامل نفسانى و
عقالنى مثل كودنى يا ترس يا ناراحتى و تشويش و يا خوشحالى و چيزهاى ديگرى از اين قبيل تأثير بسيارى در اعضاى جسم و
در وظايف اعضاء دارد ،ازاينرو وى در معالجه بيماران خود به روشهاى روان درمانى پناه مىبرد.
ابو على سينا كتابهاى بسيارى در طب نوشته است و از جمله كتاب قانون است كه آن را در نوزدهسالگى نوشت و كتاب
مشهورى است در طب كه دانشگاههاى شرق و غرب با آن آشنايى دارند و در چهارده مجلد است .شهرت اين كتاب ازآنجهت
است كه بسيار منظم و با سبكى نيك نوشته شده و در عين حال هرآنچه مورد احتياج طبيب هست در آن آمده است و به همين
علت مهمترين مرجع طبى در قرون وسطى بود و در مدارس شرق و غرب تدريس مىشد .ژرار كريمونى آن را در طليطله
ترجمه كرد ،آنجا كه بسيارى از كتابهاى عربى به التينى ترجمه شده بود؛ و هنوز ترجمه التينى آن كامال پخش نشده بود كه با
شهرت زيادى روبرو شد و به لهجههاى محلى مثل لهجه قطلونى و فرانسوى هم ترجمه شد و در اروپا نيز مورد توجه علما قرار
گرفت و ترجمه التينى آن  15مرتبه ميان سالهاى  1473و  1500م چاپ شد و تا اواسط قرن  17ميالدى مورد اعتماد اغلب
دانشگاههاى اروپا بود.
اين كتاب در مدت چند قرن به نظر علماى طب عرب و ايرانى و التين بهترين كتاب طب بود .كتاب قانون همراه با كتاب النجاة
ابن سينا در سال  1593ميالدى در رم نيز چاپ شد و اين دومين كتاب عربى است كه در رم به چاپ رسيد.
علماى شيعه از همان دورههاى سابق به علم طب اهميت زيادى داده و به آن عنايت
فالسفه شيعه ،متن ،ص77 :
مخصوصى داشتهاند.
شايد جابر بن حيان از نخستين شيعيانى بود كه به علم طب توجه كرده است .به طورى كه مىدانيم جابر بن حيان پانصد رساله و
كتاب در طب نوشته است كه بعضى از آنها عبارتند از :رسالة فى الطب ،كتاب السموم ،كتاب المجسة (نبض) و كتاب التشريح
فى الطب.
ديگر از علماى شيعه كه به طب اشتغال داشتند ابو جعفر احمد بن محمد بن عيسى القمى است كه از فقها و دانشمندان شيعه بود و
در طب كتابهايى به نام كتاب الطب الكبير و كتاب الطب الصغير 172دارد.
ديگر ابو على حسن بن فضال از علماى شيعه و از ياران حضرت امام رضا (ع) است كه كتابى به نام كتاب الطب 173دارد.
ديگر ابو النضر محمد بن مسعود عياشى تميمى است كه النديم در مورد او گفته است:
«او يگانه زمان خود از حيث وسعت دانش بود» و كتابهايى به نام كتاب الطب و كتاب النجوم دارد.
ديگر ابو يوسف يعقوب بن اسحاق كندى فيلسوف مشهور عرب است كه در حدود سال  260هجرى وفات كرده است .او به علم
طب و ديگر علوم اشتغال داشت و در علم طب در حدود  25تأليف دارد كه قسمتى از آنها عبارتند از :كتاب الطب البقراطى،
كتاب فى علة نفث الدم (خونريزى) ،كتاب تدبير االصحاء ،كتاب فى قدر منفعة صناعة الطب ،كتاب فى وجع المعدة و النقرس،
كتاب كيفية الدماغ ،كتاب فى بحارين االمراض ،كتاب اشفية السموم.
 - 172الفهرست ،ص 312
 - 173همان كتاب ،ص 312

ديگر ابو زيد احمد بن سهل بلخى است كه در حدود سالهاى  244و  352ه مىزيست.
اين دانشمند معلومات و اطالعاتى جامع در فلسفه و فلك و طب داشت .كتاب معالج االبدان و االنفس در طب از اوست كه
معروف به المقالتين است.
ديگر ابو على بن مسكويه است كه در حدود سالهاى  325و  421هجرى مىزيست.
كتاب االشربة ،كتاب تركيب الباجات ،كتاب االدوية المفردة و كتاب البهق از اوست.
گروه بسيار ديگرى نيز از شيعيان بودند كه به علم طب اشتغال داشتند از جمله:
ابو الفتح كراچكى ،و امير غياث الدهين منصور بن صدر الدهين شيرازى است كه كتاب معالم الشفاء و الشافية از اوست و نيز كمال
الدهين اربيلى و شيخ حسين بن شهاب الدهين بن حسين كركى عاملى است كه كتابها و رسالههاى بسيارى در طب دارد ،و شيخ
حسين بن محيى الدهين بن عبد اللطيف بن ابى جامع عاملى را نيز كتابى در طب است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص78 :
آثار شيعه در رياضيات
عنايت و توجه شيعه به رياضيات كمتر از عنايت و توجه علماى ديگر در اين باب نبود .علماى شيعه قسمت بسيارى از كوشش
خود را صرف رياضيات كردند و به حساب و جبر و هندسه و ديگر علوم رياضى پرداختند .گروهى از رياضيدانان كه پيشاهنگ
رياضيدانان ديگر بودند در ميان شيعه پديد آمدند و در رياضيات تأليفاتى كردند كه برخى از تأليفات آنها قرنها مرجع طالب علوم
بود.
برخى از رياضيدانان شيعه عبارتند از:
 -1ابو جعفر احمد بن يوسف بن ابراهيم مصرى كه كاتب آل طولون بود ،و در حساب و نجوم و هندسه شهرت داشت .كتابى در
حساب به نام النسبة و التناسب دارد و همچنين تعليقاتى دارد بر نظريه مناالوس در مورد اجزاى دو ضلع مثلث كه از يك رسم به
وجود مىآيد و خط قاطعى آن را قطع مىكند.
 -2ابو سعيد احمد بن محمد سيستانى است ،متوفى در حدود سال  1030ميالدى ،كه از چهرههاى درخشانى بود كه در پيشرفت
علم فلك و رياضيات سهمى به سزا داشت و در مقاطع مخروط و تقاطع آنها با دواير تحقيقاتى دارد ،همچنين در تقسيم زاويه به
سه قسمت متساوى به توسط تقاطع دايره نيز بحث كرده است.
مجله ازيس در سال  1926ميالدى مباحثى از آن را در تقسيم زاويه به سه قسم و در ايجاد هفت ضلعى منتظم آورده است.
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 -3على بن احمد عمرانى موصلى ،متوفى در حدود  344ه 955 /م است .اين دانشمند به علم حساب و جبر و هندسه و
فلك شناسى مشهور بود .از آثار او شرح كتاب الجبر و المقابله از ابو كامل شجاع بن اسلم حاسب مصرى است كه در قرن سوم
هجرى (ميان سالهاى  850و  930ميالدى) مىزيست.
 -4ابو يوسف يعقوب بن اسحاق كندى است كه در حدود سال  260 -185هجرى مىزيست .او همان فيلسوف معروفى است كه
در علم حساب كتابهايى دارد از جمله :رساله المدخل الى االرثماطيقى ،و رسالهاى در حساب هندى ،كتابى در تأليف اعداد و
رسالهاى در كميت مضافة و غيره است .چنانكه كتابهاى بسيارى در هندسه دارد :كتاب اغراض كتاب اقليدس ،كتاب اصطالح
اقليدس ،كتابى در تقريب دايره ،كتابى در تقسيم مثلث و مربع ،كتابى در تقسيم دايره به سه قسمت و كتابهاى ديگر.
 -5ابو حنيفه احمد بن داود بن و تند دينورى ،متوفى در حدود سال  290هجرى
فالسفه شيعه ،متن ،ص79 :

 -- 174كتاب تراث العرب العلمى ،ص  242و همين كتاب در قسمت شرح احوال او.

است .او از جمله دانشمندانى است كه به تمام موجبات و اسباب معرفت و فلسفه آگاهى داشت و حسابدار و مهندس و گياهشناس و
فلكشناس بود .از تأليفات او در جبر و مقابله و حساب :كتاب فى حساب الدور ،كتاب البحث فى حساب الهند ،كتاب الجبر و
المقابله و كتاب الجمع و التفريق است.
 -6ابو الفتح كراچكى متوفى به سال  449هجرى است .او از علما و دانشمندان نامدار رياضى و همچنين از متكلمان و فقيهان و
فلكشناسان معروف بود و آثارى هم در رياضيات دارد از قبيل :كتاب فى الحساب الهندى و ابوابه و عمل الجذور و المكعبات
باقسامها.
 -7ابو العباس احمد بن طيب سرخسى كه در سال  286هجرى كشته شد و از -برجستهترين شاگردان كندى در فلسفه و علوم
رياضى بود .كتابى به نام كتاب االرثماطيقى در اعداد و جبر و مقابله دارد.
گروهى از علما و دانشمندان شيعه كه در رياضيات كار كردهاند عبارتند از:
 -1محمد بن ميسر بغدادى متوفى به سال  618هجرى است كه قفطى درباره او گفته:
«او مردى دانشمند و فاضل و به علوم قدما و هندسه و فلسفه و نجوم و حساب و فرائض آگاه بود».
 -2ابو محمد همدانى كه در سال  334هجرى مىزيست و از دانشمندان برجسته در رياضيات و فلكشناسى بود و كتاب االكليل
فى تاريخ اليمن و اذوائها از اوست.
 -3غياث الدهين منصور شيرازى متوفى به سال  940هجرى است و كتاب االساس فى الهندسه و رسالة الجهات الست از اوست.
 -4حكيم مهدى نراقى است كه بين سالهاى  1128و  1209هجرى مىزيست و رسالهاى در حساب دارد كه پسرش احمد نراقى
صاحب كتاب المستند در فقه آن را شرح كرده است .همچنين كتاب تحرير االشكال در ترجمه تحرير طوسى از اصول اقليدس از
اوست.
 -5ابو العالء محمد بن احمد معمورى بيهقى است كه تهرانى در كتاب خود الذريعة فى مؤلفى الشيعة از او ياد كرده است .او از
فالسفه و رياضيدانان بود و به رياضيات اشتغال داشت و در دقايق و رموز مخروطات تصنيفاتى دارد چنانكه در حيل و اثقال
«فيزيك و مكانيك» هم تأليفاتى دارد .از آثار او در رياضيات كتاب الحساب و الجبر و المقابله است 175.او در سال  485هجرى
176
كشته شد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص80 :
 -6محمد باقر زين العابدين يزدى كه در سال  1047زنده بود .تعليقاتى بسيار بر كتابهاى هيئت طوسى و نيز كتابى به نام عيون
177
الحساب دارد.
 -7محمد حسين بن محمد على حسينى مرعشى شهرستانى كه بين سالهاى  1256و  1315هجرى مىزيست ،و از علماى
برجسته و مشهور بود .در رياضيات كتاب لب اللباب فى علم الحساب و رسالهاى به نام رسالة فى علم العقود دارد 178.چنانكه
179
رسالهاى هم به نام رسالة فى تدبير الحجر االعظم در شيمى دارد.
ّللا بن سليمان بن وهب كه از خانوادهاى مشهور بود و گروهى از افراد اين خانواده به مقام وزارت
 -8ابو محمد حسن بن عبيد ه
يك عده از خلفاى بنى عباس رسيده بودند.
ّللا از كسانى است كه به پارهاى از علوم مخصوصا هندسه اشتغال داشت و به طورى
اين خاندان به تشيع معروفند .حسن بن عبيد ه
كه قفطى در حق او نوشته است« :او وجودى فاضل در اين علم است» و مؤلفاتى هم دارد از جمله شرح المشكل من اقليدس فى
180
النسبة است.
 -- 175كتاب الذريعة ،ج  ،8ص 7
 - 176ياقوت در معجم االدباء ،ج  ،17ص  ، 225و طوقان در كتاب تراث العرب العلمى ،ص  331شرح حال اين دانشمند را نوشتهاند و
نيز -انباء الرواة ،ج  2و روضات الجنات ،ص 179
 - 177تاريخ علم الفلك فى العراق ،ص 304 -303
 - 178همان كتاب ،ص  308و الذريعة ،ج  ،10ص 142
 - 179اخبار الحكماء ص  113و الفهرست ،ص 381

 -9اسد الدهين صايغ عاملى جزينى است كه از علماى رياضى بود و در بسيارى از رشتههاى علوم رياضى مهارت مخصوص
181
داشت .اين دانشمند استاد شيخ محمد بن مكى عاملى معروف به شهيد اول و عموى پدر او و همچنين پدرزن او بود.
 -10محمد بن حسن حر عاملى صاحب كتاب وسائل الشيعة است كه منظومة فى الهندسه نيز از اوست.
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 -11نجيب الدهين على بن محمد بن مكى عاملى جبعى است كه رسالهاى در حساب دارد.
 -12ناصر بن ابراهيم ديلمى عاملى عيناثى است كه رساله جالبى در حساب دارد.
ولى برجستهترين رياضيدانان شيعه عبارت بودند از:
 -1ابو ريحان بيرونى كه در فاصله  440 -362ه 1048 -973 /م مىزيست .سخاو در مورد او نوشته است« :او بزرگترين
متفكرى است كه تاريخ وى را شناخته است» ،و اسميت در جزء اول از كتاب خود تاريخ رياضيات مىنويسد« :بيرونى از
درخشانترين چهرههاى علماى زمان خود در رياضيات است و غربيان در معلومات خود نسبت به هند ،مديون او هستند ،چه آنان
در بسيارى از علوم از او استفاده كردند ».چنانكه دكتر سارتون در زمينه نبوغ و وسعت اطالعات بيرونى نوشته است« :بيرونى
فيلسوفى اهل بحث و جغرافىدانى
فالسفه شيعه ،متن ،ص81 :
كامل و رياضىدانى ماهر است و دامنه معلومات او بسيار وسيع است .او يكى از بزرگان عالم اسالم و نيز از بزرگان دانشمندان
183
جهان است».
بيرونى در رياضيات و همچنين در علوم ديگر از قبيل فلكشناسى ،هيئت ،طب ،تاريخ و ديگر موضوعات مؤلفاتى دارد .كتابهاى
بيرونى منقح و مختصر و مفيد است .از كتابهاى رياضى او كتاب التفهيم الوائل صناعة التنجيم است .در اين كتاب از هندسه و
حساب و جبر و اعداد بحث مىكند .سپس به بيان هيئت عالم و احكام نجوم مىپردازد .اين كتاب به طريقه سؤال و جواب تنظيم و
به زبانى ساده و آسان تحرير شده و داراى اشكال و نقشههائى است.
كتاب ترجمة ما فى براهين سدهانة (السند هند) من طرق الحساب و كتاب كيفية رسوم الهند فى تعلم الحساب و مقالهاى در
استخراج كعبها و ضلعها و كتاب استخراج وترها به واسطه خواص خط منحنى در آنها ،كه يك سلسله مسائل هندسى را در آن
آورده و طريقه ابتكارى خود را در حل بعضى از آن مسائل به كار برده است .از اين كتاب خالصهاى نيز به عمل آمده است و
در آن براى حل برخى از مسائل رياضى از روشهاى ابتكارى و براهين هندسى استفاده گرديده است كه قبل از او كسى آن
براهين را به كار نمىبرد .بعضى از مسائل علمى ،كه بيرونى در آن بحث كرده در كتابهاى جبر جديد بهطور متفرق ديده
185
مىشود 184.بيرونى كتابى به نام كتاب االرقام و كتابهاى ديگرى در رياضيات دارد.
افتخار فضل تقدم در تاريخ ارقام حسابى هندى از آن اوست ،چه بيرونى گفته است صورتهاى حروف و ارقام حساب به اختالف
اماكن اختالف پيدا مىكند و عربها هرآنچه در اين مورد دارند از بهترين ارقام هنديان گرفتهاند .هنديان اشكال گوناگونى براى
ارقام داشتند كه عربها در برخى از آنها دستكارى كرده دو نوع رقم ايجاد كردند كه يكى از آنها معروف به «ارقام هندى» است
كه در كشورهاى عربى مورد استعمال است و بيشتر سرزمينهاى اسالمى و عربى آن را به كار بردهاند و ديگرى به نام «ارقام
غبارى» است كه در كشورهاى مغرب و اندلس معمول است و از طريق آن كشورها ارقام غبارى به اروپا انتقال يافته است و
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آنها آن را ارقام عربى مىنامند.
برخى معتقدند كه سلسله ارقام غبارى بر مبناى عدد زاويهها مرتب شده است ،مثال فالن رقم متضمن يك زاويه و رقم ديگر
متضمن دو زاويه و به همين ترتيب است و بعدها در شكلهاى اين ارقام يك نوع انحراف كتبى پيدا شده و به شكل معروف
187
امروزى درآمده است.

 - 180اخبار الحكماء ،ص  113و الفهرست ،ص 381
 - 181اعيان الشيعة ،ج 11
 - 182همان كتاب ،ص 24
 - 183تراث العرب العلمى ،ص 277 -276
 - 184كتاب تراث العرب العلمى ،حاشيه ص 283
 - 185شرح حال بيرونى در همين كتاب ،قسمت دوم.
 - 186تراث العرب العلمى ،ص  38و 277
 -- 187همان جا ،كه نكات مفيدى در بر دارد ،ص 39 -38

فالسفه شيعه ،متن ،ص82 :
بيرونى از كسانى است كه در تقسيم زاويه به سه قسم متساوى بحث كرده است .بيرونى به علم مثلثات سخت عالقهمند بود و
كتابهاى او داللت مىكند كه او قانون تناسب جيبها را مىدانسته است .گويند او و يكى از معاصرانش جدولهاى رياضى براى
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«جيب و ظل -سينوس و تانژانت» تهيه كردند و اتكاى آنها در اين كار بر جدولهاى ابو الوفاى بوزجانى بود.
 -2ديگر غياث الدهين كاشانى كه در حدود سال  832هجرى وفات كرده است .او از جمله چهرههاى تابناك در علم فلك و رياضى
و از كسانى بود كه افتخار تأسيس و ايجاد رصدخانه سمرقند را داشته است .اين رصدخانه را الغ بيگ شيعى مذهب با همكارى
قوشچى و رومى ايجاد كرد ولى غياث الدهين بود كه او را وادار به اين كار كرد .همچنين او بود كه توجه الغ بيگ را به
رياضيات و علوم فلكى برانگيخت .از تأليفات او در رياضيات رسالة المحيطية است كه در اين رساله كيفيت نسبت محيط دايره
را به قطر آن معين مىكند و در اين تحقيق به جايى مىرسد كه قبل از غياث الدهين كسى متوجه آن نشده بود .اسميت اعتراف
مىكند كه مسلمانان ،در زمان كاشانى ،در استعمال قواعد اعشارى از اروپائيان جلوتر بودند و به كسور اعشارى آگاهى داشتند.
رساله الجيب و الوتر در هندسه نيز از كاشانى مزبور است و مؤلف خود در كتاب المفتاح گفته است كه اين عمل بر قدما مشكل
بود چنانكه صاحب مجسطى در اين مورد گفته است كه راهى براى به دست آوردن آن نيست.
از مهمترين تأليفات كاشانى در رياضيات مفتاح الحساب است كه برخى از قواعد حسابى را كه كشف كرده است ،در اين كتاب
گنجانيده و صالح زكى آن را آخرين كتاب مفصلى مىداند كه رياضيدانان شرق تأليف كردهاند .صاحب كشف الظنون در مورد او
مىگويد:
«كاشانى به عالىترين مرتبه اطالع بر حقايق هندسى از راه قوانين حساب رسيد 189».حاجى خليفه آنگاه به شرح و تفصيل و
بيان موارد آن مىپردازد.
در ذيل كتاب مفتاح الحساب رساله ديگرى از او به نام استخراج جيب درجة واحدة به سال  1306هجرى در تهران همراه با
190
شرح قاضىزاده رومى برچغمينى به چاپ رسيده است.
كارادىفو ،همچنين اسميت اعتراف مىكنند كه كاشانى توانست قانونى براى تعيين مجموع اعداد طبيعى در توان چهارم بيابد.
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 -3از اعالم رياضيدانان ،نصير الدهين طوسى است كه در فاصله  672 -597هجرى
فالسفه شيعه ،متن ،ص83 :
مىزيست .او از بزرگترين دانشمندان جهانى است كه عالوه بر فلسفه و كالم و فلك ،در جبر و حساب و هندسه و مثلثات و ساير
علوم رياضى نيز نبوغ خاصى از خود نشان داد و تأليفات گرانبهايى دارد .برخى از مؤلفات او در رياضيات عبارتند از:
كتاب االصول و الفروغ ،رسالة فى البديهية الخامسة.
كتاب تسطيح االرض و تربيع الدائرة.
كتاب قواعد الهندسة.
كتاب مساحة االشكال البسيطة و الكروية.
كتاب الجبر و المقابلة.
كتاب جامع فى الحساب فى اليخت و التراب.
مقالة فى البرهنة (در اينكه مجموع دو عدد فرد مربع ،مربع نيست).
 -- 188شرح حال بيرونى در همين كتاب ،قسمت دوم.
 - 189تراث العرب العلمى ،ص 404
 - 190الذريعة ،ج  ،2ص 21
 -- 191كتاب تراث العرب العلمى ،ص 405

و كتاب الشكل القطاع و اين كتابى است كه در باب خود منحصر به فرد است ،غربيان آن را به التينى و فرانسوى و انگليسى
ترجمه كردهاند و قرنها منبع و مدرك علماى اروپا بود و معلومات خود را در مثلثات مستوى و كروى از آن مىگرفتند .ريجيو
مونتانوس در نوشتن كتاب مثلثات خود بر اين كتاب اعتماد داشته و از كتاب الشكل القطاع مطالبى را نقل كرده است.
طوسى نخستين كسى است كه حاالت ششگانه مثلث كروى قائمالزاويه را به كار برده و آن را در كتاب مزبور خود آورده است.
شكى نيست همانطور كه استاد طوقان مىگويد اين كتاب اثر بزرگى در مثلثات و پيشرفت آنها داشته است و دانشمندان پس از او
چيز مهمى بر نظريات مندرج در اين كتاب نيفزودهاند .عظمت مقام علمى طوسى و تأثير او در تاريخ تحول فكرى اعم از
رياضى و غير رياضى بيشتر از اينجا معلوم مىشود كه بدانيم نسبت مثلثات به رياضيات چون نسبت نمك به خوراك است و در
علوم رياضى و مباحث فلكشناسى و هندسى ،مثلثات نقش مهمى دارد و اصوال امكان ندارد كه در اين علوم از مثلثات بىنياز
192
بود .مثلثات عامل اساسى در استفاده و به كار بردن قوانين طبيعى و هندسى در ميدانهاى اختراع و اكتشاف است.
از كتابهاى ديگر طوسى تحرير اقليدس و رسالهاى به نام الرسالة الثانية فى الخطوط المتوازية است .اين رساله جزء مجموعهاى
از رسائل طوسى در چاپخانه المعارف العثمانية در حيدرآباد دكن به سال  1358هجرى به چاپ رسيده است 193.طوسى در اين
رساله نيز ،به سياق ديگر رسالههايش برترى شگفتانگيز خود را در بررسى قضيه متوازيهاى هندسى
فالسفه شيعه ،متن ،ص84 :
نشان داده است و برهان خود را برفرض مبتنى كرده و سپس با محك تجربه سنجيده است.
عالوه بر اينها طوسى تأليفات متعدد ديگرى نيز دارد.
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 -4بهاء الدهين عاملى است كه در سالهاى  953تا  1031هجرى مىزيست و از -مشهورترين علماى رياضى و ديگر علوم بود.
كتابهاى رياضى او مورد توجه علما قرار گرفته است به طورى كه شرحها و حاشيههايى بر آنها نوشتهاند .مهمترين تأليف او در
اين زمينه خالصة الحساب است كه در ايران و در كلكته (به سال  1812ميالدى) و در برلين (به سال  1843ميالدى) به چاپ
رسيده و استاد مار در سال  1864آن را به فرانسه ترجمه كرده است .اين كتاب قرنها در دانشگاههاى مشرق تدريس مىشد
چنانكه هماكنون در برخى از جوامع علمى نجف و ايران تدريس مىشود .چون كتاب خالصة الحساب در نظر علما اهميت
خاصى داشت لذا اقدام به شرح و تحشيه آن كردند و در حدود بيست شرح بر آن نوشته شده است 195.امتياز بهائى در اين كتاب به
اين است كه توانست مسائل حساب و مساحت و جبر را كه در نظر اكثريت مردم غموض و ابهام و پيچيدگى داشت در قالبى
آسان و با بيانى جالب درآورد و پيچيدگيهاى اين علم را برطرف سازد و قسمتى از مشكالت آن را مرتفع كند .شيخ بهائى دو كلمه
جبر و مقابله را چنان تفسير كرده است كه اسميت در آن باره مىگويد« :بهائى معناى اين دو كلمه را به واضحترين وجهى بيان
كرده است ،او گفته است هنگامى كه بخواهيم مسئلهاى از مسائل را از طريق جبر و مقابله حل كنيم مجهول را شىء فرض
مىكنيم (يعنى ايكس در اصطالح علمى جديد) و آنچه را كه سؤال متضمن آنست به همان منوال به كار مىبريم تا به معادله برسد
و طرفى كه داراى استثناء است كامل مىشود و به همان اندازه برطرف ديگر اضافه مىگردد و اين است جبر ،سپس اجناس
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متجانس متساوى در دو طرف را حذف مىكنيم و اين است مقابله و معادله».
قسمت عمده از راههاى حلى كه شيخ بهائى در خالصه از آن استفاده كرده است -به نقل طوقان -طرق ابتكارى خود او بوده است
و عالوه بر تازگى و لطف ،مهارت و قدرت و عمق انديشه او را نيز مىرساند.
بهائى كتابى به نام بحر الحساب و كتاب ديگرى به نام جبر الحساب دارد كه متأسفانه پيش از اتمام كتاب اخير وفات كرد .در اين
كتاب براهين بسيارى از نظريات هندسى خود را شرح داده و قواعد مساحتها و حجمها و يك سلسله اصول و مبادى حساب را به
تفصيل آورده است .رساله ديگرى هم به نام رسالة فى نسبة اعظم الجبال الى قطر االرض دارد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص85 :
كتاب كشكول او مشتمل بر بسيارى از مسائل هندسى و حسابى و جبرى است و قسمتى از مسائل پيچيده حساب را به طريق لغز
و معما بيان كرده است.

 - 192كتاب تراث العرب العلمى ،ص 359 -358
 -- 193همان كتاب ،ص 359
 -- 194شرح حال بهائى و طوسى در قسمت دوم همين كتاب.
 -- 195شرح احوال بهائى در قسمت دوم همين كتاب.
 - 196تراث العرب العلمى ،ص 431

معلوم مىشود شيخ بهائى تحت تأثير روح نيرومند رياضى و به ويژه هندسى خود بوده و ازاينروست كه در كتاب كشكول خود
براى اثبات نظريات فلسفى از قبيل عدم امكان ال نهايت ،وجود فرد و غيره از براهين هندسى استفاده مىكند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص87 :
بخش دوم شرح احوال فالسفه شيعه
فالسفه شيعه ،متن ،ص89 :
[ا]
ابن اعلم بغدادى سيد ابو القاسم على بن حسن علوى حسينى  375 -324ه ق
ابن اعلم به سال  324هجرى در بغداد متولد و در روز يكشنبه هشتم محرم سال  375در محلى به نام عسيله ،در راه بازگشت
از حج درگذشت.
او از علماى فلك و صنعت و نجوم و سير كواكب و هندسه و موسيقى به روش فيثاغورس بود و زيج او به زيج ابن االعلم
شهرت يافت .سيد بن طاوس در كتاب فرج المهموم او را در عداد منجمان شيعه شمرده است.
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ابن اعلم به مناسبت زيج خود مشهور شد و در دربار عضد الدوله ديلمى مقام ارجمندى يافت و عضد الدوله چنان به او عقيده و
دلبستگى پيدا كرد كه از پيشگوييهاى او پيروى مىكرد و در كليه امور از او نظر مىخواست .زيج ابن اعلم ،چه در زمان خود
او و چه بعد از او ،مورد عمل بود.
با درگذشت عضد الدوله وضع او رو به تنزل نهاد .چون صمصام الدوله ،پسر عضد -الدوله ،به جاى پدر نشست به او توجهى
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نكرد ،پس او هم از خدمت آل بويه صرفنظر كرد و به سال  374به حج رفت و در مراجعت از حج درگذشت.
فالسفه شيعه ،متن ،ص90 :
ابن قبه ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبه رازى قرن چهارم هجرى
وى از بزرگان متكلمان شيعه اماميه در اوايل قرن چهارم هجرى بود و نجاشى او را چنين ستوده است« :متكلمى عظيم القدر،
خوش عقيده و در استدالل قوى بود ».و النديم او را از متكلمان ماهر شيعه شمرده است .عالمه حلى در كتاب خالصه چنين
آورده است« :مردى حاذق و شيخ اماميه در زمان خود بود ».ابن قبه در دوران ابو القاسم بلخى معتزلى ،معروف به كعبى
متوفى به سال  317هجرى مىزيست و با شيخ صدوق بن بابويه قمى معاصر بود.
ابن قبه نخست از معتزله و از شاگردان ابو القاسم بلخى ،پيشواى فرقهاى از معتزله بود كه نظريات و افكار آن فرقه به او
منسوب است و آراء مخصوصى در علم كالم دارد و سپس ابن قبه به مذهب اماميه گراييد.
ابن قبه شاگردانى داشت كه از او دانش فراگرفته بودند .ابو جعفر محمد بن جعفر بن بطه قمى ،از رجال و بزرگان و علماى
شيعه كه در قم مقام بزرگى داشت ،يكى از شاگردان اوست .شهرستانى در ملل و نحل ابن قبه را از بزرگان و نويسندگان و
مؤلفان شيعه شمرده است.
حمدونى مىگويد« :پس از زيارت امام رضا (ع) در طوس به بلخ رفتم و به خدمت ابو القاسم بلخى رسيدم و بر او سالم كردم.
او نيز مرا مىشناخت .كتاب ابو جعفر بن قبه در امامت را به نام االنصاف همراه داشتم .پس آن را ديد و خواند و ردى به نام
المسترشد بر آن نوشت .چون به رى برگشتم المسترشد را به ابن قبه دادم .ابن قبه هم كتابى به نام المستثبت در رد آن نوشت ،پس
آن را به حضور ابو القاسم بلخى بردم ،بلخى آن را با كتاب نقض المستثبت رد كرد و چون مجددا به رى برگشتم ابو جعفر ،ابن
قبه وفات كرده بود.
خدا او را رحمت كند».

 - 197نام مشهور زيج ابن اعلم زيج العضدى است -.م.
 - 198تراث العرب العلمى ،ص  235و اخبار الحكماء ،ص  157و الذريعة ،ج  ،4ص 400 -399

ابن قبه در مسئله امامت مباحثات و مناظرات بسيارى داشت ،كه متكلمان اماميه آنها را در كتابهاى خود نقل كردهاند .از جمله
شيخ صدوق قمى در كتاب اكمال الدهين خود ،در قسمت اثبات غيبت چنين آورده است« :ابو الحسن على بن احمد بن بشار در
مسئله غيبت بر ضد نظريه ما سخنانى گفت و ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبه رازى با براهين بسيار واضح به جوابگويى
پرداخت».
از جمله افكار و آراء ابن قبه در اصول اينست كه تعبد به خبر واحد را عقال محال مىدانست و براى استدالل خود از روشى
مخصوص استفاده مىكرد كه اصوليهاى متأخر
فالسفه شيعه ،متن ،ص91 :
آن را نپذيرفتهاند.
ابن قبه تأليفات متعددى دارد كه بيشتر آنها در امامت است .از جمله :كتاب االنصاف در امامت كه ابو القاسم بلخى ،به شرحى كه
گذشت ،آن را رد كرده است .ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه خود مىگويد كتاب االنصاف كتاب معروف و مشهورى است و
من خطبه شقشقيه را در آنجا ديدم و ابن قبه پيش از آنكه سيد رضى به دنيا بيايد درگذشته بود .شيخ مفيد چند فصل آن را در كتاب
خود الفصول المختارة نقل كرده است و ديگر كتاب المستثبت است در امامت كه در رد بر كتاب المسترشد ابو القاسم بلخى نوشته
است .آثار ديگر او عبارتند از:
كتاب الرد على الزيدية.
كتاب الرد على ابى على الجبائي.
المسألة المفردة.
كتاب االمامة.
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ابن مبشر محمد بن مبشر بن ابى الفتوح نصر بن ابى يعلى بغدادى؟ 618 -ه ق
در اوايل قرن هفتم هجرى به علوم اوايل و هندسه و فلسفه و نجوم و حساب و فرائض شهرت يافت .قفطى در شرح حال او آورده
است« :مردى فاضل و دانا به علوم اوايل و هندسه و فلسفه و نجوم و حساب و فرائض بود و نمايندگى امير عالء الدهين ابو نصر
ّللا را به عهده داشت و در بغداد در حال خدمت و كمال منزلت در روز دوشنبه
محمد ،پسر ابو العباس احمد االمام الناصر لدين ه
200
چهارم ماه رجب سال  618هجرى درگذشت و در مشهد موسى بن جعفر (ع) به خاك سپرده شد».
از قرار معلوم او از شيعيان بود ،زيرا دفن او در مشهد موسى بن جعفر (ع) و وابستگى او به دربار ناصر عباسى كه به داشتن
تمايالت شيعى معروف بود ،خود قرينه اين امر است،
فالسفه شيعه ،متن ،ص92 :
201

فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص92
زيرا اين قبيل عاليق ،خاصه در محيطى كه تعصبات مذهبى در آن رواج دارد ،نشانه عالقه مذهبى به شمار مىرود.
ابن يوسف مصرى احمد بن يوسف بن ابراهيم ابو جعفر مصرى قرن سوم هجرى

 - 199كتاب تأسيس الشيعة ،ص  ،387الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص  270 ،217و  370و ج  ،3ص  ،95الملل و النحل ،ج  ،1ص ،110
اعيان الشيعة ،ج  ،45ص  269و فهرست النديم ،ص 250
 - 200اخبار الحكماء ،ص 189
 201نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.

منجم و كاتب طولونيان يا بنى طولون 202بود و پدرش به حاسب اشتهار داشت .اين دانشمند در دمشق و بغداد و مصر مىزيست
203
و در حساب و نجوم و هندسه شهرت يافت.
قفطى او را اينطور معرفى مىكند« :احمد بن يوسف منجم ،مردى است مشهور به علم نجوم ».و از تأليفات او كتاب النسبة و
204
التناسب فى الحساب و شرح الثمره بطلميوس در نجوم است.
محقق معروف ،نصير الدهين طوسى در شرح الثمره خود مطالبى از اين ثمره احمد بن يوسف نقل مىكند.
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او بحثها و تعليقاتى بر نظريه مناالوس دارد كه مربوط است به اجزاء مثلث حاصل از ترسيم خطى كه آن را قطع مىكند.

206

گزارشگر شرح حالها سيد بن طاوس ،در باب پنجم از كتاب خود فرج المهموم در جايى كه از منجمان شيعه كه در نجوم تأليف و
207
تصنيفى دارند ،نام مىبرد از او نيز نام برده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص93 :
ابن يونس عاملى زين الدهين على بن محمد بن على بن محمد بن يونس عاملى نباطى؟ 877 -ه ق
ابن يونس از علما و متكلمان قرن نهم هجرى بود و شيخ حر عاملى در كتاب امل اَلمل خود او را چنين ستوده« :او عالم و
فاضل  ...و متكلم و شاعر و اديب بود».
شهرت ابن يونس از كتاب الصراط المستقيم فى مستحق التقديم او در امامت است ،همچنين كتاب ديگر او الباب المفتوح ،الى ما
قيل فى النفس و الروح نيز موجب شهرت او شده است .تأليفات ابن يونس از مصادر و منابع كتاب بحار االنوار مجلسى است و
مجلسى كتاب الباب المفتوح ابن يونس را بهطور كامل در كتاب بحار آورده است .مؤلفات ديگر او عبارتند از:
اللمعة رسالهاى در منطق كه به سال  838هجرى آن را به پايان رسانده است ،رسالهاى در كالم و رسالهاى در امامت.
مختصر المختلف در فقه ،كه اصلش از عالمه حلى است .مختصر مجمع البيان در تفسير قرآن كه اصل آن از عالمه طبرسى
است.
مختصر الصحاح.
منتخب البصائر.
نجد الفالح.
زبدة البيان.
منخل الفالح ،كه كفعمى اين كتاب را به او نسبت داده است.
ّللا الحسنى.
المقام االسنى فى تفسير اسماء ه
الكلمات النافعات فى تفسير الباقيات الصالحات ،در اين كتاب رساله شهيد عاملى را در تفسير كلمات توضيح داده است.
 - 202روضات الجنات ،ج  ،1ص  ،26 -25شرح حال تفصيلى او.
 - 203طولونيان يا بنى طولون ا ولين سلسله مستقل حكام و امراى مسلمان مصر هستند كه از حدود  254تا  292ه ق در مصر و شام
فرمانروايى كردند .اين سلسله منسوبند به طولون نام غالمى كه حاكم سامانى بخارا ،او را در جزء هدايا به غالمى به دربار مأمون خليفه
عباسى روانه كرد و در دربار خليفه نفوذ و مكان ت يافت و پسرش احمد بن طولون از جانب خليفه معتز مأمور مصر شد و وى در مدت ده
سال مصر و شام را تحت فرمان خود درآورد و عمال به استقالل فرمان راند .پس از وى پسرانش تا  292حكومت كردند .امراى طولون به
حشمت و و شكوه و عالقه به خيرات معروف شدهاند( دايرةالمعارف فارسى ،ج  ،2ص .)1637
 - 204اخبار الحكماء ،ص 56
 - 205الذريعة ،ج  ،4ص 348
 - 206تراث العرب العلمى ،ص 183
 - 207الذريعة ،ج  ،4ص 348

فاتح الكنوز المحروزة فى ضمن اْلرجوزة ،اين كتاب شرح ارجوزهايست كه آن را خود وى در علم كالم سروده است.
الرسالة اليونسية فى شرح المقالة التكليفية ،كه اصلش از شهيد عاملى است.
اما ارجوزه او در كالم كه نامش را ذخيرة االيمان گذاشته و به سال  834هجرى آن را به نظم درآورده است در حدود شصت
بيت دارد و اولش اين است:
و الشكر هّلل على انعامه

الحمد هّلل على اتمامه

حمد بر خدا كه آفرينش را كامل فرمود و سپاس بر او به جهت انعام او.
فالسفه شيعه ،متن ،ص94 :
و آخرش چنين است:
و هذه ارجوزة الضعيف

على الالجى الى اللطيف

و الرسل و االئمة االنجاب

ليشفعوا فى موضع الحساب

سميتها «ذخيرة االيمان»

هدية منى الى االخوان

و الحمد هّلل العلى الكافى

على الذى اولى و نعم الكافى
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اين ارجوزه بىمقدار از على است كه به خداى لطيف پناه برده است.
چنانكه به ائمه و پيامبران پناه برده و اميدوار است كه در روز جزا او را شفاعت كنند .آن را به نام ذخيرة االيمان ناميدم و
هديهايست كه به برادران ايمانى تقديم مىدارم ،حمد بر خداى على عالى كه كافى مهمات كسانى است كه شايستگى دارند و او چه
خوب كافى مهمات است.
ابو اسحاق نوبختى شيخ ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن ابو سهل نوبختى 209قرن سوم هجرى
از رجال برجسته در علم كالم و از قدماى مؤلفان شيعه امامى مذهب بوده است.
عالمه حلى (حسن بن مطهر) در اول شرح خود بر كتاب ياقوت او ،وى را چنين توصيف كرده و گفته است« :شيخ مقدم و
ّللا روحه الزكية و نفسه العلية كتاب كوچكى به نام ياقوت تصنيف كرده است
پيشواى اعظم ،ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت قدس ه
كه محتوى مسائل بسيار عالى و شريف و مباحث بسيار گرانقدر و عالىمرتبت است .با وجود حجم اندك ،علم فراوانى را در بر
210
گرفته كه فهم آن مشكل است».
چيزى از زندگى و تاريخ والدت و تاريخ وفات او و دورهاى كه در آن زندگى مىكرده است نمىدانيم ولى اگر اين ابراهيم بن
نوبخت همان ابراهيم پسر اسحاق بن

 - 208الذريعة ،ج  ،10ص 15 -14
 - 209صاحب تأسيس او را به نام اسماعيل بن اسحاق بن ابو سهل معرفى كرده و همانطور كه به نظر مىرسد اين اشتباهى است كه نويسنده
مرتكب شده و از نظر صاحب رياض العلماء پيروى كرده است و كتاب ياقوت را به اسماعيل نسبت داده نه ابراهيم .صاحب ذريعه نيز همين
اشتباه را كرده است .اعيان الشيعة ،ج  ،5ص  93و ذريعه ،ج  ،1ص 62
 - 210اعيان الشيعة ،ج  ،5ص 93

فالسفه شيعه ،متن ،ص95 :
ابو سهل نوبختى باشد ارجح اين قول است كه در اوايل قرن سوم هجرى مىزيسته است.
از آثار او كه هنوز باقى است كتاب ياقوت او در علم كالم است كه دانشمندان پس از او عنايت بسيارى به شرح و حاشيه نوشتن
بر آن نشان داده و شرحهاى متعددى بر آن نوشتهاند .از جمله آنها انوار الملكوت فى شرح الياقوت از عالمه حلى است .صاحب
اعيان الشيعة يك نسخه خطى از اين شرح را كه در عصر عالمه حلى نوشته شده بوده ديده است و تاريخ كتابت آن روز شنبه
 27شوال سال  732هجرى است .اين نسخه در جبل عامل پيدا شده است و شرح ديگر آن به نام فص الياقوت از ابن ابى الحديد
شارح نهج البالغة است .سيد عبد المطلب ابن االعرج معروف به سيد عميدى خواهرزاده عالمه حلى نيز بر آن شرحى نوشته،
211
همچنين شيخ احمد بن حسين عودى عاملى آن را به نظم درآورده است.
ديگر از آثار ابراهيم نوبختى كتاب االبتهاج است كه مصنف در كتاب ياقوت در ضمن بيان يكى از عقايد خود مىنويسد« :در اين
موضوع كتابى به نام االبتهاج نوشتهام».
تهرانى در الذريعة اين كتاب را به نام االبتهاج فى اثبات اللذة العقلية هّلل تعالى نام برده است و گويد مؤلف يعنى ابراهيم نوبختى
مسئله علم بارى تعالى را در كتاب ياقوت خود 212بدين كتاب حواله كرده است.
ولى مدارك كافى در دست نداريم تا از طرز فكر او آگاه شويم و خطوط مشخص فرهنگ و روش كالمى او را دريابيم .فقط به
چند عقيده از او ،در ضمن مطالبى ديگر اشاره شده است كه نماينده شخصيت علمى و نشاندهنده امكانات وسيع فكرى اوست و
همين چند رأى اندازه ژرفبينى و آزادى فكرى او را مىرساند.
[برخى از آن آراء و عقايد وى]
برخى از آن آراء و عقايد عبارتند از:
 -1اعتقاد به وجوب اصلح در دنيا ،به اين كيفيت كه اگر خداى متعال بداند كه چون روزى كسى را فراخ كند او از آن بهرهمند
مىشود و ضررى ازآنجهت به او نمىرسد و به ديگرى هم ضررى نمىرساند و مفسدهاى به بار نمىآورد و قبحى در آن راه
نمىيابد ،در اين صورت بر خدا واجب است آن مقدار روزى را به او بدهد .ابو القاسم بلخى معتزلى و ساير معتزله بغداد نيز با
213
او همعقيده هستند برخالف بصريان اعم از اشاعره و معتزله و جمهور علماى اماميه كه به عدم وجوب آن قايلند.
 -2اعتقاد به عصمت ،و آن را چنين تعريف كرده است« :عصمت لطف الهى است كه اشخاص معصوم را از ارتكاب كارهاى
قبيح باز مىدارد ولى اين منع و بازداشتن از نوع
فالسفه شيعه ،متن ،ص96 :
قهرى و اجبارى نيست».
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 -3اعتقاد به جواز ظهور معجزه و كرامت از ائمه است كه درباره آن مىگويد« :ظهور معجزه به دست ائمه (ع) ممكن است و
دليل آن قصه مريم و آصف 215و موارد ديگر است .و جمهور متكلمان اماميه با او همعقيده هستند ،گرچه ديگر نوبختيان با عقيده
او مخالف بودند و مىگفتند چنين كارى از ائمه سر نمىزند.
 -4اعتقاد به جواز لذت عقلى براى خدا 216كه كتاب االبتهاج را براى اثبات اين امر نوشته است.
 -5اعتقاد به اينكه ماهيت خدا ،مانند وجود او معلوم است و ماهيت او همان وجود معلوم او است.

 - 211تأسيس الشيعة ،ص 365
 - 212الذريعة ،ج  ،1ص 62
 - 213اوائل المقاالت ،ص  63 -62به نقل از كتاب الياقوت.
 - 214اوائل المقاالت ،ص 66
 - 215همان كتاب ،ص 68
 3 ( 216و  4و  --)5رجال ابو على ،ص 45
 3 ( 217و  4و  --)5رجال ابو على ،ص 45
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 -6اعتقاد به اينكه مخالفان از آتش بيرون مىآيند ولى به بهشت راه نمىيابند.
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به طورى كه مالحظه مىشود بعضى از اين آراء و عقايد با مقايسه با نظريات و آراء متكلمان دورههاى اخير چندان با اهميت
نيست و اهميت آنها به لحاظ دورانى است كه اين آراء و عقايد در آن عنوان شده است ،چه در آن تاريخ عقايد و آراء كالمى در
مرحله تكوين بود و دوره مقدماتى خود را طى مىكرد و ازسوىديگر اين آراء بهطور اجمال و بدون هيچگونه شرح و تفسير به
ما رسيده است و اظهارنظر درباره آنها محتاج به توضيح و استدالل است.
ابو الفتح كراچكى 219محمد بن على بن عثمان كراچكى طرابلسى؟ 449 -ه ق
از پيشوايان عصر خود در فقه و كالم و حكمت و طب و فلك و اقسام گوناگون رياضيات بود.
يافعى در كتاب خود مرآة الجنان در ضمن شرح حوادث سال  449او را چنين ستوده و گفته است« :در اين سال ابو الفتح
كراچكى خيمى رئيس شيعه و صاحب تصنيفات درگذشت ».كراچكى مردى نحوى ،لغوى ،منجم ،طبيب ،متكلم و از ياران سيد
مرتضى بود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص97 :
گروهى از علما او را به صفت «عالمه» ياد كرده و يا شيخ الفقهاء و المتكلمين ،وحيد عصر و فريد دهر ناميده و يا او را بزرگ
و رئيس فقها و متكلمين شمردهاند .او يگانه دهر و فريد زمان خود در فقه و كالم و حكمت و رياضيات ،به تمامى انواع آن ،بود
و در هريك از علوم فوق تأليفات و تصنيفات دارد .تأليفات او متنوع و بسيار است.
كراچكى در نزد بزرگان دوره خود درس خواند و از آنان كسب علم و معرفت كرد و از بزرگان اساتيد او :شيخ مفيد ،سيد
ّللا واسطى و ابو الحسن بن شاذان قمى هستند.
مرتضى ،ساالر بن عبد العزيز ديلمى متوفى به سال  448هجرى ،حسين بن عبد ه
كراچكى تأليفات مفيد بسيارى داشت و تأليفات او كتابخانهاى عظيم شامل كليه انواع علوم و فرهنگها بود .براستى از آنهمه
تأليفات مفيد كه كراچكى از خود به يادگار گذاشته است انسان در تعجب و شگفتى مىافتد و اين آثار داللت دارند كه اين مرد
دانشمند تا چه اندازه مىكوشيد و چه فكر روشن و مفيدى داشت ،اين مؤلفات نشانه شخصيت و نبوغ او در آن دوره است و او
رسالت علمى خود را بهطور كامل و بدون زيادهروى يا كوتاهى انجام داد.
زندگى كراچكى در قاهره ،رمله ،حلب ،دمشق و جاهاى ديگر سپرى شد و در طرابلس نيز مدتى بماند .يافعى او را خيمى،
منسوب به خيم در مصر ،ياد كرده است زيرا مدتى در آنجا سكونت گزيده بود و چه بسا او را «نزيل الرملة و القاهرة» گفتهاند.
همچنين به صور و صيدا رفته و برخى از كتابهاى خود را براى شيعيان آنجا به رشته تحرير درآورده چنانكه در طرابلس و
صيدا نيز كتابهايى تأليف كرده است.
[برخى از تاليفات او و ديدگاه عالمه مجلسى]
كتابهاى او از مراجع مورد اعتماد مجلسى در كتاب بزرگ خود بحار االنوار بوده است و مجلسى مطالب مورد نياز خود را از
تأليفات كراچكى گرفته و به آن اعتماد كرده است .برخى از تأليفات او كه در عداد منابع و مدارك كتاب بحار االنوار مجلسى به
شمار مىروند عبارتند از:
كتاب التعجب.
االستبصار.
النصوص.
معدن الجوهر.
كنز الفوائد.
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و رسالهاى در تفضيل امير المؤمنين على (ع)
ابن طاوس نيز در كتاب خود فالح السائل از رساله كراچكى به پسر خود نقل كرده است .شهرت كراچكى به كتاب كنز الفوائد
اوست كه مسائل دقيقى از علم كالم را در بردارد
فالسفه شيعه ،متن ،ص98 :
از قبيل :اثبات خالق و پيغمبران ،حدوث عالم و توحيد ،بطالن تسلسل و نقض بر معتزله و اشاعره و ملحدان .همچنين مشتمل
است بر مسائل متعددى از ارث و فقه و اصول و مباحث ادبى و اشعار و حديث و تاريخ و غيره .اين كتاب در ايران به سال
 1322هجرى به ضميمه كتاب التعجب در  304صفحه به چاپ رسيده است.
[افكار و هدفهاى كراچكى از كتاب كنز الفوائد]
اينك قسمتهايى از كتاب او كنز الفوائد را در موارد كالمى و فلسفى كه نشاندهنده افكار و هدفهاى كراچكى است ،نقل مىكنيم.
كالم درباره اينكه حوادث را ابتدا و سرآغازى است
« ...از امورى كه داللت دارد بر آنكه حوادث گذشته را ناچار سرآغازى بوده است اينست كه در هروقتى از اوقات زمان خود
كه باشيم در حقيقت ميان آخر زمان گذشته و اول زمان آينده هستيم ،و بهطور قطع آخر زمان گذشته را كه يكى از دو طرف آن
است مىدانيم ،و در عين حال علم قطعى داريم كه حوادثى كه مثال درصد سال بعد رخ مىدهد سبب آن خواهد شد كه بر تعداد
حوادث گذشته بيفزايد و بر شماره آن اضافه كند بنابراين معلوم مىشود كه قبل از زياد شدن ،عدد حوادث گذشته كمتر بوده و پس
از افزودن حوادث يكساله بيشتر شده است و همين امر داللت دارد كه عدد گذشته داراى نهايت و دو طرف آن محصور است،
زيرا اگر نهايت نداشت ،عقول انسانى نمىتوانست در آنها تصور كثرت كند ،و با اين بيان صحت گفتار ما ظاهر مىشود كه تعداد
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حوادث گذشته تا صدسال بعد بيشتر از آن خواهد بود كه امروزه هست».
« ...و نيز بر اين امر داللت دارد كه هريك از كارهاى گذشته حادث بوده و قبال وجود نداشته و ايجادكنندهاى داشته است كه مقدم
بر او بوده ،در اين صورت بايستى تمامى آنها حوادثى باشند كه نبودهاند و ايجادكنندهاى داشتهاند ،زيرا جميع حوادث در حقيقت
كليه مصاديق آنست و نمىشود كه حكم آنها در حالت جمع و انفراد باهم اختالف داشته باشد ،پس اين حكم در هر دو صورت بر
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آنها جارى است».
قدرت انسان بر ايمان همان عين قدرت او بر كفر است
« ...و از امورى كه بر اين داللت دارد اين است كه كافر مأمور به ايمان است و اگر قدرت ايمان را نداشت مأموريت او به
ايمان تكليف ما ال يطاق (تكليفى كه توانايى انجام
فالسفه شيعه ،متن ،ص99 :
آن را ندارد) مىشد و ما قبال نادرستى اين گفتار را بيان كرديم .حاال كه معلوم شد او قدرت بر ايمان دارد پس نمىتوان گفت كه
قدرت او بر ايمان غير از قدرت او بر كفرى است كه هماكنون دارد زيرا اگر براى او دو قدرت فرض كنيم اجتماع ضدين خواهد
بود و آن محال است و بههمينجهت ثابت مىشود كه در انسان يك قدرت بيش نيست و براى به كار بردن در هر دو ضد
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صالحيت دارد و مكلف مىتواند آن قدرت را در هريك از دو جنبه ،به اختيار خود ،به كار ببرد .»...
پندارهاى هواداران جبر
« ...جبريها مىپندارند كه قدرت موجب مقدور است و بر آن حمل مىشود و وجود قدرت بدون آنكه مقدور با آن همراه باشد
درست نيست .ولى ما معتقديم مقدورى كه با قدرت به وجود مىآيد در حقيقت همان فعل بنده است ،چه آن فعل طاعت باشد يا
معصيت يا مباح ،انسان است كه آن فعل را به وجود مىآورد ،ولى جبريان معتقدند كه تمامى كارهاى مقدور فعل خداست و
اوست كه افعال را ايجاد مىكند و كسى جز او موجد افعال نيست .و نيز مىگويند« :مراد از اينكه مىگوييم فالن شخص فالن كار
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 - 221همان كتاب ،ص 6
 - 222كنز الفوائد ،ص 42

را انجام داد اين است كه آن كار را كسب كرد ،و اگر حقيقت كسب را از آنان بپرسند جواب قانعكننده و درستى نمىدهند و از
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سخنان آنان فايده معقولى به دست نمىآيد».
پندارهاى معتزله در احوال
« ...از زشتترين عقيدههاى معتزله كه با گفتار ملحدين هماهنگ است اين است كه مىگويند:
همه اشياء پيش از آنكه حادث شوند اشياء بودهاند ،و بدين قناعت نكرده و گفتهاند «جوهرها» در حال عدم نيز «جواهرند»،
همچنين «اعراض» هم قبل از وجود باز اعراض بودهاند ،مثال سياهى در حال عدم نيز سياهى بوده است ،همچنين حركت هم قبل
از وجود ،حركت بوده ،و درباره ساير اعراض هم همين حرف را مىزنند و معتقدند كه تمام اشياء در عدم نيز «ذوات» بودهاند
چنانكه در حال وجود هم «ذوات» هستند .اين عقيده در حقيقت انكار فعل فاعل و با گفتار ملحدان همانند است.
معتزله اين گفتار را بهطور اطالق بيان داشته و گفتهاند :جواهر و اعراض مربوط و متعلق
فالسفه شيعه ،متن ،ص100 :
به فاعل آنها نيستند و آن را چنين تفسير مىكنند :مقصود ما اين است كه «جوهر» به وسيله فاعلش يا «عرض» به وسيله فاعلش
جوهر و عرض نشده است  ...و شيوخ و بزرگان علماى ما مىگويند :اگر جواهر و اعراض پيش از وجود نيز جواهر و اعراض
بودهاند پس صنع صانع در آنها چه نقشى داشته است؟
معتزله در جواب مىگويند :صانع و خالق آن ذوات را ايجاد كرده است .چون اهل حق از آنان بپرسند كه مقصودتان از ايجاد
چيست؟ در صورتى كه خود معتقديد كه «شيئى و ذات» و «جوهر و عرض» بودن آنها ربطى به صنع صانع نداشته است.
معتزله در جواب مىگويند :معناى گفتار ما كه «آن را ايجاد كرد» اين است كه صنعت وجود را در آنها انجام داد ،ولى اصحاب
ما در پاسخ گفتهاند پس در اين صورت آنها را به فعل نياورده و قدرت او به آنها تعلق نگرفته است بلكه متعلق قدرت و فعل او
همان صنعت بوده است و بس؛ در اين صورت به ما بگوييد آن صفت چيست تا ما نيز آن را بفهميم؟ آيا همان نفس جوهر و نفس
عرض است و آن دو بوسيله فاعل خود به فعل آمدهاند؟ و اگر بگوييد :او چيز ديگرى غير از آن دو است در اين صورت
مىپرسيم آيا آن ،چيزى هست يا نه؟ اگر بگوييد كه آن خود چيزى است پس ناچار مىشويد كه در حال عدم نيز آن را ،چيزى
بدانيد و اگر بگوييد چيزى نيست ،در حقيقت منكر آن شدهايد كه خداوند كارى انجام داده باشد.
معتزله مىگويند« :آن يك امر معقول است» و چيزى بر اين جمله اضافه نكرده و دليلى نياوردهاند و سخنانى نظير بيانات
«هواداران كسب در مخلوق» يعنى جبريان مىگويند.
ّللا بن احمد بلخى ،بر همين عقيدهاند.
تمامى معتزله ،جز ابو القاسم عبد ه
[ساير تأليفات او در علوم گوناگون]
اما تأليفات او در علوم گوناگون و مختلف ،در حدود هفتاد كتاب و رساله است.
برخى از كتابهاى او در حكمت و كالم عبارتند از:
 -1كتاب دامغة النصارى ،اين كتاب رد بر ابو هاشم نصرانى است كه مىخواست «تثليث و اتحاد» را ثابت كند.
 -2رسالة االخوين ،در رد اشاعره و ابطال سخنان و ادعاهاى نارواى آنان نسبت به شيعه.
 -3الغاية فى االصول ،كه قسمتى از آن را به حدوث عالم و اثبات موجد آن اختصاص داده است.
 -4عدة المصير فى حجج يوم الغدير ،كه آن را در طرابلس براى شيخ ابو الكتائب بن عمار نوشته است.
 -5مختصر تنزيه االنبياء ،تأليف سيد مرتضى.
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 -6معارضة االضداد باتفاق االعداد ،در امامت.
فالسفه شيعه ،متن ،ص101 :
 -7كتاب االستبصار فى النص على االئمة االطهار.
 -8كتاب التعجب فى االمامة من اغالط العامة ،اين كتاب همراه با كنز الفوائد يكجا چاپ شده است.
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 -9المجالس فى مقدمات علم الكالم.
 -10الكفاية فى مقدمات اصول الكالم.
 -11التنبيه على اغالط ابى الحسن البصرى ،در امامت.
 -12مسئلة العدل فى المحاكمة الى العقل.
 -13رياضة العقول فى مقدمات االصول.
 -14نقض رسالة فردان المروزى فى الجزاء.
از آثار او در هيئت و حساب و غيره اينهاست:
 -15حجة العالم فى هيئة العالم ،كه متضمن شكل آسمانها و زمين است و اينكه كروى شكل هستند و نيز در ابطال گفتار كسانى
كه برخالف آن معتقدند.
 -16نظم الدرر فى مبنى الكواكب و الصور ،كه متضمن نام ستارگان به عربى و نامگذاريهاى اهل رصد است و مطالبى ديگر
در اوضاع كواكب دارد.
 -17كتاب مزيل اللبس و مكمل االنس ،در نجوم.
 -18ايضاح السبيل الى علم اوقات الليل ،كه در آن منازل بيست و هشتگانه ماه و نيز ستارگان و فواصل هريك را با ديگرى و
راهنماييهاى الزم براى شناختن و استفاده از آنها را براى اوقات شب ،بيان كرده است.
 -19كتاب فى الحساب الهندى ،كه در اين كتاب حساب هندى و ابواب آن و عمل جذور و مكعبات را به تمامى اقسام آن بيان
كرده است.
 -20مختصر البيان عن ادلة ،شهر رمضان ،در اين كتاب به طرفدارى از قول به عدد و معرفت اوايل ماهها بياناتى دارد.
 -21جواب الرسالة الحازمية ،در ابطال عدد و تثبيت رؤيت ،و رد بر على بن ابى الحسن بن ابى حازم مصرى.
 -22كتاب الكافى ،در استدالل بر صحت قول به رؤيت هالل كه آن را در مصر تأليف كرده است.
اما آثار او در ادب و حكمت و موعظه و نصيحت فراوان است و از جمله آنهاست:
 -23معدن الجواهر و رياضة الناظر ،در ادبيات و حكم .مجلسى در بحار االنوار از اين
فالسفه شيعه ،متن ،ص102 :
كتاب نقل كرده است.
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 -24رياض الحكم ،كه در اين كتاب با ابن المقفع به معارضه پرداخته است.
 -25موعظة العقل للنفس.
 -26كتاب الجليس ،در ادب.
 -27كتاب االنيس ،در ادب كه ناتمام است.
 -28كتاب الزاهد فى آداب الملوك ،كه آن را براى امير صارم الدوله نوشته است.
 -29كنز الفوائد ،كه قبال از آن نام برديم.
و نيز از ديگر كتابهاى اوست:
 -30المدهش ،كه موضوع آن معلوم نشده است.
 -31الرسالة الصوفية.
 -32نصيحة الشيعة.
 -33هداية المسترشد.
و از كتابهاى فقهى اوست:
 -34االيضاح عن احكام النكاح ،كه آن را در شهر صيدا به سال  441هجرى تأليف و اختالف اماميه و اسماعيليه را در آن بيان
كرده است.
 -35مختصر طبقات الوارث ،رسالهايست كه آن را براى مبتديان در طرابلس نوشته است.
 -36االصول فى مذهب آل الرسول ،كه آن را براى شيعيان در شهر صور به سال  416هجرى ،تأليف كرده است.
 -37كتاب انتفاع المؤمنين بما فى ايدى السالطين ،كه آن را براى مردم صيدا تأليف كرده است.
 -38غاية االنصاف فى مسائل الخالف ،كه در اين كتاب بر ابو صالح حلبى فقيه شيعى معروف اعتراضاتى نوشته و از سيد
مرتضى در مسائل خالفى طرفدارى كرده است.
 -39مختصر دعائم االسالم ،در فقه كه اصل كتاب از ابو حنيفه نعمان مصرى است.
 -40معرفة الفارض على استخراج سهام الفرائض ،در ارث.
ّللا بن محمد بن عمار تأليف كرده است.
 -41البستان ،در فقه و آن را براى قاضى ابو طالب عبد ه
 -42روضة العابدين و نزهة الزاهدين ،در فقه و در سه جزء است.
تأليفات ديگرى در موضوعهاى گوناگون نيز دارد كه از جمله آنهاست:
 -43رسالة فى الخالء و المالء ،كه در كنز الفوائد آمده و چاپ شده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص103 :
 -44رسالة فى الرد على الغالة ،اين رساله نيز از رسالههاى مختصر اوست كه با كنز الفوائد به چاپ رسيده است.

 -45رسالة فى الرد على المنجمين.
 -46الرحلة ،ابن ابى طى حلبى در شرح حال حسن بن بشر بن على طرابلسى به اين رساله اشاره كرده است.
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ابو تمام نيشابورى يوسف بن محمد نيشابورى قرن چهارم هجرى
اين مرد دانشمند از فالسفه قرن چهارم هجرى است .شهرستانى او را در عداد فالسفه متأخر اسالم آورده و او را مانند يعقوب
كندى و ثابت بن قره و احمد بن الطيب و ابو زيد بلخى و فارابى و ابن سينا 226شمرده و داللت دارد كه ابو تمام نيشابورى از
فالسفه ايست كه علم و فلسفه را آورده و از متفكران مبرز در عصر خود بوده است .و با آنكه زياد از او صحبت شده معذلك فقط
آنچه را كه ابو حيان توحيدى در كتاب االمتاع و المؤانسة ،جلد دوم ،صفحه  ،15بيان كرده ،از او مىدانيم ،و او معلوم مىدارد
كه از فالسفه شيعه بوده است ،و خود ابو حيان بر او حمله بسيار سخت و زنندهاى مىكند ،و او را طعن ،و متهم به زندقه و الحاد
مىنمايد ،و حرفهاى ديگرى دربارهاش مىگويد .ما عادت كردهايم كه در بيانات ابو حيان و ديگران مطالبى از اين مقوله ببينيم،
مثال مىگويد« :ابو تمام كسى است كه كوشش داشت شريعت را از بين ببرد زيرا معتقد بود كه فلسفه با شريعت همعنان و
شريعت با فلسفه موافق است ،و هريك چون مادر ديگرى و نسبت به آن مهربان و عطوف است .وى قصد داشت اين مطالب را
انتشار دهد و مردم را به خود دعوت كند و به طايفه معروف به شيعه خدمت كرد و به مطرف بن محمد وزير مرداويج جبلى پناه
برد تا پشتيبان او باشد و بتواند آنچه در دل دارد به آن وسيله بگويد ،ولى اين كارها او را كوچكتر كرده از قدر او كاست ،و
تحقير و خانهنشين
فالسفه شيعه ،متن ،ص104 :
شد ،بااينحال صاحب هر بدعتى رأى او را مستمسك قرار مىدهد و هر متهمى بهسوى او مىرود و نزد او مىنشيند و كالم خود
را بر هركس كه ادعاى باطنى به منظور ظاهر ،و ظاهرى براى باطن دارد ،تلقين مىكند .به نظر من كسانى كه اين مطالب را
گرفتهاند مثل ارسطاطاليس و سقراط و افالطون ،گروه و قافله كافرانند كه در كتابهاى خود كلمات باطن و ظاهر آوردهاند ،اين
صحبتها بافتههاى كسانى است كه اسالم را مورد انتقاد قرار مىدهند و تهمتهاى وارد بر خود را از مردم مىپوشانند (مقصود
عيوب است) .اين مطالب همان توطئههايى است كه هذيانگويان ديروز چيده بودند و همين حرفهايى است كه پديدآمدگان قزوينى
نشخوار مىنمايند و مبلغانى به اطراف مىفرستند و مردم را به خود ترغيب مىكنند و بين مردم فتنه بر پا مىسازند .او (يعنى ابو
تمام) مثل همفكران شيعه خود ،آيات قرآنى را تأويل مىكند ،و تأويل آنها هيچ ارتباطى به شريعت ندارد ،مردم هم متوجه خود
هستند و دين خود را خوب حفظ مىكنند و از صرافان كه درهم و دينار را صرافى مىكنند ،بهتر اين امور را تحت نظر دقت
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خود صرافى مىكنند».
از بيانات توحيدى برمىآيد كه ابو تمام اسماعيلى بوده است ،زيرا مىگويد آراء او از بافتههاى قدحكنندگان است و مقصودش
ّللا بن ميمون قداح است .بههرحال اعتمادى به اظهارات توحيدى نيست ،يعنى آنچه درباره ابو تمام گفته است درست
پيروان عبد ه
نيست و خود توحيدى در بيشتر مطالبى كه خود گفته متهم است ،خاصه در مسائل مذهبى اتهام دارد .توحيدى به جعل اكاذيب ،به
ويژه در مسائل دينى شهرت دارد ،و اوست كه نامههايى از قول و گفتار امير المؤمنين على (ع) و عمر جعل كرده است و ابن
ابى الحديد به اين مطلب در شرح نهج البالغة اشاره كرده است.
ولى امر قطعى و مسلم اين است كه ابو تمام شيعه بوده است و دليلى نداريم كه ابو تمام قرمطى يا اسماعيلى باشد ،وى آنطور كه
توحيدى گفته ،نبوده .البتهه دليلى هم در دست نيست كه او امامى اثنا عشرى بوده است و اين مطلب قابل بررسى و تحقيق است تا
حقيقت حال او روشن و معلوم شود كه چه مذهبى داشته است .از خداى متعال طلب يارى و توفيق مىكنيم ،و او براى ما كافى
است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص105 :
ابو جعفر كوفى ابو جعفر محمد بن على بن نعمان بن ابى طرفه بجلى كوفى صيرفى 228قرن دوم هجرى

 - 225براى شرح حال كراچكى از كتابهاى زير استفاده شد :تأسيس الشيعة ،ص  ،391 -386الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص  ،89 -88روضات
الجنات ،ص  580 -579و الذريعة در يازده جلد چاپشده آن.
 - 226ملل و نحل شهرستانى ،ج  ،3ص  ،34 -33چاپ سال  ،1368چاپخانه حجازى.
 - 227ملل و نحل شهرستانى ،ص  ،25 -24در پابرگ.
 - 228در نزد شيعيان« مؤمن الطاق» و نزد ديگران« شيطان الطاق» ناميده مىشود .مىگويند اول كسى كه او را مؤمن الطاق ناميد هشام بن
حكم بود.

او از رجال و شخصيتهاى برجسته علم كالم در نيمه قرن دوم هجرى و از بزرگان و دانشمندان شيعه بود .اين مرد وابستگى
خاصى به امام صادق (ع) داشت و از شاگردان مورد اعتماد و وثوق او بود .همچنين در عداد تابعين به شمار مىرود ،و به نقل
النديم مردى خوشعقيده و رستگار و در صنعت كالم حاذق و ماهر و از سرعت انتقال و جواب برخوردار بود .با ابو حنيفه
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مناظرههاى مشهورى دارد 229و نيز متكلم حاذقى بود.
زيد بن على بن الحسين را ديده و در باب امامت حضرت صادق (ع) با او مناظره كرده است و به خدمت هريك از على بن
الحسين زين العابدين و امام باقر و امام صادق (ع) رسيده از وجود پرارزش آنان استفاده علمى برده و از آثار اين پيشوايان
بهرهمند شده است.
ظهور و تجلى ابو جعفر مصادف با دوران بروز طوفان معتزله و در موقعى بود كه ميان صاحبان عقايد مختلف از مرجئه و
معتزله و خوارج و شيعه اختالف نظرهايى رخ داده بود .مهمترين نقطه اختالف ،مسئله امامت و امور مربوط به آن بود؛ و اگر
بگوييم اين دانشمند بزرگ يعنى ابو جعفر يكى از قهرمانان اين ميدان و معركه بود ،سخنى به گزاف نگفتهايم ،چون اين مرد در
مناظرات و احتجاجات شركت مىكرد و به تأليف كتب و رساالت مىپرداخت .ازاينرو آثار او مربوط به عقايد و آرائى است كه
در آن روزگاران مورد اختالف ارباب مذاهب و نحل بود .شهرستانى او را در عداد پيشوايان فرق اسالمى آورده و از فرقه
نعمانيه كه منسوب به همين محمد بن نعمان است ياد كرده 231و اقوالى هم به او نسبت داده است كه از جمله آنهاست كه با هشام
بن الحكم در اين مطلب همعقيده بوده است كه «خداى متعال چيزى نمىداند تا آن چيز به وجود آيد» و «اينكه تقدير در نزد خداى
متعال همان اراده ،و اراده همان فعل خداست» و «خداوند نورى است به صورت انسان ولى از تجسم به دور و منزه است» .اين
مطلب به اتكاء اين حديث بوده است:
ّللا خلق آدم على صورته ،و على صورة الرحمن
ان ه
خدا آدم را به صورت او ،و به صورت رحمان آفريد.
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فالسفه شيعه ،متن ،ص106 :
البتهه نمىدانيم تا چه اندازه اين نسبت صحيح است!
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در كتب تاريخ و ادبيات ،به قصص و حكايات جالبى برمىخوريم كه رفتار او را با ابو حنيفه روشن مىسازد و داللت بر ذكاوت
و هوش زياد و سرعت انتقال او دارد و از جمله اينست كه ابو حنيفه شيطان الطاق را متهم به اعتقاد به رجعت مىكرد و شيطان
الطاق ابو حنيفه را متهم به تناسخ مىكرد .ابو حنيفه روزى به او گفت :از كيسه خود پانصد دينار به من قرض بده و چون من و
تو بازگرديم اين مبلغ را به تو پس مىدهم .مؤمن الطاق در جوابش گفت بايد ضامنى معرفى كنى زيرا مىترسم در موقع رجعت
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به صورت ميمونى برگردى.
و چون امام صادق از جهان ديده فروبست ،مؤمن الطاق به ابو حنيفه برخورد و ابو حنيفه به او گفت :امام و پيشواى تو
درگذشت .مؤمن الطاق در جواب گفت :ولى امام تو «من المنتظرين الى يوم الوقت المعلوم» يعنى از كسانى است كه تا روز
قيامت به او مهلت داده شده است و مقصودش شيطان بود 235،و از اين قبيل حكايات زياد است.
[تأليفات]
و از تأليفات اوست:
كتاب االمامة.
كتاب المعرفة.
 - 229ملحقات فهرست ،ص 8
 - 230فهرست ،ص 250
 - 231الملل و النحل ،شهرستانى ،ص  108چاپ مطيعه عنانيه.
 - 232الملل و النحل ،شهرستانى.
 - 233اختالف ازآن جهت است كه متأسفانه كلمات حديث را هم مثل بعضى از كلمات قرآنى به معناى لغوى و ظاهر آن گرفتهاند در صورتى
كه مطابق آنچه در عرف عرب و در زبان آنها معمول است مراد از اين كلمات معناى مجازى آنست و مقصود اين است كه خداوند انسان را
علَى ْالعَ ْر ِش ا ْست َوى» است -.م.
بهطور كامل خلق فرموده است و اين موضوع شبيه به جمله قرآنى« ا
الرحْ منُ َ
 - 234منتهى المقال ،ص 284
 - 235ملحقات الفهرست ،ص  8و الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص  398به نقل از تاريخ بغداد ،خطيب بغدادى.

كتاب الرد على المعتزلة فى امامة المفضول.
كتاب فى امر طلحة و الزبير و عائشة.
كتاب افعل ال تفعل.
كتاب افعل لم فعلت.
كتاب االحتجاج فى امامة على (ع).
كتاب كالمه مع الخوارج.
كتاب مجالسة مع ابى حنيفة و المرجئة.
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فالسفه شيعه ،متن ،ص107 :
ابو حنيفه دينورى احمد بن داود دينورى؟ 290 -ه ق
ابو حنيفه دينورى از نوابغ مشهور در فلسفه و حساب و هندسه و فلك و گياهشناسى و ادب و تاريخ و جبر و علوم ديگر بود .او-
به گفته ابو حيان توحيدى -از مردان كمنظيرى بود كه حكمت فالسفه و بيان عرب را در خود گرد آورده بود و در هر فنى دست
داشت .بيانات او درباره انواء 237،بر وقوف كامل او بر علوم نجوم و اطالع او از اسرار فلك داللت دارد ،اما كتاب او در
گياهشناسى به سبك عبارات بدويان و با جمالتى بسيار فصيح انشاء شده است.
با آنكه ابو حنيفه دينورى ازهرجهت داراى معرفت كامل و فكر نافذ و دامنه فرهنگ و اطالعات او متنوع و آشنا به انواع علوم و
معارف بود ،شهرتش در زمينههاى ادبيات و تاريخ بيشتر و تأليفات او در اين موضوعها فزونتر است .گويند در مجلس ابو سعيد
سيرافى نحوى مشهور مناقشهاى روى داد در اينكه كدام يك از ابو حنيفه دينورى و جاحظ بليغترند ،سيرافى مناقشه را با اين
عبارت به پايان رساند كه سخن ابو حنيفه بر نوادر بيشترى مشتمل است و سخن ابو عثمان جاحظ شيرينتر و گوشنوازتر و
معانى آن دلچسبتر است ولى الفاظ ابو حنيفه شيرينتر و به نوادر لغت و سياق كلمات عرب نزديكتر است.
بىشك گواهى سيرافى را به گزافهگويى نمىتوان حمل كرد و همين بيان او گواه مقام شامخ و موقعيت ارجمند ابو حنيفه است.
ابو حيان توحيدى توضيح مىدهد كه او سه تن از نويسندگان را باالتر از ديگران مىداند :جاحظ ،ابو زيد بلخى و ابو حنيفه
دينورى.
دينورى لغتشناسى بزرگ نيز بود .آوردهاند كه چون مبرد 238به شهر دينور درآمد ،ميزبان او عيسى بن ماهان ،معنى و مفهوم
لغتى غريب از حديثى را از او پرسيد ،چون مبرد در آن وقت آماده براى جواب دادن نبود براى آنكه جوابى داده باشد بهطور
ارتجال آن واژه را طورى معنى كرد و چون شاهدى از او خواسته شد ،بيتى شعر در قالب رجز از خود ساخت و بر حاضران
بخواند .در اين هنگام ورود ابو حنيفه را اعالم كردند و همان سؤال را از او پرسيدند دينورى معناى ديگرى ،مخالف با آنچه
مبرد گفته بود ،بيان كرد و شاهد
فالسفه شيعه ،متن ،ص108 :
شعرى مبرد را ساختگى و مجعول شمرد و مبرد ناچار به صحت نظر ابو حنيفه معترف شد و گفت چون ننگ داشتم كه از عراق
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بيايم و بااينهمه ستايش و تعريف كه درباره من شده ،از پاسخ گفتن به اولين پرسش عاجز بمانم ازاينرو چنين كردم.

 - 236تأسيس الشيعة ،ص  358و فهرست النديم ،ص 250
 - 237انواء جمع نؤ ،منازل ماه (،يا منازل خورشيد) كه علماى نجوم در آن اختالف دارند .در نظر بعضى از علماى فلك سال چهار جزء و
هر جزء هفت نؤ و هر نؤ سيزده روز دارد و نؤ آخرين چهارده روز است كه تعداد روزهاى سال سيصد و شصت و پنج روز كامل بشود.
ويراستار
 - 238ابو العباس محمد بن يزيد عبد االكبر ازدى بصرى(  285 -207ه) كه از ائمه نحو شناخته شده است.
 - 239دراسات عن المورخين العرب ،تأليف مستشرق مارگليوث ،ص 127 -126

دينورى مورد وثوق و اعتماد علما در روايت بود .ياقوت مىگويد« :دينورى مردى بود نحوى ،لغوى ،مهندس ،منجم ،محاسب و
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در آنچه روايت مىكرد مورد وثوق بود».
النديم مىگويد ...« :از بصريان و كوفيان دانش فراگرفت و به علوم فراوانى اطالع داشت و در هرچه روايت مىكرد مورد
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وثوق و اعتماد و به راستگويى معروف بود».
او شاگرد ابن السكيت مشهور بود و استفادههاى علمى بسيارى از او كرده است 242.قمى او را اينطور توصيف مىكند« :فاضل
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و عالم به هندسه و حساب و فلسفه است »....
ابو حنيفه دينورى به دليل دانش و عمق علمى ،توجه الموفق برادر خليفه ،المعتمد عباسى را به خود جلب كرد .موفق او را مورد
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رعايت خود قرار داد و موقعيت او را شناخت.
كتابهاى او كه ياقوت آنها را شمرده است در موضوعهاى بسيار متنوع است چه در جغرافى و گياهشناسى و چه در رياضيات،
اعم از حساب و جبر و هندسه ،و چه در تاريخ و فلكشناسى و دانشهاى ديگر.
[تأليفات]
تأليفات او در موضوعهاى مختلف علمى گرانقدر و پرارزش است و در ميراث علمى اسالمى جلوه خاصى دارد و عبارتند از:
 -1كتاب الباه.
 -2كتاب ما يلحن فيه العامة.
 -3كتاب الشعر و الشعراء.
 -4كتاب الفصاحة.
 -5كتاب االنواء.
اين كتاب بر اطالع وافر او به نجوم و اسرار فلك داللت دارد و متضمن معلومات عرب نسبت به آسمانها و حوادث جوى و
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وزش بادها و تفضيل و ترجيح زمانها بر يكديگر و چيزهاى ديگر از اين قبيل است.
 -6كتاب فى حساب الدور.
 -7كتاب البحث فى حساب الهندى.
فالسفه شيعه ،متن ،ص109 :
 -8كتاب الجبر و المقابلة.
 -9كتاب البلدان الكبير.
 -10كتاب النبات ،كه گفتهاند در اين زمينه كتابى مانند آن نوشته نشده است و بسيارى از نويسندگان شرح حال دينورى از آن
بسيار تعريف كردهاند .موفق الدهين عبد اللطيف بغدادى آن را مختصر كرده است.
 -11كتاب الرد على نصرة االصفهانى ،كه ابو نعيم على بن حمزه بصرى شيعى متوفى به سال  375بر آن ردى نوشته است.
 - 240معجم االدباء ،ج  ،3ص 26
 - 241الفهرست النديم ،ص 116
 - 242الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 53
 - 243همان كتاب.
 - 244دراسات عن المورخين العرب ،ص 126
 - 245المقابسات ،توحيدى ،ص  59و طبقات االمم صاعد ،ص 70
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 -12كتاب الجمع و التفريق.
 -13كتاب االخبار الطوال ،كه در بغداد چاپ شده و نعمان اعظمى آن را منتشر كرده است و اخيرا در قاهره به صورت بسيار
خوبى با تعليقاتى سودمند به چاپ رسيده است.
 -14كتاب الوصايا.
 -15كتاب نوادر الجبر.
 -16كتاب اصالح المنطق.
 -17كتاب القبلة و الزوال.
 -18كتاب الكسوف.
 -19كتاب فى تفسير القرآن.
ابو حيان توحيدى مىگويد :اين تفسير در  13مجلد است و كسى به آن كيفيت تفسيرى ننوشته است.
 -20كتاب جواهر العلم ،كه تهرانى به نقل از كشف الظنون ،ج  ،1ص  409در الذريعة از آن نام برده است.
 -21كتاب الرد على رصد االصفهانى.
توحيدى در المقابسات ،ص  59و النديم در الفهرست ،ص  116از آن ياد كردهاند.
 -22زيج ابو حنيفه.
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[داليل تشيع ابو حنيفه دينورى]
داليل بسيارى بر تشيع ابو حنيفه دينورى وجود دارد .تهرانى نام او را در الذريعة آورده و مؤلفات او را ذكر كرده است .به
عالوه او شاگرد همان ابن السكيت شيعى متصلب (قرص و پابرجا) بود كه در راه عقيده خود كشته شد و متوكل عباسى در
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داستانى كه معروف است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص110 :
او را كشت .قبال به اين مطلب اشاره شد كه دينورى از ابن السكيت استفادههاى فراوان كرده بود و عادتا شاگرد تحت تأثير عقايد
و آراء استاد خود قرار مىگيرد و از طريقه او پيروى مىكند .مؤيد ديگر شيعه بودن او مطلبى است كه خود در كتاب اخبار
الطوال آورده است كه خالصهاش اين است :هارون الرشيد دو پسر خود امين و مأمون را كه نوجوان بودند احضار كرد ،اصمعى
هم در آن جلسه حاضر بود و به فرمان هارون الرشيد از آنها مطالبى مىپرسيد و آنها هم جواب مىدادند ،پس اصمعى زبان به
ستايش و مدح آنان گشود ،رشيد آن دو را به سينهاش چسبانيد و سپس به آنها اجازه مرخصى داد و از ديدگانش اشك سرازير شد،
چون امين و مأمون از حضور رشيد بيرون رفتند رشيد گفت چه خواهيد كرد اگر ببينيد اين دو باهم دشمنى مىكنند و به جان
يكديگر مىافتند و خونهاى بسيارى ريخته مىشود به طورى كه بسيارى از زندگان آرزوى مرگ خود را مىكنند؟
اصمعى گفت :اى امير المؤمنين آيا اين پيشآمد را منجمان در موقع والدت آنان پيشبينى كردهاند يا مطلبى است كه علما درباره
آنها گفتهاند؟
 - 246الذريعة ،ج  ،10ص 180
 - 247كشف الظنون ،ج  ،2ص 12
 - 248كيفيت قتل ابو يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت خوزى اهوازى آن است كه وى از ائمه نحو بود و تعليم دو فرزند متوكل يعنى معتز و
مؤيد را به عهده داشت .يعقوب بن سكيت دوستدار اهل بيت بود و در مذهب شيعه -جان نثارى مىكرد .روزى متوكل از او پرسيد :آيا حسنين
را بيشتر دوست مى دارى يا دو فرزند مرا؟ گفت :من ،تو و فرزندان تو را حتى با غالم على( ع) قنبر برابر نمىدانم .متوكل برآشفت و دستور
داد زبان او را از كام بيرون كشيدند و غالمان خليفه او را به بدترين صورتى كشتند .ويراستار

هارون الرشيد گفت :آرى علما از اوصيا ،و اوصيا از انبيا اين مطلب را درباره آنها نقل كردهاند؛ گويند مأمون در دوره خالفت
خود مىگفت كه هارون الرشيد اين مطالب را از موسى بن جعفر (ع) شنيده بود و ازاينرو آن مطالب را بر زبان مىآورد.
نقل چنين حديثى و اشاره به اوصيا و نسبت آن به امام موسى بن جعفر (ع) ،اين همه مىرساند كه دينورى از روحيه تشيع
برخوردار بوده است و غير شيعه چنين مطلبى را نقل نمىكند؛ به عالوه در جاهاى ديگرى از اين كتاب روح تشيع او آشكارا
نمايان است .محمد سباعى حفناوى در كتاب خود به نام ابو سفيان بن حرب به اين مطلب اشارهاى كرده در آن تصريح مىكند و
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مى گويد :ابو حنيفه دينورى صاحب كتاب االخبار الطوال از قدماى مورخانى است كه تمايالت تشيع داشتهاند».
فالسفه شيعه ،متن ،ص111 :
ابو ريحان بيرونى 250ابو ريحان محمد بن احمد بيرونى خوارزمى  440 -362ه ق
محمد بن احمد بيرونى خوارزمى متولد  3ذيحجه سال  362ه 973 /م و متوفى در  2رجب سال  440ه 1048 /م است ،و
وفات او ،به نقل ياقوت حموى ،در غزنه اتفاق افتاد گرچه درباره تاريخ وفات او مطالبى ديگر هم گفته شده است .سيد امين او را
چنين مىستايد« :مردى حكيم و رياضيدان ،عالم به نجوم ،طبيب ،فيلسوف ماهر ،جغرافىدان ،مورخ ،اديب ،شاعر و لغوى
بود» 251.ابن ابى اصيبعه مىگويد ...« :به علوم حكمت اشتغال داشت و در علم هيئت و نجوم فاضل و در صنعت طب داراى
نظرهاى خوبى بود» .صالح صفدى او را چنين توصيف كرده است ...« :يگانه دوران خود در فنون حكمت و رياضيات بود و
در صنعت طب و نجوم تبحر و تخصص داشت» .اما قمى او را اينطور ستوده است« :حكيمى بود رياضيدان و طبيب و منجمى
معروف ،بلكه گفته شده است :او مشهورترين علماى نجوم و رياضيات در اسالم است ،چهل سال در هند گردش كرد و بر علوم
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هند آگاهى يافت و مدتى در خوارزم ماند و اشتغال او ،بيشتر به نجوم و رياضيات و تاريخ بود».
علماى متأخر ،به ويژه مستشرقين ،تحت تأثير ابو ريحان بيرونى قرار گرفتهاند به طورى كه عظمت بيرونى چشم و گوش آنان
را فراگرفته است .مستشرق معروف ساخائو كتابهاى بيرونى را مطالعه كرده و به اين نتيجه رسيده است كه «بيرونى بزرگترين
دانشمندى است كه تاريخ نشان داده است» 253.اسميت در جزء اول كتاب تاريخ رياضيات خود اعتراف مىكند كه بيرونى
درخشانترين چهره علمى زمان خود در رياضيات بود و غربيان ،در آگاهيهاى خود راجع به هند و دانش آن سرزمين ،خود را
مديون او مىدانند 254.دكتر سارتون به نبوغ و وسعت اطالعات بيرونى اعتراف مىكند و مىگويد :بيرونى مردى محقق ،فيلسوف
و رياضيدان و جغرافىشناس و مردى با فرهنگ و اطالعاتى وسيع ،بلكه از بزرگترين دانشمندان جهان بود» 255.شاخت
مستشرق مىگويد ...« :حق اين است كه بگوييم شجاعت فكرى بيرونى و عشق او به اطالعات علمى و دورى او از وهم و خيال
و عالقه شديد او
فالسفه شيعه ،متن ،ص112 :
به حقيقت و گذشت و فداكارى او تمام اينها صفاتى بودند كه در قرون وسطى بىنظير بودند.
بيرونى در واقع شخصيتى نوآفرين و داراى بصيرت عام و كلى و نافذ بود .»...
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بنابراين ،به نظر اكثريت قريب به اتفاق علماى پيشين و نيز متأخرين ،بيرونى يكى از اركان فكر علمى و فلسفى و داراى ذهنى
نيرومند و فروزان در بيشتر ميدانهاى علمى بود.
او بر علماى عصر خود برترى داشت زيرا ابتكارهايى پرارزش و بحثهايى مستفيض و نادر در رياضيات و فلك و تاريخ و فلسفه
و علوم ديگر داشت .ممكن است گفته شود كه بيرونى از برجستهترين علماى دوره خود بود كه در نتيجه كوششهاى آنان علوم،
بهطور كلى پيشرفت كرده و توسعه يافته و افق فكرى بشر را بازتر نموده است.

 - 249كتاب ابو سفيان بن حرب ،ص 17
 - 250بيرونى منسوب به بيرون روستايى در خوارزم است و بعضى گفته اند كه منسوب به واژه فارسى بيرون و معناى آن در اينجا بيرون
شهر و كنايه از مرد غريب است.
 - 251اعيان الشيعة ،ج  ،43ص 243
 - 252سفينة البحار ،ج  ،1ص  ،538و الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 74
 - 253تراث العرب العلمى ،ص 275
 5 ( 254و  -)6همان كتاب ،ص  276و 277
 5 ( 255و  -)6همان كتاب ،ص  276و 277
 - 256تراث العرب العلمى ،ص 280

با آنكه فرهنگ و اطالعات بيرونى جامع و كامل بود بااينحال دانشمندان ،به ويژه مستشرقين ،غير از جنبه رياضيات و
فلكشناسى به جنبههاى ديگر دانش او چندان توجه و عنايت نكردهاند و اين امر بالطبع ازآنجهت بوده است كه جنبههاى مادى در
جوامع بشرى بر جنبههاى ديگر غلبه دارد و كوششهاى علمى صرف اختراعات و اكتشافاتى مىشود كه بر مبناى رياضيات و
هندسه و فلكيات بوده است .جنبههاى علمى ديگر او ،مانند علوم نظرى صرف از قبيل فلسفه و غيره از فهرست بررسيهاى آنان
حذف شده است به بهطورىكه گاهى به تبع مورد توجه قرار مىگيرد .شايد علت عدم توجه كامل علما به جنبههاى ديگر علمى
او ،خاصه فلسفه ،ازآنجهت بوده كه موقعيت او را در فلسفه همپايه رياضيات و هندسه او نمىدانستهاند ،چون رياضيات و فلكيات
او در حد اعالى خود بود و بههمينجهت او را به عنوان يك دانشمند رياضى مشهور ساخته است .ازاينروست كه شمس الدهين
شهرزورى در تاريخ الحكماء مىگويد ...« :او ،يعنى بيرونى ،مناظراتى با ابو على سينا داشت ،گرچه غوطهور شدن در درياى
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علم 257كار او نبود چون هركس شايسته كارى است كه براى آن خلق شده است .»...
زندگى و نشو و نماى او
كسى كه بخواهد در اين قسمت ،يعنى دوره زندگى و نشو و نماى او ،بررسى كند چيزى به دست نمىآورد يعنى از زندگانى اين
مرد دانشمند كه موقعيت منحصر به فردى در عصر خود داشت و در تاريخ علوم اسالمى يگانه بود ،متأسفانه مطلبى در دست
نيست و محيط و
فالسفه شيعه ،متن ،ص113 :
مراحل حيات او همچنين تحوالت و كيفيت نشو و نماى او بر ما روشن نيست .چنانكه درست نمىدانيم ،بيرونى كجا و نزد چه
كسى درس خوانده و منبع فرهنگ و معلومات او كجاست؟
و استادان او چه كسانى بودهاند؟ كتابهاى تراجم و تذكرهها به اين مراحل توجهى نكردهاند و آنچه از او مىدانيم اين است كه اصل
او از «بيرون» سند 259،روستايى در حومه خوارزم بود كه در آنجا متولد شد و همانجا بزرگ شد و مدتى را هم در خوارزم به
منظور تحصيل معارف و علوم گذراند .گويند بيرونى بهطور اضطرار و اجبار در اثر يك اتفاق مهم خوارزم را ترك كرد و به
گرگانج در شمال خوارزم رفت ولى از آن حادثه بزرگ چيزى نمىدانيم.
پس از مدتى گرگانج را ترك كرد و به ايالت گرگان رفت و به خدمت شمس المعالى قابوس بن ابى طاهر وشمگير بن زيار بن
وردان جبلى پيوست .وشمگير پس از پدر به سال  388امير گرگان و طبرستان شده بود .بيرونى در اين مدت كتاب اَلثار الباقية
عن القرون الخالية را تأليف كرد و در حوالى  390هجرى آن را تكميل و به قابوس وشمگير اهدا كرد .بيرونى در اين تاريخ
هنوز سىساله نشده بود .امير قابوس خواست كه او را در خدمت خود نگه دارد و زمام امرونهى را به او بسپارد ولى بيرونى
نپذيرفت .احترام امير قابوس به بيرونى به درجهاى بود كه خود شخصا به حضور بيرونى مىرفت و به احترام مقام علمى او
هيچگاه او را احضار نمىكرد .پس بيرونى به گرگانج بازگشت و به علت هوش و ذكاوت و تدبير و سياست خود در دربار بنى
مأمون ،پادشاهان و بزرگان خوارزم ،داراى مقام ارجمندى گرديد .پس از آنكه سبكتكين بر تمامى خوارزم مستولى شد ،ابو
ريحان محل اقامت خود گرگانج را ترك گفت و به هند رفت و مدت مديدى در آنجا اقامت گزيد .گويند چهل سال در هند ماند و
در خالل اين چهل سال همه جاى هند را ديد و گردش كرد و به تحقيقات علمى خود ادامه داد و توانست معلومات صحيحى از
هند به دست آورد و بسيارى از علوم آنها را جمعآورى و منظم سازد و معارف قديم و پراكنده هند را جمع كند و باالخره به
غزنه بازگشت و در آنجا درگذشت.
صفدى او را اينگونه توصيف مىكند« :ابو ريحان بسيار خوشمعاشرت و خوشصحبت بود ،در كارهاى خود بسيار عفيف بود،
روزگار همانند او را در فهم و دانش نپرورانده است.
ياقوت در معجم االدباء آورده است كه شاعرى از او چيزى خواست و او در جواب شاعر اين اشعار را سرود:
فالسفه شيعه ،متن ،ص114 :

يا شاعرا جئنى يجزى على االدب

وافى ليمدحنى و الذم من ادبى

 - 257غرض ،درياى معقوالت فلسفى است وگرنه غوطهورى در درياى علوم شغل شاغل ابو ريحان بود .ويراستار
 - 258روضات الجنات ،ج  ،4ص 179
 - 259ابن ابى اصيبعه بيرونى ر ا از مردمان بيرون سند گفته و اين اشتباهى است چه آنكه در سند است« نيرون» با نون است نه« بيرون» با
باء .و آن را نيرونكوت و حيدرآباد سند گويند .لغتنامه دهخدا -.م.

و ذاكرا فى قوافى شعره حسبى

ّللا حقا عارفا نسبى
و لست و ه

اذ لست اعرف جدى حق معرفة

و كيف اعرف جدى اذ جهلت ابى

ابى ،ابو لهب شيخ بال ادب

نعم و والدتى حمالة الحطب

الذم و المدح عندى يا ابا حسن

سيان مثل استواء الجد و اللعب

«اى شاعرى كه نزد من آمده و از من پاداش ادب خود را خواستهاى ،اين شاعر نزد من آمده تا مرا ستايش كند درحالىكه بايد
مرا نكوهش كند ،در قافيههاى اشعار خود از حسب و نسب من ياد كرده است در حالى كه به خدا سوگند من خود نسب خودم را
آنطور كه هست نمىدانم زيرا جدم را به خوبى نمىشناسم و چگونه مىتوانم جد خود را بشناسم درحالىكه نمىدانم پدرم كيست.
آرى پدرم ابو لهب پيرمرد بىادبى بود ،آرى مادرم هم حمالة الحطب بود .ستايش و نكوهش در نظر من اى ابو الحسن ،مساوى
است چنانكه كارهاى جدى و بازى در نظرم برابر است».
ابو ريحان را چنين ستودهاند كه در مطالعه و بررسى و اشتغال به علم ،از لحاظ پشتكار و اهتمام و كوشش ،اعجوبه زمان خود
بود ،عاشق علم و فراگرفتن آن بود ،هميشه در موضوعات علمى به فكر فرومىرفت و حتى به اندازه يكچشم برهم زدن از تفكر
به دور نمىماند ،مغزش در حال تفكر و دستش در حال تحرير و زبانش در حال تقرير بود ،فقط در دو روز نوروز و مهرگان از
اعياد ايرانيان ،از اشتغال به انواع رشتههاى علمى و فكرى خوددارى مىكرد .حكايت زير شدت عالقه او را مىرساند:
آنگاه كه در بستر بيمارى نفس در سينه او به شماره افتاده بود ،يكى از يارانش بر او درآمد و بر بالين او نشست ،در آن حال ابو
ريحان از او پرسيد حساب جدههاى هشتگانه 260را كه وقتى مرا گفتى بازگوى كه چگونه بود؟ دوستش گفت :اكنون چه جاى اين
سؤال است؟ گفت :اى مرد كدام يك از اين دو امر بهتر است؟ اين مسئله را بدانم و بميرم يا ندانسته و جاهل درگذرم؟ گويد :پس
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آن مسئله را به او گفتم و از آنجا بيرون شدم و هنوز قسمتى از راه را نپيموده بودم كه شيون از خانه او برخاست.
فالسفه شيعه ،متن ،ص115 :
بيرونى از مواهبى بسيار قابل توجه برخوردار بود ،چند زبان از قبيل :سريانى ،سانسكريت ،فارسى ،عبرى و عربى را
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مىدانست و در اثناى اقامت خود در هند فلسفه يونان را تدريس مىكرد و در عوض هندى مىآموخت.
بيرونى به خدمت سلطان محمود سبكتكين غزنوى ،متوفى به سال  422هجرى به هنگامى كه ستاره اقبال سلطان درخشيدن
گرفت و تمامى خوارزم را تحت استيالى خود درآورد ،پيوست و مدتى در دربار سلطان گذراند و در همين دوران نبوغ خود را
در علم فلك و نجوم به ثبوت رسانيد ،پيشبينىهاى او به صحت مىگراييد و از نيات و مقاصد سخت سلطان پرده برمىداشت تا
حدى كه نزديك بود مورد غضب سلطان قرار گيرد و با بيرونى بدرفتارى نمايد .بيرونى در موقع حمله سلطان غزنوى به هند،
آنگاه كه سلطان دروازههاى هند را در غزوات سىساله خود ،يكى پس از ديگرى مىگشود ،با او همراه بود .بيرونى از اين
پيشآمد (فتح هند به دست غزنوى) استفاده شايانى كرد زيرا اين سفر سبب شد كه بيرونى در هند بماند و سالهاى زيادى در آنجا
باشد و با هنديان معاشرت كند و به فهم عقايد آنان راه يابد و علوم و سنن آنان را فراگيرد و بر كتابهاى آنها مطلع شود و بسيارى
از كتب آنها را ترجمه كند .و نتيجه اين كار ،تأليف بىنظير او تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة بود كه آن را
به سال  423هجرى پس از وفات سلطان محمود به پايان رساند.
بيرونى در شعر و ادب هم سهم قابل توجهى داشت ،از او اشعارى روايت كردهاند كه اگر در رديف و طبقه اشعار عالى نباشد باز
از دانشمندى در آن پايه و مقام شايسته پذيرفتن است 263.و از اشعار اوست:
فال يغررك منى لين مس

تراه فى دروسى و اقتباسى

فانى اسرع الثقلين طرا

الى خوض الردى فى يوم بأس

 - 260در متن كتاب« الجدات الثمانية» آمده است ولى در لغتنامه دهخدا جدات فاسده ضبط شده است.
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«از آنكه مرا در تحقيقات و مطالعات و اقتباس مطالب علمى نرم مىبينى فريب مخور ،چه من در روزهاى سخت زودتر از همه
مردم به خوض در ورطههاى مرگبار مىشتابم».
بيرونى تصنيفات بسيارى دارد و به طورى كه ياقوت گفته است« :مصنفات او از حد شماره بيرون و فقط فهرست آنها در شصت
برگ است».
فالسفه شيعه ،متن ،ص116 :
بيرونى معاصر شيخ الرئيس ابو على سينا ،ابن مسكويه ،حكيم ابو سهل مسيحى ،ابو نصر عراقى و ابو الخير خمار بود كه همگى
در گرگانج ،در دوران حكومت على بن مأمون خوارزمى ،گردآمده بودند 265.ميان ابن سينا و بيرونى نامهها و مناظراتى در
موضوعهاى گوناگون مبادله شده است.
[داليل] تشيع بيرونى
داليل بسيارى هست كه مىرساند ابو ريحان بيرونى شيعه بود ،زيرا سيد امين در اعيان -الشيعة شرح حال او را نوشته و تهرانى
در الذريعة او را در رديف مؤلفان شيعه آورده و تأليفات او را در تمامى اجزاى كتاب مزبور نقل كرده و بهطور آشكار او را
شيعه معرفى كرده است.
استاد ويل دورانت مىنويسد« :بيرونى متمايل به مذهب تشيع بود 266».اين گفتار ابو ريده كه «بيرونى به مذهب اهل سنت
پيوست» گفتارى بىدليل است 267.و از گفتار استاد رحيمزاده صفوى برمىآيد كه ابو ريحان بيرونى ،اسماعيلى مذهب بوده
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است.
به هر صورت ،ارجح اين است كه بيرونى شيعه بوده است ،زيرا در گرگان و طبرستان كه مركز تشيع بود و امراى آن بالد
شيعهمذهب بودند ،نشو و نما كرد و يكى از شواهد تشيع او مطلبى است كه او خود در كتاب اَلثار الباقية ص  100آورده و آن
فكر تعدد وجود آدم در هر دورهاى است .اين فكر را ابو العالى معرى نيز در گفتارهاى خود مكرر اظهار داشته و از جمله گفته
است:
قبله آدم على اثر آدم

جائز ان يكون آدم هذا

«ممكن است قبل از اين آدم ،آدمى پس از آدم ديگرى باشد».
اين فكر از امام محمد باقر (ع) نيز عينا نقل شده كه خالصه آن اين است :قبل از آدم زمان ما ،هزارهزار آدم بود و قبل از عالم
ما نيز هزارهزار عالم ديگر بوده است و ما در دوران آخرين آدم و آخرين جهان هستيم 269.پس فكر بيرونى در واقع از گفتار
امام باقر (ع) گرفته شده و همين معنى خود دليل تأثر بيرونى از تشيع است.
سيد امين مىگويد« :بيرونى در كتاب اَلثار الباقيه خود قضيه غدير را نقل كرده و
فالسفه شيعه ،متن ،ص117 :
همين خود دليل بر تشيع اوست ».همچنين تعبير او از امير المؤمنين على و از امام صادق (ع) تشيع او را مىرساند.
 - 264روضات ،ص 69
 - 265ابن سينا ،تأليف رحيمزاده صفوى ،ترجمه على بصرى ،ص 54
 - 266ترجمه تاريخ تمدن ،ويل دورانت ،ج  ،11ص 153
 - 267حاشيه تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 291
 - 268ابن سينا ،ترجمه على بصرى ،ص  14و  53و 54
 -- 269كتاب توحيد ،صدوق ،باب ذكر عظمت خدا ،ص 287

ظاهر حال نشان مىدهد كه بيرونى شيعه اثنا عشرى نبوده و گفتهاند كه اسماعيلى مذهب بوده است .شايد گفتار او در اَلثار الباقية
كه ذيال آورده مىشود ،بر زيدى بودن او داللت كند ،آنجا كه از ايام شعبان و رمضان و احاديث مربوط به روزه و فطر سخن
مىگويد:
ّللا عليهم آن
« ...آنچه در كتب شيعه زيديه ،خداوند گروه آنان را حفظ كند ،آمده مطالب و آثارى است كه اصحاب آنها رضوان ه
را تصحيح كردهاند ،مثل آنچه روايت شده است كه مردم در عهد امير المؤمنين (ع)  28روز ،روزه گرفتند و امير المؤمنين (ع)
ّللا
امر كرد تا قضاى يك روز را به جاى آورند ،مردم نيز قضاى آن روز را گرفتند ،تا آنجا كه گويد :و مثل آنچه از ابو عبد ه
صادق (ع) روايت شده است كه ماه رمضان هم ،مثل ديگر ماهها ،در معرض زياده و نقصان است .»...
باز دليل ديگرى بر تشيع او گفتارى است كه در كتاب اَلثار الباقية آورده است:
« ...از اين روز( ،روز عاشورا) تجليل مىكردند تا آنكه حسين بن على (ع) و اصحاب او در آن روز كشته شدند و با او و
يارانش رفتارى كردند كه در هيچيك از امتها و ملتها چنان رفتارى با اشرار خلق نشده بود ،كشتار وحشيانهاى به راه انداختند،
آنها را تشنه نگاه داشتند و خيمههايشان را سوزاندند ،سرهاى آنها را بر نيزه زدند و اسبها را بر بدنهاى آنها تاختند .بههمينجهت
شيعيان آن روز را روز شومى دانستند ،اما بنى اميه در آن روز لباس نو پوشيدند ،زينت كردند ،سرمه كشيدند ،عيد گرفتند و
مهمانيها به راه انداختند ،شيرينى و خوراكهاى خوب به مردم خورانيدند و در دوران حكومت ايشان اين رسم در بين عامه مردم
جارى گرديد و پس از دوران بنى اميه باز اين عادت در ميان مردم باقى ماند.
شيعيان در آن روز نوحهسرايى و گريه مىكنند و به علت قتل سيد الشهداء ،در آن روز متأسف و غمگين مىشوند و اين كارها
را در بغداد و ساير شهرها انجام مىدهند .در آن روز تربت مبارك او را در كربال زيارت مىكنند .ازاينرو عامه مردم ،تجديد
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ظروف و اثاث را در آن روز مشئوم مىدانند».
البتهه آنچه در ديباچه كتاب اَلثار الباقية گفته است« :حمد بر خدا و درود بر محمد مصطفى بهترين خلق او و بر آل او پيشوايان
هدايت و حق  »...از جمله تعبيراتيست كه فقط در نزد شيعه مىبينيم نه ديگران.
فالسفه شيعه ،متن ،ص118 :
آراء و ديدگاههاى او
ابو ريحان بيرونى انديشمندى بزرگ و شخصيتى ممتاز و برجسته در انواع علوم بود .دانشمندى بود كه پرتو دانش او در تمامى
علوم و معارف جلوهگرى مىكرد .جغرافىدان ،طبيعيدان و رياضيدان و فلكشناس بود چنانكه ،به نوعى خاص ،حسابگر ماهرى
نيز به شمار مىرفت.
بيرونى گرچه به معناى مصطلح ،فيلسوف نبود تا حدى كه دربارهاش گفتهاند« :در شأن او نبود كه در درياى معقوالت فرورود»
ولى به صورتى قابل توجه با فلسفه آشنايى داشت چنانكه در بيشتر اوقات ،در ضمن بحثهاى خود بهطور ضمنى و با چند جمله،
به مطالب و مشكالت كالمى يا مذاهب فلسفى اشاراتى مىكند كه داللت كامل بر احاطه او به علوم مزبور دارد .مثال در اَلثار
الباقية ص  26و  112و در تاريخ الهند ص  3و  21به مطالبى برمىخوريد كه نظر ما را تأييد مىكند.
بيرونى در كتاب الهند ميان علوم يونان و هند و عرب و ميان عقايد متداول در بين ساير امم و ملتها مقايسه مىكند و همين مقارنه
و مقايسه داللت واضحى بر اصالت معرفت فلسفى او دارد و در موارد بسيارى ديده مىشود كه وى مالحظات و اشارات
صحيحى دارد كه داللت بر عمق فكر او مىكند و نشان مىدهد كه مطالعات او در فلسفه و اديان دقيق ،و تراوشهاى فكرى او
بسيار عميق بوده است (به كتاب اَلثار ص  292و به كتاب الهند ،ص  13 -12و  25 -22مراجعه شود).
كتابهاى او عالوه بر آنكه نشاندهنده دانش وسيع اوست ،داللت بر وسعت معلومات تاريخى او به احوال امم و ملتها دارد و
مىرساند كه كتابهاى اديان مختلف را مطالعه كرده و فرقههاى متعدد از صاحبان اديان و همچنين كتابهاى آنها را ديده است،
خاصه به فرقههاى مسيحى شرقى و فرقههاى مانوى و ديصانى و فرق ديگر بخوبى آگاه است .ازاينرو بروكلمان مىگويد:
«بيرونى ،از لحاظ علمى در چهارچوبه تمدن و فرهنگى كه در آن مىزيست ،از ديگر علما برتر و دائره اطالعاتش وسيعتر
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است».
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مناسبتر اين است كه ما بيرونى را شاگرد مسعودى بدانيم ،به اين معنى كه روش او در حقيقت همان طريقه مسعودى بود نه آنكه
او را شاگرد فارابى يا ابن سينا كه از بيرونى كمسالتر بود بدانيم و با اين حال بهتر آن است كه مختصرى از وضع او را در اين
باب بيان كنيم تا خصايص و اوضاع و احوال دوره و عصر بيرونى معلوم شود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص119 :
بزرگترين كوشش بيرونى در زمينههاى رياضيات و فلكشناسى و شناختن شهرها و كشورها و ملتها بود ،و بههمينجهت بيشتر
تأليفات او در اين زمينههاست .او مردى محقق و دقيق و ناقدى بصير بود .و در عين حال از فلسفه پيروى مىكرد و به بركت
فلسفه مشكالت بسيارى را از پيش پاى خود برداشت و سهمى از مطالعات و بررسيهاى او به فلسفه اختصاص داشت زيرا فلسفه
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را يكى از مظاهر تمدن و ترقى مىدانست.
آراء و نظريات فلسفى خاصى از بيرونى در دسترس ما نيست؛ او همانند فارابى و ابن سينا كه برنامه مخصوص و يا رأى
خاصى داشته باشد ،يا مثل ساير فالسفه كه هدف و روش معينى دارند ،نبود .و اگر در كتابهايش به بعضى از آراء او
برمىخوريم ،همين اندازه داللت دارد كه بيرونى از فلسفه بهرهمند بوده و معلومات قابل توجهى در فلسفه كسب كرده است ولى نه
به آن درجه كه در عداد فيلسوفان به معناى اخص كلمه يعنى فيلسوفى كه داراى روش و مكتب معينى باشد ،به حساب آيد ،لذا در
منابع و مآخذى كه در اختيار داريم از بيرونى ،آراء فلسفى -به آن معنى كه گفتيم -نمىبينيم ،حتى در ميان كتابهاى او يك كتاب
جداگانه درباره فلسفه نيست .البتهه بيرونى به فلسفه توجه مخصوصى داشت و از آن آگاه بود.
نويسندگان شرح حال او گفتهاند« :بيرونى معاصر شيخ الرئيس ابن سينا بود و ميان او و ابن سينا نامهها و گفتگوهايى ردوبدل
مى شد .در آثار ابن سينا پاسخهايى به پرسشهاى بيرونى يافت شده است كه محتوى بر مسائل مفيدى است 273.بيشتر كسانى كه از
بيرونى ياد كردهاند ،او را حكيم يا فيلسوف خواندهاند.
به هر صورت ابو ريحان بيرونى -بىشك -فلسفهاى داشته است كه از البالى تأليفات و بيانات او به خوبى روشن و معلوم
مىشود و شخصيت فلسفى او را بهطور كامل نشان مىدهد .گرچه او داراى مكتبى خاص در فلسفه نبود با وجود اين ،وجوه
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توافق ميان فلسفههاى فيثاغورثى ،افالطونى ،حكمت هندى و بسيارى از طريقههاى صوفيه را بيان كرده است.
عقيده بيرونى بر اين است كه آنچه مربوط به ابتداى خلقت يا متعلق به ملتهاى از بين رفته است چون زمان آنها بسيار دور است
و از طرفى توجه به حفظ و ضبط مطالب مزبور نشده ،همگى آميخته به افسانه و تزوير و دروغ است و منطبق با فرموده خدا
در مورد امتهاى منقرض شده است آنجا كه مىفرمايد:
فالسفه شيعه ،متن ،ص120 :
أ َ لَ ْم يَأْتِ ُك ْم نَبَؤُا الاذِينَ مِ ْن قَ ْب ِل ُك ْم  ...ال يَ ْعلَ ُم ُه ْم إِ اال ا
ّللاُ
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آيا خبر امتهايى كه قبل از شما بودند به شما نرسيده است  ...خبر آنها را جز خدا نمىداند.
ولى بااينحال مطالب عجيب و غريب را ،تنها به اتكاى عجيب بودن ،انكار نمىكند بلكه در برابر روايات تاريخى ،با احتياط
كامل ،به بررسى مىپردازد و مقرر مىدارد كه قضاوت در تاريخ ملتهاى از بين رفته و احوال آنان از راه استدالل عقلى يا از
راه قياس بر آنچه ديدهايم و مىبينيم ،صحيح نيست و بايد به اخبارى كه در كتابهاى معتبر آمده است و صحت آن بر ما ثابت شده
است اعتماد كرد  ...زيرا ديدن و مشاهده امور عادى يا تجربههاى محدود هيچگاه مقياس صحيحى در قضاوت نسبت به گذشتهها
نمىتواند باشد ،چون عمر انسانى كوتاه است و براى معرفت تمامى احوال گذشتگان كافى نيست و از طرفى نديدن و مشاهده
نكردن برخى از امور غريبه ،در اين زمان ،كه در اخبار گذشتگان براى ما نقل شده است ،يا پيش نيامدن نظير آن در محل معين
يا زمان معين ،هيچگاه نبايد مجوز انكار ما باشد.
مثال طول عمر پيشينيان يا درشتى هيكل آنها را در اخبار گذشته خواندهايم و چون اين امر از نظر عقلى محال نيست و از طرفى
كارهاى بزرگ هميشه اتفاق نمىافتد پس نمىشود آن را انكار كرد ،چه ممكن است در گذشته امور غريب و عجيبى اتفاق
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مىافتاده كه بعدها اتفاق نيفتاده است پس نبايد هر چيزى را با آنچه ديده مىشود و معمول و معتاد است قياس كرد.

 - 272تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 269
 - 273عيون االنباء ،ج  ،3ص 30
 - 274تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 370
 - 275ابراهيم ،صدر و ذيل آيه 9

همچنين بيرونى معتقد است كه طبيعت ،يك دسته قوانين ثابت و ال يتغير دارد كه از آنها تجاوز نمىكند و به عقيده وى مخلوقهاى
خارج از معتاد و نادر را نبايد از موارد خطا و اشتباه در طبيعت دانست چنانكه برخى بدان معتقدند ،بلكه اين اتفاق در اثر خروج
و انحراف ماده از حد اعتدال در مقدار است .بنابراين اساس ،بيرونى اين حكايت را كه در يكى از شهرهاى يهود ،روزهاى شنبه
آبها فرومىرود و آسياها از كار مىافتد تا آنكه روز شنبه به پايان برسد ،نمىپذيرد و علت عدم قبول اين حكايت را در اين مىداند
كه ما در مسائل طبيعى دليل و مأخذى براى اين امر نديدهايم زيرا مبناى اين كار بر تفاوت روزهاست در صورتى كه تمام روزها
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در طبيعت يك حال دارند.
به عقيده بيرونى علم قطعى و يقينى جز از راه احساساتى كه عقل آنها را بر روشى
فالسفه شيعه ،متن ،ص121 :
منطقى با يكديگر منطبق مىسازد ،حاصل نمىگردد ،همچنين معتقد است كه امور مربوط به حيات و زندگى است كه ما را محتاج
به فلسفه عملى كرده است تا از اين راه دشمن را از دوست بازشناسيم.
بيرونى ،خود معتقد است كه آنچه تا به حال گفته شده است ،همه گفتنيها نبوده و نيز آخرين سخنى نيست كه ممكن است گفته
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شود.
بيرونى به سلطه و حكومت عرف و عادت بر افكار مردم ،اشاره مىكند به طورى كه انسان از مشاهده امور مألوف تعجب
مىكند و از ديدن غرايب و عجايبى كه در برابر چشمش اتفاق مىافتد غافل مىماند .مىبينيم كه او متوجه برخى از مسائل فلسفى
شده است ،گويى از برخى از اشتباهات پرده برمىدارد ،مثل موضوعى كه غزالى آن را بيان كرده است كه حركت افالك و
اختالف آنها موجب تناهى آنهاست .يا اينكه در كتاب خود اَلثار الباقية اين فكر را كه در هر دورى از زمانه آدمى وجود داشته،
آورده است .اين فكر را ابو العالء در اشعار خود ،مكرر آورده است و ما نيز ضمن بيان تشيع بيرونى بدان اشاره كرديم.
برخى از آراء علمى ابو ريحان بيرونى كه تا اواخر قرن پنجم ميالدى بدعت و خطا شمرده مىشد و ازآنپس به كمك براهين
صحيح علمى جزو حقايق ثابت محسوب گرديده است ،به قرار زير است:
 -1اين نظريه كه شعاع نور از مرئى به چشم برمىگردد ،بيرونى و ابن سينا از كسانى بودند كه با ابن هيثم در اين نظريه
مشاركت داشتهاند.
 -2اين نظريه كه «زمين دور محور خود مىچرخد» در صورتى كه علما و فالسفه همگى يا ال اقل بيشتر آنها اتفاق داشتند كه
زمين ساكن است.
 -3نظريه او در زمينه تعيين محيط زمين كه در آخر كتاب االسطرالب او آمده است و معادلهاى در حساب نصف قطر زمين
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آورده كه برخى از فرنگيان آن را «قاعده بيرونى» ناميدهاند .اين نظريه را استاد طوقان شرح داده است.
نللينو مىگويد :آنچه قابل ذكر است اين است كه بيرونى پس از تأليف كتاب خود در اسطرالب طريقهاى را كه پيشنهاد كرده بود،
از قوه به فعل آورد .بيرونى در كتاب خود موسوم به قانون مسعودى مىگويد كه خواست در مورد قياس مأمون تحقيقى به عمل
آورد پس كوهى را در خاك هند انتخاب كرد كه مشرف بر دريا و بر يك دشت هموار بود و ارتفاع كوه را اندازه گرفت و آن را
 652 1 /20دقيقه يافت پس شيب آن را اندازه گرفت و آن را  34دقيقه يافت و از اين عمل چنين استنباط كرد كه مقدار درجه
آن از خط نصف النهار 58
فالسفه شيعه ،متن ،ص122 :
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 280نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.

فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص122
ميل تقريبى يعنى مساوى با  56 /92ميل است».
نللينو 281اعتراف مىكند كه مقياس فلكى مأمون و مقياس بيرونى ،براى تعيين محيط زمين از كارهاى بسيار قابل تمجيدى است كه
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از اعراب رسيده است.
بيرونى توجه بسيارى به علوم طبيعى داشت ،خصوصا در علم مكانيك و هيدرواستاتيك (علم تعادل مايعات) شهرتى فراوان يافت
و در تحقيقات خود به تجربه و آزمايش پناه برد و آزمايش را محور استنتاج و استنباط خود قرار داد .او براى استخراج وزن
مخصوص آزمايشى كرد ،بدين طريق كه ظرفى را چنان تعبيه كرد كه مصب آن به طرف پايين قرار داشت و از توزين جسم در
آب و در هوا توانست مقدار آب ريخته شده را تعيين كند ،و از مقدار آب و وزن جسم در هوا ،وزن مخصوص جسم را به دست
آورد .بيرونى وزن مخصوص  18عنصر ساده و مركب ،از جمله بعضى از سنگهاى قيمتى را معلوم ساخت 283.توضيح مطلب
به اين كيفيت است كه نخست جسم را در هوا توزين مىكرد سپس وزن آن را در آب به دست مىآورد به اين صورت كه آن را
در يك ظرف مخروطى شكل كه در ارتفاعى معين سوراخى داشت .مىگذاشت .آنوقت آبى را كه آن جسم بيرون ريخته بود وزن
مىكرد ،در آن هنگام بود كه حجم جسم تعيين مىشد و از تقسيم وزن جسم در هوا بر وزن آب ريخته شده ،وزن مخصوص همان
جسم به دست مىآمد.
اينك فهرست موادى كه بيرونى وزن مخصوص آنها را استخراج كرده است از مد نظر خوانندگان محترم مىگذرد .اگر اين ارقام
را با ارقام مستخرج جديد كه دانشمندان اروپايى قرنها بعد بدان دست يافتند ،مقايسه كنيد چندان تفاوت قابل توجهى ديده نمىشود،
با آنكه در روزگار او ابزارها و آالت دقيق علمى متداول در دورانهاى اخير وجود نداشت.
گمان مىرود كه بيرونى از دو طريقه براى استخراج وزن مخصوص استفاده كرده است.
ماده /ارقام بيرونى /ارقام جديد
طال19 /29 /19 /05 19 /26 /
جيوه13 /56 /13 /59 13 /74 /
مس سفيد8 /85 /8 /83 8 /92 /
مس زرد (برنج)8 /4 /8 /58 8 /67 /
فالسفه شيعه ،متن ،ص123 :
مالحظه مىشود كه تفاوت ارقام مستخرج بيرونى با ارقامى كه علماى متأخر استخراج كردهاند بسيار ناچيز است .در بعضى
تأليفات بيرونى شرحها و تطبيقاتى مربوط به فشار مايعات و توازن آنها ديده مىشود .چگونگى باال رفتن آب فوارهها و
چشمهسارها و اينكه چگونه چاهها از ترشحات آبهاى اطراف پر از آب مىگردد همچنين منبع آنكه آبهاى نزديك به چاه و همسطح
آن است و نيز كيفيت فرو نشستن آب چشمهسارها و كيفيت امكان رساندن آب چشمهها به قلعهها و منارهها را مشروحا ،با وضوح
تمام و دقت كامل ،و با عباراتى سهل و ساده و بدون هيچگونه ابهام و پيچيدگى بيان كرده است .ازاينرو مىتوان استدالل كرد يا
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ممكن است گفت كه بيرونى از جمله كسانى بود كه پارهاى از قواعد اساسى علم مكانيك و هيدرواستاتيك را پىريزى نمودهاند.
منظور ما اين نيست كه تمامى آراء و ابتكارات او را در اينجا شرح دهيم ،زيرا اين كار به كوشش بيشترى نيازمند است ،بلكه
مقصود و غرض ما نشان دادن بعضى از آراء و ابتكارات اوست ،به ويژه كه عده بسيارى از علما ،اعم از مستشرقين و غيره،
بيرونى و اعمالش را مورد بررسى و توجه و اهتمام خاص قرار دادهاند ،بنابراين به آنچه گفته شد اكتفا مىكنيم.
تأليفات و آثار بيرونى
 - 281نللينو مانند برخى ديگر از نويسندگان اروپايى ،زبان عرب را با نژاد عرب خلط مىكند .اگر يك دانشمند ايرانى مقاصد خود را به
عربى آورده است اين دليل آن نمىشود كه نويسنده عرب هم بوده است -.م.
 - 282تراث العرب العلمى ،ص 927
 - 283تراث العرب العلمى ،ص 278
 - 284تراث العرب العلمى ،ص 287

بيرونى يكى از پركارترين دانشمندان از لحاظ تأليف و آثار است تا حدى كه گفتهاند:
«تأليفات و تصنيفاتش بيشتر از بار يك شتر بوده است ».و ياقوت گفته است« :تصانيف او در نجوم و هيئت و منطق و حكمت از
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حد و حصر بيرون است ،من فهرست مؤلفات او را در شصت برگ ،در موقوفه مسجد مرو ديدم.
تأليفات او كتابخانه بزرگى را تشكيل مىدهد و شامل انواع علوم معارف اعم از فلسفه و تاريخ و رياضيات و فلك و ادبيات و
غيره و متجاوز از يكصد و بيست تأليف است .قسمتى از آنها به التين و فرانسه و انگليسى و آلمانى ترجمه شده است .غربيان از
آثار بيرونى استفاده كرده و بر آن اعتماد نمودهاند .از تأليفات اوست:
 -1اَلثار الباقية عن القرون الخالية ،كه مشهورترين كتاب و پرفايدهترين اثر اوست.
اين كتاب در ليپزيك به سال  1878ميالدى به چاپ رسيده است و مقدمهاى به آلمانى به قلم ساخائو ،در مورد بيرونى و نقل
اقوال مورخان قديم عرب در آثار وى در علوم ،دارد .اين
فالسفه شيعه ،متن ،ص124 :
كتاب به سال  1922ميالدى با شرح عليقلى ميرزا تجديد چاپ شد ،همچنين ساخوئو آن را به انگليسى ترجمه كرد و به سال
 1879ميالدى در لندن به چاپ رسيد.
در اين كتاب از ماه و روز و سال ،در نظر اقوام و ملل مختلف كهن و از تقويمها و تعديالت و تغييراتى كه در آن راه يافته است
بحث مىكند .همچنين جدولهايى درباره ماههاى ايرانى ،عبرى ،رومى ،هندى و تركى در آن آمده است ،و نيز جدولهايى در مورد
پادشاهان آشور ،باب ل ،كلدان ،مصر و يونان پيش از مسيحيت و بعد از آن دارد ،چنانكه جداولى در مورد پادشاهان ايران پيش از
اسالم و طبقات آنان و مطالبى ديگر مربوط به جشنها و اعياد طوايف مختلف و بتپرستان و اهل بدعت در آن ثبت شده است.
وى اين كتاب را براى شمس المعالى ،قابوس بن وشمگير نوشت و در سال  390هجرى آن را به پايان رساند بااينكه او خود به
سىسالگى نرسيده بود .بيرونى در اين كتاب به صورت دانشمندى محقق و بىغرض جلوه مىكند و همو در مقدمه كتاب مزبور
تصريح مىكند كه تعصب نويسندگان مانع از آن مىشود كه حق را تقرير نمايند.
 -2االستشهاد باختالف االرصاد ،صاحب كشف الظنون از اين كتاب نام برده و گفته است :بيرونى در كتاب اَلثار الباقية ،چنين
آورده است« :اهل رصد از ضبط اجزاى دائره بزرگ به اجزاى دائره كوچك عاجز شدند ،پس اين كتاب را براى اثبات اين
مدعى نوشته است.
 -3تجريد الشعاعات و االنوار ،كه آن را براى شمس المعالى قابوس بن وشمگير نوشته و در كشف الظنون نيز نام اين كتاب آمده
است.
 -4الشموس الثاقبة للنفوس.
 -5اخبار المبيضة و القرامطة.
 -6تاريخ الهند ،اين كتاب در چند جلد است .ساخائو آن را به انگليسى ترجمه كرده و اصل آن در لندن به سال  1887ميالدى و
ترجمهاش نيز به سال  1888در لندن به چاپ رسيده است.
بيرونى در اين كتاب ،زبان مردم هند و عادات و علوم آنان را مورد بررسى قرار داده است .اسميت و ديگر نويسندگان ،آنجا كه
از رياضيات هند و عرب بحث كردهاند ،بر مطالب اين كتاب اعتماد كردهاند .در اين كتاب بسيارى از معلومات هندسى و فلكى و
جغرافى و غيره آمده است.
 -7كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل او مرذولة ،اين كتاب به سال  1887ميالدى به انگليسى ترجمه شده است.
بيرونى در اين كتاب اديان هند و فلسفه و ادبيات و تاريخ عادات و قوانين و بهطور كلى مجموعه معارف آنان را در تاريخ و فلك
و نجوم بيان داشته است .اين كتاب را در حدود سال  423ه 1031 /م ،كمى پس از مرگ سلطان محمود
فالسفه شيعه ،متن ،ص125 :

 -- 285روضات الجنات ،ج  ،1ص  69و مقدمه ،ص 179

سبكتكين غزنوى به پايان رسانده است .در اين كتاب بخشهايى از اساطير مذهبى هنديان را ياد مىكند و در عين حال جنبههاى
رياضى و فلكى آن را مشروحتر بيان مىكند .به طورى كه بروكلمان مىگويد« :چون در اين كتاب نمودارى كامل و تعريفى
جامع شده است پس بايد آن را مهمترين اثرى دانست كه علماى اسالم در زمينه شناسايى ملتها فراهم كردهاند».
اهميت اين كتاب ازآنجهت است كه اوضاع و احوال هند را در عصر خود ،به صورتى علمى و بسيار دقيق به ما نشان داده
است كه همواره ،با گذشت زمان ،براى همه ملتها ارزنده باقى خواهد ماند و منبع و مأخذ شناسايى هند تا به امروز است .بديهى
است كه چنين اثرى در نتيجه مسافرت او به هند و اقامت چهل ساله او در آن سرزمين به وجود آمده است.
 -8مقاليد الهيئة و ما يحدث فى بسيط الكرة ،در اين كتاب از شكل سايه «ظل» بحث و نيز اعتراف مىكند كه افتخار استنباط شكل
ظلى مخصوص ابو الوفاء است و بس.
 -9القانون المسعودى ،در هيئت و نجوم ،اين كتاب را به سال  421هجرى براى سلطان مسعود بن محمود سبكتكين تأليف كرده
و به طورى كه صاحب تتمة صوان الحكمة مىگويد :اين كتاب «گوهر درخشندهاى است بر پيشانى كتابهاى او ».در اين كتاب
بياناتى وافى در موضوع فلك آمده و آن را همانند مجسطى بطلميوس به رشته تحرير درآورده است.
قانون مسعودى ،سادهترين كتاب در اين فن است .مؤلف آن -به طورى كه خود مىگويد -مىكوشد تا كليه جوانب اين علم را
بهطور بىسابقهاى بررسى كند .عالوه بر فلكشناسى ،مطالبى نيز در زمينه حسابهاى ملل مختلف ،تقويم آنان و قسمتهايى از
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جغرافى عمومى در آن آمده است .نسخه خطى آن در برلين به شماره  5667و در موزه بريتانيا به شماره  76موجود است.
به نقل اعيان الشيعة ،اين كتاب به كوشش ساخائو از ليپزيك به سال  1878ميالدى به چاپ رسيده و به انگليسى هم ترجمه شده و
ترجمهاش در سال  1879ميالدى به چاپ رسيده است.
 -10كتاب استيعاب الوجوه الممكنة فى صفة االسطرالب.
 -11كتاب استخراج االوتار فى الدائرة بخواص الخط المنحنى فيها ،اين كتاب مشتمل بر مسائل هندسى است كه بيرونى طريقه
ابتكارى خود را در حل بعضى از اعمال آن ،در اين كتاب ،بيان كرده است.
 -12كتاب العمل فى االسطرالب.
 -13كتاب جمع الطرق السائرة فى معرفة اوتار الدائرة.
فالسفه شيعه ،متن ،ص126 :
 -14مقالة فى التحليل و التقطيع للتعديل.
 -15كتاب التطبيق الى تحقيق حركة الشمس.
 -16كتاب فى تحقيق منازل القمر.
 -17تمهيد المستقر لتحقيق الممر.
 -18كتاب ترجمة ما فى براهين سدهانه ،يعنى ترجمه روشهاى حساب كه در كتاب براهين سدهانه معروف به سند هند آمده
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است.
 -19كيفيت رسوم هنديان در ياد گرفتن حساب.
 -20كتاب الصيدلة فى الطب ،كه در داروسازى است و در اين كتاب -بنا بر آنچه ابن ابى اصيبعه گفته است -ماهيت داروها و
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نام آنها و اختالف عقايد قدما در مورد ادويه مزبور را آورده و آن را به ترتيب حروف معجم تنظيم كرده است.

 - 286تاريخ الفلسفة فى االسالم ،پابرگ ص 296
 - 287كتاب تراث العرب العلمى ،ص 284
 - 288عيون االنباء فى طبقات االطباء ،ج  ،3ص 30

 -21االرشاد فى احكام النجوم.
 -22كتاب تكميل زيج حبش بالعلل و تهذيب اعمال فى الزلل.
 -23مقالة فى نقل ضواحى الشكل القطاع الى ما يغنى عنه.
 -24كتاب اختالف االقاويل الستخراج التحاويل.
 -25كتاب مفتاح الهيئة.
 -26كتاب تحديد نهايات االماكن لتصحيح مسافات المساكن.
 -27كتاب فى تهذيب االقوال فى تصحيح العروض و االطوال.
 -28مقالة فى تصحيح الطول و العرض لمساكن المعمور فى االرض.
 -29مقالة فى تعيين البلد من العرض و الطول كليهما.
 -30مقالة فى استخراج قدر االرض برصد انحطاط االفق عن قلل الجبال.
 -31مقالة فى اختالف ذوى الفضل فى استخراج العرض و الميل.
 -32كتاب ايضاح االدلة على كيفية سمت القبلة ،شايد اين كتاب همان كتاب دالئل -القبله او باشد.
 -33كتاب تكميل صناعة التسطيح.
 -34مقالة فى تصفح كالم ابى سهل الكوهى فى الكواكب المنقضة.
 -35كتاب تصور امر الفجر و الشفق فى جهة الشرق و الغرب من االفق.
 -36كتاب التفهيم الوائل صناعة التنجيم ،اين كتاب مشهورترين كتابى است كه درباره
فالسفه شيعه ،متن ،ص127 :
فلك در قرن يازدهم ميالدى نوشته شده و به چاپ نرسيده است 289.در اين كتاب از حساب و هندسه و جبر و عدد و هيئت عالم و
احكام نجوم بحث شده است .بيرونى در اين كتاب مىگويد« :انسان وقتى شايستگى علم نجوم را دارد كه اين رشتههاى معرفت را
دانسته باشد.
اين كتاب را به طريقه سؤال و جواب تنظيم كرده و عبارات آن سهل و آسان به فارسى و عربى و داراى اشكال و صور است.
 -37العجائب الطبيعية و الغرائب الصناعية ،در عزائم و طلسمها و نيرنگها.
 -38التنبيه على صناعة التمويه ،اين كتاب در كشف الظنون نام برده شده و شايد در ابطال صنعت كيميا باشد.
 -39مقالهاى در استعمال اسطرالب كروى.
 -40مقالهاى در تالفى عوارض زلزله.
 -41كتاب لوازم دو حركت ،كه بيشترش اقتباس از آيات قرآن است.

 - 289نسخه فارسى اين كتاب با حواشى جالل همايى به قطع وزيرى در  677صفحه به سال  1316 -18در تهران به چاپ رسيده است -.م.

 -42كتاب الدستور ،كه ياقوت از آن در المعجم نام برده است.
 -43تقاسيم االقاليم ،كه ياقوت در المعجم از آن ياد كرده است.
 -44رسالهاى در اشكال هندسى.
 -45كتاب التعلل باحالة الوهم فى نظم اولى الفهم ،از عنوان اين كتاب برمىآيد كه كتابى ادبى است.
 -46تاريخ االمم الشرقية ،ساخائو اين كتاب را به سال  1878ميالدى در ليپزيك چاپ كرده است.
 -47شرح ديوان ابو تمام ،ياقوت از آن نام برده است.
 -48كتاب جالء االذهان فى زيج البتانى.
 -49زيج مسعودى ،كه آن را براى سلطان مسعود غزنوى تأليف كرده است.
 -50تاريخ سلطان محمود غزنوى و پدرش.
 -51المسامرة فى اخبار خوارزم.
 -52مختار االشعار و اَلثار.
 -53كتاب سر السرور.
 -54اختصار كتاب بطلميوس.
 -55كتاب االطوال للفرس.
فالسفه شيعه ،متن ،ص128 :
 -56كتاب تسطيح الكرة.
 -57كتاب االرقام.
 -58الجماهر فى معرفة الجواهر ،به نظر مىرسد كه اين كتاب غير از رساله او درباره سنگهاى قيمتى و گوهرهاست .نسخه
خطى اين كتاب در آستانه« -كتابخانه» سراى -اسكولاير در اسپانيا موجود است و اخيرا استاد كرنكو اين كتاب را در حيدرآباد
دكن به سال  1355هجرى انتشار داده است .دكتر يحيى هاشمى مقالهاى جامع در مجله الدراسات االدبية 290در باب اين كتاب
نوشته است .در اين كتاب از سنگهاى قيمتى و نوع و حجم و كيفيت به وجود آمدن هريك از آنها بحث مىكند و حكايات و
قصصى در آن نقل شده است .اين كتاب را بيرونى براى سلطان مودود بن مسعود غزنوى تأليف كرده است .استاد ويل دورانت
در توصيف كتاب الجماهير چنين گفته است« :كتابى است بزرگ درباره سنگهاى قيمتى ،در اين كتاب تعداد زيادى از سنگها و
معادن را از جنبههاى طبيعى توصيف كرده و قيمت تجارتى و ارزش طبى آنها را شرح داده ،همچنين وزن مخصوص  18نوع
از سنگهاى قيمتى را معين كرده است .قاعده تعيين چگالى (وزن مخصوص جسم) را در اين كتاب آورده است كه متناسب با
حجم آب بيرون ريخته شده به وسيله همان جسم است و با تضعيف عدد بدون احتياج به ضرب و جمعهاى طوالنى به مقصود
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مىرساند .چنانكه از قضيه هندسى خانههاى شطرنج و حساب رمل نيز در آن بحث كرده است».

 - 290شماره  2و  ،3سال  1959ميالدى.
 -- 291ترجمه فارسى تاريخ تمدن ويل دورانت ،ج  ،11ص  154به عالوه براى شرح حال بيرونى از مدارك زير استفاده شد :روضات
الجنات ،ج  ،1ص  69 -68و ج  ،4ص  ،179تراث العرب العلمى ،ص  (،285 -275و بيشتر از همه از اين كتاب بهرهمند شديم) ،الكنى
و االلقاب ،ج  ،1ص  ،75 -74اعيان الشيعة ،ج  ،43ص  244 -232و  11جلد از كتاب الذريعة ،و تاريخ الفلسفة فى االسالم ،پابرگ ص
 307 -294و عيون االنباء ،ج  ،3ص  30 -29و  ...و از مدارك ديگرى نيز استفاده كرديم كه قبال به آنها اشاره شد.

ابو زيد بلخى ابو زيد احمد بن سهل بلخى 292حدود  322 -236ه ق
متأسفانه مردم ،بسيارى از علما را نشناختهاند و از احوال آنان اطالعى بسيار ناچيز دارند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص129 :
اينان از عنايت و توجه مورخان محروم ماندهاند و آثار و آراء آنها در بسيارى از علوم در بوته فراموشى مانده است و در اين
گروه فراموششدگان عدهاى از علما و فالسفه هستند كه نامى از آنها در تاريخ برده نشده و كسى عنايت به بررسى احوال آنان
ننموده و از روى موانع و گردهاى فراموشى چندين قرن كه روى هم متراكم گرديده است پرده برنداشته و كسى آثار علمى آنان
را معرفى نكرده است.
بههرحال احمد بن سهل بلخى از اين دسته مردم است ،با آنكه معلومات و اطالعات او جامع و تحقيقات علمى و بررسيهاى او در
نهايت تعمق بود و در پيشرفت فرهنگ مقام ارجمندى داشت و مستحق هرگونه تجليل و تقدير بود باز همچنان ناشناخته مانده
است.
بايد به اين دانشمند به علت تراوشهاى علمى و فكرى و آثار پربركتى كه دارد ،در ميدان معرفت انسانى مقام ارجمندى را
تخصيص داد.
هنگامى كه نوشتههاى علما و ادبا را در مورد ابو زيد بلخى مىخوانيم مغزى متفكر و بزرگ كه حقايق علمى را در نهايت
سادگى و آسانى در دسترس ما مىگذارد در برابرمان جلوهگر مىشود و چنان است كه مغز او هميشه در حال تكامل و تراوش و
به وجود آوردن حقايق علمى بوده و كمتر كسى با اين انديشه بزرگ ديده شده است .او از اعالم فكر و معرفت و از شخصيتهاى
بزرگ در فلسفه و رياضيات و معارف قديم و جديد اسالمى از حيث ادب و شعر و تفسير و قانونگذارى و غيره بود.
ابو زيد بلخى از آن دسته از فالسفه اسالمى است كه تحت تأثير آراء ارسطو قرار گرفته و كتابهاى حكمت را از يونانى به عربى
ترجمه و تفسير كردهاند از قبيل يعقوب بن اسحاق كندى و ابو سليمان محمد بن معشر مقدسى و ثابت بن قره حرانى و ابو نصر
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فارابى.
ياقوت در معجم االدباء او را چنين مىستايد:
« ...مردى بود فاضل و با تمام علوم قديم و جديد آشنايى داشت و در تصنيفات خود از روش فالسفه پيروى مىكرد جز اينكه به
اهل ادب بيشتر شباهت داشت».
شاگرد او ابو الحسن وزيرى مىگويد:
« ...از يكى از اهل ادب شنيدم كه مىگفت علماى كالم اتفاق دارند كه متكلمان عالم سه تن بودند :جاحظ ،على بن عبيده ثقفى و
ابو زيد بلخى .الفاظ و عبارات يكى از اين سه نفر بر مبانى و معانى آنها مىچربد و او جاحظ است ،و يكى ديگر از آنها معانى
مقصود او
فالسفه شيعه ،متن ،ص130 :
بر الفاظ فزونى دارد و او ،على بن عبيده است و ديگرى ،ابو زيد است كه الفاظ و معانى گفتار او باهم توافق دارند.
ابو حيان توحيدى در كتاب النظائر خود درباره ابو زيد مىگويد:
«در عراق ابو زيد بلخى را جاحظ خراسان مىنامند».
ابو حيان توحيدى كه خود در جهان فكر و ادب نيز خودپسندى معروف است با نهايت ميل و رغبت نسبت به ابو زيد بلخى در
كتاب خود تقريظ الجاحظ اينطور مىگويد:
 - 292حاجى خليفه وفات او را در  340ه ق نوشته است كه ظاهرا از كتاب سلم الوصول حسن بن --محمد وزيرى از شاگردان ابو زيد بلخى
گرفته شده است و به آن حساب عمر ابو زيد افزون از  104سال مىشود كه با سن  77يا  88سالگى كه طبيعىتر است و نهايت عمر او نقل
كردهاند معارضه دارد .ويراستار
 -- 293كتاب تمهيد التاريخ الفلسفة االسالمية ،ص  (،19پابرگ چاپ دوم).

«اعتقاد من ،در مورد متقدمين و متأخرين بر اينست كه اگر همه مردم دستبهدست هم بدهند و سراسر روزگار را به مدح جاحظ
و ابو حنيفه دينورى و ابو زيد بلخى و نشر فضائل و دانش و تصنيفات آنان بپردازند باز از اداى حق آنان عاجز خواهند ماند ...
اما ابو زيد بلخى كسى است كه تاكنون نظير نداشته است و در آينده هم گمان نمىرود نظيرى پيدا كند .كسى كه در كلمات او كه
در كتابش اقسام العلوم آمده است بررسى و دقت كند يا كتاب اختالف االمم ،يا كتاب نظم القرآن و كتاب اخبار النبيين و كتاب البدء
و المثال و رسائل او را كه به برادران خود نوشته و جوابهاى او را كه در مورد سؤالهايى كه از او مىشد داده است مالحظه كند
آن وقت خواهد دانست كه ابو زيد بلخى گنجينه درياى وجود و دانشمندى است كه به جمع حكمت و شعر 294توفيق يافته است زيرا
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ديده نشده است كسى جز ابو زيد بلخى به جمع حكمت و شريعت تا آن پايه توفيق يافته باشد».
ابو زيد بلخى بدون شك نماينده فكر آزادى است كه بىمبالغه و مجامله ،شايسته هرگونه تجليل و تقدير است.
مستشرق معروف آدم متز در مقايسه بين جاحظ و ابو زيد چنين مىگويد:
« ...جاحظ شبيه به ولتر است اما ابو زيد كه به سال  321ه 933 /م با عمرى متجاوز از هشتاد سال درگذشت ،سنگينتر و
باوقارتر بود و بيشتر به الكساندر همبولت شباهت دارد كه از هواداران فكر آزاد در قرن نوزدهم ميالدى بود .ابو زيد عالوه بر
اشتغال به فلسفه در نجوم و طب و جغرافى و علوم طبيعى نيز تحقيق و بررسى مىكرد .كتابى به نام نظم القرآن دارد كه در آن
مطالب بسيار آموزنده را با عباراتى لطيف به كار برده و از تأويالت دور از ذهن نسبت به آيات كريمه قرآن خوددارى كرده
است .حسين بن على مروروزى كه بهطور دايم مستمرى و وجوه به او مىرسانيد ،چون وى كتاب خود را در تأويالت نوشت،
مستمرى او را قطع كرد .همچنين جيهانى نيز برايش هدايايى مىفرستاد و چون كتاب
فالسفه شيعه ،متن ،ص131 :
القرابين و الذبائح را نوشت او نيز مستمريش را قطع كرد ،چون حسين بن على مروروزى از قرامطه و جيهانى ثنوى مذهب
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بود.
ابو زيد در ناحيه شامستيان از حوزه بلخ به دنيا آمد ،پدرش سيستانى بود و در سال  322هجرى در سن  87يا  88سالگى وفات
كرد .او در آغاز معلم اطفال بود سپس به مسافرت متمايل شد و خواست به عراق برود تا در برابر علما زانو به زمين بزند و از
آنها علم و دانش بياموزد و بههمينجهت پياده با دستهاى از حجاج به عراق رفت ،هشت سال در عراق ماند سپس از آنجا به
كشورهاى همسايه عراق سفر كرد و با بزرگان و اعيان آن بالد مالقاتها كرد و در محضر ابو يوسف يعقوب بن اسحاق كندى
شاگردى و تلمذ نمود و فلسفه و نجوم و طب و علوم طبيعى را نزد او فراگرفت و در فلسفه تعمق نمود و بر اسرار علم نجوم و
هيئت و ديگر علوم طبيعى آگاه گرديد و در علم طب و شناخت طبايع استاد شد ،همچنين در اصول دين به بحث و جستجو
پرداخت و شرق و غرب را طى كرد و سپس از راه هرات به شهر خود بلخ برگشت و در سمرقند توقف كرد و از محمد بن
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مفضل بلخى و محمد بن اسلم حديث روايت كرد.
ابو بكر محمد بن زكرياى رازى فيلسوف و طبيب مشهور از شاگردان او بوده ،رازى در شرح حال خود چنين آورده است كه:
«در محضر بلخى فلسفه فراگرفته است» و ظاهرا منظورش از بلخى همان ابو زيد بلخى است چون هر دو در يكزمان بودند.
رازى رسالهاى براى ابو زيد بلخى نوشته و در اين كتاب علت بروز زكام را در اثر بوييدن گل در فصل بهار بررسى كرده
است .به عالوه النديم در وصف بلخى ،كه رازى فلسفه را از او فراگرفته است چنين مىگويد« :در شهرها مىگشت و زمين را
زير پاى خود مىنورديد» 298و اين بيان درست و بهطور كامل بر ابو زيد منطبق مىشود.
از شاگردان او يكى ابو الحسن محمد بن يوسف عامرى فيلسوف است كه در خراسان به فلسفه پرداخت و در محضر ابو زيد
بلخى تلمذ كرد و چون به بغداد رفت و در آنجا عنوانى پيدا كرد اخالق مردم بغداد را نپسنديد و درحالىكه فيلسوفى كامل شده بود
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به خراسان بازگشت .كتابهاى ارسطو را شرح كرده است و كتابى به نام االمد على االبد دارد.
ديگر از شاگردان او ابو محمد حسن بن محمد وزيرى است كه در محضر ابو زيد تلمذ مىكرد و به خدمت او مىرسيد و برخى
از رسالههاى ابو زيد را نزد خود او خواند
فالسفه شيعه ،متن ،ص132 :
 - 294معجم االدباء ،ج  ،3ص  ،65 -64پابرگ به نقل از سلم الوصول ،ج  ،1ص .86
 - 295همان كتاب ،ج  ،3ص 29
 -- 296كتاب الحضارة االسالمية فى القرن الرابع ،ج  ،1ص 358
 - 297از معجم االدباء ج  ،3ص  63 -62و الحضارة االسالمية ،ج  ،1ص  248بهطور خالصه نقل شد.
 - 298الفهرست ،ص 416
 -- 299توفيق التطبيق من التعليقات ،ص 204

و كتابى در اخبار و شرح حال استاد خود ابو زيد بلخى نوشته است.
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به طورى كه از كتاب سلم الوصول مستفاد مىشود او (ابو زيد) به سال  340هجرى وفات كرده است.
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ابو زيد ،به طورى كه شاگردش وزيرى نوشته است ،مردى متوسط القامه و الغر و زردرنگ ،با چشمانى برجسته بود و آثار
آبله در چهرهاش ديده مىشد .مردى ساكت و آرام و باوقار و باهيبت بود ،به عالوه او را اعتقادى استوار و پسنديده بود و چون
وى را به وزارت دعوت كردند نپذيرفت.
امر مسلم به و قطعى اين است كه ابو زيد از رجال معروف شيعه بود و تهرانى در كتاب الذريعة به اين امر تصريح كرده
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است.
[قرائن تشيع وى]
قرائن چندى هم موجود است كه اين نكته را تأييد مىكند.
 -1پدرش از مردم سيستان بود ،مردمى كه حاضر نشدند على بن ابى طالب (ع) را ،در دوران بنى اميه ناسزا گويند و در پيمان
خود با بنى اميه شرط كردند كه اين كار را انجام ندهند ولى ديگران حتى ساكنان مكه و مدينه اين كار را كردند و در دوره بنى
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اميه على (ع) را سب نمودند.
 -2او شاگرد كندى فيلسوف معروف بود و از او فلسفه و نجوم و طب و شناخت طبايع را فراگرفت و به نظر مرجح ،كندى نيز
شيعهمذهب بود و چهبسا كه شاگرد ازاينجهت نيز تحت تأثير استاد خود قرار گرفته باشد.
 -3ياقوت در معجم خود در پايان شرح حال ابو زيد بلخى از مرزبانى نقل مىكند كه ابو زيد بلخى در رثاى حسن بن حسين
علوى كه در بلخ وفات كرد اشعارى سرود كه از آن جمله است:
ان المنية رامتنا با سهمها

فاوقعت سهمها المسموم بالحسن

ابو محمد االعلى فغادره

تحت الصفيح مع االموات فى قرن

يا قبر ان الذى ضمنت جثته

من عصبة سادة ليسوا ذوى افن

محمد و على ثم زوجته

ثم الحسين ابنه و المرتضى الحسن

صلى اْلله عليهم و المالئكة

المقربون طوال الدهر و الزمن

«مرگ تيرهاى خود را بهسوى ما پرتاب مىكند ،و تير زهرآلود خود
فالسفه شيعه ،متن ،ص133 :
را به سوى ابو محمد ،حسن پرتاب كرد ،و او را با ساير مردگان به زير خاك برد؛ اى قبر ،آن كس كه جسدش را در خود جاى
دادهاى از خاندان بزرگى است كه هيچگاه مردم ضعيف الرأى و كمخرد نبودهاند؛ (اين خانواده عبارتند از ):محمد و على و
زوجهاش ،و سپس پسرش حسين و پسر ديگرش حسن مرتضى .خدا و مالئكه مقربين او در سراسر روزگار بر آنها درود
مىفرستند».

 - 300معجم االدباء ،ج  ،3در شرح حال ابو زيد
 - 301سلم الوصول ،ج  ،1ص 86
 - 302معجم االدباء ،ج  ،4ص 254 -253
 - 303الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص  ،42به نقل از ذهبى.

ياقوت پس از نقل اين مطلب از مرزبانى مىگويد نمىدانم آيا مقصود مرزبانى همين ابو زيد صاحب شرح حال است يا شخص
ديگرى است ،ولى ظاهر امر مىرساند كه مقصود او همين ابو زيد بلخى بوده ،زيرا كسى جز او به اين كنيه اشتهار نيافته است.
 -4ياقوت در معجم خود گفتار وزيرى شاگرد بلخى را نقل كرده كه او گفته است:
«گاهى دنبال امام بود و گاهى كارها را به نجوم و احكام آن نسبت مىداد».
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و كسى كه حاشيه بر معجم زده به عنوان حاشيه بر عبارت «گاهى دنبال امام بود» مىگويد« :ابو زيد بر طريقه شيعه كه منتظر
امام هستند و او را مهدى مىنامند ،يعنى اثنى عشرى بود».
ابو الحسن حديثى كه كتابى در اخبار ابو زيد نوشته است مىگويد:
« ...به ياد دارم كه در محضر ابو بكر بكرى دمشقى بوديم و ناهار حاضر كردند ولى ابو زيد مشغول خواندن نماز بود و او ،نيك
نماز مىخواند 305.صاحبخانه بكرى ناراحت شد به يكى از اهل علم به نام ابو محمد خجندى كه در آن مجلس حاضر بود خطاب
كرد و گفت اى ابو محمد ،باد امامت هنوز در سر ابو زيد هست ،ابو زيد هم نمازش را سبك كرد .صاحبخانه و خجندى
مىخنديدند .ابو الحسن حديثى مىگويد من آن مطلب را نمىدانستم و نمىدانم از كداميك ،از خجندى يا ابو بكر دمشقى پرسيدم،
يكى از اين دو نفر گفتند بدانكه ابو زيد در اوايل كار خود در جستجوى امامت به طرف عراق رفت ،زيرا امامى مذهب بود .پس
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بكرى هم او را به اين جهت سرزنش و مالمت كرد.
 -5وزيرى ،شاگردش در وصف او گفته است« :او مردى بود خوددار ،باوقار ،اهل بصيرت ،با زبانى محكم و بيانى زيبا و در
عقيدهاش ثابت قدم بود ،شعر كم مىگفت و كمتر بديههگويى مىكرد و در عوض در تأليفات و در بيانات خود به تفصيل
مىپرداخت و به هنگام
فالسفه شيعه ،متن ،ص134 :
صحبت كردن سخنى چون در و مرواريد از او مىباريد ،كمتر مناظره و بحث مىكرد .بسيار خوب چيز مىنوشت و با عباراتى
نيكو سخن مىگفت و در مورد قرآن مجيد هميشه از بحث كنارهگيرى مىكرد و در تفسير و تأويل و بيان مشكالت قرآن به ظاهر
و روايات مستفيض تمسك مىجست .همچنين در تفضيل و برترى دادن بعضى از صحابه رسول (ص) بر بعض ديگر و از
مفاخره عرب و عجم احتراز مىكرد و مىگفت مناظره در اين سه موضوع هيچ فايدهاى ندارد و حاصلى به دست نمىدهد زيرا
خدا در مورد قرآن مىفرمايد:
غي َْر ذِي ع َِوج 307قرآنى است عربى بدون پيچوخم و قابل فهم براى همهكس.
ع َر ِبيًّا َ
قُ ْرآنا ً َ
و در مورد ترجيح صحابه ،رسول اكرم (ص) فرموده است:
اصحابى كالنجوم باليهم اقدتيتم اهتديتم
اصحاب من مثل ستارگان هستند ،از هريك كسب روشنايى كنيد ،هدايت مىشويد.
و در مورد عرب و ملل ديگر ،خدا فرموده است:
ساب بَ ْينَ ُه ْم
فَال أ َ ْن َ
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بين مسلمانان نسب و نژاد حكومت نمىكند.
و در جاى ديگر فرموده است:
 - 304المعجم ،ج  ،3ص 73 -72
 - 305يعنى نمازش را به وقت و به تفصيل مىخواند.
 - 306معجم االدباء ،ج  ،3ص 74 -73
 - 307زمر28 ،
 - 308مؤمنون101 ،

إِ ان أ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ا ِ
ّللا أَتْقا ُك ْم
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گرامىترين فرد نزد خدا كسى است كه از ديگران پرهيزكارتر باشد.
با تمام اوصافى كه ابو زيد داشت -از مقام و شخصيت علمى و فكرى گرفته تا وقار و سنگينى و روشنبينى و احتياط او -معذلك
از اتهام برى نماند و به نقل النديم در الفهرست:
«ابو زيد متهم به الحاد بود».
نمىدانم اين اتهام تا چه پايه صحت داشته است و شايد اتهام او به الحاد ازآنجهت بود كه شيعى مذهب بود .چنانكه بسيارى از
بزرگان شيعه را هم متهم به الحاد كردهاند تا
فالسفه شيعه ،متن ،ص135 :
مجوزى براى ظلم و تعدى حكام به آنان باشد ،ممكن است الحاد ابو زيد نيز از نوع الحاد سياسى بوده ،نه الحاد در عقيده.
اما آراء فلسفى بلخى چندان بر ما معلوم نشده و همچنان پشت پرده تاريكى مانده است و حتى به اجمالى از آنها نيز آگاهى نداريم،
زيرا روزگار كتابهاى او را كه متضمن آراء او بوده مثل بسيارى از آثار علما و بزرگان ديگر از بين برده است ولى برخى از
نظريات در تفاسير ،به بلخى نسبت داده شده و ظاهرا اين همان ابو زيد بلخى است زيرا بلخى در حقيقت نزد مؤلفان كتب و اهل
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تحقيق ،نامى علم براى ابو زيد بلخى شده است.
تأليفات و آثار بلخى
ابو زيد بلخى كتابهاى بسيارى در فلسفه و علوم طبيعى و طب و فلك و نجوم و علوم قرآن مجيد و ادب و شعر و تاريخ و سياست
و دين نوشته است كه از جمله آنها كتب زير است:
 -1كتاب اقسام العلوم.
 -2كتاب شرايع االديان.
 -3كتاب اختيارات السير.
 -4السياسة الكبير.
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 -5السياسة الصغير.
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 - 309حجرات13 ،
 - 310مؤيد اين نظر مؤلف كه بلخى همان ابو زيد بلخى است ،نوشته( ابن الفراء از مواليد قرن سوم و معاصر ابو زيد بلخى ،در كتاب رسل
الملوك است كه يك جا مىنويسد [«:ابو زيد] گفت  »...و در جمله بعد مىآورد «:غير از[ بلخى] ديگرى هم گفته است  »...و اين عبارت
نشان مىدهد كه غرض از[ ابو زيد] همان[ ابو زيد بلخى] است.
 رسل الملوك ،سفيران ،ابن فراء ،به تصحيح دكتر صالح الدهين المنجد ،ترجمه پرويز اتابكى ،ص  ،30سازمان انتشارات و آموزش انقالباسالمى ،1363 ،تهران .ويراستار
 2 ( 311و  -)3به ظن قوى از آنجا كه اب و زيد بلخى تحت تأثير و مترجم آراء ارسطو بوده است ،اين دو كتاب بايد ترجمه يا اقتباس از دو
كتاب ارسطو به نامهاى سياسة العامة و سياسة الخاصة باشد .كتاب سياسة العامة را ارسطو براى اسكندر تأليف كرده و دو نسخه از آن به
شمارههاى  5603 /943و  5604 /5121در كتابخان ه برلن وجود داشته است كه اينك سرنوشت آنها معلوم نيست .كتاب سياسة الخاصة نيز
ظاهرا خالصه اى از همان سياسة العامة بوده و خطاب به اسكندر است .قطعاتى از اين دو كتاب در كتاب رسل الملوك ابن فراء( اواخر قرن
سوم و اوايل قرن چهارم هجرى) آمده است و يك جا نيز نوشته است ... «:ابو زيد در كتاب سياسة المختصره گويد  »...و شايد ابن الفراء
قصدش از سياسة المختصرة همان سياسة الصغير باشد -.رسل الملوك ،سفيران ،ص  9و  .215 -212ويراستار
 2 ( 312و  -)3به ظن قوى از آنجا كه ابو زيد بلخى تحت تأثير و مترجم آراء ارسطو بوده است ،اين دو كتاب بايد ترجمه يا اقتباس از دو
كتاب ارسطو به نامهاى سياسة العامة و سياسة الخاصة باشد .كتاب سياسة العامة را ارسطو براى اسكندر تأليف كرده و دو نسخه از آن به
شمارههاى  5603 /943و  5604 /5121در كتابخانه برلن وجود داشته است كه اينك سرنوشت آنها معلوم نيست .كتاب سياسة الخاصة نيز
ظاهرا خالصه اى از همان سياسة العامة بوده و خطاب به اسكندر است .قطعاتى از اين دو كتاب در كتاب رسل الملوك ابن فراء( اواخر قرن

 -6اكمال الدهين ،ابو الحسن حديثى درباره اين كتاب مىنويسد« :براى مسلمانان كتابى در اسالم نافعتر از اين كتاب نوشته نشده
است».
 -7فضل صناعة الكتابة.
فالسفه شيعه ،متن ،ص136 :
 -8مصالح االبدان و االنفس ،كه معروف به دو مقاله (المقالتين) است.
ّللا و صفاته.
 -9اسماء ه
 -10كتاب صناعة الشعر.
 -11فضيلة علم االخبار.
 -12االسماء و الكنى و االلقاب.
 -13اسماء االشياء.
 -14النحو و التصريف.
 -15الصورة و المصدر.
 -16رسالة فى حدود الفلسفة.
 -17كتاب ما يصح من احكام النجوم.
 -18الرد على عبدة االوثان.
 -19فضيلة علوم الرياضيات.
 -20كتاب فى اقسام علوم الفلسفة.
 -21كتاب القرابين و الذبائح.
 -22كتاب عصمة االنبياء.
 -23نظم القرآن ،كه وزيرى درباره آن گفته است :كتابى در اين موضوع برتر از آن وجود ندارد .ابو حيان توحيدى هم آن را
اين چنين تعريف كرده است.
 -24قوارع القرآن.
 -25كتاب الفتاك و النساك.
 -26كتاب ما اغلق من غريب القرآن.
 -27كتاب فى ان سورة الحمد تنوب عن جميع القرآن.
 -28اجوبة ابى القاسم الكعبى.
سوم و اوايل قرن چهارم هجرى) آمده است و يك جا نيز نوشته است ... «:ابو زيد در كتاب سياسة المختصره گويد  »...و شايد ابن الفراء
قصدش از سياسة المختصرة همان سياسة الصغير باشد -.رسل الملوك ،سفيران ،ص  9و  .215 -212ويراستار

 -29النوادر فى فنون شتى.
 -30اجوبة اهل فارس.
 -31صور االقاليم ،كه بزرگترين مرجع و مدرك اصطخرى بوده است 313و شايد مراد از اين كتاب همان نقشه جغرافيايى تأليف
او باشد كه اقليمها و حدود آنها را در آن كشيده و مقدسى نقشه جغرافيايى خود را بر منوال او ترسيم كرده است .مقدسى مىگويد:
فالسفه شيعه ،متن ،ص137 :
« در آن نقشه راههاى معروف را به رنگ سرخ و شنزارها را به رنگ زرد و درياهاى شور را به رنگ سبز و نهرها را به
رنگ آبى و كوههاى مشهور را به رنگ تيره نشان داده است .و مقدسى مىافزايد كه چنين چيزى را در كتاب بلخى ،متوفى به
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سال  322ه 934 /م ديده است».
 -32شرح كتاب السماء و العالم ،ارسطو ،كه سرآغاز كتاب را شرح داده و به ابو جعفر خازن تقديم نموده است.
 -33اجوبة ابى على بن محتاج.
 -34اجوبة ابى اسحاق المؤدب.
 -35المصادر.
 -36اجوبة ابى الفضل السكرى.
 -37فضائل مكة على سائر البقاع.
 -38الشطرنج.
 -39جواب رسالة ابى على بن المنير الزيادى.
 -40منية الكتاب.
 -41البحث عن التأويالت كبير.
 -42رسالة فى مدح الوراثة.
 -43كتاب الوصية.
 -44صفات االمم.
 -45كتاب القرود.
 -46فضل الملك.
 -47المختصر فى اللغة.
 -48صولجان الكتبة.
 -49ادب السلطان و الرعية.

 - 313الحضارة االسالمية ،ج  ،2ص 11
 - 314الحضارة االسالمية ،ج  ،2ص 7

 -50فضائل بلخ.
 -51تفسير الفاتحة و الحروف المقطعة فى اوائل السور.
 -52رسوم الكتب.
 -53نامهاى به ابو بكر بن مستنير ،كه به صورت سرزنش و داورى درباره آموزگاران و صحافان نوشته است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص138 :
 -54نامهاى به ابو المظفر ،در شرح آنچه در حدود فلسفه گفته شده است.
 -55كتاب اخالق االمم.
 -56كتاب البدء و التاريخ ،اين كتاب را به مطهر بن طاهر مقدسى هم نسبت دادهاند كه مشتمل بر شش جزء است و در سال
 1907 -1899ميالدى در پاريس به چاپ رسيده است .و مطلبى كه انتساب كتاب را به ابو زيد بلخى تأييد مىكند اين است كه
ابو حيان توحيدى در ترجمه ابو زيد كتابى به نام كتاب البدء و المآل را بدو نسبت مىدهد گرچه احتمال دارد كه كتاب ديگرى هم
315
به اين اسم بوده است.
ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى اسماعيل بن على بن اسحاق بن ابو سهل بن نوبخت  311 -237ه ق
از بزرگان و اعيان و وجوه شيعه اماميه ،و از پيشوايان علم و فلسفه و از اعالم و برجستگان متكلمان در قرن سوم و چهارم
هجرى بود 316.عالوه بر آشنايى با فلسفه و كالم ،به فقه و حديث نيز آشنايى داشت و همه علوم و دانشهاى زمان خود را دارا و
در عين حال شاعر و اديب نيز بود .ابو سهل مردى كريم و از پيشوايان بارز شيعه و از مقربان دربار عباسى به شمار مىرفت
و او را در فلسفه و كالم ،مكتب و روش خاصى بود كه مدتها پابرجا ماند و زمانى دراز افكار او در اغلب جوامع فرهنگى
بررسى مىشد .گروهى از علما و دانشمندان از مكتب او استفادهها كردند و از منبع دانش وى سيراب شدند و پس از او از اعالم
عصر خود در دانش و معرفت به شمار رفتند و در رأس نهضت فكرى قرن چهارم هجرى قرار گرفتند.
ّللا بن وصيف معروف به الناشى االصغر متولد به سال  271و متوفى به
از شاگردان معروف او يكى ابو حسين على بن عبد ه
سال  360يا  366هجرى است كه متكلم و شاعر معروفى بود و اشعار خود را در مسجد كوفه امال مىكرد و متنبى شاعر به
هنگام كودكى از مجلس
فالسفه شيعه ،متن ،ص139 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص139
او استفاده كرده و از اشعارى كه ابو حسين در مدح امير المؤمنين على (ع) سروده بود و بر حاضران امال مىكرد ،نسخهاى
براى خود نوشته بود .و دو بيت زير از اشعار اوست:
كأن سنان ذابله ضمير

فليس عن القلوب له ذهاب

و صارمه كبيعته بخم

معاقدها من الخلق الرقاب

 -- 315براى اطالع بر شرح حال ابو زيد بلخى به هريك از كتابهاى الذريعة ج  ،4ص  254 -253و معجم االدباء ،ج  ،3ص  ،64و
فهرست النديم ،ص  199 -198و  416و مصادر ديگرى كه به آنها اشاره كردهايم.
 - 316اعيان الشيعة ،ج  ،12ص 51 -50
 317نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.

«گويى كه نوك نيزه او چنان نفوذكننده است كه از دلها بيرون نمىرود ،و شمشيرش همانند بيعتش در «خم» 318،بر گردنهاى
مردم جاى دارد».
و اين معنى را متنبى گرفته و در اين دو بيت بكار برده است:
كأن الهام فى الهيجا عيون

و قد صيغت سيوفك من رقاد

و قد صغت االسنة من هموم

فما يخطرن اال فى فؤاد

«گويى سرها در ميدان جنگ چشم شده ،و شمشيرهاى تو از خواب ساخته شده است؛ و نيزهها از هم و غم ساخته شدهاند كه جز
319
در دل خطور نمىكنند و تنها در دلها جايگزين مىشوند».
ديگر از شاگردان او ابو جيش مظفر بن محمد بن احمد بلخى متكلم است كه در سال  367هجرى وفات كرد ،او استاد شيخ مفيد
320
بود و كتابهايى در كالم و غيره دارد.
ديگرى ابو حسين محمد بن بشر سوسنگردى از متكلمان اماميه است كه تأليفاتى در امامت دارد و به «وعيد» كه يكى از مسائل
321
معروف كالم است معتقد بود.
از شاگردان ديگر او ابو على حسين بن قاسم كوكبى كاتب و ابو بكر محمد بن يحياى صولى ،كاتب و اديب مشهور متوفى به سال
 335يا  336هجرى است كه از اديبان و نويسندگان شيعه بود و دو كتاب او به نام كتاب االوراق و كتاب ادب الكاتب ،هر دو،
به چاپ رسيده است 322.و باالخره بزرگان طايفه شيعه و برجستگان متكلمان اماميه در قرن چهارم و پنجم هجرى از قبيل شيخ
323
مفيد ،نجاشى ،سيد مرتضى ،شيخ طوسى و ديگران همگى به يك يا دو واسطه از شاگردان ابو سهل اسماعيل نوبختى بودند.
آراء كالمى او گرچه قابل توجه و عنايت مخصوص است ،ولى از آراء او جز قسمتى
فالسفه شيعه ،متن ،ص140 :
بسيار اندك ،چيزى به ما نرسيده است كه برخى از آنها را شيخ مفيد در كتاب اوائل المقاالت خود ،به طورى كه قبال هم گفتيم،
آورده و آنها را به بنى نوبخت نسبت داده است .خاندان نوبخت كسانى بودند كه نام آنها در رديف پيشوايان و رهبران علم برده
شده است و در رأس آنها اسماعيل و خواهرزاده او حسن بن موساى نوبختى قرار گرفتهاند .اين دو نفر از مبرزترين و
مشهورترين افراد اين خانواده در فلسفه و علم كالم بودند.
نجاشى و شيخ طوسى و عالمه حلى ،هريك اسماعيل را چنين توصيف كردهاند كه:
« او شيخ متكلمان از اصحاب ما بود .او را در امور دنيا و دين جاللت و عظمتى بود ،روشى چون روش وزيران همراه با
جاللت كاتبان و دبيران داشت ».النديم درباره او چنين گفته است« :او از بزرگان شيعه بود و ابو الحسين ناشى مىگفت كه
اسماعيل استاد او و مردى فاضل و عالم و متكلم بود و مجلسى داشت كه گروهى از متكلمان در آن حاضر مىشدند 324».النديم
اين نظريه را در مورد مهدى منتظر بدو نسبت داده است كه مىگفت «به امامت محمد بن الحسن معتقدم ولى در دوران غيبت

 - 318غدير خم.
 - 319الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص 191
 - 320همان كتاب ،ج  ،1ص 41
 - 321تأسيس الشيعة ،ص 379
 - 322الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص  392 -391و اعيان الشيعة ،ج  ،12ص  51 -50در آنجا كه شاگردان« ابو سهل نوبختى» را نام برده
است.
 - 323اعيان الشيعة ،ج  ،12ص 51
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خود وفات كرد و فرزندش جانشين او شد و اين ترتيب يعنى انتقال امامت از پدر به فرزند ادامه خواهد يافت تا زمانى كه خدا
325
فرمان خود را در ظهور او به مرحله اجرا درآورد».
صاحب كتاب خاندان نوبختى پس از ذكر اين نظريه چنين افزوده است« :صحت نسبت اين رأى به اين شكل به ابو سهل شايد
محل ترديد باشد ،چه عالوه بر آنكه در هيچيك از كتب شيعه ذكرى از آن نيست قطعهاى كه شيخ صدوق در اكمال الدهين از كتاب
التنبيه ابو سهل كه در باب امامت بوده نقل مىكند با رأى علماى اماميه اثنىعشريه در خصوص غيبت تفاوتى ندارد؛ بلكه مىتوان
گفت كه ابو سهل كه از شهادتدهندگان به والدت و رؤيت و غيبت امام دوازدهم و از تصويبكنندگان مقام نيابت و وكالت شيخ
ابو القاسم حسين بن روح نوبختى بود ،از بزرگترين كسانى است كه مسئله غيبت را موافق عقيده اماميه دفاع و تقرير و در كتب
خود مدون كرده است و بعد از او علماى ديگر اين فرقه در اين طريق هم از او پيروى نمودهاند و اگر هم ،چنان عقيدهاى را كه
النديم به او نسبت مىدهد ،در اول كار اظهار كرده بوده به اقرب احتماالت بعدها به تصحيح آن پرداخته و رأيى را كه جمهور
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اماميه پذيرفتهاند بيان و دفاع كرده است.
النديم اين حكايت را نقل مىكند و مىگويد« :ابو جعفر محمد بن على شلمغانى گمراه ،معروف به ابن العزاقر نامهاى به ابو سهل
اسماعيل نوشت و او را دعوت به آشوب كرد و
فالسفه شيعه ،متن ،ص141 :
وعده داد كه معجزهاى نيز به او نشان دهد و كارهاى عجيب و غريبى هم نمايش دهد .اتفاقا چون پيش سر ابو سهل مو نداشت ،به
قاصد شلمغانى گفت نمىفهمم كه معجزه چيست؟ به رفيقت بگو كه موى اين قسمت از سرم را بروياند تا من به او ايمان بياورم،
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آن قاصد رفت و ديگر برنگشت».
دو شاعر مشهور بحترى و ابن الرومى معاصر ابو سهل بودند و بحترى مديحههايى درباره ابو سهل و پسرش اسحاق دارد .ابن
الرومى هم بر سفره خاندان نوبخت بزرگ شده بود و مخصوصا از دستگاه ابو سهل و برادرش ابو جعفر استفادهها كرده بود.
مسعودى در كتاب مروج الذهب نقل مىكند كه ابن الرومى سودايى مزاج و حريص و پرخور بود و او را دراينباره اخبار و
سرگذشتهايى با ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى و ديگر افراد خانواده نوبخت هست.
از جمله مديحههاى بحترى درباره اسماعيل نوبختى و پسرش اسحاق اين ابيات است:
ما للمكارم ال تريد سوى ابى

يعقوب اسحاق بن اسماعيل

و الى ابى سهل بن نوبخت انتهى

ما كان من غرر لها و حجول

نسبا كما اطردت كعوب مثقف

لدن يزيدك بسطة فى الطول

يفضى الى بيت بن جودرز الذى

شهر الشجاعة بعد فرط خمول

«مكارم و فضائل انسانى را مقصدى جز ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل نيست؛ و مكارم و بزرگواريها به ابو سهل بن نوبخت
منتهى مىشود .از حيث نسب ،همچنانكه مىدانى ،به كسانى مىرسد كه پايههاى فرهنگ بودند ،همگى از نظر اخالق مردمانى با
فرهنگ و همچنين تناور و پهلوان بودند .و باالخره نسبت او به خاندان گودرز منتهى مىشود كه پس از خمول و گمنامى در
شجاعت شهره شد».
(مقصود شاعر از گودرز ،جد اعالى خاندان نوبخت است كه از سرداران بزرگ (داستانى) ايران بود).
اين ابيات از اوست:
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 - 326اعيان الشيعة ،ج  ،12ص  ،37 -31براى دقت بيشتر عين عبارت كتاب خاندان نوبختى ،عباس اقبال ،ص  111آورده شد -.م.
 - 327الفهرست -ابو سهل قصه ديگرى با منصور حالج دارد كه در كتاب تأسيس الشيعة ،ص  368آمده است.

ال اخضب الشيب للغوانى

ابغى به عندها ودادا

لكن خضابى على شبابى

لبست من بعده الحدادا

«موى سپيد خود را به آن جهت خضاب نمىكنم كه ،دوستى و محبت
فالسفه شيعه ،متن ،ص142 :
زنان و دختران جوان را به خود جلب كنم؛ بلكه بر سوگ جوانى خود آن را سياه پوشانيدهام».
وى در خطاب به يحيى بن على به هنگامى كه احمد بن ابى عوف بر او حيله ورزيده و محمد بن عمران عليه ابو سهل گواهى
ّللا وزير به زندان افتاده بود ،اين چند بيت را سروده است:
داده و در نتيجه در دوران قاسم بن عبد ه
اذا كنت اصبحت ذا علم و ذا شرف

فبئس ما اخترته من عشرة الحلبى

محارف حرفة تعدى معاشره

و الشؤم اعدى اذا استشرى من الجرب

فخله عنك و اهرب من معرته

فما لصاحبه منجى سوى الحرب
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ابو سهل خطاب به يحيى بن على مىگويد:
«تو مردى هستى دانشمند و از شرافت برخوردار ،ولى در برگزيدن حلبى به دوستى خود سوء اختيار كردهاى ،چه او مردى
محارف (بدبيار) است و همين شومبختى به معاشران او سرايت مىكند؛ زيرا شومى مسرىتر از جرب است .پس ،از او دست
بردار و از زشتيهاى او بگريز ،چون چارهاى جز فرار نيست».
ابو سهل ،از نظر فرهنگ ،اطالعات بسيارى داشت و آثار زياد و كتابهاى متعددى نوشته است .تأليفات او در حدود  33كتاب
است و مىشود گفت كه همه آنها در موضوعات كالمى و از آن ميان پانزده كتاب در رد و نقض بر متكلمان معروف ديگر است.
از كتابهاى اوست:
[تاليفات]
االستيفاء فى االمامة ،التنبيه فى االمامة ،الجمل فى االمامة و الرد على محمد بن االزهر ،شايد اين همان محمد بن زيد بن محمود
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بن ابى االزهر نوشجى نحوى ،متوفى به سال  325هجرى است كه از علماى شيعه بود.
الرد على الطاطرى و اين همان على بن حسن بن محمد طائى جرمى است .اين مرد ،فقيه بود و در نقل احاديث مردى ثقه به
شمار مىرفت و از اصحاب امام كاظم (ع) و از واقفى مذهبان بلكه از وجوه و اعيان واقفيه 330بود و نسبت به مذهب خود
تعصب شديدى داشت .وى استاد حسن ابن محمد بن سماعة صيرفى كوفى واقفى مذهب است كه به سال  263هجرى وفات
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كرد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص143 :

 - 328اعيان الشيعة ،ج  ،12ص 37 -36
 - 329تأسيس الشيعة ،ص 84 -83
 - 330واقفيه فرقه اى از شيعه هستند كه پس از امام موسى الكاظم عليه السالم به امامت حضرت رضا عليه السالم تن در ندادند و در حقيقت
هفت امامى هستند و تصور مىرود كه منقرض شده باشند يا گروه معدودى از آنان در هند باشند -.م.
 - 331الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص 298 -297

كتاب الرد على الغالة.
كتاب الرد على عيسى بن ابان فى القياس.
كتاب نقض مسألة عيسى بن ابان فى االجتهاد.
كتاب نقض مسألة عيسى الوراق فى قدم االجسام مع اثباته االعراض.
كتاب الرد على اليهود.
كتاب الرد على ابى العتاهية 332كه در توحيد است.
كتاب الرد على اصحاب الصفات.
كتاب االنسان و الرد على ابن الراوندى.
كتاب الرد على الواقفة.
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كتاب الرد على المجبرة فى المخلوق و االستطاعة.
كتاب نقض رسالة الشافعى.
كتاب نقض كتاب عبث الحكمة البن الراوندى.
كتاب نقض اجتهاد الرأى على ابن الراوندى.
كتاب نقض كتاب التاج على ابن الراوندى.
كتاب الصفات.
كتاب الخواطر.
كتاب المعرفة.
كتاب الحاكى و المحكى.
كتاب ابطال القياس.
كتاب تثبيت الرسالة.
كتاب الخصوص و العموم.
كتاب االنوار فى تواريخ االئمة االطهار.
كتاب التوحيد.

 - 332ابو العتاهيه اسماعيل بن قاسم بن سويد عيسى شاعر معروف است كه در سالهاى  211 -130مىزيست.
 - 333ابو الحسين احمد بن يحيى بن اسحاق راوندى متكلم مشهور صاحب تأليفات متعدد كه به يك صد و چهارده كتاب رسيده است و از جمله
آنها كتاب فضيحة المعتزله در رد ابن الخياط و كتاب االنتصار اوست .شريف مرتضى او را شيعى مذهب مىداند ولى متهم به الحاد و زندقه
شد و در سال  245وفات كرد.
 - 334همان« واقفيه» اند.

كتاب االرجاء.
فالسفه شيعه ،متن ،ص144 :
كتاب النفى و االثبات ،اين كتاب ،صورت مجلس مذاكرات او با ابو على جبائى در اهواز است.
كتاب فى استحالة رؤية القديم تعالى.
كتاب حدوث العالم.
كتاب الملل و النحل ،ابن حجر در الميزان خود از اين كتاب نام برده و آن را كتابى بزرگ معرفى كرده است ،و شهرستانى در
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كتاب الملل و النحل خود بر اين كتاب اعتماد داشت.
كتاب مجالس ثابت بن قرة.
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ّللا بن على ملقب به شيخ الرئيس و حجة الحق صفر  -370رمضان  428ه ق
ابو على سينا يا ابن سينا ابو على حسين بن عبد ه
درخشندهترين نام در تاريخ علم و فكر و طب و از بزرگترين فالسفه اسالم است كه در فلسفه و طبيعيات و طب خودنمايى كردند.
ابن سينا از دانشمندانى است كه گردونه علم و فكر بشرى را ،گامهايى بسيار ،به جلو راندند.
ابن سينا از مشهورترين فالسفه اسالمى و بلندمرتبهترين آنها بود و كسى است كه نامش بسيار مشهور و ورد زبانهاست و آثارش
در قرون پس از او تا اين تاريخ مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است .نام او در مشرق و مغرب عالم بهطور يكسان مشهور
و اثرش در شرق و غرب نمايان بوده است ،مخصوصا پس از آنكه آثار او در فلسفه و طب و علوم ديگر به زبانهاى التين و
غير آن ترجمه شد و مدارس فلسفى و طبى تا همين نزديكيها به نظريات او تكيه مىكردند.
كتاب قانون او در طب تا قرن  17مرجع دانشجويان طب در اروپا بود.
آراء ابن سينا در فلسفه بر متفكران و فالسفه پس از او سيطره و غلبه داشت و ريشههاى آن تا توماس آكويناس كه فلسفهاش از
ثمرات و نتايج تعاليم ابن سينا بود كشيده شد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص145 :
شهرت عالمگير وى ما را از تعريف او بىنياز مىكند زيرا آراء و نظريات او بر افكار ديگر علماى متقدم و متأخر آنچنان
برترى داشت كه او را ارسطو و بقراط اسالم لقب دادند.
ابن سينا در ميان حكما و فالسفه و نوابغ فكرى از اين موقعيت ممتاز برخوردار است كه در اطراف آثار و آراء او مطالعات و
بحثهاى بسيارى شده است و مكتب فكرى او بر افكار فالسفه پس از او از قبيل خواجه نصير طوسى و ديگران تأثير فراوانى
داشته است و تا به امروز هم آثار آن در افكار متأخرين خودنمايى مىكند.
در همين دورانهاى اخير نيز آثار و آراء او مورد بررسى محققان مسلمان و خاور -شناسان قرار گرفته است .زندگى او ،مبانى
او ،هدف و روش فكرى او و جنبههاى مختلف فرهنگ او ،تمام اينها به دقت بررسى شده است و به همين علت خالصهاى از
تحقيقات ديگران را در اينجا نقل مىكنيم.
شهرت شيخ الرئيس بيشتر در فلسفه و پزشكى او و همچنين در اثر كتابهايى از قبيل اشارات و شفاء و نجات و قانون است كه در
فلسفه و پزشكى نوشته است.
تنها معدودى از مردم اطالع دارند كه ابن سينا در منطق و رياضيات و هيئت و موسيقى و كيميا و معارف ديگر دست داشته ،در
اين علوم و معارف تأليفاتى فراوان دارد كه در پيشبرد فرهنگ و تكامل آن تأثير بسيار داشته است .در وجود شيخ الرئيس
شخصيتهاى متعددى را مىتوان ديد كه در نوابغ ديگر فكر و دانش كمتر ديده مىشود ،در عين حال كه فيلسوفى صاحب طريق و
 - 335در اعيان الشيعة ،ج  ،12ص  52تا  57فهرست كليه تأليفات او آمده است و نيز در كتاب تأسيس الشيعة ،ص  369و فهرست النديم،
ص  251قسمتى از تأليفات او نام برده شده است.
 - 336ثابت بن قره حرانى فيلسوف و طبيب و مترجم مشهور است كه در سال  288هجرى درگذشت.

داراى مكتب فلسفى مخصوص بخود با نظريات معينى بود ،پزشكى نابغه نيز بود كه به كشف مطالبى مهم در علم پزشكى نايل
آمده بود و در همان حال از دانشمندان بزرگ منطق به شمار مىآمد كه پرده از آراء منطقى ارسطو برداشت و به تهذيب آن همت
گماشت ،همچنين رياضيدان و فلكشناس ماهرى بود و در رياضيات و طبيعيات و هيئت ،مؤلفات گرانقدرى از او بجاى مانده
است و با همه اين مراتب شاعر زبردستى هم بود كه در اشعار خود مطالب فلسفى را مىگنجانيد و «قصيده عينيه» او در نفس و
ديگر اشعارش گواه بر اين مطلب است .بعالوه وى از رجال سياست بود و در دوران سامانيان به مقام وزارت رسيد و ازاينرو
به لقب «رئيس» كه لقبى سياسى است ملقب گرديد.
با آنكه شيخ الرئيس داراى جنبههاى علمى گوناگونى بود باز جنبه فلسفى و پزشكى او در نظر بيشتر خوانندگان آثارش بارزترين
جنبههاى علمى او به شمار مىرود به طورى كه بر ديگر جنبههاى علمى و نيز بر جنبههاى اجتماعى و سياسى او برترى دارد.
ابن سينا عالوه بر امتيازات يادشده ،نويسندهاى سادهنويس بود و با اسلوبى نيكو مطالب را تنظيم مىكرد و به رشته تحرير
درمىآورد و همين سادهنويسى و حسن اسلوب نويسندگى
فالسفه شيعه ،متن ،ص146 :
ابن سينا باعث رواج و مقبوليت عامه آثار او در ميان متفكران و ادبا شد؛ ولى آثار فارابى ،به علت نداشتن بسيارى از محسنات
يادشده ،از اين همه رواج و مقبوليت برخوردار نشد.
ابن سينا در دورانى پرآشوب و سرشار از حوادث و اتفاقات ناگوار سياسى مىزيست و ناچار به مسافرتهايى بسيار مىشد بعالوه
كارهاى وزارتى و دولتى او اوقاتش را مستغرق ساخته بود با وجود اين در هر فرصتى كه به دست مىآورد آثار گرانبهايى از
خود به جاى مىگذاشت تا جايى كه توانست در حدود  180كتاب و رساله تأليف كند و هيچ موضوعى از موضوعات فلسفى از
نظرش دور نماند كه در آن قلمفرسائى نكرده باشد .اين جريان ،بدون شك ،دليل بر كمال قدرت و تسلط و احاطه او بر علوم زمان
خود است.
نكته بسيار مهم و قابل توجه در مورد شيخ الرئيس اين است كه بسيارى از علوم و معارف را از استادى فرانگرفت ،از آن جمله
علم پزشكى است كه در آن نبوغ خاصى داشت و بزرگترين دائرةالمعارف را در پزشكى نوشت و آن كتاب ،تا همين اواخر،
مرجع دانشپژوهان و اهل علم در قرنهاى متعدد بود و در شرق و غرب جهان تدريس مىشد .در اين كتاب اكتشافات و نظريات
337
تازهاى را آورده بود كه تا هماكنون مورد توجه علماى طب است.
زندگانى ابن سينا
ابن سينا در قريهاى از دهات بخارا به نام افشنه به دنيا آمد و بعضى نوشتهاند در قريه خرمشين يا خرمتين يا خرمتين 338به دنيا
آمده است و سال والدت او بنا بر ارجح اقوال سال  370ه 979 /م ،است و در سال  428ه 1037 /م ،در همدان در گذشته
است .البتهه اقوال ديگرى در مورد والدت و وفات او نيز آمده است.
ّللا از اهالى بلخ بود كه شهرى بزرگ از توابع منطقه خراسان به شمار مىرفت و شهر مزبور در آن وقت در حدود
پدرش عبد ه
هفتصدهزار نفر جمعيت داشت.
ّللا از بلخ به بخارا ،پايتخت سامانيان ،هجرت كرد و در آنجا امور ماليات قريه خرمتين را به روزگار نوح بن
پدرش عبد ه
ّللا در آنجا سكونت گزيد و با زنى به نام ستاره ازدواج كرد و فيلسوف بزرگ ما حسين،
منصور سامانى به او محول كردند .عبد ه
معروف به ابن سينا و دو برادر او على و محمود از اين زن به دنيا آمدند .على بزرگتر و محمود پنج سال كوچكتر از ابن سينا
بود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص147 :
سپس ابن سينا همراه با پدر و مادر و برادرانش به بخارا منتقل شدند و در آنجا مرحله جديدى از زندگى او شروع شد .پنجساله
بود كه پدرش او را به معلمى سپرد تا قرآن و نحو و ادبيات را فراگيرد ،در اين مرحله بود كه استعداد و نبوغ ذاتى او ظهور
كرد و ذكاوت زياد و هوش سرشار و حافظه او بروز نمود و عقل و جسم او نضج گرفت و به سرعت پيشرفت كرد .فقه را پيش
از  12سالگى شروع كرد و در همان سن  12سالگى شروع به فتوى دادن ،مطابق مذهب ابو حنيفه براى مردم بخارا ،كرد و در
همان سنين جوانى مشغول تحصيل فلسفه و پزشكى شد .شانزدهساله بود كه فلسفه و طب را خوب فراگرفت و كتاب مشهور قانون
 -- 337فصل آثار شيعه در طب در بخش اول اين كتاب.
 - 338نام اين قريه را خرميشن ضبط كردهاند -.م.

را در همين سن و سال نوشت و بخت نيز با او يارى كرد و نوح بن منصور سامانى را كه به بيمارى سختى دچار شده بود در
سن هفدهسالگى بهبود بخشيد و از آن تاريخ ستاره اقبالش درخشيدن گرفت و استعداد و شخصيت او آشكار شد و از همان تاريخ،
پس از آنكه امير سامانى به او اجازه داد كه از كتابخانه وى استفاده كند ،به مطالعه كتب ،پيش خود ،پرداخت.
وى در آن سن و سال به مطالعه كتب و حل معضالت آن پرداخت و رغبت شديدى به دانش پزشكى پيدا كرد و پايههاى معالجه
را براساس تجربه بنا نهاد و همه اين كارها را بدون معلم انجام داد.
ابن سينا در زندگانى خود با امواجى از حوادث روبرو مىشد كه گاهى او را باال مىبرد و گاهى به زير مىافكند به طورى كه به
زندان افتاد .چند ماهى را در زندان گذراند و مدتى از عمر خود را از ترس حاكمان ستمگر در حالت فرار يا در زندان آنان
زندانى بود .مدتى هم در همدان وزير شمس الدوله شد و پيوسته از دربار اميرى به دربار امير ديگرى مىرفت ،گاهى به تدبير
امور كشورى و زمانى به تصنيف و تأليف مشغول مىشد و در عين حال در برابر هيچيك از اميران خضوع نمىكرد و حتى
نسبت به اساتيد خود هم كه فرهنگ خويش را از آنان گرفته بود سر فرود نمىآورد .سرانجام به سال  428ه 1037 /م ،در سن
 57سالگى در همدان درگذشت.
ابن سينا از انديشمندان بزرگ اسالمى و از مردان انگشتشمارى است كه شخصا شرح حال خود را تهيه و بر شاگرد خود
جوزجانى امالء كرده است .او در اين اثر ،قسمتهاى مهمى از دورانهاى زندگى خود را شرح داده است و اين مطالب را قفطى و
ابن ابى اصيبعه و ديگران ،با كمى تفاوت ،نقل كردهاند.
جوزجانى شرح حال شيخ الرئيس را ،آنطور كه مىدانسته و ديده بوده بر آنچه خود شيخ بر او امالء كرده ،افزوده است و
مجموع اين مطالب چگونگى زندگى ابن سينا را روشن مىسازد .خالى از فايده نيست اگر قسمتهايى از شرح حال او را به
طورى كه خودش
فالسفه شيعه ،متن ،ص148 :
گفته است ،در اينجا بياوريم .او چنين مىگويد:
« -1پدرم از مردم بلخ بود و از آنجا ،در روزگار نوح بن منصور ،به بخارا منتقل شد و به كارهاى دولتى پرداخت و متولى
امور قريهاى از دهكدههاى بخارا شد كه نامش خرمتين 339بود .اين دهكده از دهكدههاى مهم آن ناحيه و نزديك قريه افشنه بود.
پدرم در آنجا با مادرم ازدواج كرد و در همانجا سكونت گزيد ،من در آنجا به دنيا آمدم ،آنگاه برادرم متولد شد ،سپس به بخارا
منتقل شديم پدرم معلمى براى تدريس قرآن و ادبيات برايم برگزيد .دهساله بودم كه قرآن و بسيارى از ادبيات را چنان فراگرفتم كه
مورد اعجاب قرار گرفته بودم».
« -2پدرم از جمله كسانى بود كه دعوت يكى از مبلغان مصريان را پذيرفته بودند ،و از اسماعيليان به شمار مىرفت و از آنان
سخنانى درباره نفس و عقل به طريقه و روش ايشان شنيده بود ،برادرم نيز چون او بود و چه بسا بين خود صحبتهايى مىكردند
و من به سخنان آنان گوش فرامىدادم و آن را مىفهميدم ولى نفس من از قبول آن سخنان سربازمىزد پس شروع به دعوت من
هم ،بدان كردند و در عين حال مطالبى از فلسفه و هندسه و حساب هند را بر زبان مىآوردند».
« -3پدرم مرا نزد مردى به نام محمود مساح كه حبوبات مىفروخت و به حساب هند و جبر و مقابله آشنا بود ،مىفرستاد تا من
اين علوم را از او فراگيرم ،من در آن وقت مشغول تحصيل فقه بودم و به محضر اسماعيل زاهد رفت و آمد مىكردم  ...چون
ّللا ناتلى كه معروف به متفلسف 340بود ،به بخارا
دوازدهساله شدم در بخارا مطابق مذهب ابو حنيفه فتوا مىدادم ،آنگاه ابو عبد ه
آمد ،پدرم او را در خانه ما منزل داد ،به اين اميد كه من در نزد او درس بخوانم ،پس شروع به خواندن كتاب ايساغوجى كردم و
چون تعريف حد جنس را برايم گفت :كه چيزى است كه بر انواع مختلف در جواب «ماهو» اطالق مىشود ،چنان به تحقيق اين
حد پرداختم كه تا آن روز كسى مانند آن را نشنيده بود .استاد از من در شگفت شد و به پدرم هشدار داد تا مرا به كارى جز
تحصيل علم نگمارد ،و هر مسئلهاى را كه به من مىگفت ،من بهتر از او آن را تشريح مىكردم و باالخره ظاهر منطق را نزد او
خواندم ،چه او در دقايق منطق خبرگى نداشت.
ازآنپس شخصا به مطالعه كتب پرداختم و شرحها را مورد بررسى قرار دادم تا آنكه علم منطق را خوب فراگرفتم ،همچنين كتاب
اقليدس را آموختم  ...پس به مطالعه مجسطى

 - 339ضبط صحيح آن خرميشن است .ويراستار
 - 340متفلسف كسى را گويند كه مدعى دانش فلسفه باشد و آن را به خود بندد و نيز كسى كه خود فيلسوف صاحبنظر نباشد ولى دانش فلسفه
را بداند .در اينجا منظور از متفلسف مفهوم اخير ،يعنى فلسفهدان و حكمتشناس است -.ويراستار

فالسفه شيعه ،متن ،ص149 :
آغاز كردم و چون از مقدمات آن فارغ شدم و به اشكال هندسى رسيدم ناتلى به من گفت خود بخوان و خود نيز آنها را حل كن و
نتيجه كار خود را به من نشان بده تا اگر اشتباهى در آن باشد تو را بر آن آگاه سازم ،با آنكه او خود اين كتاب را نمىفهميد پس
شروع به حل مشكالت آن كتاب كردم و چه بسا شكلى كه ناتلى اصال آن را نمىدانست تا وقتى كه من آن را به او فهماندم .آنگاه
ناتلى از من جدا شد »...
 ...« -4پس به خواندن متون و شروح كتب علوم طبيعى و الهى پرداختم و رفتهرفته درهاى دانش به رويم گشوده مىشد.
پس از آن به دانش پزشكى رغبت كردم و كتابهايى را كه در اين دانش تصنيف شده بود مطالعه كردم .از آنجا كه دانش پزشكى
از دانشهاى دشوار نيست به زودى در كوتاهترين مدت در اين دانش ،پيشرفت كردم به حدى كه برجستگان دانش پزشكى در
محضر من به فراگرفتن آن پرداختند ،پس مشغول درمان بيماران شدم و درهاى درمان حاصل از تجربه ،چنان بر من گشوده شد
كه قابل توصيف نيست  ...و قانون را در شانزدهسالگى تصنيف كردم.
پس مدت يك سال و نيم به دانشهاى گوناگون پرداختم و منطق و همچنين كليه بخشهاى فلسفه را دوباره مرور كردم و در اين مدت
حتى شبى را به تمامى نخوابيدم و روزها به كارى جز آن نپرداختم  ...تا آنكه بر دانش منطق و طبيعى و رياضى كامال مسلط
شدم ،سپس به علوم الهى توجه كردم و كتاب مابعدالطبيعه 341را خواندم ،ولى مفاد آن را نمىفهميدم و غرض و هدف نويسنده آن
بر من مشتبه شده بود تا آنكه آن را چهل مرتبه مطالعه و حفظ كردم ،ولى باز آن را نمىفهميدم و مقصود مؤلف را درنمىيافتم،
از خود مأيوس شدم .و گفتم :اين كتابى است كه راهى به فهم آن نتوان برد .در اين ايام ،عصر گاهى به راسته كتابفروشان رفتم و
كتابى را در دست داللى ديدم كه با صداى بلند آن را بر مردم عرضه مىكرد .پس به من پيشنهاد كرد تا كتاب را بخرم،
پيشنهادش را به سختى رد كردم ،زيرا معتقد بودم كه در اين علم فايدهاى نيست .مرد دالل به من گفت :ارزان است ،آن را بخر،
چون اين كتاب را به سه درهم به تو مىفروشم ،صاحب آن به پول اين كتاب نيازمند است .ناچار آن را خريدم ،اتفاقا كتابى بود
از ابو نصر فارابى ،در بيان غرضهاى كتاب ما بعد الطبيعة 342.پس به خانه برگشتم و به خواندن آن شتافتم .با مطالعه اين كتاب،
هدفهاى كتاب مابعدالطبيعه كه آن را حفظ كرده بودم بر من روشن شد ،پس بسيار خوشنود شدم و به شكرانه از خداى تعالى به
بينوايان صدقه بسيار دادم».
فالسفه شيعه ،متن ،ص150 :
 -5پادشاه بخارا در آن وقت نوح بن منصور بود ،اتفاقا به مرضى دچار شده بود كه پزشكان در آن حيران مانده بودند ،چون نام
من به كثرت مطالعه شهرت پيدا كرده بود ،در حضور او ،از من نامى بردند و از او خواستند كه مرا احضار كند ،پس به خدمت
نوح شتافتم و با ديگر پزشكان در درمان او شركت كردم و جزء مالزمان او درآمدم  ...پس از او اجازه خواستم تا به كتابخانه او
بروم و به مطالعه كتب پزشكى بپردازم .به من اجازه داد ،آنگاه به خانهاى قدم نهادم كه اطاقهاى متعددى داشت و در هر اطاقى
صندوقهايى انباشته از كتاب روى هم چيده شده بود ،در اطاقى كتابهاى عربى و اشعار و در اطاق ديگر كتب فقهى ،و به همين
ترتيب هر اطاقى مخصوص به كتابهاى علمى جداگانه بود .نخست فهرست كتب پيشينيان را خواندم و آنچه را كه مورد نيازم بود
تقاضا كردم .در آنجا كتابهاى بسيارى را ديدم كه بسيارى از مردم حتى نام آنها را نمىدانستند و من خود قبال آنها را نديده بودم و
ازآنپس نيز نديدم .پس آن كتابها را خواندم و بر مضامين آنها دست يافتم و پايگاه هريك از مؤلفان را در دانش خويش شناختم.
چون هجدهساله شدم از مطالعه تمامى اين دانشها فارغ شدم ،در آن روزگار حافظهام قوىتر بود و آنچه را مىخواندم بزودى حفظ
مىكردم ،ولى امروزه پختهتر و دقيقتر شدهام وگرنه دانش همانست و ازآنپس تجديد نشده است.
ظاهرا اين همان كتابخانهاى است كه ابو على را به آتش زدن آن متهم كردند تا مردم ندانند كه او معلومات خود را از آنجا به
دست آورده است و تنها او خود به آراء و نظرياتى كه در آن كتابها بوده است اطالع داشته باشد.
زندگانى ابو على -چنانكه گفتهاند -تا حد افراطآميزى به خوشگذرانى و شهوات از طرفى ،و كوشش بر فعاليتهاى علمى از طرف
ديگر آميخته شده بود .شيخ الرئيس نمونه كامل دانشمندى فعال بود كه بر بسيارى چيزها آگاهى داشت و انواع دانشها را دريافته
بود و زبان فارسى و عربى را نيك مىدانست و به آن دو زبان مىنوشت و تأليفات بسيارى به فارسى دارد كه يكى از آنها
معراجنامه است.
استادان و شاگردان او
 - 341كتاب متافيزيك يا مابعدالطبيعه از ارسطو است.
 - 342نام اين كتاب ،اغراض ما بعد الطبيعة االرسطاطاليس ،است.

پيشتر به اين مطلب اشاره شد كه ابن سينا كمتر نزد كسى درس خوانده است چه استادان او معلومات وسيعى نداشتند بااينهمه نام
چند تن از استادان او را مىدانيم:
[استادان]
 -1محمود مساح كه وى حساب هند و جبر و مقابله را از او فراگرفت.
 -2اسماعيل زاهد كه معلم او در فقه بود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص151 :
ّللا ناتلى كه منطق ايساغوجى و غيره را نزد او خوانده بود.
 -3ابو عبد ه
 -4ابو منصور حسن بن نوح قمرى.
 -5ابو سهل عيسى بن يحيى مسيحى جرجانى .اين دو نفر استادان او در پزشكى بودند.

343

[شاگردان]
گروهى از رجال علم و فلسفه در عصر خود كه در بلندترين مقامهاى علمى و فلسفى بودند از محضر ابن سينا استفاده كردهاند.
برخى از آنان عبارتند از:
 -1ابو الحسن بهمنيار بن مرزبان ،فيلسوف مشهور كه رسالههاى فلسفى و آرائى مخصوص به خود دارد كه حتى مخالف با آراء
استادش ،ابن سينا نيز مىباشد .و از جمله آراء او يكى اين است كه خداوند علت وجود عالم است ،نهايت آنكه علت و معلول
بالضروره در يكزمان بايد موجود باشند و اگر چنين نبود الزم مىآمد علت ،علت تامه نباشد زيرا در اين صورت تغير و
دگرگونى بر او عارض مىشد و وجود خدا بر وجود عالم سبقت ذاتى دارد نه سبقت زمانى ،بنابراين وضع خدا نسبت به
موجودات مثل وضع ديگر علل موجبه ،نسبت به معلوالت خود است كه ظرف وجودى آنها واحد است و سبقت علت بر معلول از
نوع سبقت ذاتى است نه سبقت زمانى.
ّللا عبد الواحد بن محمد جوزجانى متوفى به سال  438هجرى در همدان .هموست كه بسيارى از سيره و شرح
 -2حكيم ابو عبد ه
حال استاد خود ،ابن سينا را يادداشت كرده است.
ّللا نسبت به من چون ارسطو به افالطون است و
ّللا معصومى كه ابن سينا در حق او گفته است مقام ابو عبد ه
 -3فيلسوف ابو عبد ه
ابن سينا رسالة العشق خود را به نام او نوشته است.
 -4ابو الحسن بن طاهر بن زيلة ،متوفى به سال  440هجرى.
 -5ابو القاسم عبد الرحمن بن على بن احمد بن ابى صادق نيشابورى ،كه در اواسط قرن پنجم هجرى مىزيست .او را چنين
ستوده اند كه مردى طبيب و فاضل و در علوم حكمت فائق و از شاگردان ابن سينا بوده است .كتابهايى به خط او ديده شده كه يكى
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از آنها را به سال  460هجرى به پايان رسانده است.
ّللا محمد بن يوسف شرف الدهين ايالتى كه ابن ابى اصيبعه او را چنين ستوده است« :مردى است فاضل و خبير در
 -6سيد عبد ه
فن پزشكى و علوم فلسفى و از جمله شاگردان
فالسفه شيعه ،متن ،ص152 :
شيخ الرئيس است كه از محضر او استفاده كرده است ».تأليفاتى هم دارد كه از جمله تلخيص كتاب قانون استادش شيخ الرئيس
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مىباشد».

 - 343عيون االنباء ،ج  ،2ص  ،371 -370اين كتاب نفيس را مترجم مدتى قبل ترجمه كرده است.
 - 344همان كتاب ،ج  ،3ص  32و 33
 - 345عيون االنباء ،ج  ،3ص 29

مذهب ابن سينا
هرچند درباره عقيده مذهبى ابن سينا اختالف شده است ،با وجود اين نبايد مطالب و نكات زير را ناديده گرفت زيرا اين نكات،
همگى پرتوى از روشنايى بر مذهب ابن سينا مىافكند و مجموع آن نكات عامل مهمى را در روشن ساختن مذهب او تشكيل
مىدهد .اين نكات عبارتند از:
ّللا و
نخست -نام ابن سينا و همچنين نام خانواده او بر تشيع اين خاندان مشعر است زيرا او خود ابو على حسين و پدرش عبد ه
جدش حسن و پدر جدش على نام داشته و كمتر اتفاق مىافتد كه افراد يك خانواده بهطور عادى به اين نامها نامگذارى شوند مگر
آنكه آن خانواده را گرايشى خاص به تشيع و عالقهاى به خاندان رسالت باشد.
دوم -ابن سينا در زمان و محيطى به دنيا آمد و نشو و نما كرد و به تحصيل معارف پرداخت كه تعاليم شيعه در آن شيوع داشت و
سواد اعظم از حكمرانان و اهل علم از شيعيان بودند و طبيعى است كه ابن سينا تحت تأثير كليه اين عوامل و يا برخى از آنها
قرار گرفته بود.
سوم -ابن سينا در دربار حكمرانان شيعهمذهب از قبيل :سامانيان ،مأمونيان ،بويهيان ،شمس المعالى قابوس وشمگير و ديگر
حكمرانان از اين قبيل زندگى مىكرده است .اين رفت و آمد عادتا مىرساند كه پيوند و ارتباط مذهبى نيز در ميان آنان بوده است.
چهارم -چون محمود بن سبكتكين كه سنى مذهب بود و بر شيعيان تعصب شديدى داشت ،ابن سينا را به حضور خود فراخواند ،او
به طبرستان و برخى از نواحى خراسان گريخت و به قابوس وشمگير كه حكمرانى شيعهمذهب بود پناه برد .علت فرار ابن سينا
اين بود كه سعايت بدخواهان و تهمتهايى كه درباره مذهب او زده بودند سلطان را وادار كرده بود كه با جديت او را دستگير كند
و ظاهر امر مىرساند كه سعايت و تهمتى كه به او زدند از نوع تهمت به تشيع بوده است و ازاينرو ابن سينا گريخته و به
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حكمرانى شيعهمذهب ،به ويژه در منطقهاى معروف به تشيع چون طبرستان كه بيشتر مردمش شيعه بودند
فالسفه شيعه ،متن ،ص153 :
پناه برد.
پنجم -ابن سينا خود به صراحت گفته است« :پدرم از جمله كسانى بود كه دعوت يكى از مبلغان فاطميان مصر را پذيرفته و از
اسماعيليان به شمار مىرفت و از آنان سخنانى درباره نفس و عقل به طريقه و روش ايشان شنيده بود ،برادرم نيز چون او بود ،و
چهبسا بين خود صحبتهايى مىكردند و من به سخنان آنان گوش فرامىدادم و مىفهميدم ولى نفس من از قبول آن سخنان
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سربازمىزد پس شروع به دعوت من كردند».
ششم -در تأليفات و تصنيفات ابن سينا تعبيرات و اسلوبها و افكارى است كه با تعبيرات و افكار شيعه منطبق و هماهنگ است و
الفاظ و عباراتى به كار رفته است كه به تعابير شيعه و اصطالحات آنان شباهت زيادى دارد.
همچنين در تأليفات او اشاراتى به لزوم «افضليت» در خليفه و اعتبار «عصمت» و اينكه امام بايد با نص صريح تعيين شود،
ديده مىشود .و نيز مطالبى ديگر از اين قبيل در آثار ابن سينا ديده مىشود كه معموال كسى ،جز شيعه ،بدان معترف و قائل
نيست .مثال در معراجنامه كه در حاشيه الهيات شفاء به سال  1303هجرى چاپ شده است مطالبى آمده است كه امتياز على بن
ابى طالب (ع) را بر ديگر صحابه مىرساند و اينكه منزلت او نسبت به ديگر صحابه چون نسبت معقول است به محسوس:
«و براى اين بود كه شريفترين انسان و عزيزترين انبيا و خاتم رسوالن (ص) چنين گفت با مركز حكمت و فلك حقيقت و خزينه
عقل امير المؤمنين (ع) كه يا على :اذا رأيت الناس يتقربون الى خالقهم بانواع البر تقرب اليه بانواع العقل تسبقهم 348،و اين چنين
خطاب جز با چنو بزرگى راست نيامدى كه او در ميان خلق آنچنان بود كه معقول در ميان محسوس .گفت يا على چون مردمان
در كثرت عبادت رنج برند تو در ادراك معقول رنج بر ،تا بر همه سبقت گيرى الجرم چون به ديده بصيرت عقلى مدرك اسرار
گشت همه حقايق را دريافت و ديدن ،يك حكم دارد كه گفت:
 -- 346روضات ،ص  ،243ابو على سينا ،ص  16و 55؛ اعيان الشيعة ،ج  ،1ص  372كه خالصه فوق را از اين مدارك نقل كرديم.
 - 347عيون االنباء.
 - 348اى على چون مردم را بينى كه به گونه گون عبادت به پروردگار خويش نزديكى جويند ،تو به انواع خرد بدو نزديكى جوى تا بر آنان
پيشى گيرى.
در متن عربى كه ترجمه معراجنامه فارسى است بعد از ذكر اين عبارت مجددا نص حديث با تفاوتى لفظى نقل شده است و گويد در حديث
آمده است:
يا على اذا عنى الناس انفسهم فى تكثير العبادات فعن نفسك فى ادراك المعقول حتى تسبقهم كلهم.
اى على چون مردمان در افزايش عبادتها خود را به رنج افكنند تو در ادراك معقول خود را به رنج افكن تا بر همه آنان پيشى گيرى.

فالسفه شيعه ،متن ،ص154 :
«لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا 349».هيچ دولت آدمى را زيادت از درك معقول نيست».
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و باز از بيانات ابن سينا است:
«اين شخص كه پيامبر است كسى نيست كه مثل او در هروقت به وجود آيد و وجود مكرر پيدا كند زيرا آن مادهاى كه چنين
كمالى را مىپذيرد در بعضى از مزاجها به وجود مىآيد و كم است .بنابراين به ناچار واجب است كه رسول و پيغامبر خدا به
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منظور ابقاء شريعت و سنت خود در امورى كه متعلق به مصالح انسانيت است تدبيرى بزرگ بينديشد».
همين امر داللت مىكند كه پيغمبر (ص) امر انتخاب جانشين خود را مهمل نمىگذارد زيرا قائم مقام او به مثابه حلقه دوم رسالت
اوست كه بايد شريعت او را شرح و تفسير كند و امور عامه را با تعليمات او تطبيق دهد.
جاى ديگر مىگويد ...« :نبى از طرف خدا فرستاده شده است و بنا بر حكمت الهى ارسال رسول ،الزم و واجب است و هرآنچه
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را كه رسول تشريع مىكند در حقيقت تشريع آن از طرف خدا واجب شده است».
اين عقيده از عقايد صريح شيعه است كه آنچه را رسول (ص) تشريع مىكند از طرف خداست ،چون شيعه تشريعات رسول را به
اجتهاد او و از پيش خود او نمىداند ،برخالف ديگران كه آن را جايز مىشمارند ،چنانكه خداوند جليل مىفرمايد:
ي يُوحى
َو ما يَ ْنطِ ُق َ
ع ِن ْال َهوى إِ ْن ه َُو إِ اال َوحْ ٌ
پيغمبر از روى هوا و هوس سخنى نمىگويد ،آنچه مىگويد جز وحى الهى نيست.
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باز ابن سينا در جاى ديگر گفته است:
«تعيين جانشين از راه نص به صواب نزديكتر است زيرا اين كار مانع از تفرقه و دوگانگى و نزاع و اختالف مىشود».
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اين همان نظر شيعه در وجوب نص است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص155 :
در جاى ديگر گفته است:
«رئوس اين فضائل ،عفت و حكمت و شجاعت است كه مجموع آنها عدالت را به وجود مىآورند .اينها خارج از فضائل
نظرىاند .و كسى كه عالوه بر اين صفات از حكمت نظرى نيز برخوردار باشد ،به راستى فردى سعادتمند به شمار مىرود و
هركس ،عالوه بر اينها به خواص نبوت نيز مفتخر شود ،شايد بتوان او را ربى انسانى دانست و عبادت او پس از خدا جايز
355
است .چنين كسى سلطان عالم و خليفه خدا بر روى زمين است».
اين بيانات اشاره به لزوم اعتبار عصمت و افضليت خليفه خدا در روى زمين دارد و موافق با مذهب شيعه است.
تمام آنچه بيان كرديم ،بىشك ،اين نتيجه روشن را به دست مىدهد كه ابن سينا بهطور قطع شيعه بوده و در مقابل اين قرائن و
دالئل احتمال سنى بودن او منتفى است.
 - 349اگر پرده را برگيرند بر يقين من چيزى نيفزايد.
در متن« لو كشف لى الغطاء» و سپس آمده است:
و قال امير المؤمنين عليه السالم :قدر االنسان و شرفه ال يكون اال بالعلم.
امير مؤمنان عليه السالم گفت :مرتبت و شرف آدمى جز به دانش نيست.
 - 350شفاء ،ج  ،2ص  .654چاپ ايران .و نيز كتاب توفيق التطبيق ،ص  ، 207 -206عين عبارات معراجنامه به كوشش بهمن كريمى،
چاپ رشت 1312 ،در اينجا آورده شد -.م.
 - 351شفاء ،ج  ،2ص  13در الهيات ،مقاله دهم ،فصل سوم ،ص 468
 - 352شفاء ،ص 650
 - 353نجم4 -3 ،
 - 354از آخر فصل الهيات شفاء -و كتاب توفيق التطبيق ،ص 67
 - 355آخر فصل الهيات شفاء ،ص 90

داليل مزبور نظريه اسماعيلى بودن او را نيز منتفى مىكند زيرا او خود ،به طورى كه گذشت ،تصريح كرده كه نمىتوانسته است
مطالب اسماعيليه را بپذيرد .آنجا كه مىگويد:
«چه بسا بين خود صحبتهايى مىكردند و من سخنان ايشان را مىشنيدم و مىفهميدم چه مىگويند ولى نفسم آن را نمىپذيرفت پس
شروع به دعوت از من كردند »...
آراء و تأليفات او از هرگونه رنگ اسماعيلىگرى نيز خالى است و در كتابهاى او افكارى را كه با افكار باطنى نزديك ،يا روح
اسماعيلىگرى در آن باشد ،نديدهايم.
همه اين مطالب نظريه كسانى را كه او را اسماعيلى معرفى كردهاند سست مىكند و مسلم مىدارد كه ابو على سينا فردى شيعه
بوده است.
نظريه او ،در اعتبار نص در خالفت ،و لزوم عصمت و افضليت ،خود از دالئل قطعى بر شيعه امامى بودن اوست.
مؤيد اين مطلب اين است كه تهرانى در الذريعة او را در شمار مؤلفان شيعه آورده و از تأليفات او در كتاب مزبور نام برده
است.
ّللا گيالنى طبيب معاصر امير ابو القاسم فندرسكى ،فيلسوف معروف ،تشيع ابن سينا را در
چنانكه صدر الدهين على بن فضل ه
كتابى به نام توفيق التطبيق فى اثبات ان الشيخ الرئيس من االمامية االثنى عشرية مورد بحث قرار داده و در مقام اثبات آن برآمده
است .اين كتاب را دكتر محمد مصطفى حلمى به سال  1954ميالدى با تحشيه و تعليق به چاپ رسانده است.
پس از مالحظه كتاب اينطور مستفاد مىشود كه داليل گيالنى ،براى اثبات ادعاى او كافى نيست و مدعاى او را كه ابن سينا
دوازده امامى بوده است ،اثبات نمىكند .البتهه
فالسفه شيعه ،متن ،ص156 :
مداركى كه در آن كتاب آورده است ،تشيع او را بهطور كلى تأييد مىكند.
ابن سينا و ناقدان او
درباره ابن سينا نيز ،مثل ديگر نوابغ و علما ،جار و جنجالهايى بر پا شده است و او را متهم به كفر و زندقه كردهاند .اين اتهام،
همچنان تا دورانهاى اخير ،زير پردهاى ناگسستنى از ابهام قرار گرفته است .مثال درباره وى گفتهاند او معتقد به قدم عالم و معاد
نفسانى بوده معاد جسمانى را نفى مىكرده و نيز معتقد بوده كه لذات آخرت از آن ارواح است نه اجسام ،و شرب مسكرات را
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حالل مىدانسته ،و مىگفته است خداوند جزئيات را با علم جزئى نمىداند بلكه علم كلى به امور دارد.
اين آراء كه به او نسبت دادهاند با عقايد صريح اسالمى و ضرورت دينى منافات دارد و لذا عده زيادى از علما ،اعم از شيعه و
سنى ،بر او حمله برده و او را تكفير و لعن كردهاند 357.اين نسبتها ،خواه راست باشد يا نه ،به هر صورت ابن سينا در كتاب
اشارات خود كه آخرين تأليف اوست تصريح به حدوث عالم كرده است و در آنجا بر كسى كه معتقد است اين شىء محسوس
(عالم) وجوب ذاتى دارد تاخته و چنين گفته است :اگر به ياد مىآوردى كه چه چيزهايى در واجب الوجود شرط است اين
358
محسوس را واجب الوجود نمىدانستى.
ابن سينا در اشارات در صدد اثبات اين است كه لذات عقلى و باطنى و روحى از لذات بدنى و حسى قوىتر و لذات مردم متفاوت
و برحسب قواى آنان متنوع است ،همچنين در صدد رد بر كسانى است كه لذات قوى و شديد را فقط در لذات حسى مىدانند و
شايد بدينوسيله مىخواهد بگويد ثواب در آخرت گاهى نفسى و عقلى و گاهى هم حسى و برحسب مراتب مردم و سعادتهاى آنان
است .ابن سينا در كتاب اشارات خود تصريح به نفى معاد جسمانى نكرده است 359.بعالوه ابن سينا در مقاله نهم از الهيات شفا
تصريح به حشر جسمانى مىكند و مىگويد «بايد دانست كه براى اثبات آن قسمت از معاد كه در شريعت نقل شده است ،راهى
نيست مگر از طريق شرعى و تصديق قول رسول (ص) و مقصود معاد بدن به هنگام بعث است و خير و شر بدن معلوم است و
احتياجى به تعلم و ياد گرفتن ندارد و شريعت حقهاى كه پيغمبر و سرور ما محمد (ص) براى ما آورده است وضع سعادت و
 - 356اعيان الشيعة ،ج  ،26ص 293
 - 357همان كتاب.
 - 358اشارات و شرح آن ،ج اول ،ص  ،237چاپ خشاب در مطبعه خيريه قاهره.
 - 359همان كتاب ،ج  ،2ص 86

فالسفه شيعه ،متن ،ص157 :
شقاوت بدن را معلوم مىدارد و معاد ديگرى هم هست كه به عقل و قياس برهانى درك مىشود و نبوت آن را تصديق كرده
360
است».
خونسارى در روضات از ابن سينا دفاع كرده و او را از اتهامات فوق بدور دانسته است« 361.ابن سبعين» فيلسوف بنى اسرائيلى
متوفى به سال  669ه 1270 /م ،بر ابن سينا حمله كرده او را به اشتباهكارى و تخليط متهم ساخته و چنين گفته است:
«اما ابن سينا ،پرطنطنه و اشتباهكار و كمفائده است و تأليفات او چيزى نيست كه قابل استفاده باشد ،گرچه او خود معتقد است كه
فلسفه شرق را درك كرده است ،اگر ابن سينا به درك فلسفه شرق موفق مىشد ال اقل بويى از آن در بيانات او استشمام مىشد .و
حال آنكه او در چشمهاى بدبو به سر مىبرد و بيشتر تأليفات او مستنبط از كتب افالطون است و آنچه از خود گفته است ،چيز
مفيدى نيست و نمىتوان به كلمات او تكيه كرد 362».همچنين گروه ديگرى بر او حمله كردهاند ولى حقيقت فكرى ابن سينا كه از
آن بهرهمند بود و نيز شخصيت فلسفى او استوارتر از آنست كه امثال ابن سبعين بتوانند آن را متزلزل سازند .ابن سبعين از يك
زاويه فقط به او نگاه مىكند و آن زاويه مخالفت ابن سينا با فالسفه يونان است كه چرا دنبالهرو آنها نبوده است و اين معنى به
مدح نزديكتر است تا ذم.
براى ابن سينا همين بس كه مقام علمى او به درجهايست كه هر دانشمندى كه بعد از او آمده ،تا اين اواخر ،از نسيم آراء او به
حركت آمده است تا جايى كه او را تنظيمكننده علم و فلسفه در اسالم شمردهاند و دو فيلسوف مشهور ،ابن رشد و ابن طفيل او را
363
مدح كرده و متوجه آثار او شدهاند چنانكه فالسفه متأخر نيز او را ستودهاند.
اوبرفيك دربارهاش گفته است « ...ارزش ابن سينا در اين بود كه افكارش سراسر مردم دوران خود را فراگرفت و از بزرگان
364
عظماى انسانيت ،بهطور اطالق ،بشمار مىرفت.
سارتون هم او را «بزرگترين دانشمند اسالم و از مشهورترين علماى زبانزد جهان  »...مىداند.
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آراء و نظريات ابن سينا
گفته شده است كه ابن سينا در ژرفاى هيچ مكتبى از مكاتب فلسفى غرقه نشد ،بلكه هر چيزى
فالسفه شيعه ،متن ،ص158 :
را كه مطابق ميل خود مىديد از هرجا مىيافت ،اخذ مىكرد و از شروح سطحى ثامسيتيوس بر مشرب فلسفى ارسطو بيشتر
بهرهمند شد و به همين علت ابن سينا فيلسوف بزرگ شرق در آراء و نظريات خود با همه مكاتب فلسفى هماهنگيهايى دارد.
ابن سينا در حقيقت مترجم روح عصر خود بود و تأثير مهم او نيز در همين نكته است كه موقعيت تاريخى او را تثبيت مىكرد.
ابن سينا از روش فارابى ،كه خود را از زندگانى اجتماعى دور نگه داشته و در مطالعه آثار شارحان مذهب ارسطو مستغرق
ساخته بود ،تبعيت نكرد .چون همين روش فارابى سبب شد كه تأثير مكتب او محدود شود و دوامى نيابد.
ابن سينا از اين روش پيروى نكرد بلكه علم يونان را با حكمت شرق ممزوج ساخت و مثل فارابى و فالسفه ديگر تنها دنبالهروى
از فلسفه افالطون و ارسطو نكرد و مىگفت آنچه بر كتابهاى قدما شرح نوشتهاند ما را بس است و اينك وقت آن است كه ما خود
366
فلسفه خاصى براى خويش به وجود آوريم.
در اين گفتار نشانههايى از حقيقت نمايان است زيرا ديديم كه مكتب فارابى دوامى نداشت و افكار مكتب مزبور در مدتى كوتاه از
هم پاشيده شد و ديگر در مباحثات و مناقشات طالب فلسفه و صاحبان افكار فلسفى صحبتى از افكار و مكتب فارابى ردوبدل نشده
و شنيده نمىشود.
 -- 360توفيق التطبيق ،ص  58و معاد جسمانى در رساله نهم در اقسام علوم و تمهيد التاريخ الفلسفة اْلسالميهة ،ص 63 -60
 - 361الروضات در شرح حال ابن سينا.
 -- 362تمهيد التاريخ الفلسفة االسالمية ،ص 41
 - 363كتاب الفارابيان ،ص 39 -37
 - 364الخالدون العرب ،ص 103
 - 365همان كتاب ،ص 102
 -- 366تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 151 -150

ولى بعكس آراء ابن سينا قرنهاى بسيار در افكار فالسفه و علماى شرق و غرب به طور يكسان ،تأثير داشته و نقش مهمى را
بازى كرده است.
آراء او مخصوصا در بين اروپاييان اثر بسيارى داشته زيرا عده زيادى از فالسفه و متفكران آنها افكار خود را در خط مشى
فلسفه ابن سينا به حركت درآوردند ،مانند الكساندر هالى انگليسى متوفى به سال  1245ميالدى و توماس اليوركى انگليسى متوفى
به سال  1260ميالدى و روجربيكن و آلبرت بزرگ كه در حدود سال  1274يا  1280وفات كرده است و همچنين سن توماس
اكوينى متوفى به سال  1274ميالدى و كاردينال متىاكوسبارطى متوفى به سال  1302ميالدى و ديتريش گرايبورگى 367.اينان
جمعى از فالسفه غربى بودند كه در خط مشى فلسفه ابن سينا گام برداشتهاند.
آرى فلسفه ابن سينا از ميان مكاتب فلسفى قديم ،تا اين اواخر ،در دانشگاهها و محافل فرهنگى و در تأليفات فلسفى خودنمايى
خاصى داشت ،درحالىكه آراى فلسفى فارابى رفتهرفته به اختفا مىگراييد .با آنكه ابن سينا در حقيقت ،از راه مؤلفات فارابى،
شاگرد و دنبالهرو افكار فلسفى او بود و به نظر محققان ابن سينا در فلسفه هيچگاه به درجه فارابى نرسيد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص159 :
بلكه به اضافه برخى معتقدند كه مطالب كتاب شفاى ابن سينا از كتاب التعليم الثانى فارابى گرفته شده است و خاطرنشان مىكنند
كه ابن سينا با آنكه كتاب ماوراءالطبيعه ارسطو را چهل مرتبه خوانده بود بازهم مطالب آن را نفهميده بود و از فهميدن آن مأيوس
شد تا آنكه به كتاب فارابى در شرح مقاصد و اغراض ارسطو دستيافت و با مطالعه اين كتاب بود كه درهاى بسته دانش به روى
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او گشوده شد و شادمانش كرد و مبالغى هم به اين مناسبت به فقرا صدقه داد.
شايد عامل مهمى كه سبب انتشار فلسفه ابن سينا ،خاصه در شرق شد به عكس فلسفه فارابى ،در اسلوب بيان اين دو فيلسوف
باشد .چون فارابى ،آنطور كه به نظر مىرسد ،مقاصد خود را در تأليفاتش بهطور روشن و واضح نمىنوشت و مطالب او در
بسيارى از موارد مبهم ،و توضيح مطلب و فهم آن برعهده خواننده باهوش بود و اصوال از تغييرات و بيانات روشن خوددارى
مىكرد ولى ابن سينا برعكس فارابى با تعبيراتى نسبتا واضح و روشن مطالب را بيان كرده است.
شايد سبب ديگر آن در نوع مكتب فلسفى هريك باشد ،زيرا فارابى مقيد به فلسفه ارسطو و دلبسته به افكار يونانيان بود به حدى كه
غالب تأليفات او شرح و حاشيه و تفسير كتابهاى ارسطو و ديگر فالسفه يونان است ولى ابن سينا ،به عكس فارابى ،آنچه از افكار
يونانيان را مطابق نظر و سليقه خود مىيافت فرامىگرفت و مىپذيرفت و افكار حكماى يونان بر افكار ابن سينا نفوذ بىقيد و
شرطى نداشت ،گويى فارابى وظيفهاش شرح و تفسير كتب يونانى بود كه آن را به خوبى انجام داد و ابن سينا از آنجا كه فارابى
به پايان رسانده بود آغاز كرد و وظيفهاش اين بود كه آنچه از آراء فالسفه يونان با مذاق او سازگار بود بگيرد .ابن رشد در حق
او گفته است «در كتاب شفاء مطالبى است كه از ارسطو به ما نرسيده است و تنها ابن سينا از ميان فالسفه بر آن عقيده رفته و با
369
اصول فلسفه يونان به مخالفت برخاسته است».
عامل سومى كه با نحوه فلسفه هريك ارتباط دارد اين است كه فلسفه فارابى فلسفه محض بود چنانكه او خود نيز فيلسوفى به تمام
معنى بود و تمام توجهش به انديشيدن و غور در افكار فلسفى معطوف بود و از هر چيز ديگر ،جز تفكر ،كنارهگيرى مىكرد.
ولى ابن سينا ،چنانكه مىگويند ،از شرحهاى سطحى كه ثاسيطيوس بر كتابهاى ارسطو نوشته بود استفاده مىكرد و از هر
فرهنگى كه به آن برمىخورد خوشهچينى مىكرد ،ازاينرو فلسفه او يك نوع فلسفه همگانى است يعنى به روح و فهم جمهور و
غالب مردم نزديكتر
فالسفه شيعه ،متن ،ص160 :
از فلسفه فارابى است كه مربوط به خواص و نزديك به فهم آنان است.
به عالوه فلسفه ابن سينا تنها قسمت بارز دانش او نيست چون جنبه پزشكى ابن سينا مايه شهرت عظيم او شده و بر ديگر جهات
فرهنگى او غلبه كرده است و همين اشتهار به پزشكى سبب شد كه جنبه فلسفى او نيز مورد توجه و بررسى قرار گيرد ولى
فارابى از اين مزيت برخوردار نبود.

 -- 367كتاب عبقرية العرب ،ص 99
 -- 368كتاب تاريخ الفلسفة فى االسالم ،پابرگ ص 248
 -- 369كتاب الفارابيان ،ص 28

سبب چهارم اين است كه فلسفه فارابى ،به علت آنكه بيشتر كتابهاى او گم شده ،به خوبى شناخته نشده است و آنچه از كتابهاى او
به جاى مانده و به چاپ رسيده است نماينده افكار او بهطور كامل نيست ،به عكس ابن سينا كه كتابهاى اصلى و اساسى او مثل
شفا و نجات و اشارات و غيره بهطور كامل باقى مانده و مىتوان آراء و نظريات او را بهطور تام و كامل در آنها ديد و بررسى
كرد.
سبب پنجم اين است كه ابن سينا از زندگانى مرفهى برخوردار و به قضاياى سياسى نيز مشغول و سرگرم بود ،چنانكه گاهى به
مقام وزارت مىرسيد و همين امر خود به شهرت او كمك كرد ،برعكس فارابى كه زندگانى دور از مردم و فقيرانهاى داشت.
با تمام اين مراتب ،فلسفه فارابى در نظر متفكران عميقتر و اصالت فكرى او بيشتر است .يكى از فالسفه گفته است كه« :فقط
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فارابى فيلسوف بود و از تمام فالسفه اسالم داناتر ،و مردى محقق و آگاه بود».
بههرحال ،فلسفه ابن سينا چندان اختالفى با فلسفه فارابى ندارد مگر در خصوصيات فكرى هريك از آنها ،اگر چه ابن سينا مطالب
خ ود را بهتر تنظيم كرده و بيانات او روشن است و چه بسا جنبه اشراق و تصوف در فلسفه ابن سينا بيشتر از فلسفه فارابى
خودنمايى مىكند .البتهه بايد دو مسئله صدور و معرفت اشراقى را كه فارابى بدان معتقد است استثناء كنيم .اين مطالب را ابن سينا
در آخر كتاب اشارات ،همچنين در كتاب الحكمة المشرقية آورده است .اما به نظر مىرسد كه صوفيگرى و اشراقجويى ابن سينا
فقط جنبه علمى و نظرى داشته است و روش شخصى و افراط او در لذات و شهوات ،بر اين امر داللت آشكار دارد.
يكى از آراء ابن سينا عقيده او درباره «نفس» است كه مىگويد نفس جوهرى است قائم به ذات و مستقل از بدن و مغاير با آن.
اين رأى او مخالف با رأى ارسطوست كه مىگويد نفس هيچگاه از جسم مفارقت نمىكند و نفس صورتى از جسم است به اين
معنى كه به وجود جسم موجود و با فناى آن فانى مىشود و هيچگاه از جسم جدا نمىگردد .نفس مبدا و اساس اعمال و وظايف
حياتى جسم از قبيل تغذيه و نشو و نما و توليد مثل و
فالسفه شيعه ،متن ،ص161 :
احساس و تخيل و يادآورى و ادراك و كارهاى ديگر از اين قبيل است.
ابن سينا براهين بسيارى در اثبات نظريه خود آورده و با براهين مزبور ثابت كرده است كه ممكن است ذات و نفس مخصوص
هر انسان ،به هنگامى كه هيچيك از اعضاى او معلوم نيست ،گاهى معلوم باشد و اين امر دليل آنست كه نفس مغاير با كليه
اعضاى انسان است .يكى از آن داليل اين است كه اگر انسان فرض كند كه يكمرتبه بهطور كامل با تمام قواى عقلى و جسمى
خود خلق شده باشد ،بدون آنكه اعضاى او به هم تماس پيدا كنند بلكه اعضاى او در همان حال خلق شدن بهطور متفرق در هواى
آزاد معلق بوده و خود او نيز ،بدون آنكه چيزى از خارج به او بربخورد ،در حال فرو افتادن است ،در اين حال از همه چيز
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غافل است مگر از يك چيز و آن ثبوت ذات و نفس خود است.
شايد برهان دكارت در اثبات وجود نفس كه مىگويد« :من فكر مىكنم پس موجود هستم» از اين برهان گرفته شده باشد.
نظر ابن سينا در مسئله نفس شباهت نزديكى به نظريه هشام بن حكم درباره حقيقت انسان دارد .هشام بن حكم مىگويد :انسان نام
دو مفهوم و معنى است :بدن و روح .بدن مرده است و روح نيروى فعالى است كه از درك و احساس برخوردار و نورى است از
انوار؛ و همين معنى را شيخ مفيد و گروهى از علماى شيعه كه به جوهريت نفس و استقالل آن معتقدند 372،گفتهاند .اساسا اين
طرز تفكر درباره وجود نفس ،مستقل و جدا از جسم ،از افكار اصيل اسالمى است كه در بسيارى از معتقدات اسالمى ريشه
دوانيده است مثل مسئله «عالم ذر» و «مسئله برزخ» و «سؤال دو فرشته در قبر از انسان» و مسائل ديگر از اين قبيل كه ظاهر
اين مسائل ،جز با فرض وجود نفس و بقاى آن بعد از مرگ ،صحيح به نظر نمىآيد.
ابن سينا مقصودش از نفس «من» است و مىگويد مراد از نفس همان است كه هركس آن را با گفتن «من» نشان مىدهد .ابن
سينا براى بيان اين مطلب كه نفس مغاير با بدن است ،سه برهان اقامه مىكند.
برهان اول برهان استمرار است كه آن را چنين شرح مىدهد :اى خردمند درست تأمل كن خواهى ديد كه بسيارى از آنچه بر تو
گذشته است به يادت مى آيد و تو به جاى خود ثابت و برقرارى در اين شكى نيست ولى در اين مدت نه بدنت و نه اجزاى آن ثابت
و پايدار نبوده بلكه بهطور دائم رو به نقص مىرود.

 -- 370مقدمه تاريخ الفلسفة االسالمية ،ص 21
 - 371اشارات نمط سوم ،ص  ،121در اين نمط براهين ديگرى براى اثبات وجود نفس آورده است.
 -- 372كتاب« هشام بن الحكم» تأليف مؤلف همين كتاب ،ص 176 -175

برهان دوم برهان انتباه است و اين همان است كه به آن اشاره كرده و گفته است:
فالسفه شيعه ،متن ،ص162 :
اگر انسان به امرى از امور متهم شود به خودش مراجعه مىكند و از خود مىپرسد كه من اين كار را كردهام؟ و در اين حال از
كليه اعضاى بدن خود غافل است؛ پس آنچه با الفعل معلوم است غير از آن چيزى است كه از آن غفلت دارد و در نتيجه ذات
انسان با بدن خود او مغاير است.
برهان سوم ،برهان شخصيتى است كه جامع تمام كارهاى مختلف بدن است و اين برهان 373چنين شرح مىدهد كه انسان مىگويد
فالن چيز را به چشم خود ديدم و به آن مايل شدم يا از آن بدم آمد ،و يا مىگويد فالن چيز را به دست خود گرفتم و يا با پاى خود
به فالن جا رفتم يا با زبان خود فالن صحبت را كردم يا فالن حرف را به گوش خود شنيدم يا در فالن موضوع فكر كردم يا در
فالن امر توهم يا خيال نمودم و بالضروره مىدانم كه در انسان چيزى هست كه تمام اين ادراكات را جمع و اين كارها را نيز
جمعآورى مىكند و باز بالضروره مىدانيم كه هيچيك از اجزاى اين بدن جامع اين همه ادراكات و افعال الهى نيست .در اين
صورت انسانى كه به خود «من» مىگويد ،اين «من» مغاير تمامى اجزاى بدن او و چيزى جز آن است .و چنانكه اشاره شد ابن
سينا در توجه به موضوع «من» كه در فلسفه جديد زياد از آن بحث شده ،پيشرو همه فالسفه جديد امثال دكارت و برگسون و
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فرويد ،صاحب نظريه مشهور روانكاوى و ديگران بوده است.
اما در نظريه صدور و فيض و ترتيب عقول و تكثر موجودات ابن سينا مطلبى بر گفتههاى فارابى نيفزوده است.
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ابن سينا در مسئله صدور مىگويد:
«همانا دانشى كه او واجب الوجود و يگانه است و آنكه صفتى زائد بر ذات خود كه مقتضى بروز افعال مختلفى باشد ،ندارد ،بلكه
فعل از آثار كمال ذات اوست و چون چنين باشد پس نخستين فعل او هم يكى است زيرا اگر دو فعل از او صادر شود الزمهاش
اين است كه به دو جهت مختلف صادر شده باشد زيرا الزمه دوگانگى در فعل دوگانگى در فاعل است و از كسى كه به موجب
ذات خود فعلى صادر مىشود ،اگر ذاتش يكى باشد ،جز يكى از او صادر نخواهد شد و اگر دوگانگى در او باشد الزمهاش اين
است كه مركب باشد كه ما محال بودن آن را ثابت كرديم ،و در نتيجه الزم اين بيان اين است كه صادر اول ،از چنين فاعلى،
جسم نباشد زيرا هر جسمى مركب از هيولى و صورت است و اين دو محتاج
فالسفه شيعه ،متن ،ص163 :
به دو علت و به علتى كه داراى دو جنبه اعتبارى باشد هستند و اگر چنين باشد ،صدور آن از طرف خداوند متعال محال است،
زيرا ثابت شده است كه در او هيچگونه تركيبى نيست؛ پس صادر اول از او جسم نيست و بنابراين صادر اول جوهرى است
مجرد كه همان عقل هاول است ...
اگر گفته شود :پس اين كثرت از كجا آمده است؟ در جواب خواهيم گفت :اول متعال واجب است ،و ذات خود را دانست و از
همان علم اول او عقل به وجود آمد و آن عقل ،هم به اول و هم به ذات خود آگاهى يافت ،پس از راه علم به اول ،عقل به وجود
آمد و از راه علم او به آنچه در مرتبه فرودتر از اول است ،نفس فلك اطلس يا فلك اقصى و فلك اول ،يعنى عرش از او به وجود
آمد.
پس آن عقل ،به اول و ما دون اول عالم شد و با علم او به اول ،عقل از او به وجود آمد و با علم او به ما دون اول ،نفس فلك
پرستاره كه همان كرسى است به وجود آمد.
سپس آن عقل ،اول و ما دون اول را دانست ،پس با علم او به اول ،عقل از او بوجود آمد ،و با علم او به ما دون اول ،نفس فلك
زحل از او به وجود آمد  ...و همچنين به سخنان خود ادامه مىدهد تا آنجا كه مىگويد:
« سپس آن عقل هم ،اول و ما دون اول را دانست و با علم به اول ،عقل از او به وجود آمد ،و با علم او به ما دون اول ،نفس فلك
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قمر به وجود آمد و اين عقل اخير است كه آن را عقل فعال واهب الصور 376مىنامند».

 -- 373رسالة فى معرفة النفس و احوالها ،ص  184 -183به نقل از كتاب ابن سينا تأليف دكتر اهوانى ،ص 105 -104
 -- 374كتاب ابن سينا تأليف دكتر اهوانى ،ص 56 -55
 - 375مسئله صدور و فيض مسئلهاى فلسفى است كه فالسفه و حكما در ذيل قاعده« الواحد ال يصدر منه اال الواحد» از آن بحث كردهاند -.م.
 - 376صورتبخش.

ابن سينا نظريه خاصى در حركت دارد و به عقيده او حركت است كه زمان را به وجود مىآورد و تصور زمان ممكن نيست
مگر مقرون به حركت و اگر حركتى نباشد تصور وجود زمان ناممكن است.
ابن سينا همچنين معتقد است كه كميت اجسام و اندازه مسافتها را ،جز به نسبت حركتى ،نمىتوان فهميد و به دست آورد ،چنانكه
نمىتوان ابتدا و انتها و جهات ششگانه و دگرگونيهاى حاصل در جسم از حالت سختى به روانى و سيالن و از سيالن به حالت
گازى را جز با مالحظه حركت فهميد.
و اين بيان به معنى فرض بعد چهارمى براى جسم است كه همان حركت باشد و با نظريه نسبيت كه بعد چهارم را زمان دانسته
است هماهنگى دارد مخصوصا با توجه به نظريه ابن سينا كه زمان را از توابع حركت مىداند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص164 :
نظريه ابن سينا درباره حركت در بخش اول همين كتاب در فصل «آثار شيعه در فلسفه» مورد بررسى قرار گرفت ،خوانندگان
محترم بدانجا مراجعه فرمايند.
ما در نظر نداريم آراء فلسفى ابن سينا را به تفصيل نقل كنيم؛ ازاينرو به همين اندازه اكتفا مىشود تا از راهى كه در اين كتاب
براى خود ترسيم كردهايم بيرون نرويم.
از معارف ابن سينا جنبه پزشكى بر ديگر جنبههاى او رجحان دارد و يكى از علل عمده شهرت جهانگير ابن سينا ظهور
شخصيت علمى اوست .چه او در اين علم پيشرفت بسزايى كرد تا آنجا كه او را «بقراط اسالم» ناميدند .او پزشكى را ،كه پيش
از وى ناقص بود ،تكميل كرد.
قسمتهاى عمده كوششهاى علمى او مصروف مطالعات پزشكى شد و قسمت بزرگى از تأليفاتش در پزشكى است كه مشهورترين
آنها كتاب قانون است و او را اكتشافات و نظريات جديدى در پزشكى است كه به مختصرى از آن در فصل «آثار شيعه در طب»
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اشاره كرديم.
ابن سينا توجه بسيارى به رياضيات نيز داشت و اين معنى از تأليفات متعددى كه در رياضيات نوشته به خوبى معلوم مىشود.
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و همچنين مىتوان به تحول فرهنگ و آگاهى ابن سينا به علوم شيمى ،اخالق ،لغت ،تفسير و ديگر علوم از روى فهرست تأليفات
بسيار او در اين علوم ،كه در عيون االنباء و اعيان الشيعة و كتابهاى ديگر آمده است ،پى برد.
تأليفات ابن سينا
شيخ الرئيس ابن سينا تأليفات بسيارى اعم از كتاب و رساله دارد كه تأليف آنها از حدود قدرت يك فرد متجاوز است .اين آثار
نماينده تبحر ابن سينا در علوم مزبور است و در بين آنها تأليفات بسيار مشهور و پرارزش و گرانقدرى هست كه تا به امروز هم
به علما و محققان كمك مىكند .سيد محسن امين در كتاب اعيان الشيعه خود يكصد و هشتاد تأليف از او شمرده است 380.و
براستى انسان از كثرت آثار او در موضوعات مختلف علمى و معارف گوناگون دچار تعجب مىشود .با در نظر گرفتن اين نكته
كه ابن سينا كمتر در محلى مستقر مىشد و غالب عمر خود را در سفر يا در زندان مىگذراند ،يا متوارى و در حال فرار و يا
وزير و متصدى مشاغل دولتى و رسمى و اداره امور كشور بود و بعالوه عمرى چندان طوالنى
فالسفه شيعه ،متن ،ص165 :
هم نداشت ،بااينهمه باز موفق به نوشتن آثارى گرانبها شد كه به راستى مايه اعجاب است .بديهى است كه هوش سرشار و
حافظه عجيب و هوشيارى كامل ،از موجبات اساسى غلبه او بر مشكالت و موانعى بود كه در راه او پيش مىآمد .هيچيك از آن
مشكالت مانع او در تأليف و تصنيف نشد .همان هوش سرشار ،او را يارى كرد تا بدون مراجعه به مدرك و مأخذى بر بخشى از
كليه علوم دست يابد .شايد بتوان از داستان زير به عنوان شاهد بر اين مدعا استفاده كرد.

 -- 377كتاب ابن سينا تأليف دكتر اهوانى ،ص  ،119 -118به نقل از رسالة العروس و رساله العرشية و رساله ناطقه ابن سينا.
 -- 378قسمت اول اين كتاب.
 -- 379فصل تأليفات ابن سينا در اين كتاب.
 - 380اعيان الشيعة ،ج  ،26ص 328 -318

شاگرد او جوزجانى مىگويد از شيخ خواستم كه كتاب شفا را تمام كند پس كاغذ و دوات خواست و نخست رئوس كليه مسائل را
يادداشت كرد ،بدون آنكه كتابى در دسترس داشته باشد يا به مدركى مراجعه كند ،بلكه همچنان از حفظ مىنوشت .پس از آنكه
عناوين و رئوس مسائل را نوشت به شرح هريك از مسائل پرداخت و هر روز پنجاه برگ مىنوشت و به همين ترتيب تمام
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طبيعيات و الهيات را تمام كرد.
چنانكه در شرح حال او خواندهايم ،برخى از مؤلفات خود را در زندان نوشت و بسيارى از كتابهاى خود را در سنين جوانى و
پيش از بيستسالگى به رشته تحرير درآورد ،مثال كتاب قانون را در شانزدهسالگى تأليف كرد .از جمله كتابهاى فلسفى او
عبارتند از:
كتاب شفا در بيست و هشت مجلد كه شامل فصولى در منطق و طبيعيات و مابعدالطبيعه و الهيات و رياضيات است .حناى
اسپانيايى همچنين كنديسالنيس آن را به التينى ترجمه كردهاند .اين كتاب در ايران به سال  1303هجرى چاپ شده و انجمن ابن
سينا در مصر شروع به چاپ منقح و طبق اصول علمى از آن كرده است و چند جزء آن تاكنون چاپ شده است.
كتاب نجات كه مختصر كتاب شفاست و ابن سينا خود آن را مختصر كرده است .اين كتاب نيز مشتمل بر منطق و طبيعيات و
الهيات و بعضى از نسخهها مشتمل بر رياضيات نيز هست كه جوزجانى آن را مختصر كرده است .كتاب نجات در سال 1593
ميالدى در رم و در قاهره ،بار اول به سال  1331هجرى و بار دوم به سال  1357ه 1938 /م به چاپ رسيده است .اين كتاب
را كارام به التين ترجمه كرده .اين دو كتاب از مؤلفات مشهور شيخ الرئيس است كه مشتمل بر آراء جديد در كليه معارف و
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علوم است و آراء ارسطو را با نظام و ترتيب درستى در اين كتاب آورده است.
اشارات كه مشتمل بر منطق و طبيعيات و الهيات است و آخرين و بهترين تأليف او در فلسفه به شمار مىرود و متضمن آراء
پخته و تهذيبيافته او است و در حقيقت اين كتاب
فالسفه شيعه ،متن ،ص166 :
سندى از كليه نظريات و آراء نهايى و قطعى او در موضوعات مختلف فلسفى و نشانه واضح و صادقى از نظريات اوست .اين
كتاب مورد توجه و عنايت علما ،از جمله خواجه نصير الدهين طوسى و امام فخر رازى ،قرار گرفت و شروح و حواشى زيادى
بر آن نوشتهاند .شرح طوسى و رازى هر دو با اصل كتاب در قاهره در سالهاى  1949 -1947ميالدى در سه جلد در چاپخانه
عيسى حلبى به چاپ رسيده است و اخيرا دار المعارف المصرية اين كتاب را به چاپ رسانده است .همچنين به سال 1892
ميالدى در ليدن توسط ورژيه و در ايران نيز به چاپ رسيده است .كتاب مزبور با قسمت اعظم شرح طوسى و شرح رازى به
فرانسه نيز ترجمه شده است .اين سه كتاب از تأليفات قابل توجه او در فلسفه است و غير از اين سه كتاب كتابهاى ديگرى نيز در
فلسفه دارد كه عبارتند از:
رسائل فى الحكمة و الطبيعيات ،كه نه رساله است و در مطبعه الجوائب در استانبول به سال  1298هجرى و در هند به سال
 1278هجرى و در قاهره به سال  1326هجرى به چاپ رسيده است .رسالههاى مزبور تحت اين عناوين است :عيون الحكمة،
االجرام العلوية ،قوى النفس ،الحدود ،اقسام العلوم العقلية ،النبوة ،النيروزية ،العهد و االخالق.
الحاصل و المحصول ،در بيست مجلد در فلسفه است كه آن را براى فقيه معروف ابو بكر برقى در اوايل عمر خود نوشته است.
الحكمة العرشية در الهيات ،كه به سال  1953در حيدرآباد هند در مجموعهاى مشتمل بر هفت رساله از ابن سينا كه عبارتند از:
الفعل و االنفعال ،العرشة ،السعادة و الحجج العشرة ،الموسيقى ،الحث على الذكر ،سر القدر و اسباب الرعد به چاپ رسيده است.
الحكمة المشرقية كه مثل ديگر كتابهاى فلسفى ابن سينا بر منطق و طبيعيات و رياضيات و الهيات مشتمل است.
معراجنامه ،رسالهايست به فارسى و نسخههاى خطى متعددى از اين رساله در كتابخانههاى كشورهاى مختلف موجود است كه
جورج شحاته قنواتى در كتاب خود آنجا كه از تأليفات ابن سينا نام مىبرد ،شماره  175صفحه  ،322 -321از اين كتاب نام
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برده همچنين در كشف الظنون از آن ياد شده است.

 - 381عيون االنباء ،ج  ،3ص 9
 - 382تراث العرب العلمى ،ص 295
 - 383كشف الظنون ،ج  ،3ص 443

رسالة الطير ،كه به صورت رمز و به سان رساله حى بن يقظان نوشته شده است .در اين رساله نفوس بشرى را به پرندگانى
تشبيه مىكند كه صيادان آنان را اغفال مىكنند و پرندگان بىخبر از همه جا در دام مىافتند ،دام آنها را در بر مىگيرد ،پرندگان
به دام افتاده براى نجات خود از دام تالش مىكنند و به زحمت سر و بالهاى خود را از شبكههاى دام
فالسفه شيعه ،متن ،ص167 :
بيرون مىآورند ولى پاهاى آنان همچنان در دام گير كرده است و با همان حال به پرواز درمىآيند و از عوالم و مراحلى مىگذرند
تا به نزديك تخت سلطان مىرسند و از حال و وضع خود شكايت مىكنند ،سلطان بر آنها رقت كرده ،آنان را مورد لطف خود
قرار مىدهد و كسى را مىفرستد تا ايشان را از قيد دام رها سازد .اين مأمور همان مرگ است .اين رساله ضمن مجموعه رسائل
الحكمة االشراقية به كوشش مهران در ليدن به چاپ رسيده است.
غزالى هم در همين موضوع رسالهاى به نام رسالة الطير دارد.

384

برخى از كتابهاى پزشكى او عبارتند از:
قانون كه آن را در شانزدهسالگى تأليف كرد .اين كتاب مشهورترين كتاب در پزشكى است كه دانشگاههاى شرق و غرب آن را
شناختهاند و در چهارده مجلد است .شهرت اين كتاب به جهت امتيازى است كه در حسن تنظيم مطالب و سبك آن به كار رفته و
نيز از لحاظ جامعيت بر مطالبى است كه مورد نياز پزشكان است؛ ازاينرو مهمترين مرجع پزشكى در قرون وسطى بود و در
مدارس شرق و غرب مورد استفاده و مطالعه عموم دانشپژوهان قرار مىگرفت.
كريمونى در طليطله ،شهرى كه بيشتر كتابهاى عربى در آن به التين برگردانده شد ،اين كتاب را به التينى برگرداند و همينكه به
چاپ رسيد به سرعت شهرت يافت و به لهجههاى محلى از قبيل لهجه قطلونى و فرانسوى ترجمه شد و با عكسها و نقشهاى
گوناگون ،به منظور توضيح مطالب آن ،مزين شد و مورد توجه و عنايت خاص دانشمندان اروپايى قرار گرفت به حدى كه
ترجمه التينى آن از  1473تا  1500ميالدى پانزده بار به چاپ رسيد و تا اواسط قرن هفدهم مرجع و تكيهگاه طالبان علم در
دانشكدههاى اروپا بود و در قرنهاى متعدد بهترين و برترين كتابى بود كه مرجع پزشكان عرب و ايران و اروپا به شمار
مىرفت.
كتاب قانون و نجات به سال  1593ميالدى در رم به عربى چاپ شد و دومين كتابى بود كه در رم به زبان عربى چاپ شده
است.
كتاب قانون يك دائرةالمعارف پزشكى است كه شيخ الرئيس هرآنچه مربوط به پزشكى بوده در آن گردآورده است و مشتمل بر
پنج كتاب است :كتاب اول در كليات پزشكى است.
شيخ در اين كتاب از مبادى نظرى دانش پزشكى يعنى علم تشريح و علم وظايف االعضاء بحث كرده است يا آنگونه كه خود
عنوان كرده است از ماهيت عضو و اقسام آن و عضالت و اعصاب و شرايين و وريدها و دستهبندى بيماريها و اسباب و
عوارض و قوانين معالجات بحث مىكند .كتاب دوم در بيان قوانينى است كه بايد پزشك آنها را بداند ،همچنين خواص
فالسفه شيعه ،متن ،ص168 :
داروهاى الزم به تفصيل در اين كتاب آمده است و در سه كتاب ديگر به بيان يكايك بيماريها و چگونگى بهداشت اعضا پرداخته
و از ناخوشيهاى سر شروع كرده و كتاب را به بيماريهاى دست و پا به پايان رسانده است .كتاب پنجم مخصوص بيان داروهاى
مركب معروف به «اقراباذين» است.
االدوية القلبية ،اين كتاب را در همدان براى شريف ابو الحسين على بن الحسين حسينى نوشته است.
ارجوزة فى تدبير الصحة فى الفصول االربعة ،گويند اين همان است كه ابن رشد آن را شرح كرده و اول آن اين است:
الطب حفظ صحة برء مرض
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من سبب فى بدن المرء عرض

پزشكى عبارت است از دانش بهداشت و بهبود يافتن از بيمارييى كه به علتى بر بدن انسان عارض شده است.
كتاب القولنج ،اين كتاب را ابن سينا در زندان قلعه فردجان تأليف كرده است.
مقالة فى النبض ،اين كتاب به فارسى است.
برخى از كتابهاى علمى او در رياضيات و فلك و ملحقات آنها عبارتند از:
كتاب المختصر المجسطى.
رسالة اَللة الرصدية ،ابن سينا اين رساله را در اصفهان در موقع رصدگيرى براى عالء الدوله نوشته است.
كتاب االجرام السماوية.
كتاب مختصر اقليدس در هندسه.
كتاب فى ان ابعاد الجسم غير ذاتية له ،يعنى ابعاد جسم ذاتى او نيست.
كتاب االرثماطيقى و الموسيقى.
كتاب فى كيفية الرصد و مطابقته للعلم الطبيعى ،يعنى در بيان كيفيت رصد و تطبيق آن با علوم طبيعى.
كتاب المدخل الى صناعة الموسيقى ،يعنى مقدماتى درباره علم موسيقى.
كتاب المجسطى.
مختصر فى ان الزاوية التى من المحيط و المماس ال كمية لها ،و موضوع اين رساله در بيان زاويهاى است كه از محيط و مماس
به وجود مىآيد و چنين زاويهاى كميت ندارد.
مقالة فى خواص خط االستواء.
مقالة فى هيئة االرض من السماء و كونها فى الوسط ،اين مقاله را براى احمد بن محمد
فالسفه شيعه ،متن ،ص169 :
سهيلى نوشته است.
كتاب فى النهاية و الالنهاية.
كتاب ابطال النجوم.
رسالة فى علة قيام االرض فى حيز.
رسالة فى الكيمياء ،كه آن را براى ابو الحسن سهيلى نوشته است و شايد اين رساله همان رساله او بنام حقايق االشهاد فى صحة
علم الكيمياء باشد.
آثار ديگر ابو على در موضوعهاى مختلف عبارتند از:
رسالة حى بن يقظان ،كه آن را به هنگامى تأليف كرد كه در قلعه فردجان زندانى بود .منظور او در اين رساله اشاره به عقل
فعال بوده است.

ّللا بن احمد معصومى نوشته است و در اين رساله رأى خود را
ّللا محمد بن عبد ه
رسالة فى العشق ،كه آن را براى فقيه ابو عبد ه
درباره سريان عشق در تمامى موجودات عالم ،حتى در اعداد ،بيان داشته است.
رسالة فى القوى الطبيعى.
تفسير السماع الطبيعى الرسطو.
رسالة فى الزاوية ،اين رساله را براى ابو سهل مسيحى در گرگان نوشته است.
ارجوزهاى به نام كفاية المرتاض فى علم االبوال و االمراض ،كه يك نسخه از آن در كتابخانه دانشگاه امريكايى بيروت موجود
است.
لسان العرب ،در لغت در ده مجلد.
الهداية فى الحكمة ،كه آن را براى برادرش على به هنگامى كه در زندان قلعه فردجان بسر مىبرد تأليف كرده است.
ابن سينا رساالت بسيارى در تفسير و منطق و شرح محاورات و مباحثاتى كه ميان او و علماى معاصر وى اتفاق افتاده است ،به
رشته تحرير كشيده و نيز حواشى بسيارى بر كتب قدما و ارجوزههايى در حكمت و پزشكى و علوم ديگر دارد و قصيدههايى در
فلسفه سروده كه از جمله قصيده مشهور او به عينيه درباره نفس است كه نقل يكايك آنها مايه تطويل و موجب تفصيل خواهد شد.
برخى از تأليفات او به التين و ديگر زبانهاى اروپايى از قبيل انگليسى و فرانسوى و آلمانى و روسى نيز ترجمه شده است و
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مدتها نيز مرجع دانشكدهها و دانشگاههاى غرب بود و طالبان فلسفه و طب به آنها مراجعه مىكردند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص170 :
ابو على مسكويه احمد بن محمد بن يعقوب مسكويه خازن رازى يا اصفهانى؟ 421 -ه ق
احمد بن محمد بن يعقوب مسكويه خازن كه اصال رازى بود و در اصفهان مىزيست و در پيرى در اصفهان به سال  421ه/
 1030م وفات كرد و در خواجو ،محلهاى در اصفهان ،به خاك سپرده شد و قبرش در آنجا معروف است .او را ابو على خازن
هم مىناميدند .مسكويه لقب جد اوست و برخى گويند كه لقب خود او بوده است و در هر صورت تحقيق در اين امر چندان
فايدهاى ندارد.
او از اعيان علما و از اعالم فالسفه بود .حكمت و رياضيات ،علم كالم و اخالق ،علم پزشكى و لغت ،ادب و تاريخ و علوم ديگر
را فراگرفته و جمع كرده بود.
در علوم اوايل تصنيفاتى بسيار ،و از جمله تعليقاتى در منطق و مقاالتى قابل توجه در حكمت و رياضيات دارد .او مردى نقاد و
خوشفهم بود و اطالعاتى بسيار درباره كتابهاى قدما و زبانهاى متروك ايشان داشت 386.در معرفت و آشنايى او به زبان پهلوى
همين بس كه كتابى در اخالق از پهلوى به عربى ترجمه كرد و زبان عربى را نيك مىدانست به طورى كه اشعار او مورد
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تحسين ابن العميد قرار گرفت .شواهد ديگرى نيز از عصر او در دست است كه اشتهار او را بنظم شعر تأييد مىكند.
بسيارند كسانى كه شرح حال او را نوشته و به بررسى حال و مدح او پرداختهاند و مقام علمى و شخصيت بارز او را در علوم
گوناگون ستودهاند به طورى كه بيان آنان مىرساند ،او از جمله افراد انگشتشمارى بود كه در آن عصر و دوران به پايگاهى
ارجمند و خللناپذير در دانش رسيده بودند.

 - 385براى شرح حال ابن سينا از مدارك زير استفاده شد :ابن سينا تأليف رحيمزاده صفوى ،تراث العرب العلمى -،ص  ،287 -286اخبار
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ّللا گيالنى كه دكتر محمد مصطفى حلمى آن را با
اهوانى ،توفيق التطبيق در اثبات آنكه ابن سينا امامى اثنا عشرى است ،تأليف على بن فضل ه
تعليقات و حواشى به سال  1954ميالدى تصحيح كرده و در دار احياء الكتب العربية در قاهره چاپ شده است .و نيز مراجع ديگرى كه در
موارد خود به آنها اشاره كردهايم.
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او يكى از ستارگان درخشان علم و فلسفه در قرن پنجم هجرى و در رديف كسانى چون
فالسفه شيعه ،متن ،ص171 :
ابن سينا و بيرونى و ابو سهل مسيحى و ابو الخير خمار و ديگران بود كه در گرگانج در دوره حكومت على بن مأمون خوارزمى
گرد هم آمده بودند.
او يكى از آن برجستگانى بود كه در آن دوران ظهور كردند و عصر و دوره آنها از ساير دورهها ،به وجود آنان امتياز خاصى
يافت چون پيشوايان علم و فكر در آن زمان اشعه تابناك وجودى خود را به همه جا رساندند و افكار آنان پس از خودشان نيز
مورد توجه دانشمندان قرار گرفت.
دليلى بر تاريخ والدت او ،بطور قطع ،در دست نداريم ولى ارجح اين است كه در حدود سال  325هجرى به دنيا آمده است زيرا
قفطى مىگويد« :ابن مسكويه مدت زيادى عمر كرد» و تاريخ وفات او را ،به اتفاق ،نهم ماه صفر سال  421ه 1030 /م
نوشتهاند .و چون نوشتهاند كه به مصاحبت وزير مهلبى -كه در سال  339هجرى وزارت به او رسيد و در سال  352درگذشت-
نايل آمده است؛ ازاينرو گمان نمىرود كه ابن مسكويه پيش از بيستسالگى به منادمت و مصاحبت مهلبى وزير پرداخته باشد،
همچنانكه گمان نمىرود مصاحبت او با مهلبى وزير در سال مرگ وزير اتفاق افتاده باشد و چه بسا چند سالى پيش از مرگ او
بوده .بهطور قطع يك جوان كه همصحبت يك وزير باشد نبايد بيست سال كمتر داشته باشد و آنچه به عقل نزديكتر است اين است
كه ابن مسكويه در آن اوان در دهه سوم از زندگى بوده است و روى اين تقريب مىشود گفت كه تاريخ والدت او در حدود 325
هجرى بوده است.
ابن مسكويه اصال از مردم رى بود و بههمينجهت او را رازى مىگويند و بهطور واضح و روشن معلوم نيست كه آيا خود ابو
388
ّللا مىناميدند چنين وضعى داشته است.
على بن مسكويه زردشتى بوده و سپس مسلمان شده يا پدرش كه او را عبد ه
گرچه ياقوت روايت مىكند كه «مسكويه خود زردشتى بود و مسلمان شد».
با اتكاء به مداركى كه در دست داريم ،نمىتوانيم جزئيات زندگى او را بازگو كنيم ولى قدر متيقن و ثابت اين است كه در ايام
جوانى به مصاحبت مهلبى وزير يعنى ابو محمد حسن بن هارون كه نسبتش به مهلب بن ابى صفرة ازدى منتهى مىشود و وزير
معز الدوله ديلمى و متوفى به سال  352هجرى بود ،درآمد .ابن مسكويه از نزديكان و نديمان همين مهلبى بود .همچنين ابن
مسكويه در شرح حال خود مىگويد :كه مصاحب ابو الفضل ابن عميد وزير ركن الدوله حسن بن بويه ديلمى پدر عضد الدوله
بود ،هفت سال در مصاحبت او شب و روز را گذرانده است ،ابو الفضل بن عميد او را به كتابدارى كتابخانهاش
فالسفه شيعه ،متن ،ص172 :
برگزيده بود و او به بهترين وجهى از عهده انجام اين كار برآمد و چون خراسانيان به خانه ابن عميد هجوم آوردند و خانه و
اصطبلها و خزانههاى او را غارت كردند و تا شبهنگام در آنجا بسر برده آنگاه بازگشتند ،كتابخانه ابن عميد به وسيله ابن
مسكويه از دستبرد محفوظ ماند و كسى متعرض آن نشد .وقتى شبانگاه ابن عميد به منزل آمد هيچچيز به جاى نمانده بود ،نه
فرشى كه بر روى آن بنشيند و نه كوزهاى كه آب از آن بنوشد .ابن حمزه علوى فرش و اثاث براى او فرستاد .ابن عميد در آن
موقع به كتابهاى خود دلخوش بود چون هيچچيز نزد او عزيزتر از كتابهايش نبود ،و او را كتابهايى فراوان در كليه اقسام علوم و
حكمت و ادبيات بود به طورى كه براى حمل و نقل آن به صد شتر يا بيشتر احتياج داشتند.
ابن مسكويه مىگويد چون ابن عميد مرا ديد پرسيد كتابها چه شد؟ گفتم همه به حال خود باقى است و دستى به آنها نرسيده است.
389
ابن عميد شاد شد و گفت تصديق مىكنم كه تو مرد فرخندهاى هستى و ازاينرو ملقب به خازن يعنى كتابدار گرديد.
پس از مرگ ابن عميد به سال  360هجرى ابن مسكويه به پسرش ابو الفتح على بن محمد بن عميد معروف به ذو الكنايتين
پيوست .ابن مسكويه خود گويد كه من جزء كسانى بودم كه از رى در مصاحبت ابو الفتح بن عميد حركت كردم و اين امر به سال
 364هجرى اتفاق افتاد.
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ابن مسكويه همچنان در خدمت ابو الفتح بن عميد (كه وزير ركن الدوله متوفى به سال  366هجرى بود و سپس وزير پسرش
مؤيد الدوله ديلمى شد) بماند ،تا آنكه مؤيد الدوله بنا به عللى كه ثعالبى در اليتيمة برخى از آنها را نقل كرده است 390،نسبت به ابو
391
الفتح خشمگين شد و در نتيجه به زندان افتاد و سپس در دوران همان مؤيد الدوله ،متوفى به سال  373هجرى كشته شد.
ابن مسكويه سپس به خدمت عضد الدوله ديلمى درآمد و از بزرگان نديمان او شد و او را به عنوان سفير به حضور پادشاهانى
392
همپايه خود مىفرستاد.
ابن مسكويه در خدمت ديلميان و هرچندى در دربار يكى از آنان بسر مىبرد و به اين خاندان بسيار نزديك بود .به ويژه با بهاء
الدوله ابو نصر پسر عضد الدوله ،ثعالبى گويد« :ابن مسكويه ،عميد الملك را به قصيدهاى مدح گفت و در آن قصيده تصادف عيد
393
قربان را با جشن مهرگان به او تبريك گفت و همچنين از اثر سوء پيرى خود گله كرد».
ابن مسكويه ،ظاهرا ،تاريخ طبرى را در محضر ابو احمد بن كامل قاضى از مصاحبان
فالسفه شيعه ،متن ،ص173 :
ابو جعفر طبرى و متوفى به سال  350هجرى خوانده و از او استفادههاى فراوانى كرده است.
اين مرد در بغداد در شارع عبد الصمد منزل مىكرد و ابن مسكويه غالبا به حضور او مىرسيد.
علوم اوايل را در محضر ابن الخمار يعنى حسن بن سوار متولد به سال  331فراگرفت.
اين حسن بن سوار مردى با اطالع بود و به علوم اوايل و خاصه به منطق و طب آگاهى داشت به طورى كه او را بقراط دوم
394
ناميدند.
ابن مسكويه معاصر ابن سينا نيز بود و بارها به حضور او رسيد« .گويند روزى ابن سينا بر او درآمد و ابن مسكويه مشغول
تدريس بود ،ابن سينا خواست تا در برابر شاگردان فراوان او نسبت به ابن مسكويه فضلفروشى كند پس گردوئى را كه در دست
داشت در برابر ابن مسكويه بر زمين انداخت و گفت مساحت اين گردو را به حساب شعير معين كن .ابن مسكويه چند برگ
كاغذى را كه درست داشت بهسوى ابن سينا پرتاب كرد و گفت نخست اخالق خود را با اينها اصالح كن تا من جواب آنچه را
كه خواستى به تو بدهم 395».تصور مىرود كه ابن سينا چندان اعتمادى به فضل ابن مسكويه نداشت .قفطى روايت مىكند كه ابن
سينا مسئلهاى را در يكى از كتابهاى خود عنوان كرده و سپس چنين آورده است:
«اين مسئله را در حضور على بن مسكويه مطرح كردم و او چند مرتبه آن را خواستار شد و چون مردى ديرفهم بود آن مسئله را
396
نفهميد ازاينرو او را ترك گفتم».
ابو حيان توحيدى نيز از او سخت انتقاد مىكند و سخت بر او مىتازد و چنين مىگويد« :ابن مسكويه فقيرى است ميان ثروتمندان
و مرد كندفهمى است ميان مردم باهوش ،در اين روزها صفو الشرح ايساغوجى و قاطيغورياس را به او داده بودم و او آنها را با
من تصحيح كرد ولى اكنون به ابن الخمار پيوسته و بدو پناه برده است و شايد ابو سليمان (منطقى سجستانى) را نيز مىبيند .اين
روزها وقت ندارد زيرا سخت گرفتار احساس پشيمانى و ندامت شده است و حسرت روزهاى از دست رفته را مىخورد ».ابو
حيان سپس مىگويد:
ّللا العارض گفت :خيلى جاى تعجب است كه مردى با ابو الفضل بن عميد مصاحب و دوست باشد و فضل و
«وزير ،ابو عبد ه
معلومات او را ديده ولى سهمى از فضائل او نبرده باشد ».در پاسخ او گفتم گرچه با ابن عميد همصحبت بود ولى در آن دوران با
ابو طيب كيميايى رازى بدنبال كيمياگرى بود و تمام همت خود را صرف كيميا مىكرد و بسيار در آن راه حرص و ولع داشت،
از طرفى مفتون كتابهاى ابن زكرياى رازى و جابر بن حيان شده بود و از طرف ديگر ناچار بود كه در خدمت ابن عميد و در
كتابخانه او كار كند و قسمتى از وقت

 -- 390كتاب اليتيمة ،ج  ،3ص  ،167چاپ قاهره ،سال  1934م.
 -- 391كتاب الحكمة الخالدة يا جاويدان خرد كه عبد الرحمن بدوى بر آن حاشيه زده است ،ص 19 -18
 - 392روضات الجنات ،ص 70
 -- 393كتاب الحكمة الخالدة ،ص 19
 -- 394كتاب الحكمة الخالدة ،ص 16
 - 395روضات الجنات ،ص 71
 - 396اخبار الحكماء ،ص 218

فالسفه شيعه ،متن ،ص174 :
خود را صرف احتياجات ضرورى و هوسهاى خود كند و با آنكه ابو الحسن محمد بن يوسف عامرى پنج سال متوالى در رى
اقامت داشت و به تدريس و امالء و تصنيف و روايت مىپرداخت ،ابن مسكويه حتى يككلمه هم از او ياد نگرفت و از وى حتى
يك مسئله هم نشنيد گويى ميان آن دو سدى قرار گرفته بود ،و از سستى و تنبلى خود ناراحتيها كشيد و تلخيها چشيد و پشيمانيها
ديد و با گوش خود سرزنش و مالمتهاى دوستان خود را شنيد ولى هيچيك از اين كارها براى او سودى در برنداشت .بااينهمه او
مردى باهوش است و خوب شعر مىگويد و الفاظى نيكو به كار مىبرد  ...ولى اينها با عشق او به كيمياگرى و صرف عمر و
خسته كردن تن و روان در خدمت ابن عميد و بخل شديد در بخشيدن يك دانگ و يك قيراط و حتى يك قطعه نان و يا يك تكه
پارچه ،چه فايدهاى مىتواند داشته باشد .پناه مىبرم به خدا ،از مدح جود و سخاوت به زبان داشتن و حرص شديد در عمل،
397
همچنين تمجيد و ستايش از كرم به زبان ولى دورى از آن در عمل.
در جمله اخير اشاره به كتابهاى اخالق ابن مسكويه از قبيل كتاب تهذيب االخالق و كتب ديگر او مىكند.
از بيانات ابو حيان توحيدى مىتوان نكات زير را درباره ابن مسكويه استنباط كرد:
 -1ابن مسكويه در فلسفه نظرى چندان سلطه و مهارتى نداشت و فلسفه را به قدر كافى نمىدانست .با آنكه فرصتهاى مناسبى
داشت تا از اساتيد پرارزش و فالسفه مقيم در رى ،از قبيل سليمان منطقى و ابو الحسن عامرى استفاده كند از اين فرصتها استفاده
نكرده است .ابو حيان توحيدى اين عمل را به حساب قصور در فهم او مىگذارد و در نتيجه با نظر ابن سينا درباره او موافقت
دارد.
 -2اينطور فهميده مىشود كه ابن مسكويه حرص زيادى به مال دنيا و طلب آن داشته و همين حس اوست كه او را وادار به
كيمياگرى كرده است و به عالوه مردى بسيار بخيل بوده و به قصد جمع مال و طلب دنيا خود را به اصحاب قدرت و مال نزديك
مىساخته است.
 -3مردى منافق و واعظى غير متعظ بوده ،مردم را به داشتن اخالق پسنديده دعوت مىكرده ولى در رفتار و كردار خود به
اخالق حسنه توجهى نداشته است ،از يكسو قدرت و حكومت را نكوهش مىكرده و ازسوىديگر به دنبال آن مىشتافته و به
اطاعت از آنان تن درمىداده ،از كرم و سخاوت مدح مىكرده ،ولى عمال مخالف آن بوده ،حرص و آز را مذموم قلمداد مىكرده،
398
ولى عمال دنبال حرص و آز شديد بوده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص175 :
ما نمىدانيم تا چه درجه اين توصيف توحيدى از ابن مسكويه مطابق با واقع است.
آيا اين توصيفات از يك اديب نكتهسنجى است كه صورت واقعى اشخاص و اخالق آنان را نشان مىدهد؟ يا آنكه همچشمى و حسد
و سودخواهى گوينده باعث شده است تا فضائل ابن مسكويه را ناديده بگيرد و مقام و موقعيت ابن مسكويه نزد وزراء و پادشاهان
همچنين ثروت و مكنت سرشار او موجب حسد گوينده مزبور شده است؟ يا ممكن است تعصب مذهبى ،ابو حيان توحيدى را وادار
به بدگويى از اين مرد دانشمند شيعهمذهب كرده باشد؟ چه ابن مسكويه شيعى مذهب بود و ابو حيان نيز نسبت به كسانى كه
هممذهب با او نبودند رفتارى تعصبآميز داشت و شايد همين تعصبات و داشتن همين روحيه باعث شده است كه ابو حيان
توحيدى رسائل و نامههايى از خود بسازد و آنها را به ابو بكر و عمر و على نسبت دهد .ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه
خود به اين نامهها اشاره كرده است.
از طرفى ديگر توحيدى را مىشناسيم كه از بدگويى مردم چندان خودارى نمىكرد و خود متهم به زندقه بود چنانكه ابن جوزى او
را يكى از زنديقان سهگانه در اسالم معرفى كرده است.
توحيدى كتابى در معايب دو وزير مشهور يعنى مهلبى و صاحب بن عباد نوشته و در آن كتاب نسبتهاى ناروايى در حق ايشان
روا داشته است ،ازاينرو اين دو وزير تصميم به قتل او گرفتند ولى او خود را از ايشان مخفى كرد تا اينكه در حدود سال 380
هجرى درگذشت.
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شايد هم بغض و بدبينى او به اين دو وزير موجب شده باشد كه عقدهاى در دل او ايجاد شود و نسبت به هركسى كه با آنها ارتباط
داشته ،بدبين گردد.
با تمام اين حرفها انصاف حكم مىكند كه در مورد ابن مسكويه راه غلو و مبالغه را نپيماييم و او را در صف ابن سينا و فارابى و
فالسفه ديگر از اين قبيل كه داراى روش و سبك مشخصى در فلسفه بودند ،قرار ندهيم و ازسوىديگر نبايد خصايص و بهرههاى
علمى ابن مسكويه را از او سلب كنيم زيرا آثار او گواه مقام علمى و فكرى اوست .آنچه را كه توحيدى در باب كيمياگرى ابن
مسكويه و سماجت و اصرار او در اين رشته نوشته است ادعايى است كه دليلى بر صحت آن در دست نداريم .به عالوه در
فهرست كتابهاى او به كتابى در كيمياگرى برنمىخوريم با آنكه بنا بر گفته توحيدى ،ابن مسكويه عنايت بسيارى به كيميا و نيز
ايمان به فايده آن داشته است .توحيدى در جاى ديگرى مىگويد «اما ابن مسكويه مىپندارد كه علم كيميا علمى صحيح است و
طبيعت مخالف آن نيست جز اينكه صنعتى دشوار است و راه دسترسى به آن مشكل و جمعآورى اسرار آن سخت و از دسترس
انسان دور است ولى محال نيست ازاينرو ،ابن مسكويه عمر خود را در راه اين كار در رى تلف كرد و شب و روز خود را با
مردى بنام ابو طيب در اين راه مىگذراند .در اوايل كار گول
فالسفه شيعه ،متن ،ص176 :
او را خورده بود ولى در اواخر كار ديگران را فريب مىداد».

399

حاال معلوم نيست آيا ابن مسكويه در كيميا چيزى نوشته بوده و بعدها گم شده و به سرنوشت تأليفهاى ديگر او دچار شده است يا
نه؟ يا آنكه اصال در باب كيميا چيزى ننوشته و تنها به نتيجهگيرى عملى از آن پرداخته است؟
آنچه به نظر مىرسد اين است كه ابن مسكويه در طب كار كرده و در اين موضوع تأليفاتى داشته است كه امروزه فقط نام آنها
براى ما باقى مانده است و در كتابهاى ديگرش نيز اشارهاى به مطالب طبى نشده است مگر در كتاب تجارب االمم او كه
مستشرق ،مارگليوث مىگويد« :جز در يكجا در اين كتاب هيچگونه نشانهاى از مسائل ويژه و دقيق طبى ديده نمىشود 400».و با
آنكه ابن مسكويه با فلكشناسى آشنايى داشت و نكبت و بدبختى يك عده از امراى نامدار را در حدود سال  356از اين راه
پيشبينى كرد ،در عين حال در تأليفات او اشاراتى به اين علم نيامده است 401.همچنين به نظر مىرسد كه ابن مسكويه براى جنبه
ادبى ارزشى كمتر از جنبه فلسفى و اخالقى قايل نبوده است و اشعار بسيارى را در مجموعهاى به نام المستوفى گردآورى كرده
است .همچنين كتاب او به نام جاويدان خرد بهترين شاهد ذوق ادبى اوست و چه بسا اين جنبه از شخصيت ابن مسكويه مورد
اتفاق كليه كسانى است كه شرح حال او را نوشتهاند .همان ابو حيان توحيدى ادبيات و اشعار او را مدح كرده است و درباره او
مىگويد « ...او مردى با ذكاوت و باهوش است و شعرهاى خوبى دارد كه الفاظش پاكيزه و گلچين است .ثعالبى هم در همين
زمينه از او ستايش كرده است و بعضى از اشعار او را نقل كرده است .از جمله اين ابيات اوست درباره ابن عميد كه به هنگام
نقل مكان او به قصر جديدش گفته است:
فضيلة الشمس ليست فى منازلها

ال يعجبنك حسن القصر تنزله

ما زاد ذلك شيئا فى فضائلها

لو زيدت الشمس فى ابراجها مائة

402

زيبايى قصرى كه به آن نقل مكان مىكنى تو را به اعجاب وا ندارد ،فضيلت و برترى خورشيد در منازل خورشيد نيست؛ اگر بر
بروجى كه خورشيد از آنها مىگذرد يكصد برج اضافه كنند ،اين منازل چيزى بر فضائل خورشيد نمىافزايد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص177 :
چون مادر او شوهر كرد ،ابو بكر خوارزمى اديب معروف متوفى به سال  393ه 1003 /م نامهاى اديبانه به او نوشت كه در آن
چنين آمده بود « ...من تاكنون از خدا مىخواستم كه عمر او را براى تو پربركت سازد اينك مىخواهم كه خدا او را زودتر
بميراند زيرا قبر ،بهترين شوهر و مرگ ،محكمترين پرده و پوشش است .تو نبايد به روزگاران گذشته به حسرت بنگرى و خداى

 - 399از كتاب االمتاع و المؤانسة ج  ،2ص  ،39به نقل دكتر بدوى در الحكمة الخالدة ،ص 24
 - 400كتاب دراسات عن المورخين العرب ،ص 146
 - 401همان كتاب ،ص 147
 - 402الروضات ،ص 70

را بايد ستود چون عقوق از طرف او اتفاق افتاد و جفا از ناحيه او رخ داد ،زيرا تو در كودكى با او خوشرفتارى كردى و در
بزرگى او را به مراد دل رساندى ازاينرو دو عمل نيك از تو سر زده و از طرف خدا دو پاداش و ثواب به تو رسيده است.
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از قراين بسيارى كه در دست است برمىآيد كه ابن مسكويه شيعى مذهب بوده و قراين مزبور كه روى هم رفته شيعه بودن او را
بهطور واضح معلوم مىدارد عبارتند از:
 -1تصريح او در كتاب الفوز االصغر به وجوب عصمت امام.
ّللا عليه را كه از حقيقت شجاعت
 -2گفتار او در كتاب االخالق در بحث شجاعت كه از اين قرار است «گفتار امام واالمقام سالم ه
سرچشمه گرفته است كه به ياران خود فرمود:
شما اگر كشته نشويد خواهيد مرد ،به آنكس كه جان پسر ابو طالب به دست اوست تحمل هزار ضربت شمشير بر سر ،آسانتر
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از مرگ در بستر است».
 -3كتاب جاويدان خرد خود را اينطور شرح كرده است «بعد الحمد هّلل و الثناء عليه بما هو اهله و الصالة على محمد (ص) النبى
و آله الطيبين االخيار» كه اين عبارت عادتا فقط در كتابهاى شيعه ديده مىشود.
 -4هنگامى كه از على و حسنين و امام صادق (ع) در همان كتاب جاويدان خرد نام مىبرد ،به دنبال آن عبارت «عليهم السالم»
را مىآورد و اين تعبير را غالبا مؤلفان شيعه بعد از نام پيشوايان خود مىنويسند.
 -5ابن مسكويه مصاحب وزير ،مهلبى ،عضد الدوله ديلمى ،ابن العميد و پسرش ابو الفتح
فالسفه شيعه ،متن ،ص178 :
و وابسته بديشان بوده است و اينان ،همگى از رجال و بزرگان شيعه بودند.
ّللا مرعشى در كتاب خود الطبقات تصريح كرده است كه او شيعى مذهب بوده است.
 -6قاضى نور ه
 -7خوانسارى ،صاحب الروضات و سيد صدر ،صاحب التأسيس به شيعه بودن او تصريح كرده و از فيلسوف ،ميرداماد نقل
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كرده است كه او نيز به شيعه بودن وى معتقد بوده است.
 -8تهرانى در كتاب خود الذريعة فى مؤلفى الشيعة ،از او نام برده و تأليفات او را نوشته است.
از فزونى اين قراين مىتوان استنباط كرد كه ابن مسكويه شيعهمذهب بوده است ،ولى آيا شيعه امامى اثنا عشرى بوده يا نه ،هنوز
بر ما معلوم نشده است.
روش فلسفى و نظريات ابن مسكويه
متأسفانه مدارك و منابعى در اختيار ما نيست كه راه را در برابر ما روشن كند و روش فلسفى ابن مسكويه را براى ما باز گويد،
ازاينرو بهطور كامل نمىدانيم كه توجه فكرى او به كدام مكتب فلسفى بوده است .از طرف ديگر مىدانيم كه در آن روزگاران
مكتبهاى فلسفى متعددى وجود داشت و اين جويبارها به رودخانه فكر اسالمى فرومىريخت و در همان دوران بود كه افكار
گوناگون به يكديگر برخورد مىكردند و باهم مىآميختند .مثال فلسفه ماوراءالطبيعه كه از افكار مشائى ارسطو سرچشمه گرفته و
بر فلسفه متافيزيك منطقى مبتنى بود و براى استنباط و درك حقيقت اشياء از طريق برهان محض استعانت مىجست ،از طرف
ديگر آراء اشراقى افالطون بر مبناى ديگرى براى حصول به معرفت مبتنى بود و راهى جز منطق و برهان پيشنهاد مىكرد
يعنى از راه تصفيه نفس و پاك كردن آن از تيرگيهاى ماده و شهوات تا حقايق آنطور كه هست ،بدون نياز به كشف آنها از طريق
برهان ،جلوه كند.
طرفداران اين فلسفه در اسالم فارابى و ابن سينا بودند گرچه فارابى به روش ارسطو متمايل تر بود .از طرفى مكتب ديگرى كه
پايهاش بر مطالعه و بررسى طبيعت و مظاهر مادى آن استوار است ،وجود داشت .در اين مكتب از امور عامه كليه طبيعيات از
 - 403الحضارة االسالمية ،ج  ،2ص 175
 (- 404گفتار امام على( ع) به يارانش در ساعت جنگ) ،ص  138نهج البالغة ،با شرح شيخ محمد عبده ،چاپ  1307ه ق بيروت.
 - 405الروضات ،ص  ،70و التأسيس ،ص 386

قبيل :ماده ،صورت ،حركت و طبيعت و انسان بحث مى شود ،و نيز از ارتباط و عالقه حركت با محرك و انتساب آن به محرك
اول كه خود متحرك نيست و قوهاش نامتناهى است ،سخن مىرود .مباحث اين فلسفه
فالسفه شيعه ،متن ،ص179 :
شامل است بر بيان احوال اجسام و عناصرى كه در آنهاست و طبايع و حركات آنها و آنچه در جهان كون و فساد به وجود مىآيد.
همچنين از ظواهر جهان هستى از قبيل :شهابها ،ابر و باران ،رعد و برق ،صاعقه و زلزله ،درياها و كوهها ،جزر و مد درياها
و ديگر حاالت طبيعت بحث مىكند.
فلسفه طبيعى شامل علم طب و فلكشناسى و نجوم و شيمى و انواع رياضى از قبيل هندسه ،جبر و حساب و علوم ديگر مىشود.
پيروان فلسفه طبيعى هميشه در چيزهايى بحث مىكنند كه از آثار طبيعت و ناشى از آن است و معتقدند كه معرفت ماهيت اشياء،
جز از طريق شناختن آثار صادر از طبيعت ميسر نمىشود .پيروان اين مكتب اگر در بحثهاى خود از طبيعت و عقل و نفس
بگذرند و به مطالعه درباره خدا بپردازند از اين حد تجاوز نمىكنند كه او علت اول يا صانع حكيمى است كه حكمت او جلوهگر و
احسان او در مخلوق او نمودار است و ترجيح مىدهند كه هميشه او را به طورى طبيعى تفسير كنند و ميان آثار و مؤثر ارتباطى
برقرار سازند در صورتى كه فالسفه -ماوراءالطبيعه هميشه در مقام آن هستند كه از اصول حقايق و ريشههاى معرفت
برخوردار شوند.
و ازاينرو چون به بحث در ماهيت اشياء و حقايق آنها مىپردازند از نخستين مرحله و نخستين پايگاه ،نسبت به ذات خداى
متعال ،آغاز مىكنند و از اينجاست كه در مباحث خود نخست به «وجود محض» توجه مىكنند و وجود را به واجب الوجود و
ممكن الوجود تقسيم مىكنند و اين راه را طريق وصول بدون واسطه و ميانجيگرى مفاهيم ديگر به معرفت خدا مىدانند.
فلسفه طبيعى در تأليفات اقليدس و بطلميوس و بقراط و جالينوس و در برخى از آثار ارسطو از قبيل كتاب اَلثار العلوية و كتاب
فى العالم و كتاب الحيوان و كتاب النفس جلوهگرى مىكند همچنين در روش فيثاغورث در تعاليم رواقيون مادى متجلى است.
و چه بسا كه بزرگترين نمايشدهنده اين فلسفه ابو بكر رازى بود كه پايههاى تربيت او بر رياضيات مبتنى شده بود و به علم طب
و فلسفه طبيعى سخت عالقهمند بود و بيشتر تأليفات او در همين زمينهها است .اين فلسفه در افكار فيلسوف ،كندى نيز تأثير داشته
است و قسمت اعظم تأليفات او در ظواهر جهان هستى و علوم طبيعى است گويى او حقيقت فلسفه را منحصر در رياضيات و
فلسفه و طبيعى آميخته با مذهب رياضى فيثاغورث مىداند و دليل بر همين تمايل او تصريحى است كه در اين باب كرده است
آنجا كه مىگويد :انسان اگر رياضيات نخوانده باشد نمىتواند فيلسوف باشد.
همچنين استدالل او بر بطالن «عدم تناهى» تمايل او را به فلسفه طبيعى نشان مىدهد.
بااينحال آنچه از كندى معروف است اين است كه او نخستين كسى بود كه در تأليفات خود
فالسفه شيعه ،متن ،ص180 :
از ارسطو پيروى كرد و ارسطو جاى بزرگى را در فهرست تأليفات او اشغال كرده است.
عالوه بر اين مكاتب فلسفى كه بدانها اشاره شد فرهنگ ايرانى و فرهنگ هندى و ديگر عناصر فرهنگ عربى و اسالمى در
تكوين و تشكيل فكر اسالمى دستبهدست يكديگر داده بودند و همه اين عوامل به جامعهاى كه ابن مسكويه در آن زندگى مىكرد
يك رنگ اجتماعى و فكرى مخصوص داده بود .با تمام اين احوال نمىدانيم كه ابن مسكويه از ميان اين همه مكتبهاى متعدد فلسفى
به كدام يك توجه خاصى داشته است .همينقدر مىدانيم كه ابن مسكويه چون در جامعهاى زندگى مىكرد كه مكتبهاى فلسفى و
فرهنگهاى متعددى در آن جامعه رواج داشت پس طبيعى است كه تحت تأثير آنها نيز قرار گيرد و در اين صورت بايد گفت
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فرهنگ فلسفى او مخلوط و ممزوجى از مكاتب مذكور در فوق بوده است.
چه بسا كه تأليف كتاب جاويدان خرد كه حكمتهاى ايران و هند و روم و عرب را در آن جمع آورده است دليل آن باشد كه نظريه
او در فلسفه بر اين مبتنى بود كه از همه مكتبهاى فلسفى بايد الهام گرفت.

 -- 406كتاب تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص  ،329چاپ چهارم.

مذهب اخالقى -فلسفى ابن مسكويه كه هنوز در شرق با اهميت تلقى مىشود ،ممزوجى از آراء افالطون و ارسطو و جالينوس
است كه با احكام شريعت اسالم تلفيق و امتزاج يافته ،نهايت آنكه افكار ارسطو بر آن غلبه دارد.
ابن مسكويه در تعريف نفس همانند ارسطو و افالطون و نيز بعضى از فالسفه اسالم است ،زيرا ابن مسكويه مىگويد:
«نفس جوهرى بسيط است كه با هيچيك از حواس انسانى احساس نمىشود».
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و نيز اقامه برهان مىكند كه نفس جسم نيست و جزيى از جسم هم نيست همچنانكه عرض هم نيست 408،و مىگويد نفس ذات
خود را درك مىكند و مىداند كه مىداند ،و عمل هم مىكند.
استدالل او بر اينكه نفس ،جسم نيست بر اين مبتنى است كه نفس صورت اشياء متضاد را كه شديدا باهم تضاد دارند در يكوقت
واحد مىپذيرد مثال معناى سفيد و سياه را در آن واحد مىپذيرد در صورتى كه جسم در يك آن واحد سفيدى و سياهى را باهم
نمىتواند بپذيرد؛ و ديگر آنكه نفس صورت محسوسات و معقوالت را ،بهطور مساوى ،مىپذيرد و قبول صورت طول در نفس
انسان ايجاد طول نمىكند و هرچه نفس بر طول آن بيفزايد در خارج درازتر نمىشود .به عالوه معارف نفسانى و قدرت آن و
دامنه و شعاع عمل آن از
فالسفه شيعه ،متن ،ص181 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص181
جسم بيشتر است ،به طورى كه تمام عالم محسوس او را قانع نمىكند .باالتر از همه اينها نفس داراى قوه عاقله است كه از
طريق حواس به آن نرسيده است زيرا نفس يا معرفت عقلى خود مىتواند راست را از دروغ ،كه از طريق حواس به او مىرسد،
تميز دهد و آنچه را كه با حس درك كرده است باهم مقايسه كند و بسنجد و از اين راه بر عمل حواس نظارت كند و اشتباهات
حواس را تصحيح كند .وحدت عقلى نفس ،به صورت بسيار واضح ،در ادراك ذات خود تجلى مىكند آنجا كه «مىداند» و اين
همان مرحله از وحدت است كه در آن عقل و عاقل و معقول يك امر واحد هستند.
نفس انسانى با نفس حيوانى ازآنجهت متمايز است كه نفس انسانى داراى يك شيوه عقالنى است و انسان در كارهاى خود از آن
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روش پيروى مىكند و روش مزبور هميشه متوجه به خير و نيكى است.
شايد بتوان گفت كه جنبه اخالقى فلسفه ،از ميان جنبههاى ديگر فلسفه ،بيشتر بر افكار و تأليفات او متجلى شده است .تا جايى كه
تمام كوشش و انديشه خود را در اين راه به كار برده و به فلسفه اخالقيش بلندآوازه شده است .كتاب تهذيب االخالق نمودارى
آشكار از فلسفه اخالقى اوست و قسمت عمده شخصيت و موقعيت علمى او بر اين كتاب متكى است.
ابن مسكويه آراء و نظريات اخالقى خود را در اين كتاب گنجانده است .برخى از آراء او عبارتند از:
 -1خير ،آن چيزى است كه موجود با اراده را به غايت وجودى خود برساند.
 -2فرق بين خير و سعادت اين است كه خير ،چيزى است كه تمام مردم با شوق و و رغبت آن را مىطلبند و اين همان خير عام
است كه شامل همه مردم ،از جهت مردم بودن آنان ،مىشود .ولى سعادت ،خير ويژهاى است كه به يكى از مردم اختصاص
دارد .ازاينرو فرق اين دو اضافى و نسبى است.
 -3فرق بين اسراف و تبذير اين است كه اسراف در نتيجه جهل به اندازه حقوق ،و تبذير در نتيجه جهل به محل و مصرف آن
حقوق است.

 - 407همان كتاب.
 - 408در حاشيه همان كتاب.
 409نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.
 - 410تاريخ الفلسفة ،ص 240 -239

 -4ابن مسكويه دوستى را به تنگ كردن دايره خودخواهى تفسير و تعبير مىكند برخالف آنچه ارسطو در اين باب گفته و دوستى
را امتداد و كششى ناشى از حب ذات در انسان مىداند .صداقت و دوستى در نظر ابن مسكويه نوعى از محبت انسان است كه
آثار آن فقط در زندگى دستهجمعى و در شهرها معلوم مىشود آن راهب تارك دنيا كه به گوشه عزلت خزيده است يا آن
كنارهگيرى كه از مردم دورى گزيده است و خود را اهل خير و مردى
فالسفه شيعه ،متن ،ص182 :
معتدل و ميانهرو مىداند ،در حقيقت فريبخوردهايست كه از حقيقت كارهاى خود بىخبر است.
 -5آن كس كه به راه زهد مىرود در حقيقت به ديگران جور و ستم مىورزد زيرا خود از مردم توقع كمك ،در مواقع حاجت و
ضرورت دارد ،ولى در عوض هيچگونه كمكى به مردم نمىكند و اين خود ،ستمگرى و تعدى است زيرا الزم و فرض است كه
هر انسانى عوض آنچه را گرفته است پس بدهد.
 -6مردم بايد حقيقت شريعت و مذهب را درك كنند و بدانند كه شريعت ،يك مذهب اخالقى است كه پايهاش بر محبت انسان به
انسانهاى ديگر استوار است و دين يك ورزش اخالقى براى مردم است و غايت و نتيجه شعاير دينى از قبيل نماز جماعت و نماز
عيد و جمعه و حج اين است كه در نفوس مردم فضائل اخالقى غرس و كاشته شود اين شعاير به مردم تعليم مىدهد كه چگونه
نسبت به يكديگر در حد اعالى محبت رفتار كنند.
با تمام اين مطالب و آراء فلسفى ابن مسكويه ،باز گفتهاند كه او در جزئيات توفيق نيافته و نتوانسته است نظرهاى مختلف اخالقى
يونانيان را در فلسفه خود جايگزين سازد همچنين نتوانسته است بين اخالق يونانى و احكام شريعت اسالمى سازش دهد .ولى
بااينهمه ،موفقيتى در مذهب اخالقى خود داشته است .چه ،در آن به مذهبى خاص و مكتبى معين پابند نشده است و بايد اعتراف
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كرد كه ابن مسكويه در بسط و تفصيل روش خود سالمت فكرى و وسعت دامنه علم و دانش خود را نيز نمايانده است.
چون بررسى و ارزيابى تعاليم اخالقى او و مقايسه آنها با تعاليم ديگر اخالقى از موضوع بحث ما خارج است و به عالوه مصادر
و مدارك كافى هم در دست نداريم ازاينرو از ورود در اين مطلب خوددارى مىكنيم.
آثار و تأليفات او
ابن مسكويه آثارى بسيار در زمينههاى مختلف فرهنگ و معرفت دارد كه مهمترين آنها در علم اخالق و تاريخ است و در فلسفه
و اخالق و طب و تاريخ و علم كالم و رياضيات نيز آثارى دارد و گفتهاند كه در علوم اوايل هم تصنيفات متعددى داشته و
تعليقاتى در منطق و مقاالت قابل توجهى در انواع و اقسام حكمت و رياضيات نوشته است .از آثار او در علوم مختلف نوشتههاى
زير را برمىشماريم:
فالسفه شيعه ،متن ،ص183 :
 -1الفوز االكبر در اخالق.
 -2الفوز االصغر ،اين كتاب در اصول ديانتها و حقايق نفوس است كه در آن به وجوب عصمت امام تصريح كرده است.
 -3نور السعادة.
 -4كتاب اقسام الحكمة و الرياضى.
 -5تعليق فى المنطق.
 -6ادب الدنيا و الدهين ،در اين كتاب است كه فرق بين اسراف و تبذير را معلوم كرده است و مىگويد اسراف ،جهل به اندازه و
مقدار حقوق ،و تبذير ،جهل به موارد و مصارف آنست.
 -7كتاب انس الفريد ،قفطى درباره اين كتاب مىگويد :بهترين كتابى است كه در زمينه حكايتهاى كوتاه و فايدههاى لطيف نوشته
شده است و شايد اين همان كتاب نديم الفريد او باشد.

 -- 411تاريخ الفلسفة فى االسالم ،صص 243 -241

 -8كتاب نزهتنامه عاليى ،كه آن را تقديم به عالء الدهين ديلمى كرده است.
 -9جاويدان خرد ،كه معناى آن عقل ازلى و خرد جاويدان است .اين كتاب در حاشيه كتاب مصور نزهة االرواح و روضة
االفراح شهرزورى و در كتابخانه دانشگاه موجود است 412.در اين اواخر ،به سال  ،1952استاد عبد الرحمن بدوى آن را با
تعليقات و مقدمهاى نفيس به چاپ رسانده است.
ابن مسكويه در اين كتاب حكمتها و پند و اندرزهاى ايرانيان و هنديان و عرب و روم را جمعآورى كرده است تا معلوم دارد كه
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عقول بشر در هر زمان و در بين تمام ملل و امم بر اصول حكمت اتفاق دارند و همه مردم از آن اصول بهرهمند مىشوند.
 -10كتاب آداب العرب و العجم.
 -11كتاب السياسة السلطانية ،كه ممكن است اين همان كتاب او به نام السياسة للملك باشد.
 -12كتاب اصول الحكماء السلف ،و آن رسالهايست كه در شرح احوال حكماى پيشين نوشته است و در اول آن مىگويد «شايسته
است اكنون كه به حكمت شناخته شدهايم آثار حكما را در (باب) موجودات بيان كنيم».
همچنين در اين كتاب ،برخى از صفات پيغمبران و احوال آنان را شرح داده است و از حضرت مسيح (ع) اين معنى را نقل كرده
است« :كسى كه خانهاش را خراب نگاه ندارد و زنش را بيوه و فرزندش را يتيم نكند به ملكوت آسمانها نمىرسد».
فالسفه شيعه ،متن ،ص184 :
همچنين در آن كتاب ،برهانى بر علم خداى متعال و حكمت او و اينكه حكمت عين ذات اوست آورده است آنجا كه مىگويد:
«كسى كه در وجود بر همه اشياء مقدم است بايد عين حكمت باشد زيرا اگر آنكه مقدم است چيزى جز حكمت باشد اساس حكمت
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باطل مىشود».
 -13كتاب مختار االشعار ،كه شايد همان كتاب او موسوم به المستوفى باشد كه در آينده از آن نام مىبريم.
 -14كتاب انيس الخاطر.
ّللا بن صاعد حكيم و طبيب معروف به ابن التلميذ نصرانى مختصر كرده است.
 -15كتاب االشربة ،اين كتاب را هبة ه
 -16كتاب البطيخ.
 -17كتاب االدوية المفردة.
 -18كتاب فى تركيب الباجات من االطعمة ،قفطى مىگويد اين كتاب را بسيار خوب نوشته و اساس آشپزى و فروع آن را بسيار
نيكو گردآورى كرده است .اين چهار كتاب در موضوعهاى طبى نوشته شده است.
 -19كتاب ترتيب السعادات.
 -20جواب ابى حيان التوحيدى ،يعنى على بن محمد بن عباس شيرازى نيشابورى رازى 415متوفى به سال  400هجرى معروف
به ابو حيان كه از ابن مسكويه معنى عدالت را پرسيده بود و وى در جوابش اين رساله را نگاشت و ازاينرو آن را رسالة العدل
نيز مىنامند.
ّللا تأييده «العدل ينقسم الى ثالثة اقسام :طبيعى و وضعى و الهى  »...يك نسخه از اين رساله در كتابخانه
اولش اين است :قال ادام ه
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رضوى موجود است.

 - 412اين مطلب را استاد ابو ريده در حواشى خود بر تاريخ فلسفه اسالم ،ص  239نوشته است.
 -- 413تعليقات همان كتاب.
 - 414روضات ،ص 70
 - 415ابو حيان را اصال شيرازى يا نيشابورى يا واسطى يا بغدادى دانستهاند.
 - 416الذريعة ،ج  ،6ص 173

 -21كتاب تهذيب االخالق و تطهير االعراق ،كه آن را طهارة النفس نيز ناميدهاند.
نصير الدهين طوسى در كتاب اخالق ناصرى خود از روش ابن مسكويه پيروى كرده و سخت تحت تأثير وى قرار گرفته و آن را
بسيار ستوده و ابياتى در مدح اين كتاب سروده است.
بنفسى كتابا حاز كل فضيلة

و صار لتكميل البرية ضامنا

مؤلفه قد ابرز الحق خالصا

بتأليفه من بعد ما كان كامنا

و وسمه باسم الطهارة قاضيا

به حق معناه ،و لم يك مائنا
فما كان فى نصح الخالئق خائنا

لقد بذل المجهود هّلل دره

417

فالسفه شيعه ،متن ،ص185 :
جانم فداى كتابى كه همه فضائل را در خود جاى داده ،و ضامن تكميل اخالق عموم مردم است؛ مؤلف آن كتاب حق را بدون
پيرايه بيان كرده با آنكه پيش از آن (حق) در خفا و كمون بود؛ نام آن را طهارت گذاشته و با اين نام حق معناى آن را ادا كرده
است .و چيزى از آن فروگذار نكرده و كوشش ممكن را در اين امر نموده ،خداى به او اجر دهاد ،چون او در ارشاد و راهنمايى
مردم برخالف حق چيزى نگفته است.
اين كتاب نمودار روش فلسفى او در اخالق است كه تا به امروز هم در شرق مورد توجه است .روش اخالقى او آميزهاى است از
آراء افالطون و ارسطو و جالينوس و نيز از احكام شريعت اسالم ،جز اينكه نظريات ارسطو در آن نمودارتر است .ابو ريده
مىگويد آثار و نشانههاى فراوانى از كتاب اخالق ارسطو بر كتابهاى ابن مسكويه ،خاصه بر اين كتاب سايه افكنده است.
 -22كتاب تجارب االمم و تعاقب الهمم ،در تاريخ ،كه تا به سال  372هجرى ،سالى كه عضد الدوله ديلمى در آن وفات كرد ،به
نقل حوادث پرداخته است .اين كتاب بسيار زيبا و بزرگ و مشتمل بر تمام آن چيزهايست كه در تاريخ به مقتضاى تجربه پيش
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آمده و تفريط و خطاهاى كسانى كه مرتكب آن شدهاند ،همچنين حزم و دورانديشى خردمندان در آن بيان شده است.
مستشرق معروف مارگليوث فصلى از كتاب خود را به نام دراسات عن المورخين العرب بدو اختصاص داده است .و در پايان
مىنويسد« :ابن مسكويه در نوشتن تاريخ با بىطرفى كامل رفتار مىكرد در صورتى كه او در دربار آل بويه و در خدمت
وزيران آنان زندگى مىكرد و رسم بر اين بود كه بىحساب از آنها تمجيد كند و هيچگاه از اين پادشاهان و وزيران انتقاد نكند ولى
ابن مسكويه علىرغم اين جريان در نوشتههاى خود بههيچوجه از آنها طرفدارى نكرده است .ابن مسكويه از كسانى است كه
بىطرفى او بسيار شگفتانگيز است ،او هرگز در مقام مخفى نگاه داشتن جرايم و مظالم حكام روز كه در بين آنها زندگى مىكرد
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برنيامده و از بىطرفى كامل پيروى كرده است».
 -23كتاب ترتيب العادات ،در سياست و اخالق
 -24المستوفى ،كه موضوع آن اشعار برگزيده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص186 :
 -25كتاب الجامع
 -26كتاب السير ،در اين كتاب وظايف شخصى انسان را در امور دنيوى بيان داشته و آن را با اخبار و آثار و پند و حكمت و
شعر آميخته است.
 - 417تأسيس الشيعة ،ص  415و روضات ،ص 70
 - 418اخبار الحكماء ،ص 217
 -- 419كتاب دراسات عن المورخين العرب ،ترجمه حسين نصار ،صص 149 ،142 ،27

 -27رسالة فى ال لذات و اَلالم فى جوهر النفس ،يك نسخه از اين رساله در كتابخانه راغب استانبول موجود است.
 -28الجواب فى المسائل الثالث ،يك نسخه خطى از اين كتاب در كتابخانه مجلس شوراى ملى تهران موجود است ،رجوع كنيد به
فهرست كتابخانه مجلس ،ج  2شمارههاى  31و .634
 -29طهارة النفس ،يك نسخه عكسى از اين كتاب در دار الكتب المصرية 420در قاهره موجود است.
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احمد بن طيب سرخسى ابو العباس احمد بن محمد بن مروان بن طيب سرخسى؟ 286 -ه ق
او كه به «ابن الفرائقى» نيز معروف است ،422يكى از فالسفه اسالم در قرن سوم هجرى و از برجستهترين شاگردان فيلسوف
كندى بود و از مشهورترين و وفادارترين شاگردان وى به شمار مىرفت.
معلومات و اطالعات و فرهنگ عمومى او بسيار متنوع بود زيرا او به فلسفه و رياضيات و نجوم و طب و موسيقى و منطق و
همچنين به شيمى و جغرافيا و تاريخ و حديث و ادب و علم شريعت مىپرداخت .قفطى در مورد او مىگويد «احمد بن طيب يكى
از متفننان در علوم فلسفى و نيز در بسيارى از علوم قدما و عرب بود و نيز مردى بسيار خوشفهم و خوشقريحه و خوشبيان و
بليغ بود و تأليفات و تصنيفات نيكويى داشت.
فالسفه شيعه ،متن ،ص187 :
تأليفات گرانبهايى در موسيقى و منطق و علوم ديگر دارد كه با عباراتى شيرين و در كمال اختصار نوشته شده است».
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نخست معلم المعتضد ،خليفه عباسى بود ،سپس نديم او و از نزديكان او شد .معتضد اسرار خود را به او مىگفت و با او در امور
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مملكت مشورت مىكرد.
وى با آنكه معلم و نديم و مستشار معتضد بود ،ديرى نپاييد كه به دستور معتضد كشته شد (محرم  286هجرى) .علت اين امر
ّللا وزير و بدر غالم او ارتباط داشت و قاسم با حيله و تزوير به راز مزبور دستيافت و در
افشاى سرى بود كه به قاسم بن عبد ه
نتيجه معتضد او را به آن دو نفر سپرد و آنها ،هم اموال او را مصادره كردند و هم او را به زندان و سياهچال 425انداختند.
چون معتضد به قصد فتح «آمد» و جنگ با احمد بن عيسى بن شيخ بيرون شد جمعى از خوارج و گروهى از ديگر زندانيان از
سيهچالها گريختند ،مونس فحل كه رئيس پليس و جانشين معتضد در اداره پايتخت بود آنها را مجددا دستگير كرد و به زندان
افكند .احمد جزء فراريان از زندان نبود و ازاينرو اميدوار بود كه همين عمل مايه نجات او شود ولى اين كار منجر به كشته
شدن او شد چون معتضد به قاسم وزير دستور داد تا صورتى از نامهاى اشخاصى را كه بايد كشته شوند تهيه كند و بحضور
بياورد تا از فكر آنها آسودهخاطر شود.
قاسم صورتى تهيه كرد و به امضاى خليفه رساند و سپس نام احمد بن طيب را بر آنها افزود و همگى كشته شدند .روزى معتضد
از وضع احمد جويا شد ،قاسم در جواب گفت كه نامش جزء آن صورت بود و دستور قتل او را نيز صادر كرديد و صورت را به
او نشان داد ،معتضد هم اعتراضى بر او نكرد .اين دانشمند بزرگوار را مقامى ارجمند بود 426و فداى يك خشم بيجا و غفلت
معتضد گرديد.
احمد بن طيب سرخسى در علم نحو و شعر يگانه زمان خود بود .خوشمعاشرت ،خوشمشرب و بذلهگو نيز بود ،و به استماع
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حديث و روايت آن نيز پرداخته بود.

 - 420امروز به نام دار الكتب و الوثائق القومية خوانده مىشود .ويراستار
 - 421شرح حال ابن مسكويه در كتاب الروضات ،ص  70و  71و كتاب تأسيس الشيعة ،ص  415 ،386و كتاب الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص
 396 -395و دراسات فى المورخين العرب ،ص  149 -140و تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص  238و  245و اخبار الحكماء« قفطى» ص
 228 -217و الحكمة الخالدة يا جاويدان خرد ترجمه آقاى عبد الرحمن بدوى آمده.
 - 422معجم االدباء ،ج  ،3ص  ،98ياقوت او را دانشمندى خوشفهم و فصيح و بليغ معرفى كرده است.
 - 423اخبار الحكماء ،ص 55
 - 424اخبار الحكماء و عيون االنباء ،ج  ،2ص 191
 (- 425سياه چالها) يا مطامير ،زندانهايى بوده است به شكل گودالهائى عميق در زير زمين كه به زحمت غالبا گنجايش يك نفر را داشت و مفرد
آن مطموره است -.م.
 - 426اخبار الحكماء ،ص  56 -55و عيون االنباء ،ج  ،2ص 191
 - 427اخبار الحكماء ،ص  56 -55و عيون االنباء ،ج  ،2ص  ،191چاپ بيروت.

وى در دوران معتضد ،در بغداد به تصدى امور حسبى (در روزهاى دوشنبه) و (روزهاى سهشنبه) به رسيدگى امور مواريث (و
روزهاى چهارشنبه) به نظارت بر بازار بردهفروشان برگزيده شد و اين در تاريخ  7رجب سال  282هجرى بود 428.و باالخره
روز پنجم جمادى االول
فالسفه شيعه ،متن ،ص188 :
سال  283پس از آنكه معتضد بر او خشمگين شد او را دستگير كردند .و در روز  23جمادى االول او را يكصد تازيانه زدند و
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به زندانهاى زيرزمينى و سياهچال سپرده شد.
تأليفات او در انواع علوم و در موضوعات گوناگون ،معرف شخصيت علمى و فلسفى اوست و داللت دارد كه او بر روش استاد
خود كندى بوده و بسيارى از موضوعات علمى كه كندى در آن كتاب تأليف كرده ،مورد توجه سرخسى نيز قرار گرفته است ،تا
جايى كه كتابهاى هر دو به يك نام و عنوان و در يك موضوعند.
مثال كندى رسالهاى به عنوان مقدمه و مدخل به (ارتماطيقى) در پنج مقاله ،و رسالهاى در مقدمات صنعت موسيقى ،و رسالههايى
متعدد در وحدانيت حق تعالى و رسالهاى در علت خواب ديدن و رؤيا و ارتباط آن با نفس ،و رسالهاى در الفاظ سقراط ،و
رسالهاى در بيان علت آنكه چرا در آخر زمستان در موقعى كه آن را «برد العجوز» مىنامند هوا سرد مىشود ،و رسالهاى در
ابطال اين پندار كه «جزء ال يتجزى» وجود ندارد نوشته است و احمد بن طيب هم رسالههايى كه تا حد زيادى شبيه به رسالههاى
كندى است نوشته است ،از جمله كتاب ارتماطيقى در اعداد و جبر و مقابله ،كتاب موسيقى كبير ،كتاب در وحدانيت خدا ،كتاب
در ماهيت نوم و رؤيا ،كتاب الفاظ سقراط ،كتابى در بيان «برد العجوز» و كتابى در بيان آنكه جزء قابل تقسيم تا بىنهايت است،
نوشته است و اگر كسى ادعا كند كه شاگردان كندى هيچگاه از آراء و عقايد استاد خود روىگردان نمىشدند 430بايد در جواب او
گفت كه قبول اين نظر به طور كلى صحيح نيست و بايد نخست بر آراء و نظريات كندى آگاه بود و همه آنها را در اختيار داشت و
از عقايد تالميذ او و مؤلفات آنان نيز مطلع بود آنگاه چنين عقيدهاى را مىتوان ابراز داشت .مثال شاگردش ابن طيب كتابى در
امر مبدعات در حال ابداع يعنى موجودات در حال ايجاد نوشته و معتقد است كه در آن حالت ،آنها نه متحركند و نه ساكن ،ولى
كندى نقيض اين مطلب را اعتقاد دارد و رسالهاى نوشته است و اعتقاد به اينكه «جسم در اول تكوين نه ساكن است نه متحرك»
در نظر كندى گمانى باطل شمرده شده است.
معلوم مىشود سرخسى آثار بسيارى داشته يعنى رسالههايى بسيار در موضوعات مختلف دارد كه داللت بر تنوع معلومات و
وسعت معرفت او دارد.
[تاليفات]
ابن ابى اصيبعة  55كتاب و رساله از او بدين شرح شمرده است:
اختصار كتاب ايساغوجى از فرفوريوس ،كه مسعودى در كتاب التنبيه و االشراف ،ص  53آن را ياد كرده است.
اختصار كتاب قاطيغورياس.
فالسفه شيعه ،متن ،ص189 :
اختصار كتاب باريرمينياس.
اختصار كتاب انالوطيقاى نخستين.
اختصار كتاب انالوطيقاى دوم.
كتاب النفس.
كتاب االغشاش و صناعة الحسبة الكبير.

 -- 428الملل و النحل ،ج  ،3ص  ،29در حاشيه چاپ حجازى قاهره و حاشيه استاد احمد فهمى محمد .و همچنين معجم االدباء ،ج  ،3ص 99
 - 429معجم االدباء ،ج  ،3ص 99
 - 430تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 191

كتاب غش الصناعات و الحسبة الصغير.
كتاب نزهة النفوس.
كتاب اللهو المالهى و نزهة الفكر الساهى ،در غنا و خوانندگان و آداب همنشينى و منادمت و انواع اخبار و نوادر .اين كتاب را
براى خليفه تأليف كرده و خود احمد بن طيب در اين كتاب مىنويسد كه در موقع تأليف اين كتاب شصت و يكساله بوده است.
كتاب السياسة الصغير.
كتاب المدخل الى صناعة النجوم.
كتاب الموسيقى الكبير ،اين رساله در دو مقاله است و نظير ندارد.
كتاب الموسيقى الصغير.
كتاب المسالك و الممالك ،كه مسعودى در التنبيه و االشراف ص  65بدان اشاره كرده است.
كتاب االرثماطيقى فى االعداد و الجبر و المقابله.
كتاب المدخل الى صناعة الطب ،كه رد بر حنين بن اسحاق است.
كتاب المسائل.
كتاب فضائل بغداد و اخبارها.
كتاب الطبيخ ،اين كتاب را برحسب روزها و ماههاى سال براى معتضد عباسى نوشته است.
كتاب زاد المسافر و خدمة الملوك.
مقالهاى بنام مقالة من ادب الملوك.
كتاب المدخل الى علم الموسيقى.
كتاب الجلساء و المجالسة.
رسالة فى جواب ثابت بن قرة فيما سئل عنه.
مقالة فى البهق و المنش و الكلف.
رسالة فى السالكين و طرائف اعتقادهم.
كتاب فى منفعة الجبال ،مسعودى در كتاب التنبيه و االشراف ص  46در تحديد مساحت درياى حبشه از آن نقل كرده است و آن
را رسالة فى منافع البحار و الجبال و االنهار
فالسفه شيعه ،متن ،ص190 :
ناميده است.
رسالة فى وصف مذاهب الصابئين.
كتاب فى ان المبدعات فى حال االبداع ال متحركة و ال ساكنة.

كتاب فى ماهية النوم و الرؤيا.
كتاب فى العقل.
ّللا تعالى.
كتاب فى وحدانية ه
كتاب فى وصايا فوتاغورس.
كتاب فى الفاظ سقراط.
كتاب فى العشق.
كتاب فى برد ايام العجوز.
كتاب فى كون الضباب.
كتاب فى الفأل.
كتاب فى الشطرنج.
كتاب ادب النفس ،كه نامهايست به معتضد.
كتاب فى الفرق بين نحو العرب و المنطق.
كتاب فى ان اركان الفلسفة بعضها اعلى من بعض ،و اين كتاب همان كتاب االستيفاء اوست.
كتاب فى احداث الجو.
كتاب الرد على جالينوس فى المحل االول.
رسالهاى به ابن ثوابه.
كتاب فى ان الجزء ينقسم الى ما ال نهاية له.
كتاب فى اخالق النفس.
كتاب سيرة االنسان.
كتاب فى القوانين العامة االولى فى الصناعة الديالقطية (ديالكتيكى) يعنى قوانين جدلى بنا بر مذهب ارسطو كه آن را براى يكى از
دوستان خود نوشته است.
كتاب سوفسطيقاى ارسطو.
كتاب القيان.
كتاب فى الخضابات المسودة للشعر.
بيشتر كسانى كه به بيان شرح حال ابن طيب پرداختهاند او را چنين ستودهاند كه علم و دانش بر او غلبه داشت ،نه عقل و خرد.
ولى ما از حقيقت اين امر آگاهى نداريم و شايد
فالسفه شيعه ،متن ،ص191 :

بدين جهت او را عاقل ندانسته اند كه سر و راز خليفه را به وزيرش كه با حيله و تزوير او را اغفال كرده بود بازگو كرد يا
ازآنجهت بود كه به هنگام فرار زندانيان با آنان فرار نكرد و اميدوار بود كه با آن سوابق و نزديكيى كه با معتضد داشت از
طرف معتضد به او گزندى نمىرسد ولى قتل او به وسيله حيلهگرى و خدعه وزير و خشم آنى و غفلت خليفه انجام گرفت .ولى
بقول شاعر:
خيرا صبت و ْلم المخطى الهبل

الناس من يلق خيرا قائلون له

وضع روزگار چنين است كه مردم از آنهائى كه به مال و منالى رسيدهاند ستايش مىكنند و به آنكه دستش كوتاه مانده است
مىگويند مادرت به عزايت بنشيند.
استاد احمد فهمى محمد در تعليقه خود بر ملل و نحل مىگويد احمد بن طيب همان كسى است كه معتضد را واداشت تا معاويه را
بر منبرها دشنام گويد و به تمامى شهرها بخشنامهيى بفرستد و در آن بخشنامه چنين آمده است كه كسى را اختالف نيست كه آيه
َو ال ا
آن 431درباره بنى اميه نازل شده است .همچنين در حديث مشهور آمده است كه معاويه در تابوتى از
ش َج َرة َ ْال َم ْلعُونَةَ فِي ْالقُ ْر ِ
آتش در پايينترين قسمت از جهنم قرار گرفته است و همى فرياد مىكشد يا حنان يا منان ،و در پاسخ او گفته مىشود« :اكنون
توبه مىكنى با آنكه در گذشته نافرمانى مىكردى و از مفسدان بودى ».استاد احمد فهمى در دنباله اين مطلب ،مىنويسد «اين
حديث ساختگى و مجعول است .اگر احمد بن طيب ،خود آن را جعل نكرده
فالسفه شيعه ،متن ،ص192 :
باشد قطعا يكى ديگر از رافضيان آن را جعل كرده است».
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از مجموع اين مطالب مىتوان دريافت كه سرخسى شيعه بوده و آنچه به معتضد گفته است ناشى از روح تشيع اوست .همچنانكه
احمد فهمى نيز اين نكته را دريافته است و شايد شيعه بودن او نيز در اثر تلقين و عقيده استادش كندى بوده است .همچنين سخت
محتمل است كه نامهاى كه معتضد در آن دستور لعن معاويه را صادر كرد و مىخواست آن را به پايتختهاى ممالك اسالمى
بخشنامه كند از انشاى همين ابن طيب باشد زيرا روابط او با معتضد بسيار صميمانه بود و مثل دو دوست بودند .به عالوه
شارحان حال او همگى به بالغت او ،و آنكه در نحو و شعر يگانه بود اشاره كردهاند ،همچنين در شرح حال او نوشتهاند كه به
سماع حديث پرداخت و احاديثى نيز از او روايت شده است .اين نامه معتضد نامهاى مفصل است كه ابن ابى الحديد در جلد سوم
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شرح نهج البالغة ،صفحه  445 -442به اختصار از تاريخ طبرى نقل كرده است.
امير ابو المعالى شيرازى امير ابو المعالى صدر الدهين محمد بن ابراهيم شيرازى  903 -828ه ق
ابو المعالى كه به فلسفه و دانش بلندآوازه شد از اعيان و مشاهير فضالى شيعه بود .صاحب مجالس المؤمنين از او نام برده و به
تشيع او تصريح كرده است.

آن َو
 - 431اسراء ،بخشى از آيه  17كه تمامى آن آيه چنين استَ «:و ما َج َع ْلنَا ُّ
الرؤْ يَا الاتِي أ َ َريْناكَ ِإ اال فِتْنَةً لِلنا ِ
اس َو ال اش َج َرة َ ْال َم ْلعُونَةَ فِي ْالقُ ْر ِ
نُخ ه َِوفُ ُه ْم فَما يَ ِزي ُد ُه ْم إِ اال ُ
ط ْغيانا ً َكبِيراً.
نگردانيديم خوابى كه ترا نموديم مگر آزمايشى مردم را و آن درخت نكوهيده در قرآن و مىترسانيم ايشان را( ولى) اين ترساندن نمىافزايد
مگر سركشى بزرگ ايشان را».
در تفسير اين آيه گفته اند :پيامبر( ص) در خواب چنان ديد كه جمعى از بوزينگان بر منبرش باال مىروند و مردم را از اسالم به كفر
برمى گردانند .سخت دلگير شد پس جبرئيل آن حضرت را آگاه كرد كه اين اشاره است به بنى اميه و بوزينگان آنان هستند كه محراب و منبر
تو را غصب مىكنند و هزار ماه در تصرف خواهند داشت.
در تبيان و مجمع البيان به روايت از امام محمد باقر( ع) شجره ملعونه ،به« بنى اميه» تفسير شده ولى بعض اهل سنت خواب را به فتح مكه
تفسير كرده و شجره ملعونه را درخت زقوم گفتهاند كه در آتش مى رويد اما بعض ديگر چون امام ثعلبى و امام فخر رازى و طبرى و قرطبى
و حاكم نيشابورى و سيوطى و ابن ابى حاتم و خطيب بغدادى و ابن مردويه و مقريزى و بيهقى و شوكانى و آلوسى از مفسران و علماى اهل
سنت -،و نه به تعبير استاد احمد فهمى ،يكى ديگر از رافضيان -:ا ز ابن عباس( معروف به حبر امت) و ديگران روايت كردهاند كه مراد از
شجره ملعونه در قرآن« بنى اميه» هستند و موضوع خواب را نيز به تمامى آوردهاند .ويراستار
 - 432الملل و النحل ،چاپ قاهره ،ج  ،3ص 29
 - 433مهمترين مرجع ما در بيان شرح حال ابن طيب كتاب اخبار الحكماء قفطى ،ص  56 -55و عيون االنباء ،ج  ،2ص  ،193 -191چاپ
بيروت و ملل و نحل شهرستانى چاپ حجازى ،قاهره ،ج  ،3ص  29 -28بوده است.

ّللا در فنون ادبى و از سيد
ابو المعالى در محضر پدر و نيز عموزادهاش نظام الدهين احمد ،متكلم فقيه و از عمهزادهاش امير حبيب ه
فاضل مسلم ايرانى در علوم معقول ،دانش فراگرفت .ميان او و قوام الدهين كرمانى كه از شاگردان بزرگ سيد شريف جرجانى
بود مباحثات و مناظراتى اتفاق افتاد .او در مناظرات خود مردى قوى الحجه بود تا حدى كه محقق دوانى خود را در خور مناظره
با او نمىديد.
[تاليفات]
ابو المعالى تأليفاتى در منطق و حكمت و علوم ديگر دارد كه از جمله حواشى او بر
فالسفه شيعه ،متن ،ص193 :
شرح تجريد است .اين حواشى را بر شروح قديم و جديد تجريد ،در علم كالم ،تا اواسط مباحث اعراض نوشته است .آثار ديگر
او حاشيه قديم و جديد او بر شرح مطالع در منطق و همچنين حاشيه او بر شرح شمسيه در منطق و حاشيه بر شرح مختصر
االصول ،حاشيه بر تفسير كشاف و رسالههايى در حل شبهات و خواص جواهر و غيره است 434.فيلسوف بزرگ صدر المتألهين
(مال صدرا) در كتاب خود اسفار در مبحث وجود ذهنى به نقل برخى از آراء سيد صدر شيرازى پرداخته است .ابو المعالى در
 903هجرى به دست تركمنها كشته شد.
انورى ابيوردى اوحد الدهين على بن اسحاق ابيوردى؟547 -؟ ه ق
انورى ابيوردى متوفى به سال  435547از جمله فالسفه و علماى فلك و نجوم و در عداد مشاهير ،و از علماى عروض و يكى از
شعراى معروف ايران بود .قمى او را چنين ستوده است:
حكيمى است ماهر در علم نجوم و شعر ،از شعراى سلطان سنجر 436و صاحب الرياض مىگويد:
«حكيمى از افاضل حكماى مشهور است  ...و جمعى به تشيع او تصريح كردهاند 437.انورى شعرى دارد كه داللت بر تشيع او
438
مىكند و مىرساند كه به تشيع متمايل بوده است».
[آثار]
از آثار او رسالهايست در عروض و قافيه و البشارات فى شرح االشارات ،439و نيز زيج شاهى كه آن را به سال  525با شركت
و همكارى عبد الرحمن خازنى و حسام الدهين وضع كرده است.
خازنى صاحب زيج سنجرى است كه به نقل كشف الظنون ،آن را به سلطان سنجر پسر ملكشاه سلجوقى متوفى به سال 552
440
هجرى اهدا كرد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص194 :
ب
ّللا بن حسين بن احمد؟ 534 -ه ق
بديع اسطرالبى (اصطرالبى) ابو القاسم هبة ه
ابن ابى اصيبعه او را از حكماى فاضل و از ادباى عاليقدر و طبيب عالم و فيلسوفى متكلم شمرده است كه به حكميت و كالم و
441
رياضيات عالقه بيشترى داشت و علم رصد و نجوم را هم خوب مىدانست.

 - 434الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص  ،373تهرانى در الذريعة از مؤلفات او نام برده است.
 - 435دايرةالمعارف فارسى تاريخ وفات انورى را  585يا  587ه ق ضبط كرده است.
 - 436الكنى و االلقاب ،جلد  ،2ص  50و 51
 - 437التأسيس الشيعة ،ص 182 -181
 - 438الكنى و االلقاب و تأسيس الشيعة.
 - 439تأسيس الشيعة ،ص 182 -181
 - 440الذريعة ،ج  ،4ص 401
 - 441عيون االنباء ،ج  ،2ص  ،300چاپ بيروت.

او در تهيه ابزار و آالت فلكى يگانه زمان خود بود ،اسرار فلك و خصوصيات ابزار الزم را خوب مىدانست و به وسيله آن آالت
سير نور و مقدار آن را معلوم كرد؛ داليل و براهين هندسى بر صحت اعمال خود آورده است .آنچه او ساخته بود با قوانين
اقليدس تطبيق شده و صحت آن به اثبات رسيده است و از اين راه كارهاى سابقين بر او ،در اين صنعت سبك و كوچك معرفى
شده است .طريقه ابداع و استنباط او توجه ديگران را جلب كرده است ،مثال در كره سماوى 442چيزى اضافه كرد ،و عمل آن را
كه ساليان دراز ناقص بود كامل كرد ،و رسالهاى در اين زمينه نوشت و ادله و براهينى آورد ،و بيان كرد اينكه خجندى،
فالسفه شيعه ،متن ،ص195 :
مبتكر اول آن كره ،آن را براى يك عرض ساخته و دليل آورده بود كه ممكن نيست در عرضهاى متعدد به كار برده شود،
بىاساس است.
گذشته از اين بديع در ساختن مسطرهها (خطكش) و قرقرهها رنج بسيار برد تا به پايهاى رسيد كه مردم آن مصنوعات را مثل
جواهر نگهدارى مىكردند ،وى در عمل طلسمات و رصدگيرى براى انتخاب اوقات نيز جهد بسيار كرد .مردم كارهاى او را
مورد تجربه قرار دادند و چون صحت آنها به تجربه ثابت شد ،وى از راه صنايع خود ثروت بسيارى به دست آورد .اين كار در
زمان مسترشد انجام شد؛ پس از درگذشت بديع اسطرالبى فضال و دانشمندان به اين نكته رسيدند كه او نظيرى نداشته است .به
443
عالوه شعر عالى و پاكيزهاى هم داشت.
بديع اسطرالبى در علم اسطرالب و ساختن آن يگانه زمان خود بود ،و بسيار در صنعت خود ماهر و محكمكار بوده است و به
داشتن اين هنر شناخته شده بود 444.در فوات الوفيات آمده است« :او يكى از ادبا و يگانه زمان خود در ساختن ادوات فلكى بوده،
و اين صنعت را نيك مىدانسته است».
عماد اصفهانى در الخريدة و ابو المعالى خطيرى در كتاب زينة الدهر 445او را ستودهاند.
سارتون و سوتر و ديگر نويسندگان و فضالى غرب هم اعتراف كردهاند كه بديع اسطرالبى از بزرگترين رجال دوره خود در
446
ساختن اسطرالب بود و در ساختن ديگر آالت فلكى هنرمندى بىبديل بشمار مىرفت.
بديع اسطرالبى در اصفهان نشو و نما كرد ،سپس به بغداد رفت ،در آنجا در رشته فلكيات كار كرد ،و از آن راه مال فراوانى
اندوخت.
وى در سال  524هجرى در بغداد در قصر سالطين سلجوقى جدولهاى فلكى ساخت ،و اين جداول را در كتابى به نام زيج
447
محمودى كه به نام سلطان ابو القاسم محمود بن محمد سلجوقى نوشته ،جمعآورى كرده است.
تهرانى در الذريعة ديوان شعرى به او نسبت مىدهد و مىنويسد كه بديع اسطرالبى شيعه بوده است ،و تأكيد مىكند كه اسطرالبى
ديوان شعر حسين بن حجاج را مختصر كرده و آن را درة التاج فى شعر ابن الحجاج ناميده است ،و از طرفى ابن الحجاج
شيعهاى است كه روش خاص او معروف است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص196 :
بنى نوبخت
از دوران منصور ،خليفه عباسى و از هنگامى كه مؤسس اين خاندان ،نوبخت ،به خدمت منصور پيوست و براى منصور
پيشبينى كرد كه بر ابراهيم حسنى كه بر او قيام كرده بود پيروز خواهد شد و پيشبينى او درست درآمد ،اين خاندان در تاريخ
 - 442جسمى كروى كه براى نمايش دادن آسمان و اوضاع نسبى ستارگان به كار مى رود .از كرات قديمى ساخت مسلمانان كه موجود است
پنج كره قابل ذكر است )1 :كره ساخت ابراهيم بن سعيد سهيلى و پسرش محمد در  473ه ق ،مخزون در دانشگاه فلورانس؛  )2كره ساخت
قيصر بن ابو القاسم در  622ه ق ،مخزون در موزه ناپل؛  )3كره ساخت محمد بن حالل در  674ه ق ،موجود در انجمن سلطنتى آسيائى
لندن؛  )4كره ساخت محمد مؤيد الدهين عرضى در  678يا  688ه ق ،موجود در سالون رياضى شهر در سدن؛ و  )5كره بدون تاريخ موجود
در كتابخانه ملى پاريس كه مشتمل بر  49صورت فلكى است( برگرفته از دايرةالمعارف فارسى).
ويراستار
 - 443اخبار الحكماء ،ص 222
 - 444عيون االنباء ،ج  ،2ص 300
 - 445تراث العرب العلمى ،ص 341
 4 ( 446و  -)5تراث العرب العلمى342 ،
 4 ( 447و  -)5تراث العرب العلمى342 ،

شناخته شدهاند 448.اين خاندان دهها سال به اشاعه و ترويج علم و فلسفه و فقه و حديث و علم نجوم و طب و ادب اشتغال داشتند تا
اينكه در اوايل قرن پنجم هجرى ستاره اقبالشان رو به خاموشى نهاد.
ّللا
مؤسس اين خانواده ،نوبخت منجم زردشتى بود كه خود و پسرش ابو سهل و همسرش زرين مسلمان شدند ،منصور او را عبد ه
ناميد 449و او در خدمت منصور موقعيت و مقام بزرگى يافت.
ّللا) نوبخت ،به علت پيرى ،از ادامه خدمت بازماند پسرش ابو سهل به جاى او به خدمت منصور درآمد و به
پس از آنكه (عبد ه
عنوان مترجم و منجم و نديم خليفه به كار پرداخت.
(ابو سهل) نوبخت هشتاد سال بزيست و هفت تن از خلفا را درك كرد و باالخره در سال  202هجرى بمرد.

450

(ابو سهل) از خود فرزندان و ذريهاى باقى گذاشت كه چهرههاى تابناك علم و فلسفه بودند و در تاريخ علم و فرهنگ و فلسفه و
452
ّللا.
ّللا و عبيد ه
نجوم و علوم ديگر درخشيدند و از آن جمله بودند :سهل ،سليمان ،اسحاق ،اسماعيل 451،هارون ،محمد ،عبد ه
فالسفه شيعه ،متن ،ص197 :
همچنين از اين خاندان مردانى دانشمند به وجود آمدند كه داراى شخصيتهاى سياسى و اجتماعى و مقامهاى ارجمندى بودند و
453
بهطور كلى به نقل و ترجمه علوم و فرهنگهاى خارجى توجه و عنايتى مخصوص داشتند.
قفطى آنان را چنين توصيف مىكند« :آل نوبخت همگى فاضل بودند ،افكارى نيك داشتند و در علوم قدما مشاركت نمودند».

454

سيد بن طاوس در كتاب فرج المهموم در وصف آنها مىگويد« :آل نوبخت علماى نجوم بودند و پيشروان اين فن بشمار
455
مىرفتند».
قمى مىگويد« :خاندان نوبخت خاندانى بزرگ بود و از ميان آنها علما و ادبا و فالسفه و متكلمان و نويسندگان و حكام و امراى
456
بسيار برخاستهاند».
افراد اين خاندان شيعه امامى مذهب بودند چنانكه نديم آورده است« :خاندان نوبخت به واليت على و فرزندان او معروف و
458
مشهور بودند» 457.سيد صدر مىگويد« :خاندان نوبخت از علما و حكما و متكلمان امامى مذهب بودند».

 - 448كامل ابن اثير ،ج  ،5ص  ،27چاپ ازهر ،اين پيشبينى در عيون االنباء ،ج  ،2ص  ،85 -84چاپ بيروت دار الفكر ،به پسرش ابو
سهل نسبت داده شده است.
 - 449تاريخ حالج ،ماسينيون فرانسوى ،ص 143
 - 450تاريخ حالج ،منصور عباسى نام او را ابو سهل گذاشت به اين شرح كه چون به حضور منصور رسيد اسم او را پرسيد جواب داد نام
من« خرشاذماه طيماذاه ما بازار دياد خسروانشاه» است پرسيد همه اينها كه گفتى اسم تو است؟
گفت آرى .منصور تبسم كرد و او را ابو سهل ناميد .اخبار الحكماء ،ص 266
( مرحوم عباس اقبال در كتاب خاندان نوبختى ص  11نوشته است «:اين كلمات قطعا تحريف شده و بههمينجهت فهم معانى آنها مشكل است.
جزء اول مسلما« خورشيد» است كه در قديم آن را« خرشيد -بدون واو» هم مىنوشتهاند و الف بعد از خاء ،الف عربى است كه آن را مؤلفين
تازى گاهى براى رساندن صوت ياء مجهول فارسى بكار مىبردهاند».
مرحوم اقبال دو كلمه آخر را هم با توجه به مآخذ خود به صورت« مازرياد» و« خسروابهمشاد» آورده است كه ظاهرا بىشباهت به الفاظ
مفهوم« مازيار» و« خسروبهمنشاد» يا همان« خسروانشاه» كه در اخبار الحكماء آمده ،نيست.
اگر ضبط صحيح اين كلمات تحريف شده به دست آيد و با نام و كنيه و لقب و عنوان« امير المؤمنين ،خليفه ،منصور دوانيقى ،ابو جعفر بن
ّللا بن عباس» مقايسه شود موجبى براى تبسم منصور ،جز ناآشنايى او به زبان فارسى نتوان يافت) .ويراستار
محمد بن على بن عبد ه
 - 451اين اسماعيل را سرگذشتى است كه در عيون االنباء ،ج  ،2ص  85 -84آمده است.
 - 452مقدمه فرق الشيعة از سيد هبة الدهين شهرستانى ،چاپ نجف (.در كتاب خاندان نوبختى ،مرحوم عباس اقبال --نام فرزندان ابو سهل بن
نوبخت را به اين ترتيب آورده است -1 :اسماعيل -2 ،ابو ايوب سليمان -3 ،داود -4 ،اسحاق -5 ،ابو الحسين على -6 ،ايضا ابو الحسين
ّللا -10 ،سهل) .ويراستار
هارون -7 ،ايضا ابو الحسين محمد -8 ،ابو العباس فضل -9 ،عبد ه
 - 453مقدمه فرق الشيعة و فهرست النديم ،ص 341
 - 454اخبار الحكماء ،ص 114
 - 455تأسيس الشيعة ،ص 362
 - 456الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 91
 - 457الفهرست ،ص 251
 - 458تأسيس الشيعة ،ص 363

سيد محسن امين در تشيع نوبخت و پسرش ابو سهل ترديد مىنمايد ولى معتقد است كه اعقاب آنان شيعى مذهب بودند و چنين
مىگويد« :اما بقيه طايفه نوبخت همگى شيعهمذهب بودند و در ميان آنها حتى كسانى بودند كه از مذهب شيعه دفاع هم كردهاند و
459
با تأليفات خود و احتجاجهايى كه در مقابل ديگران كردهاند از مذهب شيعه حمايت نمودهاند».
خاندان نوبخت از خاندانهايى بود كه تعداد زيادى از افراد آن از فالسفه و منجمين و علما و ادبا و امرا بودند و مردان مشهور
آنها كه در اين زمينهها جلوهگرى كردند از حدود بيست و شش نفر تجاوز مىكنند كه برخى از آنها فيلسوف بودند و برخى در
رشتههاى ديگر دانش مقامهايى ارجمند داشتند و از اوايل قرن دوم هجرى تا اوايل قرن پنجم هجرى با افكار و آراء و تأليفات
460
خود و نيز از راه ترجمه كتابهاى يونانى و فارسى به عربى به مردم فايدهها رساندند.
آدم متز مىنويسد« :نوبختى (حسن بن موسى) از مترجمان كتابهاى يونانى به عربى بود».

461

فالسفه شيعه ،متن ،ص198 :
[برجستهترين افراد اين خاندان]
برجستهترين افراد اين خاندان كه آثارى بيشتر از ديگران دارند عبارتند از:
 -1ابو سهل 462فضل بن اسحاق بن ابى سهل بن نوبخت.
 -2ابو سهل على بن اسماعيل بن اسحاق بن ابى سهل بن نوبخت.
 -3ابو محمد حسن بن موسى بن حسن بن عباس بن اسماعيل بن ابى سهل بن نوبخت.
 -4ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن ابى سهل بن نوبخت.
در اين بررسى از خاندان نوبخت به همين چهار نفر كه از مبرزترين افراد خاندان نوبخت به شمار مىروند اكتفا مىكنيم چون
اين چهار نفر بهطور كلى نماينده طرز تفكر خاندان نوبخت بودند.
آنچه از بيانات تاريخنويسان و از كتب فالسفه و متكلمان به دست مىآيد اين است كه چون مطلبى را به ابو سهل نسبت بدهند
مقصودشان ابو سهل على بن اسماعيل است چنانكه اگر مطلبى را به نوبختى ،بهطور مطلق ،نسبت بدهند مقصودشان ابو محمد
حسن بن موساى نوبختى است.
اين نكته را نيز نبايد از مد نظر دور داشت كه نوبختيان يك مكتب فكرى مخصوص به خود داشتند و با روشى خاص مسائل
فلسفى و كالمى و خاصه عقايد مذهبى را مىسنجيدند.
و اين مكتب فكرى مخصوص با همان رنگ و نشان خود بر ديگر آراء و نظريهها سايه افكنده مقدم بر نظريات و آراء ديگر بود.
ازاينرو مىبينيم كه چون متكلمان موضوعى را عنوان مىكنند كه مخالف نظريه نوبختيان است آنان را با عبارت «جز
نوبختيان» يا «غير از نوبختيان» استثنا مىكنند و مقصودشان كليه افراد خاندان نوبخت است زيرا خاندان نوبخت ،در بيشتر
موارد ،داراى وحدت نظر بودند.
ولى هرگاه يكى از نوبختيان در مسألهاى با ديگر افراد خاندان نوبخت اختالف نظر داشته باشد صريحا به اين اختالف نظر اشاره
مىكنند .شيخ مفيد در كتاب خود اوائل -المقاالت بهطور واضح از اين روش پيروى كرده است و در آن كتاب به افكار و نظريات
خاندان نوبخت كه مخالف نظر جمهور شيعه اماميه بوده است غالبا اشاره مىكند.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه خاندان نوبخت در مسائلى كه مورد اختالف شديد
فالسفه شيعه ،متن ،ص199 :
 - 459اعيان الشيعة ،ج  ،5ص 35
 - 460مقدمه كتاب فرق الشيعة از شهرستانى ،ص« و» ،و فهرست النديم ،ص 341
 - 461الحضارة االسالمية فى القرن الرابع ،ج  ،1ص  ،366چاپ دوم.
 - 462چنين است در متن ،ولى ظاهرا بايد ابو العباس فضل بن ابى سهل بن نوبخت باشد .ويراستار

اماميه و معتزله است با نظر اماميه مخالفت كرده و برخى از آراء معتزله را پذيرفتهاند و ازاينجهت در آن موارد منفرد به شمار
مىروند.
از آشكارترين موارد آن مسئله «احباط »463و «موافات »464است و اينكه ظهور معجزه و كرامت از ائمه محال است .خاندان
نوبخت در اين مسئله با معتزله همعقيده هستند و با گروه همكيش خود يعنى اماميه مخالفت كرده و قائل به احباط و موافات شده،
همچنين ظهور معجزه را از ائمه محال دانستهاند.
[آراء و نظريات كالمى نوبختيان]
شيخ مفيد پارهاى از آراء و نظريات كالمى نوبختيان را در كتاب خود اوائل المقاالت آورده و آنها را به بنى نوبخت نسبت داده
است و مراد از بنى نوبخت پيشوايان آنان در كالم و صاحبنظران اين خاندان است كه در رأس آنها ابو سهل بن على نوبختى و
ابو محمد حسن بن موسى نوبختى قرار گرفتهاند كه از مشهورترين افراد اين خانواده در فلسفه و كالم و علوم ديگر بودند .آرائى
كه شيخ مفيد نقل كرده مخالف آراء اكثريت متكلمان شيعه اماميه است و عبارتند از:
فالسفه شيعه ،متن ،ص200 :
 -1زيادت و نقصان قرآن.
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 -2بسيارى از اطاعتكنندگان در همين دنيا پاداش اطاعت خود را دريافت مىكنند و در آخرت سهمى ندارند.
 -3معجزه از نمايندگان مخصوص و سفيران و اميرانى كه ائمه تعيين مىكنند سر نمىزند.
 -4ائمه ،كالم مالئكه را نمىشنوند.
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 -5واليان ائمه عليهم السالم بايد با نص و تصريح الهى برگزيده شوند.
 -6صحت «احباط» چنانكه معتزله گفتهاند.
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 - 463مقصود از احباط در نظر آنها اين است كه اگر شخصى كار نيك و پسنديده اى كند و مستحق پاداش آن گردد ولى پس از آن عملى انجام
دهد و مستحق عقابى بزرگتر از ثواب كار پيشين شود با اقدام بر اين گناه كليه اعمال نيك او ساقط و بىاثر مىشود .البتهه اين خالف شامل
مسئله كفر نمىشود زيرا كفر ،بدون هيچ گونه اختالف ،كليه طاعات و عبادات و اعمال نيك را كه قبل از كفر انجام يافته است از بين مىبرد
همچنانكه ايمان كليه گناهان بيش از آن را بىاثر مى سازد .اين گفتار منسوب به برخى از معتزله است كه در رأس آنها ابو على جبايى قرار
دار د .اما ابو هاشم ،از پيشوايان معتزله ،معتقد به موازنه در اعمال انسان است .به اين كيفيت كه كارهاى نيك مردم نيكوكار را با كارهاى بد
آنها موازنه مىكنند و از هر دو مقدارى مساوى كاسته مىشود مثال ده عمل نيك با نه عمل بد موازنه مىشود و از هريك از آنها نه قسمت
ساقط مىشود و يك عمل صالح مىماند كه ثواب آن را خواهد گرفت.
 - 464خالصه معناى موافات -با توجه به اينكه اين مسئله از فروع احباط است -اين است كه آيا استحقاق ثواب و عقاب مترتب بر نفس طاعت
و معصيت است يا مشروط بر اينست كه مكلف در هنگام مرگ مؤمن و يا كافر باشد .پس اگر كسى مؤمن و مطيع باشد سپس كافر و
معصيت كار شود آيا همين عمل ،كاشف از عدم ايمان او درگذشته است يا نه؟ همچنين است در صورتى كه كافر و خطاكار بوده و سپس مؤمن
شود .در اينجا پرسشى علمى پيش مى آيد و آن اين است كه آيا امكان دارد كه مؤمنى ،كافر شود يا نه؟ جمعى معتقدند كه ايمان حقيقى ممكن
نيست به كفر تبديل شود .شيخ مفيد و شريف مرتضى و اكثريت شيعه همين عقيده را دارند و مىگويند :اگر كسى پس از ايمان كافر شود اين
عمل كاشف از آن است كه ايمان او درگذشته حقيقى نبوده است و چنين كسى اصوال مستحق پاداشى براى ايمان خود نيست و در صورتى
مستحق پاداش است كه به هنگام مرگ نيز مؤمن و نيكوكار باشد و همچنين است وضع در عقاب .بسيارى از معتزله بر آنند كه ممكن است
مؤمن ،كافر شود و با آنكه مدتى از عمر خود را با ايمانى واقعى گذرانده است به حال كفر برگردد و او در حال ايمان مستحق پاداش است و
مشروط به رسيدن مرگ او در حال ايمان نيست .آل نوبخت با بسيارى از معتزله در اين عقيده موافقت داشتند -.اوائل المقاالت مفيد ،ص
 101 -100و حاشيه آن و نيز شرح تجريد ،ص  ،260چاپ صيدا و كتاب حقايق االيمان شهيد ثانى ،ص 136
 - 465اوائل المقاالت ،ص  ،98مسئله زيادت و نقصان در قرآن به طور قطع برخالف حقيقت است زيرا قرآن در حين نزول توسط چند نفر از
صحابه نوشته مى شد و تمام اصحاب حاضر در محضر رسول( ص) قرآن را حفظ داشتند و عثمان خليفه سوم با تأكيد بسيار و مراقبت تمام
قطعات مكتوب قرآن را جمع كرد و يكجا گذاشت و يادداشتهاى متفرقه را سوزانيد -وجود امام ع لى( ع) و چند نفر از اصحاب دائم الحضور
كه هيچگونه مالحظهاى در كار آنها نبود اگر نقص يا زيادتى مىديدند بهطور قطع با تأكيد و اصرار تذكر مىدادند -دالئل ديگرى هم بر
ّللا هبة الدهين شهرستانى و به رساله اعجاز كه به ترتيب ترجمه و تأليف مترجم
صحت اين بيان هست كه به ترجمه كتاب المعجزة الخالدة آية ه
است رجوع شود -.م.
 2 ( 466و  3و  --)4كتاب اوائل المقاالت ،صص 104 -98
 2 ( 467و  3و  --)4كتاب اوائل المقاالت ،صص 104 -98
 2 ( 468و  3و  --)4كتاب اوائل المقاالت ،صص 104 -98

 -7آنكه بسيارى از كافران به خداى متعال معترفند و در بسيارى از كارهاى خود از او اطاعت مىكنند و پاداش اطاعت خود را
در دنيا دريافت مىدارند برخالف نظر جمهور علماى اماميه كه مىگويند كسى كه عارف به خداست كافر نمىشود و كسى كه
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منكر وجود خداست او را اطاعت نمىكند.
 -8اينكه مردم فاسق نيز مؤمنند و ايمان بر آنان اطالق مىشود.
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 -9اينكه ائمه به تمامى صنعتها و لغات عالمند ،كه برخالف نظر جمهور اماميه بوده ولى خاندان نوبخت از نقطهنظر عقل و
471
قياس بدان معتقدند.
 -10آنكه نبوت انبيا و امامت ائمه از روى استحقاق است ،زيرا جامع صفاتى هستند كه آنها را شايسته احراز اين مقام نموده
است؛ و نبوت انبيا و امامت ائمه تفضلى از جانب خدا برايشان نيست -برخالف نظر جمهور اماميه و معتزله و اهل حديث.
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 -11اينكه محال است معجزه به دست ائمه عليهم السالم انجام يابد .اين نيز برخالف رأى جمهور اماميه است .همچنين نوبختيان
473
ظهور كرامت را از كسانى كه از طرف امام منصوب شدهاند ممنوع مىدانند.
با آنكه اين مسائل از نوع مسائل نظرى محض است و جز در نزد مردمان فكور جاى ديگر مورد بحث و انتقاد قرار نمىگيرد
ولى در زمانهاى سابق اين مسائل مورد عنايت و
فالسفه شيعه ،متن ،ص201 :
توجه مخصوص بود.
اين مطالب تنها مدلولى كه دارد اينست كه چنين روحيهاى بر افكار متفكران و علما در آن زمانها تسلط يافته و كليه اطراف و
جوانب عقيده اسالمى را گرفته بود.
براى شرح حال و افكار افراد مشهور اين خاندان به مقاالت مستقل زير در اين كتاب مراجعه شود:
 -1ابو اسحاق نوبختى
 -2ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى
 -3حسن بن موسى نوبختى
 -4فضل بن ابو سهل نوبختى
فالسفه شيعه ،متن ،ص202 :
ت
تنكابنى حسين بن ابراهيم تنكابنى؟ 1050 -ه ق
از اعالم فلسفه در قرن يازدهم هجرى و از بزرگان شاگردان مال صدرا ،متوفى به سال  1050هجرى .صاحب رياض العلماء
او را چنين ستوده است:
«حكيمى صوفى بر طريقه اشراق ،عالمى فاضل از شاگردان مال صدراى شيرازى است.
حكمت و فلسفه او بر ديگر دانشهايش غلبه داشت بلكه جز از حكمت چيزى نمىدانست».
 8 ،7 ،6 ،5 ( 469و  --)9كتاب اوائل المقاالت ،صص  98تا 104
 8 ،7 ،6 ،5 ( 470و  --)9كتاب اوائل المقاالت ،صص  98تا 104
 8 ،7 ،6 ،5 ( 471و  --)9كتاب اوائل المقاالت ،صص  98تا 104
 8 ،7 ،6 ،5 ( 472و  --)9كتاب اوائل المقاالت ،صص  98تا 104
 8 ،7 ،6 ،5 ( 473و  --)9كتاب اوائل المقاالت ،صص  98تا 104
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از شرح حال او چيزى نمى دانيم جز اينكه به سفر حج رفت در آنجا او را به اتهامى ناروا مضروب ساختند كه در اثر آن بيمار
شد و با همان بيمارى و رنج از مكه بيرون آمد و عازم مدينه منوره شد و در بين راه درگذشت و در محل ربذه در جوار قبر ابو
ذر غفارى به خاك سپرده شد.
چنانكه از عبارت صاحب رياض فهميده مىشود ،از ديدگاه فلسفى او را بايد فيلسوفى اشراقى دانست ،و بهطور قطع اين تمايل به
فلسفه اشراق از استادش صدر المتألهين به او رسيده است.
[آثار]
از اين دانشمند آثارى در موضوعهاى مهم فلسفى به جاى مانده است ،از آن جمله رسالهاى در اثبات حدوث عالم .در اين رساله
حدوث عالم را پس از عدم حقيقى آن ثابت مىكند .اين رساله چاپ شده و سيد محسن امين صاحب اعيان الشيعة نسخهاى از آن را
در تهران ديده است كه تاريخ كتابت آن سال  1069هجرى بوده است .رسالهاى در تحقيق
فالسفه شيعه ،متن ،ص203 :
وحدت وجود كه در اين رساله از مسلك و رويه استاد خود ،صدر المتألهين پيروى كرده و در مقام جمع و تقريب ميان آراء
متصوفه و اشراقيون و مشائيان برآمده است .سيد محسن امين نسخهاى از اين كتاب را در تهران به سال  1353هجرى ديده
است .ديگر از آثار اين دانشمند حاشيه بر كتاب شفاى ابن سينا و حاشيه بر حاشيه خفرى فيلسوف بر شرح تجريد و رسالهها و
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حواشى ديگرى است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص204 :
ج
جابر بن حيان قرن دوم هجرى
براستى شگفتانگيز است كه مىبينيم جابر بن حيان اولين راهبر و پرچمدار عربى خالص است كه علوم هستى را به تمام معنى
در بر گرفته و از راه عقل به بررسى آنها پرداخته و با تمام روح و وجود خود اين علوم را تحت مطالعه درآورده است تا بر
اسرار آن آگاه شود ،و مجهوالت آن را كشف كند .وى كشفيات خود را بر مبناى تجربه و امتحان و نيز بر مبناى ديگرگون شدن
طبيعت به وسيله طبيعت قرار داده نه بر پايه و اساس فرضيات و تصورات و اشكال منطقى .آرى شگفت است ،چون اين مرد از
جمله كسانى بود كه چندين قرن از عصر خود جلوتر افتاده و به امورى پرداخته بود كه تا اين اواخر هم جزو خواب و خيال و
آرزوها به شمار مىرفت .مثال در وحدت عناصر طبيعى و امكان دگرگون شدن آنها از چيزى به چيز ديگر بحث كرده ،يعنى
آنچه در آن روزگار حتى به خواب هم نمىآمد و امروزه حقيقتى شناخته شده است .اينك نه تنها تبديل عنصرى به عنصر ديگر
بلكه تبديل عنصر به نيرو هم ،ممكن شده است و از اين راه توانستهاند اتم را بشكافند و بر نيروى فوقالعاده آن دست يابند.
جابر يكى از آن متفكرانى بود كه فكر را از اسارت و زنجير آزاد كرد و از جمله پيشقدمان تمدن بشرى بود كه راه را براى
شناختن طبيعت هموار ساخته و در درك اسرار هستى به تعمق و بررسى دقيق پرداخته است و عصر حاضر ما مديون امثال
آنهاست كه راه را هموار كردند و جاده را روشن ساختند و اگر آنها نبودند سير تمدن نسلها به عقب مىافتاد ،به اين معنى كه
مىبايست تازه در عصر ما از اول راهى شروع كنند كه آنها از همانجا آغاز كردهاند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص205 :
در آن روزگار بيشتر معارف انسانى در حال پيدايش و تكوين بود و هنوز به راه هموار خود با وحدت موضوعى كه بعدا مورد
استفاده قرار گرفت ،نيفتاده بود.
اكنون كه از جابر بن حيان ياد مىكنيم در حقيقت نخستين پيكره رفيع جهان علم در برابر ديدگانمان مجسم مىشود كه بر قدمهاى
خود استوار ايستاده و در ميدان علوم با سرافرازى قد علم كرده و در راه پايهگذارى بسيارى از علوم در مىدانى وسيع گام نهاده
است ،خاصه در زمينه علم شيمى كه در آن عصر نظير و عديلى نداشت و كارهاى خود را در جنبههاى نظرى و عملى شيمى بر
پايه تجربه و آزمايش قرار داد .البتهه تجربه و آزمايش از مهمترين اركان پيشبرد صنعت و وسيله رساندن آن به سطح بسيار عالى
 - 474مراد اينكه تخصص او در حكمت بود .ويراستار
 - 475اعيان الشيعة ،ج  ،25ص  19 -16و الذريعة ،ج  ،1ص  89و ج  ،6ص 65

و ثمربخش كنونى بوده است كه موجب تسلط شگفتانگيز انسان بر بسيارى از قواى طبيعت و نيز كشف و شناسايى اسرار
بسيارى از اين جهان شده است.
بههرحال ،جابر بن حيان ،بىشك ،از بلندپايگان انديشه و فرهنگ عرب و از مفاخر غير قابل انكار مسلمانان است.
او يكى از بزرگانى است كه ملتها به او افتخار كرده و نسلها او را تجليل و ستايش كردهاند.
جابر بن حيان يكى از شخصيتهاى علمى است كه به فلسفه و منطق و طب و رصد و رياضيات و كيميا و مكانيك و هيئت و فلك
و علوم ديگر سلسلههاى معارف انسانى اشتغال مىورزيد ولى شهرت او در شيمى است چون او در اين علم ،سخت معروفيت
يافت و بهطور قطع راهبر و پيشواى بالمنازع اين دانش به شمار مىآيد.
نويسندگان و محققان پس از او اعم از قدما و متأخرين و معاصرين ،جابر را بر مبناى همين شهرت مورد مطالعه قرار دادهاند و
از اين دريچه باو مىنگرند تا جايى كه برتيلو درباره او گفته است:
«جابر بن حيان را در شيمى همان پايگاهى است كه ارسطو را در منطق است».
به نظر او تمام محققان عرب هرآنچه در اين علم تحقيق و بحث كردهاند همه را از جابر نقل كرده ،بر تأليفات و تحقيقات او
476
اعتماد داشتهاند.
و نيز« :اين افتخار نصيب او شده است كه گروهى از شاگردان كوشا را وادار به پيروى از تحقيقات خود ،در چند قرن كرده
477
است و پيروان او بودند كه بدينگونه راه را براى عصر دانش نوين هموار ساختند».
سارتون او را از بزرگترين دانشمندانى دانسته است كه در ميدان علم در قرون وسطى
فالسفه شيعه ،متن ،ص206 :
شناخته شدهاند 478.اما جهات ديگر علمى جابر را ،از قبيل فلسفه و طب و منطق و فلك و رياضيات و غيره ،كسى مورد بحث
قرار نداده يا توجه و اهتمام مختصرى به آن كرده است.
شايد علت قابل قبول ،اين باشد كه آثار جابر در زمينههاى ديگر ،جز شيمى از بين رفته است و ازاينرو نمىتوان موقعيت و
مكانت او را در آن علوم دقيقا بيان كرد يا هدفهاى فكرى او را در آن علوم تشخيص داد و به همين علت در آن زمينهها از او
يادى نكردهاند و فقط به بررسى نظريات او در شيمى كه اشتهار جابر به آن است پرداختهاند.
فهرست مؤلفات او در طب و فلسفه و مكانيك ارقام گزافى را نشان مىدهد همچنانكه در رصد و زهد و وعظ هم تأليفات متعددى
دارد .البتهه اين غير از آثار و مؤلفات متعدد و فراوان جابر ،در علم شيمى است.
جابر هزار و سيصد تأليف در مكانيك و پانصد تأليف در طب و پانصد تأليف در نقض بر فالسفه و سيصد تأليف در فلسفه دارد و
از آن جمله كتابى است به نام جاروف كه متكلمان به رد و نقض آن برخاستهاند و اين همه تأليفات را زمانه ،با بسيارى آثار ديگر
انديشمندان اسالمى ،از ميان برده و نابود كرده است .بديهى است كه با نابودى آثار جابر ،امروزه ،مردم از نتايج افكار آن نابغه
پراستعداد محروم ماندهاند.
« ...جابر در علوم طبيعى پيشقدم بود و در شيمى تفوق خاصى داشت ،تأليفات بسيار مشهورى در اين رشته دارد .او در عين
حال بر بسيارى از علوم فلسفى آشنايى داشت و از علم باطن آگاه بود ،مراد از علم باطن همان طريقه متصوفين در اسالم
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است».
قفطى مىگويد:

 - 476كتاب الخالدون العرب ،ص 17 -16
 - 477همان كتاب ،ص 19
 1 ( 478و  -)2الخالدون العرب ،ص 19
 1 ( 479و  -)2الخالدون العرب ،ص 19

« ...جابر در علوم طبيعى تقدم ،و در صنعت شيمى مهارت و برجستگى مخصوصى داشت و در آن تأليفات زيادى دارد كه
مشهور است .بااينحال بر بسيارى از علوم فلسفى نيز بصير بود و به علم معروف به علم باطن يعنى روش متصوفه اسالمى،
480
سرسپرده بود».
دكتر اسماعيل مظهر در كتاب خود تاريخ الفكر العربى مىنويسد:
شايد جابر بن حيان از مشهورترين دانشمندانى است كه تاريخ علم در دوره عربى از آنها نام مىبرد .نام او از لحاظ شهرت و
آثار مفيد همراه با نام ديگر پيشقدمان تمدن و عمران برده مىشود ،و آثار ارزندهاش او را چنان مورد توجه دانشمندان قرار داده
481
است كه همگى به فضل او اعتراف دارند».
چنانكه گفتيم ،برتيلوى فرانسوى در كتاب خود تاريخ شيمى درباره او مىگويد:
فالسفه شيعه ،متن ،ص207 :
نام جابر در تاريخ شيمى مثل نام ارسطو در تاريخ منطق است  ...و جابر بن حيان در زبان التين به نام جبير شناخته شده
482
است».
ليكارت او را از بزرگترين علماى قرون وسطى 483و بزرگترين دانشمند عصر خود مىداند.
نبوغ و استعداد جابر در شيمى ازآنجهت است كه به معناى صحيح ،عالم به شيمى بود و آن را مورد تحقيق و بررسى كافى قرار
مىداد و بر آنچه پيشينيان گفته بودند نيز آگاه بود و بدانچه دانش در شيمى ،تا آن روزگار ،دريافته بود وقوف داشت و باالخره
شيمى را در قيد تجربه و مالحظه و آزمايش درآورد.
او ابتكار جديدى در شيمى به كار برد و دانش تازهاى بر آن افزود كه نام آن را علم موازين نهاد و كتابهايى چند در اين زمينه
نوشت چنانكه از فهرست كتابهاى او اين نكته روشن مىشود .مقصود از علم موازين نوعى معادله در طبايع موجود در فلزات
است« .او طبيعت هريك از فلزات را تعيين كرد و براى هريك از آنها -وزن مخصوصى -مناسب طبيعت آنها قايل شد »...
گروهى براى اين نظريه و آنچه به تفصيل درباره آن در كتابهاى جابر آمده است ،اعتبار و ارزش قابل توجهى قايل شدهاند و آن
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را نظير برخى از نظريات جديد از قبيل تركيب عناصر و امكان تبديل آنها به يكديگر دانستهاند.
به استعداد شگرف او از اينجا مى توان پى برد كه او نخستين كسى بود كه جوهر گوگرد را به وسيله تقطير از زاج به دست آورد
و آن را زيت الزاج نام نهاد و البتهه نيازى نيست كه اهميت و عظمت اين عمل را در تاريخ پيشرفت صنعت و شيمى بيان كنيم
مگر نه آنكه تاريخ تمدن را با قياس به چيزهايى كه ملتها از اين اسيد استخراج كردهاند مىسنجند .همچنين به تهيه اسيد نيتريك پى
برد و هم اوست كه سود سوزآور و تيزاب سلطانى را براى نخستين بار ساخت .همچنين نخستين كسى است كه طريقه جدا كردن
طال از نقره را به وسيله حل آن در اسيد فراهم كرد و اين روش تا هماكنون در تعيين عيار طال به كار مىرود؛ او نخستين كسى
بود كه به رسوب كلرور نقره ،با افزودن محلول نمك طعام بر نيترات نقره پى برد.
تهيه چيزهاى ديگرى را هم به او نسبت دادهاند از قبيل پى بردن به تهيه كربونات پتاسيم و كربونات سديم و به كار بردن اكسيد
منيزيوم در صنعت شيشهسازى و بررسى خصايص و تركيبات جيوه و كيفيت تهيه آنها كه از برخى از آن تركيبات بعدها در تهيه
فالسفه شيعه ،متن ،ص208 :
اكسيژن ،استفاده كرد.
البتهه نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه اين تركيبات در عالم صنعت اهميت فراوان دارند ،برخى از آنها در ساختن رنگها و مواد
منفجره و برخى ديگر را در ساختن كودهاى شيميايى و صابون و ابريشم مصنوعى به كار مىبرند.

 - 480اخبار الحكماء ،ص 111
 - 481اعيان الشيعة ،ج  ،15ص 120
 - 482اعيان الشيعة ،ج  ،15ص 120
 - 483الخالدون العرب ،ص 19
 -- 484كتاب الخالدون العرب ،ص 21 -20

امتياز جابر از ساير دانشمندان در اين بود كه او در صف مقدم كسانى قرار گرفته است كه تجربه را بر مبناى علمى قرار دادند
يعنى همان روشى كه امروزه در كارخانهها و مراكز آزمايش از آن استفاده مىكنند.
جابر اهتمام به تجربه و آزمايش را سفارش كرده و به اجراى آن ،با دقت مراقبت ،توصيه كرده و بر لزوم تأنى و پرهيز از
شتابزدگى تأكيد نموده ،و گفته است :بر كسانى كه در شيمى كار مىكنند الزم است كه كار خود را با تجربه انجام دهند ،زيرا
معرفت جز از راه كار كردن و تجربه به دست نمىآيد .و از كسانى كه به علوم طبيعى عالقهمند هستند خواسته است هيچگاه به
كار محال يا بى فايده نپردازند و در اجراى هر عملى نخست سبب و علت آن را بدانند و تعليمات آن را به خوبى فراگيرند ،زيرا
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به گفته او «هر صنعتى را روشهاى فنى مخصوص به خود است»
والدت و وفات او
تاريخ والدت و وفات جابر بن حيان مثل جنبههاى ديگر زندگانى او پيچيده و مبهم ،و گفتار مورخان نيز دراينباره آشفته و
مختلف است.
صاحب كشف الظنون مرگ جابر را به سال  160هجرى گفته است .اين مطلب را اسماعيل مظهر در كتاب خود تاريخ الفكر
العربى نقل كرده ولى باز از همان كتاب كشف الظنون مطلبى مخالف آن آورده است كه جابر در سال  180هجرى وفات كرده و
سپس افزوده است كه خبر پيوستن او به برامكه و آنچه جلدكى در كتاب نهاية المطلب خود بيان داشته دائر بر اينكه جابر بن حيان
تا زمان مأمون حيات داشته با اين تاريخ منافات دارد ،زيرا برامكه مدت  17سال در زمان هارون الرشيد( ،از  170تا  188ه)
مورد اعتماد و وثوق خليفه عباسى بودند و به سال  198مردم با مأمون به خالفت بيعت كردند 486.ولى در كتاب تاريخ تمدن آمده
487
است كه جابر بن حيان از  702تا  765ميالدى مىزيست.
فالسفه شيعه ،متن ،ص209 :
دكتر حسن ابراهيم حسن در كتاب خود تاريخ االسالم السياسى ،ص  ،261آورده است كه« :جابر بن حيان در روزگار مهدى
عباسى يعنى سال  158يا  159هجرى وفات كرده است».
اما استاد قدرى طوقان در كتاب خود الخالدون العرب نوشته است« :جابر در سال  120ه 737 /م در طوس متولد شد و در
حدود سال  198ه 813 /م درگذشت» .ولى مدرك اين گفته خود را بيان نكرده است.
هولميارد 488در كتاب خود بنام صانعو الكيمياء (كيمياگران) تاريخ والدت جابر را در حدود سالهاى  721و  722ميالدى
فرض كرده و مدت حيات او را  95سال تخمين زده است 490.فرض او بر اين پايه مبتنى است كه براى تأليفات جابر نمىتوان
مدتى كمتر از اين در نظر گرفت ،به عالوه جابر ،پس از خوارى برامكه ،از پايتخت بنى عباس فرار كرد و به كوفه رفت و تا
پايان عمر در آنجا بزيست.
489

از جلدكى كه در تاريخ شيمى اهتمام خاصى بخرج داده است نقل شده كه جابر تا دوره مأمون زنده بود.
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اين گفتارهاى متناقض ،به طورى كه مالحظه مىكنيد ،مطلب را پيچيدهتر كرده است.
شايد به داليل زير ،مطالب منقول از جلدكى كه مىگويد جابر تا زمان مأمون زيسته ،به حقيقت نزديكتر باشد.
 -1برتيلو كه قسمتى از مؤلفات جابر را ترجمه كرده و انتشار داده است مىگويد:
«جابر تا زمان مأمون مخفى بود و در زمان او بود كه خود را نشان داد» ،چنانكه پيشتر آمد.

 -- 485كتاب الخالدون العرب ،ص  20و 21
 - 486اعيان الشيعة ،ج  ،15ص 115
 - 487تاريخ تمدن ،ويل دورانت ،ترجمه فارسى ،ج  ،11ص 159
Eric J .Holmyard- 488
 - 489كتاب ملهم الكيمياء ،ص 33
 - 490همان كتاب ،ص 35
 - 491همان كتاب ،ص 34

 -2يكى از شاگردان جابر ،عثمان بن سويد اخميمى است و النديم مىنويسد كه اين عثمان را كتابى است به نام صرف التوهم عن
ذى النون المصرى چون مىدانيم ذو النون مصرى در سال  246هجرى 492وفات كرده است يقين پيدا مىكنيم كه اخميمى شاگرد
جابر كه اين كتاب را نوشته است ،معاصر ذو النون بوده و پس از او نيز مىزيسته است .از طرفى بهطور عادى بعيد مىنمايد
كه شاگردى بيش از نيم قرن پس از استاد خود زنده بماند .و به اين ترتيب مىتوان گفت كه جابر بن حيان تا حدود سال 200
هجرى در قيد حيات بوده است.
 -3ابو الربيع سليمان بن موسى بن ابى هشام از پدرش موسى در اول كتاب الرحمة ،تأليف جابر ،چنين نقل مىكند« :هنگامى كه
جابر در سال دويست هجرى در طوس وفات
فالسفه شيعه ،متن ،ص210 :
كرد اين كتاب زير سرش بود» 493.اين روايت بدون شك تاريخ وفات او را در  200هجرى تأييد مىكند.
 -4استاد طوقان وفات جابر را در حدود  198هجرى دانسته و چون مىدانيم جابر از بستگان برامكه بود و كتابهايى به نام
بعضى از بزرگان آنها نوشته است در اين صورت نبايد به قولى كه وفات او را در سال  161هجرى مىداند توجهى كرد ،زيرا
قدرت برمكيان از ابتداى خالفت رشيد در سال  170شروع شد و تاريخ خوارى آنها به سال  188هجرى بود.
بنابراين ،تحديد تاريخ وفات او به سالهاى  158يا  159درست نيست.
خالصه اينكه جابر بن حيان به هنگام شروع قدرت برمكيان در سال  170هجرى زنده بوده است و اگر در نظر بگيريم كه اين
همه تأليفات در مدت كمى انجام نگرفته و به طورى كه هولميارد مىگويد ،زمانى در حدود نود سال الزم بوده است تا آنها را
بنويسد ،در اين صورت هرگاه وفات او را در حدود سال  200هجرى بدانيم نزديكتر به حقيقت خواهد بود.
اما تاريخ والدت او را هولمبارد بين سال  720و  722ميالدى و استاد طوقان به سال  120ه 737 /م ،تعيين كرده است.
استاد ابو زهره مىنويسد كه «جابر در طوس و در سرزمين خراسان به سال  80هجرى متولد شد 494.با در نظر گرفتن قراين،
495
تاريخ والدتى كه استاد طوقان معين كرده نزديكتر به صواب است.
مىدانيم كه جابر شاگرد امام صادق (ع) متوفى به سال  148هجرى بود و با امام (ع) ارتباط و وابستگى خاصى داشت ،به
عالوه جابر مدتى طوالنى از امام (ع) استفاده مىكرده است چون در كتابهاى خود غالبا نام امام را مىبرد و نصايح و
راهنماييهاى آن حضرت را نقل مىكند.
مقدمات فوق مىرساند كه جابر مىبايستى در تاريخ وفات امام (ع) 148( ،ه) در حدود سىسالگى باشد تا مسئله مصاحبت و
شاگردى او از مواليش ،امام (ع) ،به كمترين فرضها زمينه داشته باشد .اين فرض با نظر استاد طوقان در تاريخ والدت او كه
سال 120
فالسفه شيعه ،متن ،ص211 :
هجرى است مطابقت دارد و از اينجا معلوم مىشود كه جابر هشتاد سال از سال  120تا حدود سال  200هجرى مىزيسته است.
تهرانى در الذريعة -496آنجا كه از كتابهاى جابر نام مىبرد -تأكيد مىكند كه او در سال  200وفات كرده است و مىگويد :حكايتى
كه مرگ او را به سال  161آورده از اوهام است و حيات جابر را تا عصر مأمون ترجيح مىنهد.
بههرحال داليلى كه يكديگر را تأييد مىكنند ،نشان مىدهند كه جابر در سال گرفتارى برمكيان (سال  188هجرى) زنده بوده و
قطعا بعد از آن سال درگذشته است.
زندگانى و پرورش و نشو و نماى جابر
 - 492الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص 231
 - 493الذريعة ،ج  ،2ص 55
 - 494الذريعة ،ج  ،2ص 55
 -- 495كتاب االمام صادق( ع) تأليف ابو زهره.
 - 496الذريعة ،ج  ،4ص 17 -15

اصوال پردهاى از ابهام س راسر زندگى جابر را فراگرفته است تا جايى كه نويسندگان شرح حال او گاهى او را طوسى و گاهى
طرسوسى ياد كردهاند ولى همگى در توصيف او به كوفى متفقند و چنانكه النديم گفته است :برخى مىگويند اصلش از خراسان
بوده است 497.مؤلف تاريخ تمدن چنين آورده است:
«جابر ،پسر داروسازى از مردم كوفه بود و به طب اشتغال مىورزيد و بيشتر اوقات خود را در آزمايشگاهها و بين قرع و
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انبيقها مىگذرانيد».
ولى هولميارد در كتاب خود صانعو الكيمياء مىگويد« :جابر منسوب به قبيله «يزد» است (شايد مقصودش قبيله «ازد» باشد) كه
از جنوب شبه جزيره عربستان به كوفه هجرت كرده و در آنجا توطن گزيده بودند ،و از اين قبيله مردى به نام حيان به عطارى
اشتغال داشت ،ولى پيش از آنكه به دربار خلفاى بنى عباس راه پيدا كند چندان رسم و عنوانى نداشت و پس از پيوستن به دربار
عباسى به نفع آنها به تبليغ پرداخت و در ضمن ،كار اصلى خود را نيز انجام مىداد .پس او را به منظور تبليغ به ايران فرستادند
و او با زن و پسرش جابر به طوس -شهرى در خراسان نزديك مشهد كنونى -آمدند  ...سپس وى جابر را به جزيرة العرب پيش
قبيلهاش برگرداند و جابر مدتى در آنجا ماند تا بزرگ شد و عربى را به خوبى فرا گرفت و در محضر مردى به نام حربى
حميرى به تعليم قرآن و حساب و دانشهاى ديگر مشغول شد .شايد چنانكه دكتر هاشمى احتمال مىدهد مردى را كه جابر ،در
مصنفات خود ،به عنوان راهب از او ياد مىكند و متذكر مىشود كه برخى از آزمايشها را از او فراگرفته
فالسفه شيعه ،متن ،ص212 :
است ،همين شخص يعنى حربى حميرى باشد  ....جابر در دربار هارون الرشيد با احترامى زياد روبرو شد و با برمكيان سخت
وابستگى يافت خاصه با يحيى بن خالد برمكى كه در رسالههاى خود از او نام مىبرد.
جلدكى براى ما نقل مىكند كه جابر به توسط جعفر برمكى با هارون الرشيد ارتباط پيدا كرد و كتابى به نام البلسم نوشت  ...و به
واسطه جابر كتابهاى بسيارى به قصد ترجمه از آستانه به بغداد آورده شد همانطورىكه ربع قرن پيش از آن هم به توسط خالد
بن يزيد چنين كارى شده بود »...
هولميارد تحقيقات خود را به اين گفتار پايان مىدهد« :جابر شاگرد و دوست امام جعفر صادق بود و در وجود امام خود
شخصيت فوقالعادهاى همراه با همكارى و پيشوايى توأم با امانت ديده بود به طورى كه نمىتوانست از او بىنياز بماند .جابر
كوشش مىكرد تا با راهنمايى استاد خود دانش شيمى را از قيد افسانههاى كهن دوران اسكندريه آزاد كند و در اين راه تا حد
زيادى به مقصود خود رسيد و قرين موفقيت گرديد ازاينرو بايد نام جابر را هميشه با نام بزرگان اين فن مثل بويل ،پريستلى و
الووازيه و ديگر سرشناسان مشهور 499مقارن دانست».
دكتر هاشمى مىگويد« :در مصادر تاريخى آمده است كه جابر در طوس ،از توابع خراسان ،به دنيا آمد ولى پدرش عرب و از
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قبيله «يزد» (ظاهرا ازد) و مادرش نيز عرب بوده است.
برتيلو بهطور قاطع مىگويد« :جابر روابط نيكويى با برمكيان داشت و نيز مىافزايد كه ظاهرا عالقه جابر به برامكه بيشتر از
عالقه او به رشيد خليفه عباسى بود چون برمكيان شخصا عالقه زيادى به علم شيمى داشتند و در آن كار مىكردند و با بررسى
هرچه تمامتر به مطالعه آن مىپرداختند».
جابر خود در كتاب الخواطر خويش بسيارى از محاورات و مذاكراتى را كه بين او و برمكيان در مشكالت اين علم اتفاق افتاده
بود نقل كرده است.
جابر در دانش پزشكى و راههاى معالجه نيز سهم بزرگى داشته است زيرا در آن عهد شايع بود كه دانستن و فراگرفتن علم شيمى
بايد مقرون به عمل در فن پزشكى باشد.
سپس برتيلو از كتاب نهاية المطلب جلدكى نقل مىكند كه «جابر بن حيان چند بار ،از مرگ نجات يافت همچنانكه از آزار و
توهين مردم جاهل به خاطر شايستگى و پايگاه خود،
فالسفه شيعه ،متن ،ص213 :
 - 497الفهرست ،ص 500
 - 498تاريخ تمدن ،ويل دورانت ،ترجمه فارسى ،ج  ،11ص 159
 - 499از كتاب ملهم الكيمياء ،ص  33و ص  42خالصه شده است.
 - 500همان كتاب ،ص 54

صدمات فراوانى كشيد زيرا بر فضل و دانش او حسد مىبردند و جابر ناچار شد برخى از اسرار شيمى را به هارون الرشيد و
يحيى برمكى و فرزندان او فضل و جعفر افشا كند و سبب ثروت و بىنيازى آنها نيز همين امر بود و چون رشيد نسبت به
برمكيان مشكوك شد و در مورد آنها به وسوسه افتاد و فهميد كه مقصود آنها انتقال خالفت از بنى عباس به علويان است و به مال
و ثروت و آبروى خود در اين امر متكى هستند اين بود كه آنها را كشت و اموال ايشان را مصادره كرد .در اين وقت جابر بن
حيان ناچار به فرار شد و به كوفه رفت زيرا بر جان خود مىترسيد و در كوفه همچنان مخفيانه مىزيست .تا زمان مأمون كه از
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نهانگاه بيرون آمد.
مندرجات كتاب النديم آنجا كه مىگويد « ...امر جابر مكتوم بود و چنين گمان كردهاند كه در محل معينى مستقر نمىشد و مرتبا
جاى خود را تغيير مىداد زيرا از قدرت دولت بر جان خود مىترسيد» 502حكايت برتيلو را تأييد مىكند.
به طورى كه گفتيم ،جابر بىگمان موقعيت ممتازى نزد برمكيان داشت و النديم به اين نكته اشاره كرده و مىگويد:
گفته شده است كه جابر خود از برمكيان بود و ارتباط او با آنها بسيار محكم و خاصه با جعفر بسيار نزديك و صميمى بود».
مؤيد اين امر كتابهاى اوست كه براى برخى از برمكيان و به نام آنان نوشته است از جمله كتابى كه براى على بن اسحاق برمكى
و كتابى ديگر براى منصور بن احمد برمكى نوشته و كتابى به عنوان اغراض الصنعة نيز به نام جعفر برمكى نوشته است 504.به
عالوه وى با رجال و شخصيتهاى مشهور شيعه ،از قبيل على بن يقطين وزير هارون الرشيد كه كتابى هم به نام او نوشته است،
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اتصال و ارتباط داشت.
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جابر در بعضى از كتابهاى خود تصريح مىكند كه برخى از كتابهاى خود را به نام يحيى بن خالد برمكى نوشته است و مثال
مىگويد ...« :روزى از روزها ،پس از آنكه اشتغال من به اين دانشها آشكار شد ،در خدمت موالى خود يحيى بن خالد برمكى
بودم ،كه از اين عبارت شدت عالقه او به برمكيان معلوم مىشود».
اما ارتباط جابر با امام صادق (ع) تنها نقطه روشن زندگى اوست كه جوينده البالى آثار او مطالبى از اين قبيل زياد مىيابد كه
«جعفر عليه السالم به من گفت» يا «آن را بر جعفر (ع) عرضه كردم» يا «مواليم جعفر عليه السالم مرا چنين روايت كرد»
همچنين بيشتر رسائل و كتابهاى او مشتمل بر نام امام جعفر صادق (ع) است .مثال در رسائل خود به نام المنفعة مىنويسد «اين
علم را از جعفر بن محمد سرور مردم روزگار خود فراگرفتم» و در كتاب
فالسفه شيعه ،متن ،ص214 :
الرحمة ،از انتشارات هولميارد ،هم نيز اين تغييرات از جابر ديده مىشود چنانكه مىبينيم آنجا كه از اكسير و از فعل و انفعال
برخى از مواد از قبيل گوگرد و جيوه و چيزهاى ديگر بحث مىكند ،همچنين در كتاب االحجار و كتاب الخواص الكبير بسيار به
موالى خود جعفر ،سوگند ياد مىكند.
و در بسيارى از كتابهايش چون الحاصل و در بحث الطلسم و الميزان و جز آنها اقرار مىكند كه علم خود را از جعفر بن محمد
عليه السالم فراگرفته است.
آثار تسلط روح بلند امام صادق عليه السالم را در رسالههاى جابر با تمام وضوح مىيابيم و تمامى اين مراتب داللت دارد كه
ارتباط و اتصال جابر به امام صادق عليه السالم از نوع ارتباط شاگرد با استاد خود بوده است و بر اين امر قبال شواهد زيادى
آورده شده است.
اينك آنچه را تاكنون گفتيم با اين حقايق به پايان مىرسانيم:
 -1جابر در علوم شيمى و فلسفه و طب و ديگر دانشها كار مىكرده است.
 -2با امام صادق عليه السالم وابستگى بسيار نزديكى داشته و شاگرد ايشان بوده است.

 - 501اعيان الشيعة ،ج  ،15ص 121 -120
 2 ( 502و  -)3الفهرست ،ص 499
 2 ( 503و  -)3الفهرست ،ص 499
 4 ( 504و  -)5همان كتاب ،ص 105
 4 ( 505و  -)5همان كتاب ،ص 105

 -3جابر شيعهمذهب ،و شايد هم اسماعيلى معتدلى بوده است.
 -4ر وحيه جابر در بسيارى از تأليفات او از حيث وحدت اسلوب و طريقه و فكر به نحو بارزى نمايان است.
حقيقت جابر
جابر بن حيان -با وجود آثار بسيار زياد او -شخصيت پيچيده مبهمى بوده كه شك و گمان او را در بر گرفته و همچنان نيز در
زير پرده پيچيدگى و استتار باقى خواهد ماند .گويى هميشه صاحب اين نام در هالهاى از شك و ترديد قرار دارد.
آيا جابر يك شخصيت واقعى است يا شخصيتى پندارساخته ،كه نويسندگان و علما آن را آفريده و به داليل و موجباتى كه از آنها
اطالعى نداريم ،اين همه تأليفات فراوان را به او نسبت دادهاند؟
اين شك و ترديد درباره جابر تازگى ندارد ،بلكه از اوايل قرن چهارم هجرى به بعد با شك و ترديد بدو نگريستهاند .النديم كه در
اواسط قرن چهارم هجرى مىزيست مىگويد:
«جماعتى از اهل علم و بزرگان وراقين (كتابفروشها و صحافان كه غالبا خود دانشمند هم بودهاند) گفتهاند كه اين مرد ،يعنى
جابر ،اصل و حقيقتى ندارد .بعضى ديگر گفتهاند اگر وجودى به نام جابر هم بوده است ،جز كتاب الرحمة تصنيفى نكرده و اين
تصنيفات را
فالسفه شيعه ،متن ،ص215 :
ديگران نوشته و به او نسبت دادهاند».
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ولى النديم ،خود اين مطلب را رد كرده و نظر خويش را چنين توجيه كرده است:

«من مىگويم :مردى فاضل و عالم بنشيند و رنج ببرد و كتابى در دو هزار برگ بنويسد و قريحه و فكر خود را در تهيه و تنظيم
آن فرسوده سازد و دست و جسم خود را نيز در استنساخ آن خسته كند و پس از اين همه زحمت آن را به ديگرى ببندد ،خواه اين
ديگرى ،موجود باشد يا معدوم ،در هر صورت اين عمل نوعى جهل است و هيچكس ،حتى كسى كه فقط يك ساعت به زيور
دانش آراسته شده باشد ،حاضر به چنين كارى نيست .و اساسا چه فايده يا درآمدى بر اين عمل مترتب است؟ .جابر بن حيان،
شخصيتى واقعى دارد و وجود او بسيار مشهورتر و آشكارتر و تصنيفات او عظيمتر و بيشتر از آن است كه وجودش انكار
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شود».
يكى ديگر از كسانى كه در دورانهاى متأخر ،در وجود جابر شك كرده كراووس است 508.او اصرار مىورزد كه بين جابر و امام
صادق هيچگونه عالقه واقعى وجود نداشته و تأليفاتى كه به جابر نسبت مىدهند در دورانهاى متأخر نوشته شده است .و تاريخ
تأليف آنها را در حدود  860ميالدى يا در اواخر قرن نهم ميالدى مىداند و مىگويد نويسنده رسالههاى جابر بايد پيش از سال
 987ميالدى يعنى كمى پيش از تأليف الفهرست النديم و پيش از آنكه ابن وحشيه صاحب كتاب الزراعة النبطية كه كتاب خود را
در سال  950ميالدى نوشته است ،بوده باشد زيرا اين دو نفر شرح حال جابر را در كتابهاى خود نوشتهاند.
كراووس در اظهارات خود متكى به امورى است كه موجبات شك و ترديد او را نسبت به وجود جابر فراهم كرده است و باالخره
معتقد است كه تأليفات منسوب به جابر بن حيان را قرمطيان اسماعيلى تأليف كرده و به او نسبت دادهاند.
نظريه كراووس مبتنى بر نكات زير است:
اوال :اگر رسالههاى منسوب به جابر اصالت داشته باشند در اين صورت نظر ما در مورد تاريخ فكر در اسالم بايد تغيير يابد و
جابر را بايد نخستين كسى بدانيم كه علوم اوايل را به عربى ترجمه كرده است و در اين صورت در برابر شخصيتى اصيل و
ممتاز چون جابر قرار مىگيريم ،شخصيتى مستقل و با دانش فراوان در برابر ما خودنمايى مىكند كه معرفتى كامل به ادب
يونانى نيز دارد .و نيز اگر اين رسالهها ساختگى نباشد الزم مىآيد كه او را واضع اين همه لغات علمى بدانيم و معتقد باشيم كه
جابر اين لغات را براى مترجمان قرن
فالسفه شيعه ،متن ،ص216 :
 1 ( 506و  -)2الفهرست ،ص 499
 1 ( 507و  -)2الفهرست ،ص 499
 1944- 1904 ،Paul Kraus - 508ميالدى .مستشرق اتريشى و متخصص در فلسفه اسالمى كه منتخبات رسائل جابر بن حيان را در دو
جلد منتشر كرده است( قاهره 1935 ،و  .)1944از دائرةالمعارف فارسى.

سوم هجرى /نهم ميالدى وضع كرده و راه را براى آنها هموار كرده است .به استناد رسالههاى او بايد بگوييم كه جابر دانشمندى
نمونه بوده كه در دوره اول اسالمى نظير نداشته است ،زيرا مسائلى را در علوم طبيعى با اسلوب و روشى طرح و حل كرده
است كه بههيچوجه انتظار آن نمىرفت كه در قرن دوم هجرى /هشتم ميالدى آن مسائل بدان صورت قابل طرح و حل باشد ،بلكه
معلومات او در طبيعت مبتنى بر اسلوبى فلسفى ،مستقل و قائم به ذات و در عين حال متين است كه نمىشود اين اسلوب را به
قرن دوم هجرى نسبت داد؛ اما از ديدگاه تاريخ عقايد اسالمى عالوه بر تمايالت شيعى ،تعاليم معتزله نيز در اين آثار مشهود است
در صورتى كه در آن قرن مذهب اعتزال ،چندان نضجى نگرفته بود .بنابراين بايد بسيارى از مفاهيم را -در صورتى كه
مخطوطات جابر را از آثار قرن هشتم ميالدى /دوم هجرى و اصيل و صحيح بدانيم -تغيير بدهيم .ولى داليل زيادى هست كه
جابر رسائل خود را در زمانهاى متأخر تأليف كرده است.
ثانيا :با توجه به تعبيرهاى علمى كه در رسائل او هست ،بايد صريحا گفت كه مؤلف اين رسالهها اصوال با امام صادق (ع) و
معاصران او ارتباطى نداشته است و واضحترين مثال بر صدق اين گفتار مطالبى است كه در اين رسالهها در مورد تشريح چشم
آمده است و با توجه به تحقيقات بروفر و مايرهوف 509در اطراف تاريخ چشم پزشكى در اسالم مىبينيم كه يوحنا بن ماسويه براى
چشم چهار طبقه و سه رطوبت قايل شده ولى حنين بن اسحاق براى چشم هفت طبقه معتقد است و نام اين طبقات شبيه همانهايى
است كه از جابر نقل شده است .پس معقول نيست كه خنين اين تعبيرات را از جابر گرفته باشد بلكه عكس آن درست به نظر
مىرسد.
ثالثا :رسالههاى جابر رنگ اسماعيلىگرى دارد و مسلم مىدارد كه ارتباطى جدى و محكم بين جابر و اسماعيليان برقرار بوده
است يا بهتر بگوييم بين اسماعيليان و رسائل جابر ارتباط شديدى وجود دارد و آن عالقه و ارتباط را مىتوان چنين خالصه كرد:
 -1توجه به اعداد ،خاصه عدد هفت كه خود موضوع قابل توجهى است .به نقل از كتاب الحجر كه هولميارد آن را انتشار داده
است مىگويد زوسيموس از مبدأ هفتگانه گفتگو كرده است و البتهه در اين امر تنها نيست ،بلكه با منجمان همعقيده است كه معتقدند
عدد كواكب هفت است و مبادى اسماعيليه هم هفت مبدأ است يعنى ائمه هفتگانه  ....و وجود امام سبب وجود هفت اقليم است و
شرع اسالم هم تصريح كرده است كه آسمانها و زمين هفت است.
در كتاب االنتقال من القوة الى الفعل جابر آمده است كه شكل هفت گوشه به شكل آتش است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص217 :
 -2آنكه آراء و نظريات او در مورد شيمى رنگ افكار اسماعيليان را دارد زيرا خواص اشياء در نظر آن شيميدان قديمى به
خواص ظاهرى و باطنى تقسيم شده است ....
و يكى از بنيادهاى فكرى باطنيان در نزد او علم الميزان ،يعنى علم مخصوص به اشياء جوهرى است و اسماعيليان در تفسير نيز
به ظاهر اكتفا نمىكنند بلكه توجهشان به يك امر باطنى است تا از اين راه به علوم خفيه برسند و به اين جهت است كه آنها را در
مقابل اهل ظاهر ،باطنيه ناميدهاند.
 -3جابر با اسماعيليان ازآن جهت نيز اتفاق دارد كه رابطه شيميايى اشياء را به يكديگر ،حتى در جزئيات كوچك با رنگ و صبغه
دينى تشريح مىكند و به اكسير و (حجر الحكماء) مفهومى چون مفهوم امام مىدهد .همچنين عوالم را سه دسته كرده است :عالم
كبير ،عالم صغير (انسان) و عالم امام كه عالم اكسير است .و مقصودش بيان رابطه ميان عناصر چهارگانه است كه آن را ازلى
مىداند و (حجر الحكماء) را موجودى قبل از خلقت مىداند .اين قبيل تعبيرات در كتابهاى اسماعيليان از جمله در كتاب احمد
510
باّلل ،خليفه فاطمى ،هم ديده مىشود.
حميد الدهين كرمانى اسماعيلى معروف و معاصر الحاكم ه
با مالحظه مطالب فوق بايد بين شك در وجود جابر بن حيان و شك در صحت رسالهها و تأليفاتى كه به او نسبت مىدهند فرق
بگذاريم و ببينيم كداميك از اين كتابها منسوب به اوست و كداميك واقعا از آن اوست .اما شك در اصل وجود جابر ،گرچه جمعى
از پيشينيان و متأخران معتقد به عدم جابر بودهاند و در اين راه از حدود شك پا فراتر نهاده و تأكيد كردهاند كه اصوال او ،حقيقتى
نداشته و شخصى موهوم و ساختگى است كه علما و وراقان (كتابفروشان) به عللى مجهول او را ساختهاند ولى داليل و قرائن
متعددى حقيقت و وجود خارجى جابر را بر ما ثابت مىكند و مىرساند كه چنين شخصى در قرن دوم هجرى مىزيسته است.
مىتوانيم در اين مورد به آنچه ذيال تذكر مىدهيم استناد كنيم:
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يكم -النديم در الفهرست ،چنانكه سابقا هم گفتيم ،بهطور قاطع وجود جابر و حقيقت خارجى او را تأييد مىكند و با منطقى قوى و
دانشمندانه نظر كسانى را كه منكر وجود او هستند رد مىكند.
ّللا بن بسطام بن شاپور كه هر دو از علماى پيشين شيعه بودند
دوم -حسن بن بسطام بن شاپور زيات و برادرش ابو عتاب عبد ه
كتابى در طب به نام طب االئمه نوشتهاند .در آن كتاب به توسط جابر بن حيان رواياتى از امام صادق (ع) نقل كردهاند 511.اين دو
برادر
فالسفه شيعه ،متن ،ص218 :
ّللا ،فرزندان بسطام ،از معاصران كلينى صاحب كتاب كافى متوفى به سال  339هجرى و نيز از معاصران
يعنى حسين و عبد ه
ابن قولويه قمى متوفى در اواسط قرن چهارم بودهاند.
سوم -رازى ،به نقل النديم ،در كتابهاى خود كه در صنعت( ،تحويل فلزات به طال و نقره) نوشته است مىگويد :استاد ما ابو
513
موسى ،جابر بن حيان 512چنين گفته است  ...همچنانكه ابو بكر رازى كتاب االنثيين جابر را به شعر برگردانده است.
چهارم -برخى از كتابهاى جابر را گروهى كه كمى بعد از او مىزيستند شرح كردهاند.
از جمله :ابو جعفر محمد بن على شلمغانى معروف به ابن العزاقر متوفى به سال  322هجرى كه كتاب الرحمة جابر را شرح
514
كرده است.
و ابو قران از اهالى نصيبين كه او نيز كتاب الرحمة جابر را شرح كرده است.
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پنجم -ابو حيان توحيدى در بيان شرح حال ابن مسكويه از جابر نام برده مىگويد:
« ...ولى او (يعنى ابن مسكويه) به دنبال كيميا بود و با ابو الطيب كيميايى رازى در اين رشته همكارى مىكرد و در طلب كيميا
و حرص بر تحصيل آن تمام همت و قدرت خود را به كار مىبرد و مجذوب كتابهاى ابو زكرياى رازى و جابر بن حيان شده
516
بود».
ششم -مجريطى متوفاى به سال  395هجرى در كتاب خود غاية الحكيم آورده است:
«الجامع ،كتاب جابر محتوى هزار و اندى باب است و در آن از كارهاى شگفتانگيزى بحث مىكند كه هيچكس در آنها بر او
517
سبقت نگرفته است».
تمام آنچه تا اينجا گفتيم وجود و حقيقت جابر را تأييد مىكند و مىرساند كه او يك شخصيت واقعى بوده و وجودى خيالى و
پندارساخته نيست و نزد علماى قرن سوم و چهارم معروف بوده و آنها بعضى از كتابهاى او را مورد مطالعه قرار داده و بر آنها
شرح نگاشتهاند و در مورد (صنعت) به نظريات او دلبستگى يافتهاند و بدينترتيب انكار وجود او ،و اينكه جابر وجودى افسانهاى
بيش نبوده ،با اين داليل و قراين ،به راستى گزافهگويى بزرگى است.
اما در مورد شك و ترديدهايى كه درباره آثار و تأليفات او بر پا ساخته و گاهى تمامى يا بعضى از كتابها و رسائل او را انكار
كردهاند ،بايد گفت كه اين ترديد و انكار آنها شايد به علت زيادى آثار اوست كه از سههزار رساله و كتاب تجاوز كرده است و
آنان را واداشته است كه تأليف اين همه آثار بزرگ و قابل اعجاب را از قدرت يك فرد بشر خارج
فالسفه شيعه ،متن ،ص219 :

 - 511اعيان الشيعة ،ج  ،15ص 117
 - 512الفهرست ،ص 500
 - 513همان كتاب ،ص 419
 - 514همان كتاب ،ص 507
 - 515همان كتاب ،ص 505
 - 516معجم االدباء ،ج  ،5ص 6
 - 517الذريعة ،ج  ،5ص 27

بدانند يا ازآن جهت است كه نظير بيانات و آراء جابر را در كتابهايى مربوط به يك قرن پس از او ديدهاند يا مطالب يا رنگ و
صبغهاى خاص در آثار او يافتهاند كه بعدها رواج پيدا كرده است و يا بعللى ديگر از اين نظر پيروى كردهاند .اينك ما در برابر
اينگونه ترديدها و انكارها ناچاريم عوامل و علل ممكن و معقول اين كار را مورد بررسى قرار دهيم.
مثال مىتوانيم بگوييم :احتمال دارد كه كسى آراء و نظريات سياسى خود را از ترس قدرت حاكمه يا از ترس مسئوليتهاى احتمالى
به ديگران ،اعم از افراد معاصر يا غير معاصر نسبت دهد .و همچنين مىتوان اين امر را معقول دانست كه شخصى در صنعت
شيمى (تبديل مادهاى به طال يا نقره) كه آب بدهان طامعان و حكمروايان مىاندازد چيزى بنويسد و از ترس تعقيب يا مطالبه از
جانب مسئوالن امور آن را به ديگرى نسبت دهد ،زيرا مىترسد اگر آن را آشكار سازد با مشكالتى بزرگ روبرو شود؛ و نيز
معقول است شخصى آراء و عقايدى پخش كند كه با اعتقادات رايج در جامعه يا عقايد مورد قبول حكمروايان تصادم و برخورد
دارد و در نظر آنان نظريه منحرفى شناخته شود .پس ،از ترس ،آن را به كسى كه پيش از عصر او بوده و مرده است نسبت دهد
...
همچنين مورد قبول است كه به علل سياسى يا غير سياسى ،مؤلف از ذكر نام خويش خوددارى كند چنانكه در مورد نويسندگان
اخوان الصفا رخ داده است .يا به علت ورع و احتراز از تظاهر و شهرت نام خود را نبرد چنانكه به همين علت در بسيارى از
تأليفات دانشمند بزرگ شيخ جواد بالغى نجفى متوفى به سال  1352هجرى نام مؤلف ديده نمىشود.
تمام اينها كه گفتيم ممكن است واقع شود .ولى اعتقاد به اينكه كليه كتابهاى منسوب به جابر ساختگى است و ديگران اين كتابها را
نوشته و به نام او منتشر كردهاند ،حتى كتابهايى كه درباره قانون و فلسفه و منطق و رياضيات و  ...كه هيچگونه ارتباطى به
سياست يا به عقيده يا به موضوع طالسازى ندارد ،چنين گفتارى قابل قبول نخواهد بود.
اگر فرض كنيم علت عاقالنهاى يافت شود و ما را در صحت انتساب يكى از تأليفات جابر مشكوك سازد و دليلى براى برطرف
كردن شك نداشته باشيم بايد شك خود را به همان تأليف مشكوك محدود كنيم نه آنكه چون در يك مورد ،چنين ترديدى براى ما پيدا
شده است اين ترديد و شك را شامل كليه آثار منسوب به جابر سازيم.
اما آنچه كراووس بدان توسل جسته و به موجب آن كتابهاى منسوب به جابر را ساختگى و منتحل و از آثار دورانى پس از عصر
و زمان جابر دانسته و گفته است اگر اصالت اين تأليفات و صحت انتساب آن را به جابر بپذيريم الزمهاش اين خواهد بود كه نظر
خود را در تاريخ فكر اسالمى تغيير بدهيم ،همچنين الزم است كه جابر را نخستين كسى بدانيم كه علوم قدما را نقل و ترجمه
كرده است؛ اين استدالل تالى فاسدى ندارد جز اينكه
فالسفه شيعه ،متن ،ص220 :
با عقيده او مخالفت دارد كه علوم اوايل به دست جمعى از معاصران جابر يا دانشمندان پس از او نقل و ترجمه شده است .در اين
صورت ما حق داريم بپرسيم آيا اين امر قاعدهاى رياضى و غير قابل نقض است؟ يا عقيدهاى ثابت و پابرجا در تاريخ به شمار
مىرود كه بايد كوركورانه از آن پيروى كنيم؟ اصوال چه مانعى در كار هست اگر نظر خود را درباره تاريخ فكر و تطور فكرى
اسالم ،بر پايه بررسيهاى كافى و فحص و دقت ،تغيير دهيم و در صورت اثبات صحت نظريه جديد از عقايد گذشته صرفنظر
كرده ،نظر خود را بر پايههاى جديد پىريزى كنيم؟
چنانكه بررسى و تحقيق اثبات كرده است ترجمه در دوره بنى اميه به ويژه در عصر عمر بن عبد العزيز آغاز شد .و البتهه كسى
كه در اين قسمت بررسى كند شواهد بسيارى بر صحت اين مدعى به دست مىآورد و در الفهرست النديم و عيون االنباء و
فهرستهاى ديگر باين نكته برمىخورد .شپنگلر مؤلف كتاب سقوط الغرب تأكيد مىكند كه سرآغاز علوم عربى نه در عهد خلفاى
اموى و نه در دوران خلفاى عباسى بوده است ،بلكه به قرن چهارم ميالدى برمىگردد يعنى به دوره مدارس ديرهاى سريانى از
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قبيل مدرسه جنديشاپور ،كه بزرگترين تأثير را در انتقال علوم به عرب داشته است »....
اما گفتار كراووس كه طبقات چشم نزد حنين بن اسحاق شبيه به همان مطلبى است كه از جابر نقل شده است و اين معقول نيست
كه حنين آن را از جابر گرفته باشد ،بلكه عكس قضيه صحيح است ،گفتارى است كه از تأييد تاريخى برخوردار نشده است و
نمىدانيم چرا ممكن نيست جابر پيش از حنين اظهارنظرى كند با اينكه مىدانيم جابر بهطور اجمال طبقات چشم را بيان كرده
است و حنين بن اسحاق و يوحنا آن را بهطور تفصيل شرح دادهاند و چرا اين اجمال و تفصيل را حمل بر سنت تحول و تكامل
نكنيم؟ و نگوييم آنچه جابر گفته است در مرحله اول اكتشاف بوده و پس از او در دورههاى بعد يوحنا و حنين بهطور تفصيل به
تشريح آن پرداختهاند؟

 -- 518كتاب ملهم الكيمياء ،ص 84 -79

اما كوشش او در مربوط ساختن رسالههاى جابر به اسماعيليان كه بعد از دوران جابر مىزيستند ،به دليل وجود شباهتهايى در
تعبيرات و افكار ،كوششى بىمورد است و از معاضدت برهانى قاطع برخوردار نيست ،زيرا بسيارى از اين تعبيرات در قرآن
مجيد نيز آمده است از قبيل كلمههاى «باطن»« ،ظاهر»« ،تأويل» و عدد هفت و تعبيرات ديگر .اگر اشاره به اعداد بويژه عدد
هفت يا كلمه باطن الزمه اسماعيلىگرى باشد ،پس قرآن كريم هم اسماعيلى است ،زيرا قرآن توجه زيادى به «باطن» دارد و
خداوند كسانى را كه فقط ظاهرى از
فالسفه شيعه ،متن ،ص221 :
زندگانى دنيا را مىدانند سرزنش فرموده است.
خداى تعالى مىفرمايد:
علَ ْي ُك ْم نِعَ َمه ُ ظاه َِرة ً َو باطِ نَة
َو أ َ ْسبَ َغ َ
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خداوند نعمتهاى ظاهرى و باطنى خود را بر شما ارزانى داشته است.
و باز مىفرمايد:
الرا ِس ُخونَ فِي ْالع ِْل ِم
ما يَ ْعلَ ُم ت َأ ْ ِويلَهُ إِ اال ا
ّللاُ َو ا
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تأويل آن را جز خدا و مردم بسيار دانشمند نمىدانند.
و نيز فرموده است:
الرحْ َمة ُ َو ظاه ُِرهُ مِ ْن قِبَ ِل ِه ْالعَذابُ
باطِ نُهُ فِي ِه ا
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در باطن آن رحمت است و ظاهرش محفوف به عذاب است.
و باز فرموده است:
ه َُو ْاْل َ او ُل َو ْاَلخِ ُر َو ا
الظاه ُِر َو ْالباطِ

نُ 522

اول و آخر و ظاهر و باطن اوست.
و نيز الزمه گفتار او اين است كه بگوييم اعمال و حركات صوفيه در مشرق و مغرب هم اعمال و حركات اسماعيلى است ،زيرا
آنها هم اعتماد بر باطن دارند .و چرا بايد يقين داشته باشيم كه رسائل منسوب به جابر از تأليفات احمد حميد الدهين كرمانى مبلغ
اسماعيلى است؟ و عكس قضيه را نگوييم و معتقد نشويم كه كرمانى در تأليفات خود از آثار و افكار جابر برخوردار شده و از
رسائل او استفاده كرده است؟ 523مخصوصا بعد از آنكه دانستيم ،جابر خود اسماعيلىانديش ،يعنى قائل به امامت اسماعيل پسر
امام صادق (ع) بوده است؟
چنانكه عالمه شهرستانى به اين معنى تصريح كرده است.
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 - 523در اينجا قسمتهاى مورد استفاده را از كتاب ملهم الكيمياء ،ص  97 -90گرفتهام.
 - 524در تكميل داليل مؤلف در اثبات وجود حقيقى و تاريخى جابر بن حيان توجه خواننده را به پابرگ ص  31كتاب نظر متفكران اسالمى
درباره طبيعت ،تأليف سيد حسين نصر ،كه در زير آورده مىشود جلب مىكنيم «--:بعضى از محققان اروپايى مانند يوليوس روسكا julius
 Ruskaوجود جابر مريد امام ششم را انكار كردهاند زيرا در برخى از نوشتههاى وى اشاره به مطالب و حوادثى شده است كه در قرن سوم
و چهارم به وقوع پيوسته است و پيداست كه تعدادى از كتبى كه به وى نسبت داده شده به وسيله اسماعيليه در قرون بعدى تأليف يافته است.
گرچه عدم اصالت مقدارى از كتبى كه در مجموعه منسوب به جابر يافت مى شود امرى است انكارناپذير ،به اين معنى كه مؤلفان بسيارى از
اين رسائل در قرن دوم هجرى نمىزيستهاند و كتاب خود را فقط به جابر نسبت دادهاند ،با چنين استداللى نمىتوان وجود جابر را منكر شد و

فالسفه شيعه ،متن ،ص222 :
مذهب جابر
جابر بن حيان بدون شك از فالسفه شيعه و از بزرگان متفكران آنها و نيز از كسانى است كه در تأليفات و آثارشان روح تشيع
ظاهر است و روح مذهب جعفرى بهطور وضوح بر آنها تجلى مىكند .جابر از مشهورترين شاگردان امام صادق (ع) و از
نزديكان وابستگان او بوده و افتخار حضور در محضر ايشان نصيب او شده است.
جابر در ساعت معينى به منظور آموختن علوم از امام صادق (ع) به حضور ايشان مىرسيد كه فقط او بود و بس و ديگرى با او
نبود .و اغلب ،بلكه تمام كتابها و رسالههاى جابر به نام استاد خود جعفر بن محمد (ع) آغاز شده است .من پنجاه رساله خطى
قديمى از جابر ديدهام كه در آنها عباراتى از اين قبيل نوشته شده است «قال لى جعفر (ع)»« ،525و القى على جعفر» 526و
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«حدثنى موالى جعفر (ع)».
جابر در رساله خود به نام المنفعة نوشته است «اين علم را از جعفر بن محمد سرور اهل زمان خود فرا گرفتهام» .پانصد رساله
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از آن ،سيصد سال پيش در آلمان چاپ شده و امروزه در كتابخانه دولتى برلن و كتابخانه دولتى در پاريس موجود است.
تشيع جابر از طرف سيد رضى الدهين على بن طاوس ،متوفاى به سال  664هجرى ،در كتاب فرج المهموم ،در آنجا كه نام
جمعى از شيعيان را مىبرد كه به علم نجوم آگاه بودهاند،
فالسفه شيعه ،متن ،ص223 :
تأكيد شده است؛ او مىگويد« :يكى از آنها جابر بن حيان مصاحب امام صادق (ع) است».
النديم ،از شيعيان نقل مىكند و مىگويد علماى شيعه جابر را از بزرگان خود و يكى از ابواب مىدانند ،او مصاحب جعفر صادق،
و از اهل كوفه و معروف به تشيع بود و وقتى در رسالههاى خود نام جعفر را مىبرد ،مقصودش جعفر صادق است نه جعفر
برمكى.
النديم چنين مىگويد:
ّللا كوفى معروف به صوفى است ،مردم در امر
ّللا جابر بن حيان بن عبد ه
«اخبار جابر بن حيان و نام كتابهاى او :نام او ابو عبد ه
او اختالف كردهاند شيعه او را از بزرگان خود مىداند و او را يكى از ابواب مىشمارد و معتقد است كه او از اصحاب صادق و
از مردم كوفه بوده است و جمعى از فالسفه معتقدند جابر از آنها بوده است .تأليفاتى در فلسفه و منطق دارد و پيروان (صنعت)
طال و نقره معتقدند كه رياست و پيشوايى اين (صنعت) در آن زمان به او رسيد و امر او مخفى و مكتوم بود» و نيز النديم گويد:
«آنها معتقدند كه جابر از ترس هيئت حاكمه بر جان خود هميشه از شهرى به شهرى مىرفت و برخى گفتهاند او از برمكيان و
از وابستگان ايشان ،مخصوصا جعفر بن يحيى برمكى بود .آنان كه چنين عقيدهاى دارند گفتهاند منظور او از جعفر همان مواليش
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جعفر برمكى بوده است ولى شيعه معتقد است كه مقصودش جعفر صادق است».
باز النديم مىگويد:

ادعا كرد كه چون بسيارى از رسائل منسوب به جابر به قلم ديگرى است ،پس علىرغم تمام مدارك تاريخى و استشهاد تذكرهنويسان قرون
بعدى اصال چنين شخصى وجود نداشته است .وانگهى اگر سير تاريخ را از دريچه چشم قدما بنگريم ،بعضى اشخاص از قبيل فيثاغورس و
افالطون و جابر بن حيان بيشتر مانند ارباب االنواع و مثل علومند تا يك شخصيت معين تاريخى و به اين دليل در قديم بسيارى از تأليفات
پيروان يك مكتب به مؤسس و بانى آن نسبت داده مىشد بدون اينكه كوچكترين نظرى در جعل يا تقلب در بين باشد ،بلكه چون پيرو هر مكتبى
روح مؤسس او را در تعاليم آن مكتب زنده مىديد براى او فرق اساسى بين معلمان بعدى و بانى اصلى مكتب وجود نداشت.
تحقيقات اخير فؤاد سزگين در مطالعه اى كه از نسخ خطى عربى كرده است ،شواهد جديدى دال بر وجود تاريخى جابر ارائه داده است».
ويراستار
 - 525جعفر عليه اسالم به من گفت.
 - 526جعفر به من امالء فرمود.
 - 527سرورم جعفر عليه السالم مرا خبر داد.
 - 528كتاب االمام الصادق تأليف شيخ محمد ابو زهره ،ص  ،101چاپ قاهره.
 - 529اعيان الشيعة ،ج  ،15ص  118و الفهرست ،ص 499 -498

«اين مرد را كتابهايى در مذهب شيعه هست كه من در جاى خود از آنها نام مىبرم».
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از امور ثابت و مسلم نزد شيعه اين است كه جابر بن حيان شيعه بوده و سيد امين در كتاب اعيان الشيعة ،او را از رجال بزرگ
شيعه دانسته است ،همچنين تهرانى در كتاب الذريعة نام بيشتر كتابهاى او را برده است .چنانكه سيد محمد على هبة الدهين
شهرستانى كتابى خاص درباره جابر به نام جابر و الكيمياء تأليف كرده و در آن كتاب تشيع جابر و تلمذ او را از امام جعفر
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صادق (ع) ثابت كرده است.
ولى ظواهر امر نشان مىدهد كه جابر بن حيان اسماعيلى مذهب و معتقد به امامت اسماعيل پسر امام جعفر صادق (ع) بوده است
چنانكه سيد هبة الدهين شهرستانى در كتاب الدالئل و المسائل به اين مطلب تصريح كرده است آنجا كه مىنويسد« :جابر به امامت
اسماعيل پسر امام صادق معتقد بود و ازاينرو يكى از اقطاب اسماعيليه به شمار مىرفت» 532.ولى شهرستانى مدرك اين مطلب
را بيان نكرده است گرچه ممكن است جابر اسماعيلى مذهب
فالسفه شيعه ،متن ،ص224 :
باشد و ما نيز دليل مخالفى نداريم.
بعضى از نويسندگان ارتباط جابر با اسماعيليان را مسلم دانستهاند و دليل آنها هم عباراتى است كه جابر در بيانات خود به كار
برده مانند عبارت ظاهر و باطن و توجه به اعداد به ويژه عدد هفت به اعتبار آنكه ائمه آنها هفت نفر بودهاند اول آنها على و آخر
آنها اسماعيل پسر امام جعفر صادق و تأويل بعضى از آيات و داليل ديگر... 533
ولى يك نظر اجمالى به تاريخ ظهور اسماعيليان و آراء فلسفى و روش باطنى آنها احتمال اسماعيلى بودن جابر را متزلزل
ّللا بن ميمون متوفى بسال
مىسازد زيرا مىدانيم كه نشر اصول و مبادى معروف اسماعيليه پس از قيام مبلغ بزرگ آنها عبد ه
 874م 261 /ه يعنى پس از وفات اسماعيل پسر امام صادق بوده و بلكه پس از گذشتن يك قرن تقريبا بعد از وفات امام صادق
(ع) و سپرى شدن بيش از نيم قرن از وفات جابر بوده است.
اسماعيليه پس از نيم قرن از وفات جابر عنوانى پيدا كردند و مبادى خود را آشكار و علنى ساختند .انديشه اسماعيلىگرى در
عصر جابر يعنى در اواسط قرن دوم هجرى انديشه سادهاى بيش نبود و خالصه آن اين بود كه اسماعيل پس از امام صادق امام
است نه موسى بن جعفر .وجود برخى از تعبيرات جابر ،چنانكه گفتيم ،مثل ظاهر و باطن و عدد هفت و بعضى تأويالت ديگر
دليل آن نيست كه او با عقايد اسماعيليان آشنا بوده و يا با آنها تماس داشته و اصطالحات آنان را به كار برده است چون در قرآن
مجيد هم اين تعبيرات آمده است 534.البتهه مانعى نمىبينيم كه هسته و بذر مذهب اسماعيلى در كتب و رسالههاى جابر به همان
رنگ ابتدايى خود وجود داشته باشد ،اگر نظر شهرستانى درست باشد كه جابر قائل به امامت اسماعيل پسر امام صادق بود ،ولى
بديهى است كه شكل گرفتن اين فكر در چهار چوبه فلسفه اسماعيلى در دورههاى پس از جابر اتفاق افتاده است.
جابر به نام صوفى نيز معروف است و اين مىرساند كه او از متصوفه بوده و گفته قفطى مؤيد اين مطلب است آنجا كه مىگويد
«جابر داراى علم معروف به علم باطن بود و اين همان طريقه متصوفين در اسالم است» .برخى اشتهار جابر را به صوفى نه
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از لحاظ

فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص224
فالسفه شيعه ،متن ،ص225 :

 - 530همان كتاب.
 - 531الذريعة ،ج  ،5ص 20
 - 532كتاب االمام الصادق ابو زهره ،ص 101
 - 533االمام الصادق ملهم الكيمياء فصل كراووس و مشكلة جابر ،ص  54و بعد از آن.
 - 534از قبيل:

« َو ا
ّللاُ» و غيره ،كه
سماوات طِ باقا ً» و« ما يَ ْع َل ُم ت َأ ْ ِوي َله ُ إِ اال ا
الظاه ُِر َو ْالباطِ نُ » و« أ َ ْسبَ َغ َ
س ْب َع َ
ع َل ْي ُك ْم نِعَ َمهُ ظاه َِرة ً َو باطِ نَةً» و« َ
شرح آن گذشت .به ترتيب (-1 :و آشكار و نهان) -حديد ،بخشى از آيه  (2 /3و تمام ساخت بر شما نعمتهاى آشكار و نهانش را)-
لقمان ،بخشى از آيه  (3 /20هفت آسمان طبقه طبقه) -ملك ،بخشى از آيه  (4 /3نمىداند معنى آن را مگر خدا) .آل عمران
بخشى از آيه 7
 535نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.

آشنايى او به تصوف و علم باطنى بلكه به علت اشتهار او به حكمت و فلسفه مىدانند چون حكمت در لغت يونانى «سوف» و
فيلسوف به معنى دوستدار حكمت است و از كثرت استعمال سين به صاد تبديل شده است .و بعضى گفتهاند جابر را ازآنجهت
صوفى مىگفتند كه مقيد بود لباس پشمى بپوشد و اظهار زهد مىكرد 536.ولى اين جهات و موجباتى كه نقل كردهاند هيچكدام دليل
ندارد و تنها احتماالتى هستند كه متكى به دليلى نيستند.
شاگردان جابر
جابر بن حيان صاحب نخستين مدرسهاى در اسالم است كه نام آن با تاريخ شيمى توأم است و انقالبى علمى پديد آورده و اصول
اساسى شيمى را كشف كرده است .اروپا بعد از انقالب علمى خود با تكيه به اصول كشف شده از طرف جابر در باب شيمى به
كار پرداخت و ازاينرو مجبور شد كه بيشتر كتابهاى جابر را ترجمه كند .از جمله آنها كتاب استتمام اوست كه به زبان التين به
سال  1662ميالدى ترجمه شد تا مورد استفاده قرار گيرد.
برتيلو درباره او گفته است« :جابر در علم كيميا همان مقامى را دارد كه ارسطو در منطق داشت» .اين عبارت مىرساند
همچنانكه ارسطو منطق را ابتكار كرد ،جابر مبتكر علم شيمى بود.
در اين مدرسه شاگردانى پرورش و تعليم يافتند كه برخى از آنها شاگرد مستقيم جابر بودند و اين دانش را از او فراگرفتند و به
تحرير آراء و نظريات او پرداختند و گروهى ديگر از راه مطالعه آثار او به افكارش پى بردند و ازاينرو در عداد تالمذه او
درآمده و تحت تأثير عقايد و آراء او قرار گرفته و آراء و نظريات او را پذيرفته و از آن تبعيت كردهاند گرچه معاصر او هم
نبودهاند.
از دسته اول شاگردان او مىتوان اشخاص زير را نام برد:
خرقى كه جاده خرقى به نقل النديم در مدينه منسوب به اوست ،و شرح حالى از او پيدا نكرديم.
ابن عياض مصرى ،ابو العباس احمد بن محمد بن سليمان مصرى كه النديم دربارهاش گفته است :مىگويند كه كتاب االفصاح
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تأليف ابن عياض مصرى است.
اخميمى ،عثمان بن سويد ابو حرى اخميمى منسوب به اخميم قريهاى از دهات مصر
فالسفه شيعه ،متن ،ص226 :
است و كتابى به نام صرف التوهم عن ذى النون المصرى دارد.
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اما دسته دوم از شاگردان او كه از تأليفات او استفاده كردهاند به شرح زيرند:
ابو بكر محمد بن زكرياى رازى كه در كتابهاى خود در صنعت شيمى مىگويد :استاد ما ابو موسى جابر بن حيان چنين گفت.
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ابو االصبع بن تمام عراقى.
مؤيد الدهين طغرايى ،ابو اسماعيل حسين بن على بن محمد اصفهانى كه به سال  513ه كشته شد.
محمد بن امين تميمى كه كتاب حل الرموز فى كيميا از اوست.
امام ابو الحسن على صاحب الشذور.
جلدكى على بن محمد بن ايدمر جلدكى يا جلدقى منسوب به جلدك ،قريهاى در دو فرسنگى طوس ،متوفى به سال  762هجرى.
جلدكى مؤلف كتابهايى به نامهاى المصباح فى علم المفتاح ،انوار الدرر فى ايضاح الحجر ،نتايج الفكر فى علم الحجر ،االختصاص
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 -- 536كتاب االمام الصادق تأليف ابو زهره ،ص 101
 - 537الفهرست ،ص 506
 - 538الفهرست ،ص 505
 - 539همان كتاب ،ص 600

و نهاية -المطلب فى شرح المكتس ب كه در موضوع طال نوشته شده است و معلوم نشده است كه نويسنده متن كتاب (المكتسب)
كيست.
جلدكى در ديباچه كتاب المصباح خود بعد از آنكه نام خالد بن يزيد استاد شيمى را برده چنين آورده است ...« :پس از او استاد
بزرگ جابر بن حيان است و او استادى عظيم -الشأن بود .او استاد همه كسانى است كه بعدها به اين دانش و صنعت شريف آشنا
شدند ،ولى جابر علم خود را در كتابهاى متفرق و پراكنده آورده است؛ ازاينرو هركس بر بسيارى از كتابهاى او آگاهى يافته
باشد و به عالوه از فهم و اشراق نيز برخوردار باشد به اندازهاى كه براى او مقدر شده است به اسباب وصول به اين دانش
مىرسد  ...من از سخنان جابر در باب «اعظم و اكبر و اصغر» تعجب مىكردم و گمان مىكنم اين از جمله رموز اوست .سپس
اشارات و عبارات و روشهايى متناقض با آنچه در اين راه مىدانيم در كتابهاى خالد بن يزيد ديدم و هنوز از اين تناقضگويى در
حيرت و شگفتم .و تاكنون برايم ثابت نشده است كه سرب به طال برگردد مگر در «اكسير وسط» همچنان كه در برهان 541بدان
تصريح شده است و اينكه بدون دخالت «اكسير حق» كه در كتاب برهان نيز بدان تصريح شده است به نقره تبديل شود .پس براى
طلب علم از بزرگان و رجال اين صنعت به مسافرت پرداختم و همه جا را گشتم و بيش از يك هزار كتاب از جابر بن حيان
542
جمعآورى كردم »...
فالسفه شيعه ،متن ،ص227 :
مجريطى ،يعنى حكيم سلمة بن احمد مجريطى ،صاحب كتاب غاية الحكيم و ديگر كتابهاى مشهور و متوفى به سال  390هجرى
كه در همان كتاب غاية الحكيم پس از آنكه از مهارت ابو بكر رازى در علم طلسمات ياد كرده چنين گفته است« :اما دانشمندى كه
در اين صنعت به طور كامل برترى و برجستگى داشت و بر همه مقدم بود ،شيخ اجل ابو موسى جابر بن حيان صوفى نويسنده و
مؤلف كتاب المنتخب در صنعت طلسمات و كتاب الطلسمات -الكبير است كه آن را در پنجاه مقاله نوشته و نيز كتاب المفتاح فى
صور الدرج كه مشتمل است بر هزار و اندى باب 543و در آن كتاب اعمال عجيبى را بيان كرده است كه هيچكس در آنها بر او
سبقت نگرفته و اگر كتاب بزرگ او را در طلسمات ببينى چه خواهى گفت ،چون جابر در آن كتاب علومى را گرد آورده است كه
ديگران نسبت بدان بر يكديگر بخل مىورزيدند و حتى به گوش آنها نيز نخورده بود از قبيل طلسمات و صور و خواص آنها و
افعال ستارگان و طبايع و تأثيرات آنها .آرى ابو موسى جابر بن حيان پايهگذار علم ميزان است و هموست كه اين علم را پس از
آنكه بر مردم پوشيده شده بود آشكار ساخت و با اينكه بين من و او فاصله زمانى زيادى هست من به راستى خود را شاگرد او
544
مىدانم».
ابو على بن مسكويه متوفى به سال  421هجرى .ابو حيان توحيدى ،آنجا كه از ابن مسكويه سخن مىگويد ،چنين آورده است:
545
«ابن مسكويه شيفته كتابهاى ابو زكرياى رازى و جابر بن حيان بود».
افكار جابر
موضوع قابل مالحظه اين است كه جابر بن حيان در موضوع تجربه و آزمايش گامى فراتر از يونانيان برداشت و تجربه را
اساس كار قرارداد و آزمايش و تجربه را عنصر فعالى در تكوين نظريه علمى دانست و به نظريه و انديشه تنها اعتماد نكرد و
شايد او در عالم اسالم نخستين دانشمندى است كه از اين راه و روش استفاده كرده است و او خود در اينباره مىگويد« :مالك و
پايه اين صنعت عمل است و كسى كه عمل نكند و تجربه به كار نبرد هرگز به چيزى دست نخواهد يافت» و در جاى ديگر
مىگويد« :اصل از طبايع گرفته شده است نه از چيزهاى ديگر و اگر كسى بخواهد طبايع را بشناسد بايد ميزان آن را بداند ،چون
اگر ميزان آن را بداند به تمامى جزئيات و چگونگى تركيب آنها آگاه خواهد شد ،البتهه
فالسفه شيعه ،متن ،ص228 :
راه به دست آوردن اين ميزان پشتكار و تجربه است .هركس آزمايش كند او را ،به حق ،بايد دانشمند دانست و آنكه آزمايشگر
نيست او را نبايد دانشمند شمرد و در فضيلت تجربه ،در كليه صنعتها همين بس كه صنعتگر در سايه تجربه ماهر مىشود و فرد
بىتجربه از كار بركنار مىماند.

 - 540الذريعة ،ج  ،2ص 426
 - 541البرهان يكى از كتابهاى جابر بن حيان است.
 - 542الروضات ،ص 157 -156
 - 543الروضات ،ص 157 -156
 - 544اعيان الشيعة ،ج  ،15ص 130 -129
 - 545معجم االدباء ،ج  ،5ص 6

چيزى كه ما را به شگفتى وامىدارد اين است كه جابر بن حيان طريقه جديدى در استنباط مطالب و استخراج نتايج به ما نشان
داده است كه به روش جديد علوم و منطق تطبيقى نزديكتر است ،چه هدفش تطبيق دادن فكر با موضوعات خارجى و مطابقه
عقل با جهان خارج است ،برخالف منطق صورى ارسطويى ،كه هدفش تطبيق فكر با خود فكر است و اين همانست كه از
تعريفى كه ارسطو از منطق كرده است (محافظت فكر از خطا) 546يعنى مصون داشتن فكر از اشتباه در تفكر ،به دست مىآيد .در
اين منطق سنتى غالبا فكر متوجه به خود مىشود ،و جز كلياتى را كه بيرون از مغز متفكران آن نيستند در بر نمىگيرد و شامل
جزئيات نيست و با واقعيت اشياء هم ارتباط مستقيم ندارد ،بههمينجهت فايده مطلوبى كه از منطق تطبيقى به دست مىآيد در
منطق ارسطويى وجود ندارد و معلوم است كه پيشرفت علوم در عصر حاضر فقط نتيجه آن است كه دانشمندان از روشهاى
منطق تطبيقى استفاده كردهاند ،برخالف منطق يونانى كه تاكنون ما را به هيچيك از اكتشافات علمى نرسانده است ،مثال تبديل
فلزى به طال در نظر بسيارى از فالسفه از قبيل كندى و ابن خلدون ،عقال و با اتكاء بر منطق ارسطويى محال مىنمود ،ولى
امروزه به طورى كه قبال اشاره كرديم ،اين كار به وسيله شكافتن اتم امكانپذير شده است.
ما در نظريات جابر بن حيان ريشههايى از منطق تطبيقى را مىيابيم و آنجا كه از قياس و استدالل و استنباط انتقاد مىكند اين
مبانى جلوهگر مىشود .وى مىگويد قياس بر سه قسم است :قياس مجانست ،قياس بر مجراى عادت و قياس از آثار ،و به عنوان
انتقاد از قياسى كه از طريق مجانست ،بين قياس شده و قياس گرفته ،به دست مىآيد چنين گفته است.
«مثال داللت مجانسهاى كه از طريق نشان دادن نمونه حاصل مىشود بدينترتيب است كه شخصى نمونهاى را به ديگرى نشان
مىدهد تا بگويد تمامى آن چيز مثل همين نمونه است 547.داللت مجانست اگر بدين كيفيت باشد داللتى ثابت و صحيح است ولى
جمعى از اهل نظر از اين راه ،استدالل بر چيزى كردهاند كه اين داللت بالضروره بر آن صدق نمىكند ،مثال وجود امرى را در
نمونهاى اثبات كردهاند و خواستهاند براى چيز ديگرى كه از جنس
فالسفه شيعه ،متن ،ص229 :
همان نمونه است خواص و مزاياى بيشترى ثابت كنند .اين داللتى غير اضطرارى (ال بالضروره) است كه در همه احوال صادق
نيست بدين تقريب كه وجود اين نمونه وجود چيزى از همان جنس را كه حكم طبيعت و جوهر آن حكم همان نمونه باشد
(بالضروره) ايجاب نمىكند.
منانيه 548در اين باب استداللى كرده و گفتهاند اينك كه در اين عالم نور و ظلمت و خير و شر و حسن و قبح وجود دارد واجب
مى آيد كه در خارج از اين عالم نيز اين امور يعنى نور و ظلمت و ديگر چيزهايى كه گفته شد وجود داشته باشند تا كلياتى (براى
اين مصاديق خارجى كه در اين عالم وجود دارند) به شمار آيند.
اين استدالل درست نيست مگر اينكه ثابت كنند كه هرآنچه در اين جهان وجود دارد اجزاء و بعضهايى (از مصاديقى كلى) است.
پيش از اثبات اين مطلب استدالل آنان بالضروره امرى را ايجاب نمىكند ،زيرا ممكن است آنچه در اين عالم از آن نمونهها وجود
دارد به صورت اجزاء و ابعاض نبوده ،بلكه خود همان كليات باشد ،در اين صورت چنين داللتى( ،قياس مجانست) ،صحيح
نيست».
و در انتقاد از قياسى كه مبتنى بر عادت است مىگويد« :اما قياسى كه از راه عادت باشد نمىتواند مفيد علم يقين واجب ضرورى
برهانى شود ،بلكه علمى اقناعى است كه فقط مطلب را اولى و شايستهتر جلوهگر مىسازد ،ولى به كار بردن اين نوع از استدالل
و اعتقاد به اينكه چنين قياسى بيشتر اهميت دارد و رجحان آن بر دو قسم ديگر قياس( ،منظور ،قياس بالمجانسه و قياس به آثار
است) .به نظر درست نمىآيد زيرا معناى قياس ،استقراء نظائر و استشهاد به آنها براى امر مطلوب است .و اين باب مناسب با
برهان است و چه بسا كه مقابل آن و مدلولش مخالف با مدلول برهان باشد البتهه قوت و ضعف استقراء بستگى به كمى و فزونى
نظائر و امثال متشابه دارد ،ازاينرو برخى پنداشتهاند كه از راه استقراء مىتوان به علم برهانى يقينى رسيد .بشرط آنكه حتى در
يك مورد نيز مخالف آن ديده نشود .ما ازاينپس بهطور كامل درباره اين نوع از برهان سخن خواهيم گفت زيرا به شناخت كيفيت
اين استدالل سخت نيازمنديم ،چه در اين صنعت (شيمى) و چه در علوم ديگر  ...گرچه از اين نوع استدالل علم قطعى يقينى به
دست نمىآيد و فقط نشاندهنده ارتباط بين غايب و محسوس به شمار مىرود ،يعنى براساس گمان و تصور نفس از روى آنچه
ديده شده است بر آنچه ديده نشده استدالل مىشود ،چون سزاوار است كه امور بر مبناى مشابهت و همانندى در نظامى واحد
جريان يابد .ازاينرو مردم در كارهاى خود بر مبناى گمان و تصور عمل مىكنند و آن را چون امرى يقينى فرض مىكنند ،حتى
اگر حادثهاى در روزى اتفاق افتد،
فالسفه شيعه ،متن ،ص230 :
 - 546بنابراين تعريف ،منطق وسيلهايست قانونى كه مراعات آن انديشه را از خطا باز مىدارد .ويراستار
 - 547مشت نمونه خروار است.
 - 548مانويان.

انتظار وقوع چنان حادثه اى را در همان روز از سال بعد داريم و اگر در آن روز از سال بعد همان حادثه باز اتفاق افتد مردم
تقريبا مطمئن مىشوند كه در سال سوم هم روى خواهد داد و اگر ده بار تكرار شود تقريبا شكى براى مردم باقى نمىماند كه
همهساله آن حادثه پيش خواهد آمد».
جابر پس از آنكه از تعاقب زمانها و فصلها صحبت مىكند دراينباره چنين مىگويد« :تصور مىكنم كه اين مقدمه صحيح نيست
زيرا هيچوقت اين مطلب پذيرفتنى نيست كه تابستانى بيايد و پس از آن پاييز نيايد و يا پيش از آن بهارى نباشد».
جابر در بيان اخير خود نظريه غزالى را در نفى سببيت و مسببيت به ياد ما مىاندازد كه هرآنچه گمان مىرود سبب يا مسبب
است ،در حقيقت مقارنهاى بيش نيست كه بين آن دو پيش آمده است و چه بسا كه الزم و ملزوم يكديگر نباشند ،مثال سوختن پنبه
بواسطه تماس آتش با آن ممكن است بر وفق عادت باشد و گرنه ممكن است پنبه بدون آنكه آتش به آن برسد بسوزد 549و در همه
چيزها اين مطلب صدق مىكند و سبب حقيقى خداى متعال است.
همچنين جابر بن حيان به نقد قياسى كه از روى آثار به عمل مىآيد مىپردازد و مىگويد« :مثال آن اين است كه بگوييم :ممكن
نيست مولودى به دنيا بيايد كه مثل ديگر مواليدى كه ديدهايم نباشد در صورتى كه اين نظر وقتى صحيح است كه تمام موجودات
را ديده باشيم و علم ما به همه آنها احاطه داشته باشد و چون چنين علمى نداريم ممكن است موجوداتى باشند كه وضع و حكم آنها
مخالف با حكم و وضع آنچه ديدهايم باشد زيرا بهطور قطع ما قدرت احاطه علمى به تمام موجودات را نداريم».
بنابراين كسى نمىتواند به حق ادعا كند كه در گذشتهها چيزى جز به منوال آنچه ديدهايم وجود نداشته است و يا هرآنچه در گذشته
بوده و در آينده خواهد آمد همه مانند چيزهايى
فالسفه شيعه ،متن ،ص231 :
است كه هماكنون وجود دارد ،چون اين روش كليت ندارد ،به عالوه ادعاكننده خود ،قاصر و جزئى و از لحاظ زمان مشاهده و
حواس ،محدود و متناهى است  ...در جهان سرزمينها و مردمانى وجود دارند كه مثال تمساح را نديدهاند پس اگر كسى آن مردمان
را از وجود چنين حيوانى ،كه فك فوقانى خود را در موقع غذا خوردن مىجنباند آگاه كند ،به موجب اين استدالل مىتوانند سخن
او را نپذيرند و چنين چيزى را ممكن ندانند؛ و همچنين در دنيا كسانى هستند كه جذب آهن توسط مغناطيس يا چيزهايى ديگر از
اين قبيل را نديدهاند و الزمه پذيرفتن اين استدالل اينست كه چون كسى اثر مغناطيس را نديده و يا از كسى نشنيده باشد بتواند در
مقام انكار آن برآيد و همچنين الزم مىآيد كه بسيارى از مردم -مثل اينان كه بدانها اشارت شد -از ادراك بسيارى از چيزها بعلت
آنكه آنها را نديدهاند محروم بمانند .پس كسى حق ندارد منكر چيزى بشود ،به دليل اينكه مانندش را قبال نديده است ،بلكه بايد در
پذيرفتن آن ترديد كند تا دليلى بر وجود يا عدمش بيابد.
همچنين به كسى كه معتقد به قدم عالم و دهرى مذهب است و عالم را حادث نمىداند ،به دليل آنكه او خود ،يا ديگرى آغاز
آفرينش و پيدايش آن را نديده است ،بايد گفت« :تو كه با اين مطلب مخالفتى ندارى كه پيدايش بشر مدتها پس از آغاز پيدايش
جهان بوده است همچنين وجود شهرى يا قصر و كاخى را كه كسى ابتداى بناى آن را نديده است قبول مىكنى پس چرا به قديم
بودن آن كاخ معتقد نمىشوى؟ درحالىكه به همان دليل كه قدم عالم را اثبات مىكنى بايد قديم بودن آن كاخ را نيز بپذيرى .اگر در
جواب بگويد :من آن شهر يا آن كاخ را گرچه نديدهام و از كسى خبر ساختن آن را نشنيدهام ،ولى مىدانم كه از پيش آن را
ساختهاند زيرا ديدهام كه مثل آن را مىسازند ولى نديدهام كه عالمى را بسازند تا قبول كنم كه اين عالم نيز ساخته شده است؛ در
اين صورت بايد به او گفت اين عين همان حرفى است كه ما مىگوييم و تو بگو از كجا دانستى و چگونه بر تو ثابت شد كه آنچه
را كه مىبينيم و شبيه و مانندى نيز دارد ،موجود است و هر چيزى را كه نبينيم و مانند و نظيرى نيز نداشته باشد موجود نيست؟
زيرا ظاهر و آشكار شده است كه تو و كسانى چون تو از مشاهده جميع موجودات قاصريد و ممكن است كه بيشتر موجودات عالم
از موجوداتى باشند كه ما نديدهايم.»550

 - 549در مبحث احتراق در فيزيك از نقطه احتراق سخن مىرود و آن نقطه اى است كه ميزان حرارت القايى يا خودبخودى ماده قبل از
احتراق به جايى مىرسد كه سوختن روى مىدهد و اين امر در توده كاه و علف خشك و درختان پوسيده و كهن ،و عدل پشم و پنبه مخصوصا
اگر پارچه آغشته به روغنى نزديك آنها باشد در مجاورت آفتاب صورت مىگيرد و تجربه اين امر را نشان داده است .البتهه تعبير علمى
احتراق آن است كه چون حرارت به ميزان نصاب مطلوب برسد خواه به صورت شعله يا جرقه و يا بدون آنها احتراق( يعنى اكسيده شدن
سريع و انرژىزاى جسمى كه ميل تركيب با اكسيژن دارد) روى مىدهد بنابراين آنچه موجب سوزاندن پنبه مىشود در واقع حرارت است نه
تماس آتش يا شعله كه يكى از مظاهر آن است .بدينترتيب سببيت حرارت براى سوزاندن به قوت خود باقى است ،البتهه اين امر مغايرتى با
سببيت حقيقى ذات واجب كه مسبب االسباب است ندارد.
جابر نيز مخالف اين معنى نيست و فقط قياس مبتنى بر عادت را كه سببيت از آن استنباط مىشود نقادى كرده و موارد قوت و ضعف آن را با
منطق تطبيقى نشان داده است و مثل غزالى منكر سببيت جزئى نيست .ويراستار
 -- 550كتاب ملهم الكيمياء ،ص 149 -144

شايد شما خواننده هم مثل من ،در خالل كلمات جابر به برخى از ريشههاى بارز و ظاهر منطق تطبيقى توجه كرده باشيد كه او
ضمن انتقاد از قياس ،به تصحيح افكار و آراء مغلوط مىپردازد و با اين عمل خود ،فكر را به مجراى نوينى سوق مىدهد و از
واقعيات
فالسفه شيعه ،متن ،ص232 :
و حقايق در اين راه استمداد مىجويد و با اين كار در رديف كسانى از قبيل فرانسيس بيكن و رنه دكارت و غيره كه روشهاى
علوم جديد را پىريزى كردهاند ،قرار مىگيرد.
البتهه آنچه جابر به منظور پىريزى منطق تطبيقى بيان مىكند در مقابل آنچه واضعان منطق تطبيقى در برنامههاى علوم جديد
عرضه كرده اند چيزى قابل توجه و چندان مهم نيست ولى اين نكته را ناديده نبايد گرفت كه اهميت آراء و نظريات جابر با در
نظر گرفتن زمان و عصر او فوقالعاده قابل توجه است .چه در آن روزگار علوم به مرحله كنونى نرسيده و هنوز در حال تكوين
و پيدايش بود و دانشمندان آن زمان گرفتار منطق ارسطو و علوم يونانيان بودند.
آثار جابر
بىشك جابر بن حيان يكى از پركارترين دانشمندان است و در غالب علوم و معارف تأليفاتى بسيار دارد .كثرت تأليف او داللت
بر قدرت زنده فوقالعاده او مىكند به طورى كه نظير او را كمتر مىتوان يافت.
گرچه در صحت انتساب اين آثار به جابر ترديد شده است ولى دليلى در دست نيست كه انتحال و ساختگى بودن اين تأليفات را
برساند مخصوصا كه تصريحات بسيارى از دانشمندان ،انتساب اين آثار را به او تأكيد مىكند و دليلى قانعكننده در رد اين انتساب
نداريم.
و تنها شك و ترديد در امرى بدون اينكه مستند به دليلى آشكار و قانعكننده باشد قابل توجه و اعتناء نيست .ازاينرو مىتوان
صحت انتساب غالب آن آثار را به جابر به علل زير تأييد كرد:
 -1كسانى از قبيل النديم و مجريطى و رازى كه در دورانى نزديك به عصر جابر مىزيستند اين آثار و تأليفات را به او نسبت
دادهاند.
 -2عدهاى از كسانى كه زمانشان قريب به زمان جابر بود به شرح برخى از آثار او پرداختهاند از قبيل ابو بكر رازى كه كتاب
االس او را به شعر درآورده و همچنين كتاب االنثيين او را شرح كرده است و شلمغانى معروف به ابن ابى عزاقر و ابو قران
نصيبى كه هريك جداگانه كتاب الرحمة او را شرح كردهاند.
 -3به طورى كه كراووس مىنويسد رسالههاى جابر از لحاظ اسلوب و استعمال لغات و از جهات ادبى به سبكى خاص نوشته
شده است و ارتباط و همبستگى اين رسالهها باهم بسيار زياد است مثال در هر رسالهاى به رساله ديگرش اشاره مىكند .اين
وحدت در سبك
فالسفه شيعه ،متن ،ص233 :
و وابستگى به حدى است كه نمىتوان برخى از اين آثار را ساختگى و مجعول و برخى را اصيل دانست مگر آنكه بگوييم تمامى
اين آثار از آن جابر نيست.
و چون يقين داريم كه قسمتى از اين آثار از قبيل كتاب الرحمه از جابر است و از طرفى هم اعتراف داريم كه رسالههاى او چون
حلقههاى زنجير به هم مرتبطند و يك واحد را تشكيل مىدهند ناچار بايد صحت انتساب كليه اين آثار را به جابر بپذيريم .با وجود
اين بايد گفت كه در فهرست كتابهاى جابر نامهاى مكرر يا اسامى متعددى براى يك تأليف آمده است و چه بسا كه برخى از
نامهاى رسائل و كتابهاى جابر در حقيقت نامها و عناوين فصول يك كتاب باشند ،نه نامهاى كتابهاى متعدد ،و شواهدى هم براى
تأييد اين نظر در دست است.

تأليفات جابر فراوان ،و از  3900رساله و كتاب متجاوز است 551كه در انواع علوم و معارف است ،از جمله فلسفه و مكانيك و
علم الحيل و نيرنگها و عزائم و صنايع و ادوات جنگى و هر دو رشته شيمى و نيز در زهد و موعظه و طب.
جابر  1300كتاب و رساله در علم الحيل (مكانيك) و  500كتاب در طب و  500كتاب در نقض بر فالسفه و كتابهايى در
مباحث علمى ديگر نيز دارد به عالوه كتابهايى در شيمى نوشته و بدان معروف شده است .نكته قابل توجه اينست كه بسيارى از
كتابهاى او به زبانهاى بيگانه ترجمه شده و بسيارى از آنها به چاپ رسيده است گرچه آثارى فراوان از جابر به صورت
دستنويس و مخطوط در كتابخانههاى شرق و غرب موجود است و البتهه خواننده هنگامى كه فهرست كتابهاى او را مىخواند به
خوبى درمىيابد كه آثار جابر در شيمى از ديگر آثار او چشمگيرتر است و همين آثار است كه او را مشهور ساخته و پيشواى
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بدون معارض در علم شيمى معرفى كرده است.
خوشبختانه كتب و رسالههاى جابر چندان از ميان نرفته و بسيارى از آنها موجود و در دسترس است كه برخى از آنها از قبيل
پانصد رساله او كه از امام صادق نقل كرده است ،در اروپا در هزار برگ به چاپ رسيده و قسمتى از آنها به صورت مخطوط
در كتابخانههاى شرق و غرب محفوظ مانده و باالخره بخشى از آنها به التين و فرانسه و زبانهاى ديگر ترجمه شده است و اگر
اين آثار از او باقى نمىماند وجود و شخصيت فوقالعاده جابر به صورتى
فالسفه شيعه ،متن ،ص234 :
موهوم و غير حقيقى درمىآمد چنانكه برخى از وراقان و علما به نقل النديم او را چنين تصور كردهاند.
استاد طوقان مىگويد« :بيشتر تأليفات جابر گم شده است و فقط هشتاد كتاب و رساله از او در كتابخانههاى عمومى و خصوصى
در شرق و غرب باقى مانده كه برخى از آنها به التين ترجمه شده و از مآخذ و منابع غربيان بوده است .چون غربيان از آثار
جابر در موضوعات طبيعى و طبى استفادهها كردهاند و كتابهاى او در پيدايش و تكوين مطالعات شيميايى غرب ارزشى بس
فراوان داشت ،مدرسه شيمى پرارزشى در غرب گرديده است ».يادگارهاى علمى جابر چه در شيمى و چه در علوم ديگر به
اندازهاى زياد است كه موجبات حيرت خوانندگان را فراهم مىسازد و عادتا فوق طاقت بشرى به شمار مىرود گرچه بسيارى از
اين تأليفات كوچك و كمحجم است و چه بسا كه از چند صفحه تجاوز نمىكند .و بنابراين توجيهى صحيح از تعداد گزاف تأليفات
او مىيابيم .بههرحال كارهاى جابر بسيار بزرگ و منحصر به فرد است و به همين علت است كه جابر -به حق -مقامى ارزنده
در ميان رجال علم و نوابغ تاريخى است و به بركت وجود همين آثار است كه دانشمندان ناچار به فضيلت او اعتراف كردهاند.
از كتابهاى جابر كتاب الجمع ،كتاب االستتمام و كتاب االستيفاء و كتاب التكليس او به التين ترجمه شده است .اين چهار كتاب و
كتابهاى ديگر او اثر بسيارى در ميان علما و فالسفه باقى گذاشته است تا جايى كه برخى از دانشمندان در اين تأليفات به آرائى
برخوردهاند كه به تصور نمىآمد در آن زمان ،يعنى در قرن نهم ميالدى ،از كسى چنان افكارى تراوش كند و همين امر است كه
ارزش و نفاست اين كتابها را ،چه از ناحيه علمى و چه از جهت شيمى ،مىرساند .با توجه به اين همه آثار ارزشمند اگر جابر را
يكى از بزرگان جهان دانش و معرفت و از مفاخر عالم انسانيت بشماريم چندان گزافهگويى نكردهايم ،زيرا او چنان آثارى از خود
به جاى گذاشته كه علماى اروپا را به اعتراف به فضل و نبوغ و فضل تقدم خود واداشته و عنايت و توجه دانشمندانى از قبيل
هولميارد و استابلتن و بارتجنن 553و ديگران را به خود جلب كرده است چون كوششهاى علمى او نسبت به دورانى كه در آن
مىزيست كوششهايى مترقى به شمار مىرفت.
ما در اينجا از تأليفات جابر آنچه را كه شرح شده يا در كتابخانههاى شرق و غرب موجود است يا آنهايى را كه ترجمه شده و يا
به چاپ رسيده است و نيز كتابهايى را كه در
فالسفه شيعه ،متن ،ص235 :
مدارك متعدد از آنها نام بردهاند ،ياد مىكنيم.
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 -1االسطقس االس االول.
 - 551پوشيده نيست كه منظور از« كتاب» فقط مجلدات قطور هزار و دوهزارصفحهاى جابر نيست .به يك نامه نيمصفحهاى كه اصطالحا«
مكتوب» است ،كتاب نيز اطالق مى شود و بسيارى از تأليفات جابر كه چنين رقم حيرت انگيزى را به وجود آورده از نوع همين مكتوبات و
رسالههاست چنانكه يك قلم پانصد رساله او مجموعا در هزار برگ به چاپ رسيده كه به نسبت ،هر رسالهاى از دو يا سه برگ در نمىگذرد.
ويراستار
 -- 552كتاب ملهم الكيمياء ،ص 58 -57
 - 553در اين فصل به كتاب الخالدون العرب تأليف استاد طوقان تكيه كردهايم.
 - 554استناد ما به فهرست النديم ،ص  500و ص  503و بر اعيان الشيعة ،ج  ،15ص  141 -130و الذريعة از اجزاء چاپشدهاش بوده
است.

 -2االسطقس االس الثانى.
 -3الكمال ،اين سه كتاب را براى برامكه نوشته است و هر سه كتاب در سال  1891ميالدى در هند بهطور افست چاپ شده
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است و محمد بن زكرياى رازى كتاب االس جابر را به شعر درآورده است.
 -4كتاب الواحد الكبير.
 -5كتاب الواحد الصغير ،كه آن را الواحد الثانى هم گفتهاند از اين دو كتاب دو نسخه در كتابخانه ملى پاريس موجود است.
 -6البيان ،يكى از رسالههاى جابر است كه هولميارد آن را انتشار داده است.
 -7النور ،اين كتاب و البيان در سال  1891در هند بهطور افست چاپ شده است.
 -8الزئبق ،برتيلو نويسنده فرانسوى دو كتاب به نام زئبق شرقى و ديگرى زئبق غربى منسوب به جابر را كه در كتابخانه ليون
بود به چاپ رسانده است.
 -9الشعر ،يك نسخه از اين كتاب در موزه انگلستان موجود است.
 -10االحجار ،كه به سال  1891ميالدى در هند به طريقه افست چاپ شده است.
 -11الدرة المكنونة ،در موزه انگلستان نسخهاى خطى به اين اسم در ضمن تأليفات جابر موجود است.
 -12االستيفاء ،اين كتاب با كتاب الجمع و االستتمام و التكليس يكجا به التين ترجمه شده است.
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 -13كتاب الشمس ،يعنى طال .اسماعيل مظهر مىگويد :تصور مىرود كه اين كتاب مختصرى از كتاب االحجار السبعة است و
جلدكى در نهاية المطلب از آن نام برده و يك نسخه از آن در كتابخانه ملى پاريس موجود است.
 -14التدابير ،تهرانى در الذريعة مىگويد :يك نسخه از اين كتاب در خزانه آصفيه به شماره  57در رديف كتابهاى شيمى موجود
است و اولش اين است« :الحمد هّلل رب العالمين كثيرا كما هو اهله  »...و آن را در كتاب معروف به استيفاء االول آوردهايم و اين
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كتاب دوم در تدابير است و كتاب نخست ،نيازمند بدين كتاب است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص236 :
 -15االسرار ،و شايد اين كتاب همان كتاب سر االسرار است ،نسخهاى از آن در موزه انگلستان موجود است .در فهرست
كتابهاى جابر به كتابى بنام (سفر االسرار) برمىخوريم و شايد تصحيف سر االسرار باشد.
 -16التركيب الثانى ،يك نسخه از اين كتاب در كتابخانه ملى پاريس موجود است.
 -17الخواص ،يك نسخه خطى از اين كتاب ،در كتابخانه موزه انگلستان موجود است.
 -18التذكير ،يك نسخه خطى آن به همين عنوان ضمن تأليفات جابر در موزه بريتانيا موجود است.
 -19االستتمام ،طغرايى قسمتهايى از آن را نقل كرده همچنين جلدكى در كتاب نهاية -المطلب از آن ياد كرده است .اين كتاب در
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سال  1672ميالدى به التين ترجمه شده است.
 -20الروضة ،جلدكى در جزء دوم كتاب نهاية المطلب از اين كتاب ياد كرده است.

 - 555عيون االنباء ،ج  ،2ص 359
 - 556الخالدون العرب ،ص 24
 - 557الذريعة ،ج  ،4ص 16 -15
 -- 558روزنامه الجمهورية المصرية شماره  ،12شباط سال  1958ميالدى مقاله استاد رشدى صالح.

 -21السبعة ،در كتاب تاريخ الفكر العربى كتابى به نام السبعين آمده است كه در موزه انگلستان موجود است و شايد يكى از اين
دو نام تصحيفى از ديگرى و يا دو كتاب جداگانه باشد.
 -22خمسة عشر ،يك نسخه از آن در كتابخانه دانشگاه تربنتى در آكسفورد موجود است.
 -23الوجيه ،به نقل از تاريخ الفكر العربى نسخهاى از الوجيه در موزه انگلستان وجود دارد و به التين نيز ترجمه شده و مكررا
به چاپ رسيده است.
 -24المنافع ،در كتابخانه برلين كتابى خطى به نام كتاب منافع االحجار موجود است.
 -25االيضاح ،كه به سال  1891ميالدى در هند بهطور افست چاپ شده است .جابر در اين كتاب مطالبى را كه حكما بهطور
رمز در اين زمينه بيان كردهاند تا نادانان را از فرا گرفتن اين دانش باز دارند ،توضيح داده است .اين رساله كوچك و مختصر
در پنج صفحه است .دو نسخه از آن در كتابخانه آصفيه در ضمن كتابهاى شيمى به شمارههاى  88و  59ثبت شده و اولش اين
است« :الحمد هّلل القوى المنان ذى الغزة و السلطان» .در اين رساله به بررسى و سنجش عقايد قدما پرداخته و در مورد تكوين
فلزات با ارسطو مخالفت كرده و معتقد شده است كه نظر ارسطو با توجه به بسيارى از تجربهها درست نيست و ازاينرو از
پيروى كردن از نظريه ارسطو عدول كرده و آنچنان كه با حقايق علمى معروف آن روز بيشتر توافق داشته باشد مطلب را بيان
كرده است .اين تعديل را جابر در كتاب افصاح خود توضيح داده و به نظريه تازهاى در پيدايش و تكوين فلزات رسيده است كه تا
قرن هجدهم ميالدى
فالسفه شيعه ،متن ،ص237 :
همچنان مورد عمل بوده است.
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اين كتاب را بنام االفصاح و االيضاح هم ناميدهاند .النديم مىگويد اين كتاب منسوب به احمد بن محمد بن سليمان مصرى معروف
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به ابن عياض شاگرد جابر است.
 -26مصححات سقراط ،يك نسخه از اين كتاب در كتابخانه بودلين موجود است.
 -27مصححات افالطون ،كه يك نسخه از آن در كتابخانه راغب پاشا در استانبول موجود است.
 -28الضمير ،يك نسخه از آن در كتابخانه ملى پاريس موجود است .جلدكى در جزء دوم نهاية المطلب آن را به نام كتاب الضمير
فى خواص االكسير آورده است.
 -29الموازين ،كه برتيلو آن را از روى نسخهاى كه در ليدن بود چاپ كرده است.
 -30شرح المجسطى ،كه از روى نسخهاى خطى در دانشگاه كوريس كرستى در آكسفورد و نسخه ديگرى در كتابخانه بودلين و
نسخه سومى در كتابخانه دانشگاه كمبريج به التين ترجمه شده است.
 -31الجاروف ،كتابى كه -به نقل النديم -متكلمان به نقض و رد آن برخاستند و گويند اين كتاب منسوب به سعيد بن عياض
مصرى شاگرد جابر است.
 -32كتاب الملك در صنعت شيمى و تبديل فلزات به طال ،كه برتيلو آن را از روى نسخه موجود در ليدن چاپ كرده است و
نسخه ديگرى به همين نام در كتابخانه ملى پاريس وجود دارد كه با اين نسخه اختالف دارد و اين دو نسخه با نسخه سومى از
همين كتاب كه بهطور افست به سال  1891ميالدى در هند چاپ شده است اختالفهايى دارند و ازاينرو مىتوان گفت كه كتاب
مزبور از چند كتاب همنام تشكيل شده است.
 -33الرياض ،يك نسخه از اين كتاب در كتابخانه بودلين و نسخه ديگرى در موزه انگلستان موجود است.
 -34االركان االربعة ،جابر در كتاب نار الحجر خود از اين كتاب نام برده است.
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اسماعيل مظهر مىگويد :به نظر مىرسد كه اين كتاب همان كتاب الركن است كه قبال بدان اشارت شد و قسمتهايى از اين كتاب
در بخش هفتم از كتاب رتبة الحكيم ابو القاسم سلمة بن احمد مجريطى نقل شده است.
 -35ارض االحجار ،اسماعيل مظهر مىگويد برتيلو آن را از روى مجموعهاى در ليدن چاپ كرده است و نسخهاى از آن در
كتابخانه ملى پاريس موجود است.
 -36الحدود كه يك نسخه از آن در كتابخانه قاهره موجود است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص238 :
 -37كشف االسرار و هتك االستار ،نسخهاى از آن در موزه بريتانيا و نسخه ديگرى از همين كتاب در كتابخانه قاهره موجود و
در لندن نيز به چاپ رسيده است.
 -38رسالهاى در شيمى ،كه نسخهاى از آن در كتابخانه قاهره هست.
 -39كتاب فى علم الصنعة االلهية و الحكمة الفلسفية ،كه يك نسخه از آن در كتابخانه قاهره موجود است.
 -40خواص اكسير الذهب ،يك نسخه از اين كتاب در كتابخانه ملى پاريس موجود است و به انگليسى نيز ترجمه شده است.
 -41المقابلة و المماثلة ،يك نسخه از آن در كتابخانه برلن موجود است.
 -42الرحمة ،برتيلو اين كتاب را از روى نسخهاى موجود در كتابخانه ليدن به چاپ رسانيده است و گفته مىشود اين كتاب چاپ
ّللا محمد بن يحيى است و قسمتهايى از مطالب جابر را در آن آورده است زيرا مؤلف در چند جاى همين كتاب
شده تأليف ابو عبد ه
نام خود را برده است.
 -43الرحمة الصغير ،برتيلو آن را چاپ كرده و يك نسخه از آن در كتابخانه ملى پاريس موجود است و در هند به سال 1891
ميالدى به طريقه افست چاپ شده است.
شلمغانى معروف به ابن ابى العزاقر كه در سال  322هجرى كشته شد و ابو قران از اهالى نصيبين 561و ابو بكر رازى ،هريك
562
جداگانه ،آن را شرح كردهاند.
 -44التجميع ،برتيلو اين كتاب را از روى نسخهاى موجود در كتابخانه ليون به چاپ رسانده است.
 -45التجريد كه ،به سال  1891ميالدى در هند به طريقه افست چاپ شده است.
جابر خود مىگويد اين كتاب را پس از  112كتاب ديگر تأليف كرده است .اين رساله يكى از سلسله كتابهاى او در علم الميزان
به شمار مىرود.
 -46السهل ،يك نسخه از آن در موزه بريتانيا موجود است.
 -47الصافى يك نسخه از آن در موزه بريتانيا موجود است.
 -48االحراق.
 -49التلخيص.
 -50االبدال.
 -51زهر الرياض ،اين چهار كتاب را جلدكى به جابر نسبت داده است.
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 -52االصول ،يك نسخه از آن در موزه بريتانيا موجود است و به التينى ترجمه شده
فالسفه شيعه ،متن ،ص239 :
است.
 -53شرح كتاب الرحمة.
 -54صبح النفوس ،جلدكى در جزء دوم از كتاب نهاية المطلب از اين كتاب نام برده است.
 -55كتاب العفو ،طغرايى از اين كتاب نام برده و يك نسخه از آن در موزه انگلستان موجود است.
 -56كتاب الراحة ،كه آن را نيز طغرايى نام برده است.
 -57السر المكتوم ،كه آن را نيز طغرايى ذكر كرده است.
 -58العوالم ،يك نسخه از آن در كتابخانه ملى پاريس موجود است.
« -59الخارصينى» يا الخار الصينى من المعادن ،كه مىرساند خارصينى 563تركيبى از زنگ و آهن است .يك نسخه از آن در
كتابخانه ملى پاريس هست.
 -60االيجاز.
 -61الحروف.
 -62الكبير ،از اين سه كتاب نسخههايى در كتابخانه ملى پاريس موجود است.
 -63نار الحجر ،يك نسخه از آن در كتابخانه ملى پاريس موجود است ولى برتيلو از روى نسخه كتابخانه ليون آن را به چاپ
رسانده است.
 -64كتاب االنثيين ،اين كتاب را رازى به شعر برگردانده است.
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 -65كتاب رسائل جعفر الصادق (ع) ،اين كتاب مشتمل بر پانصد رساله و در هزار صفحه است كه دوبار در اروپا چاپ شده و
در كشف الظنون نيز آمده است.
 -66الجفر االسود ،تهرانى در كتاب خود الذريعة ،ج  ،5ص  120چنين مىنويسد:
ظاهرا اين كتاب از آن پانصد رسالهايست كه امام (ع) بر جابر امالء فرموده است يا شرح يكى از آنهاست ،زيرا در اولش نوشته
ّللا الى
است «حديث (جفر) با شرح و بيان آن بنا بر آنچه از امام جعفر (ع) شنيده است» و اول آن چنين است« :اعلم وفقك ه
ّللا على سيدنا محمد و آله الطيبين
طاعته و الهمك الحكمة و الرشد» و آخرش چنين است« :و ال يظهر فى االرض الفساد و صلى ه
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الطاهرين و سلم و الحمد هّلل وحده».
 -67الجفر الصادق ،تهرانى در الذريعة 566از كتاب ادب الكاتب ابن قتيبه چنين نقل
فالسفه شيعه ،متن ،ص240 :
كرده است« :كتاب جفر را جعفر بن محمد الصادق نوشته است» .شايد اين همان كتاب سابق باشد كه آن را بر جابر بن حيان
امالء فرموده است و شايد كتاب ديگرى باشد.
 - 563خارچينى ماده سخت و صلب كه مردم چين از آن آئينه سازند .فرهنگ نفيسى -.م.
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 -68جنات الخلد فى تدبير الحجر ،تهرانى در كتاب خود به نقل از كتاب تذكرة النوادر چنين نوشته است« :نسخهاى از اين كتاب
در كتابخانه آصفيه به شماره  59ضمن كتابهاى شيمى موجود است و نيز گويد يك نسخه ناقص ديگر هم در كتابخانه ميرزا محمد
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تهرانى وجود دارد .اين كتاب را النديم ذكر نكرده است.
 -69الجامع فى اسطرالب ،مجريطى متوفى به سال  390به نقل تهرانى 568در كتاب غاية الحكيم گويد اين كتاب جامع ،در
اسطرالب علمى و عملى و مشتمل بر هزار و اندى باب است و جابر در اين كتاب اعمال عجيبى را بيان كرده است كه كسى بر
او پيشى نگرفته بود.
 -70اسرار الكيمياء ،كه به نقل صاحب الذريعة به چاپ رسيده است.
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 -71التصحيح فى علم الصنعة ،در تبديل فلز به طال .نام اين كتاب نيز در الذريعة آمده است.

570

 -72اسرار الكيمياء ،تهرانى در الذريعة از اين كتاب نام برده و از كتاب اعالم زركلى نقل كرده كه اين كتاب به چاپ هم رسيده
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است .شايد اين كتاب همان كتاب اصول الكيمياء جابر باشد.
 -73كتاب السموم ،كه يكى از مشهورترين كتابهاى جابر بن حيان است و در مجله المقتطف قسمتى از كتاب السموم نقل شده
است و سپس نويسنده مىگويد :جابر كتابى به نام السموم دارد كه نسخهاى از آن در كتابخانه تيمورى در مصر موجود است و در
آن كتاب نوشته شده است كه مؤلف اين كتاب ابو موسى جابر بن حيان صوفى شاگرد جعفر صادق است و اين نسخه در شيراز به
سال خراجى (شمسى)  503استنساخ شده و نسخه عكسى اين كتاب در مؤسسه علوم برلين موجود است.
 -74كتاب السبعين ،نسخههاى عكسى از اين كتاب در مؤسسه علوم برلين وجود دارد كه يك نسخه آن به اهتمام مايرهوف ،در
قاهره و نسخه ديگر به كوشش ريبنتر در آستانه ،تهيه و بدانجا فرستاده شده است.
 -75كتاب االنتقال من القوة الى الفعل.
 -76كتاب الخواص.
 -77كتاب تحقيق افالطون ،اين سه كتاب از كتابخانههاى قاهره به مؤسسه علوم
فالسفه شيعه ،متن ،ص241 :
برلين منتقل شده است.
 -78رسالهاى در امامت كه جابر خود در كتاب نخب كتاب القديم به آن اشاره مىكند و مىگويد« :ما در اول كتاب امامت از
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شاهد و اينكه حالش چگونه است سخن گفتهايم.
جابر كتابهاى بسيارى در موضوعات مختلف از قبيل طب و مابعدالطبيعه ،همچنين در طبيعيات و هندسه و فقه و شيمى و غيره
دارد كه النديم در الفهرست بيشتر آنها را نقل كرده و فهرست تأليفات جابر صفحات چندى از آن كتاب را فراگرفته است .برخى
از كتابهاى او در حكمت و فلسفه و منطق عبارتند از:
الحكمة المصونة.
العدل.
الطبيعة.
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ما بعد الطبيعة.
الالهوت.
مصححات ارسطاليس.
الطبيعة الفاعلة االولى المتحركة ،كه همان آتش است.
الطبيعة الفاعلة الثانية الجامدة ،كه مقصودش آب است.
الطبيعة الثالثة المنفعلة اليابسة ،كه مقصودش زمين و خاك است.
الطبيعة الرابعة المنفعلة الرطبة ،و مقصودش هوا است.
صندوق الحكمة.
صفة الكون ،كه جابر در كتاب الرحمة الصغيرة از آن ياد كرده است؛ كتابهاى هفتگانه او درباره آسمانها كه براى هر آسمانى
كتابى نوشته است و درباره زمين هم هفت كتاب نوشته.
كتاب الحيوان كه ،جلدكى آن را بنام حياة الحيوان آورده است.
كتاب الهى.
تقدمة المعرفة و ظاهرا منظورش همان مسئله كالمى معروف است كه آيا آن (معرفت) اضطرارى است يا نه و نيز مباحثى است
كه دنباله اين مسئله به شمار مىرود.
مصححات فيثاغورس.
االعراض.
كتاب المجسة و شايد مقصودش علم نبض و پى بردن به حال بيمار از راه نبض است.
التشريح فى الطب.
فالسفه شيعه ،متن ،ص242 :
شرح اقليدس.
كتابهاى او در منطق بنا بر نظريه ارسطو.
كتاب الزيج اللطيف ،كه اين كتاب تقريبا در سيصد برگ است.
برخى از تأليفات او در فقه و علوم دين عبارتند از:
كتاب الفقه.
التفسير ،شايد در تفسير قرآن است.
الطهارة.
همچنين كتاب ديگرى در طهارت و كتابهاى ديگرى كه النديم از آنها ياد كرده است.

در اينجا بىمناسبت نيست كه قسمتهايى از كتابهاى جابر را كه ديگران از او نقل كردهاند براى مزيد فايدت بياوريم تا روش علمى
جابر و طريقه او تا اندازهاى به دست بيايد و همچنين عالقه او به امام صادق (ع) روشن شود.
از جمله ابو ريحان بيرونى در كتاب الجماهر خود مطالبى نوشته كه نشان مىدهد جابر شخصا به شيمى و (صنعت) مىپرداخته
است ،آنگاه چنين گويد« :جابر بن حيان در كتاب الرحمة گفته است كه مغناطيسى داشتيم كه اجسام آهنينى را كه به وزن صد درم
بودند برمى داشت ،مدتى گذشت و با آنكه در وزن آن تغييرى حاصل نشده بود ولى فقط هشتاد درم را به خود جذب مىكرد و البتهه
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اين نقصان در اثر كم شدن نيروى آن بود».
در كتاب الحاصل گفته است« :در عالم چيزى يافت نمىشود مگر آنكه همه چيز در آن هست ،بخدا سوگند موالى من امام جعفر
مرا بر اين كار سرزنش كرد و گفت بخدا سوگند اى جابر اگر يقين نداشتم كه اين علم را فقط كسانى دريافت مىكنند كه اهل و
شايسته آن هستند و اگر تو را فردى اليق و شايسته نمىدانستم هرآينه امر مىكردم اين كتابها را نابود كنى و از ميان ببرى ،سپس
مىفرمايد آيا مىدانى كه چه چيزهايى را براى مردم در آنها روشن كردهام؟ اگر به آن نرسيدى پس در جستجوى آن باش چون
574
مشكالت كتابهاى من و تمامى علم ميزان و كليه فوائد حكمت بر تو آشكار خواهد شد».
جابر در ضمن گفتگوى خود درباره جيوه مىگويد« :بدانكه جيوه مرواريد را سنگين مىكند و آن را محكم و سفت مىسازد .اين
مطلب از رئوس مطالب و ريشه كار است و از اسرار دلهاست ،خدا از سرور من راضى باشد ،او هروقت مطالبى از اين قبيل
575
در خواص اشياء مىگفت به دنبال آن مىگفت اى جابر اين از اسرار دلهاست».
فالسفه شيعه ،متن ،ص243 :
و در كتاب السبعين مىگويد:
«اين طبيعت در ظاهر هر موجودى به صورت كامل و در باطن آن بهطور كامل هست و هر موجودى بهطور قطع دو طبيعت
فاعل و منفعل ظاهرى و نيز دو طبيعت فاعل و منفعل باطنى دارد و معناى تام و كامل و غير كامل و غير تام نزد كيمياگران
نقره است كه ظاهرش ناقص و باطنش تام است و طال برخالف آن است و از اين راه برگرداندن اجسام به اصول خود در مدت
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كمى بر آنها آسان شده است».
و آنجا كه از ميزان سخن مىگويد چنين آورده است« :اين مطلب در ميزان عجيب است كه هيچ علمى را در آن راه نيست ،نه
تدبير در آن مؤثر است و نه غير آن و اين همانست كه ما آن را نخستين و پرارزشترين چيز درباره خواص قدم و توحيد مىدانيم
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و نيز نقض بزرگى براى ثنويت است ،موالى من اينگونه به من خبر داد و امر كرد بگويم و بنويسم».
و كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل خود را با اين عبارت آغاز مىكند« :حمد خدايى را كه همانند او چيزى وجود ندارد ،اوست
كه بر هر چيز قادر است ،او اولى است كه مثل و همانند ندارد و نيز آخرى است بىزوال و پاينده .نامهاى او مقدس و متعالى
است ،به هر چيز احاطه دارد ،لطيف و در عين حال پيچيده است در باطن اجزاء و ظاهر و وسط آنها.
آن چنان در پائينى و بلندى قرار دارد كه نهايتى براى آن نيست ،بر ادراك كليه چيزها توانا است چه لطيف باشند و روحانى و چه
578
كثيف و جسمانى ،مقدس است نامهاى او و در حد اعالى بلندى است».
يكى از جالبترين كتابهاى جابر كتاب السموم اوست .در اين كتاب از سموم و دفع ضرر آنها گفتگو مىكند و اين كتاب از تأليفات
نادر در اين موضوع است .دانشمند متتبع احمد پاشا تيمور آن را خريدارى كرده و در مورد آن مطالبى به تفصيل نوشته است.
جابر بن حيان در بررسيهاى خود در اين كتاب به يك روش علمى كه در واقع با اسلوب و روش فعلى چندان فرقى ندارد عمل
كرده است ،در اين كتاب اسرار و اقوال فالسفه يونان را در مورد زهرها و آثار آنها بيان داشته و آراء جديدى بر آن افزوده و
تعليماتى ،در مورد انواع سموم و داروهاى آن و تأثير سموم در حيوانات ،داده است كه ديگران بر او پيشى نگرفته بودند .اين
كتاب ،در نظر علماى تاريخ ،اهميت بسزايى دارد ،زيرا در اين كتاب از مطالبى كه ارتباط استوارى با طب و شيمى دارند
ّللا الرحمن الرحيم ،ابو موسى ،جابر بن حيان صوفى مىگويد خدا عمر تو
صحبت كرده است و آغاز اين كتاب چنين است« :بسم ه
را طوالنى سازد من به آنچه امر كرده بودى عمل كردم و در شرح و بسط آن
 - 573االمام الصادق ابو زهره ،ص 247
 - 574ملهم الكيمياء ،ص 118 -117
 - 575همان كتاب ،ص 119
 1 ( 576و  -)2كتاب ملهم الكيمياء ،ص 122 -119
 1 ( 577و  -)2كتاب ملهم الكيمياء ،ص 122 -119
 - 578همان كتاب ،ص 132 -131

فالسفه شيعه ،متن ،ص244 :
به طورى اقدام كردم كه تو بخوبى آن را درك كنى و باالخره مقصودت را انجام دادم و حاجت تو را در اين امر برآوردم و
اميدوارم كه بدينوسيله به هدف خود برسى و نياز خود را برآورده سازى و به آن خرسند شوى همچنانكه اميدوارم اين كتاب
براى تعليم تو كافى و بسنده باشد  ...يكى زهر را چنين تعريف كرده است كه زهر جسم طبيعى و تكوينى و داراى خاصيتهايى
است كه مايه فساد بدن حيوانات مىگردد  ...و ديگرى گفته است :سم آميزه طبيعتهايى است كه بذاته بر حيوانات جنبنده غلبه
دارد .و ديگرى گفته است كه سم آميزهايست كه گاهى مايه تباهى و زمانى سبب اصالح است .اين است آراء و عقايد مردم در
تعريف زهر ،اما غرض ما در اين كتاب ظاهر ساختن و بيان اسامى انواع سموم و اعمال ذاتى آنها و تعيين مقدارى است كه
مىشود از آنها خورد ،و شناختن بد و خوب آنهاست» اين كتاب مشتمل بر شش فصل است:
فصل اول -در بيان اوضاع نيروهاى چهارگانه و وضع آنها در برابر داروهاى مسهل و سموم كشنده و چگونگى بيان تغيير
طبايعى كه اجسام حيوانات از آنها تركيب يافته است.
فصل دوم -در نامهاى زهرها و شناختن خوب و بد آنها و تعيين مقدارى كه مىتوان از هريك از زهرها مصرف كرد و آنكه
چگونه بايد مصرف شود و به چه كيفيت به بدن رسانده شود.
فصل سوم -در بيان سمومى كه در همه قسمتهاى بدن اثر مىكند و سمومى كه بر بعضى از جانوران مؤثر و بر حيوانات ديگر
بىتأثير است يا سمومى كه بر بعضى از اعضاى معين حيوانات تأثير دارد.
فصل چهارم -در عالئم و نشانههاى مسموميت و عوارض ناشى از آن در بدن و اخطار به بيمار كه زودتر براى رهايى از آثار
آن اقدام كند و در درمان آن به سرعت بكوشد.
فصل پنجم -در شرح سموم و زهرهاى مركب و عوارض ناشى از آن.
فصل ششم -در پرهيز و دورى جستن از سموم به هنگام بكار بردن آن و اينكه چگونه سموم را بايد بكار برد تا موجب زيان
نشود ،و بيان داروهاى نافع پس از مسموميت.
جابر بن حيان سموم را سه دسته كرده است :حيوانى و نباتى و جمادى و از جمله زهرهاى حيوانى اين سموم را نام برده است:
زهر افعى و زهره ببر و زبان الكپشت و دم گوزن و خرگوش دريايى و قورباغه و عقاب.
و از سموم نباتى شاخههاى سنبل و افيون و شيلم 579و حنظل و شوكران و سموم ديگر
فالسفه شيعه ،متن ،ص245 :
را نام مىبرد.
و از سموم سنگى (جمادات) به سموم زير اشاره مىكند:
زنگار و جيوه و زرنيخ و آهك و زاج و شب (نوشادر) و طلق و سوده آهن و سوده طال.
جابر در اين كتاب مكرر و بسيار از فالسفه و اطباى يونان نام مىبرد و در جايى چنين آورده است:
«سقراط و جالينوس و اندروماخس و ساير بزرگان حرفه طبابت بهطور كلى گفتهاند كه در اجسام حيوانات چيزى بهتر از خون
580
آنها نيست و خون پايه بدن است».
جعفر قطاع سديد بغدادى؟ 602 -ه ق
از علماى قرن هفتم هجرى و از برجستگان در علم كالم و منطق و هندسه بوده است.

 - 579شيلم ،گندم ديوانه كه شولم و شالم نيز گويند .فرهنگ نفيسى -.م.
 - 580اعيان الشيعة ،ج  ،15ص  141 -130و الخالدون العرب ،ص 23 -21

قفطى گويد « :او را معرفت كاملى به علم كالم و منطق و هندسه ،و همچنين اطالعى به علوم قدما و اقوال و آراء آنان بود و در
قسمت خانهها 581و عمارت آنها نيك وارد و همچنين متظاهر به تشيع بود ».روز شنبه  16ربيع الثانى سال  602هجرى در
582
بغداد وفات يافت و در خانه خويش در قراح ظفر دفن شد و عمر او از هفتاد سال تجاوز مىكرد.
جالل الدهين دوانى 583محمد بن اسعد كازرونى معروف به عالمه دوانى  918 -830ه ق

584

محمد بن اسعد دوانى ،نسب او به محمد پسر ابو بكر مىرسد و در سال  917يا 918
فالسفه شيعه ،متن ،ص246 :
هجرى درگذشت .در شيراز از محضر مال محيى الدهين انصارى از نوادههاى سعد بن عباده خزرجى انصارى و نيز همام ال هدين
صاحب شرح طوالع استفاده كرد و علوم دينى و حكمت را از اين دو عالم فراگرفت همچنانكه علوم عربى را نيز از پدرش تعليم
گرفت .دوانى مورد تقدير علما قرار گرفت به طورى كه علما به آثار او اهتمام فراوانى نمودند تا جايى كه سيد شريف گرگانى،
مشهور در حكمت و منطق و علوم ديگر ،موقعى كه صحبت از آراء دوانى مىشد ،آراء او را با احترام و تجليل نقل مىكرد .و
دانشمندان به كتابهاى او در علم كالم به ويژه به حاشيه قديم و جديد او بر شرح تجريد ،اهميت مىدادند و بر آن شرحها نوشته و
حاشيهها زدهاند.
ميان دوانى و امير صدر الدهين دشتكى مباحثات و مناظرات بسيارى در دقايق حكمت و كالم اتفاق افتاده كه احيانا بسيار تند هم
بوده است ،به قسمى كه غياث الدهين منصور پسر صدر الدهين دشتكى مزبور بر بيشتر تأليفات دوانى ردودى نوشته است.
[شاگردان]
دوانى شاگردانى داشت كه از محضر او استفاده كردند .اينان ،خود از پيشتازان بحثهاى عقلى و حكمت و كالم بودند .برخى از
آنان عبارتند از:
جمال الدهين محمد استرآبادى.
امير حسين يزدى شارح هداية.
خواجه جمال الدهين محمود شيرازى.
كمال الدهين حسين آرى.
شيخ منصور باغنوى.
اين دسته از شاگردان او آنهايى هستند كه بر حاشيه قديم استاد خود دوانى تعليقهها نوشته و طريقه علمى او را روشى مبتنى بر
تتبع و تفصيل و احاطه شمردهاند.
دوانى در اوايل عمر ،سنى مذهب و بر طريقه اشاعره بود .ولى بعدها به مذهب شيعه اماميه پيوست و پس از تمايل به اين مذهب
بود كه رساله خود را بنام نور الهداية نوشت و تشيع خود را اعالن نمود.
ّللا در كتاب خود مجالس المؤمنين به اين معنى تصريح كرده و او را در عداد فضالى شيعه اماميه آورده و به عنوان
قاضى نور ه
اعتراض بر ميرزا صدر الدهين شيرازى مطالبى را
فالسفه شيعه ،متن ،ص247 :
 - 581كلمه ادوار كه به خانه ها ترجمه شد به مناسبت و قرينه عمارات بود ،ولى ادوار بر علم موسيقى هم اطالق شده و مطلق حركت را نيز
گفتهاند -.م.
 - 582اخبار الحكماء ،ص 109
 - 583دوانى منسوب به دوان ،دهكدهاى از دهكدههاى كازرون از شهرهاى فارس است كه آ ن را دوان بر وزن رمان يا بر وزن هوان ضبط
كردهاند.
 -)*( 584دائرةالمعارف فارسى ،تاريخ تولد و مرگ جالل الدهين دوانى را  908 -830ه ق ضبط كرده است .ويراستار

كه دوانى در حاشيه خود بر شرح تجريد نوشته است تأييد نموده است ،چنانكه سيد محسن امين در اعيان الشيعة و شيخ تهرانى در
كتاب خود الذريعة در ضمن نقل تأليفات او اين نكته را متذكر شدهاند.
دوانى متصدى امر قضاوت و داورى در فارس بود و در سراسر فارس گردش كرد ،و به تبريز و جاهاى ديگر ،و همچنين به
كشورهاى عربى مسافرت كرد و اموال بسيارى گرد آورد و ازآنجهت بود كه فوقالعاده مورد احترام قرار گرفت .او معتقد بود
كه مال سبب ترويج علم و تحصيل كمال است و به اين نكته در يكى از اشعار فارسى خود اشاره مىكند و مىگويد:
مرا به تجربه معلوم شد در آخر سال

كه قدر مرد به علم است و قدر علم به مال

دوانى به فارسى و به عربى شعر مىگفت و از اشعار عربى اوست:
انى الشكو خطوبا ال اعينها

ليبرأ الناس من عذرى و من عذلى

كالشمع يبكى فال يدرى أ عبرته

من حرقة النار ام من فرقة العسل

من از گرفتاريهايى شكايت دارم كه نمىخواهم معين كنم چيست تا مردم عذر مرا بپذيرند و سرزنشم نكنند ،و مثل شمعم كه گريه
مىكند و نمىداند گريه و اشكريزى او از سوز آتش يا از دورى او از عسل است.
[آثار]
دوانى آثار فراوانى دارد و تأليفات او متجاوز از سى تأليف است كه بيشتر آنها در فلسفه و منطق و كالم است .برخى از آثار او
عبارتند از:
رسالهاى در اثبات واجب.
رساله ديگرى در اثبات واجب.
حاشيه قديم بر شرح تجريد.
حاشيه جديد بر شرح تجريد.
شرح هياكل النور سهروردى ،در حكمت.
حاشيه بر تهذيب منطق.
حاشيه بر شرح مطالع ،در منطق.
حاشيه بر شرح عضدى.
حاشيه كتاب المحاكمات جرجانى ،در فلسفه.
حاشيه حكمة العين.
انموذج العلوم.
رساله الزوراء و حاشيه بر آن.

فالسفه شيعه ،متن ،ص248 :
رسالهاى در تعريف علم كالم.
حاشيه برچغمينى ،در هيئت.
حاشيه بر شرح شمسيه ،در منطق ،كه در مصر با حواشى ديگر شمسيه چاپ شده است.
شرح خطبة الطوالع.
شرح الرسالة النصيرية ،در كالم از نصير الدهين طوسى.
التصوف و العرفان ،به فارسى.
الرسالة القلمية.
اخالق جاللى ،به فارسى.
الرسالة التهليلية ،به فارسى.
رسالهاى در جبر و اختيار ،كه آن را خلق االعمال نيز ناميدهاند.
رسالهاى در خواص حروف.
رساله نور الهداية ،كه در آن تشيع خود را اعالن نموده است.
رسالهاى در توحيد.
رسالهاى در جفر ،كه آن را استكاكات حروف نيز ناميدهاند.
تفسير برخى از آيات و سورههاى قرآن مثل تفسير سوره اخالص و تفسير آيه كلوا و اشربوا و ال تسرفوا از سوره اعراف ،يك
نسخه از اين كتاب در كتابخانه حضرت رضا (ع) در مشهد موجود است.
رسالهاى در افعال خدا ،كه به سال  903هجرى از تأليف آن فراغت يافت.
رسالهاى در شرح رباعيات.
شرح الغزل.
رسالهاى در حل جذر اصم ،شايد اين همان رساله او بنام حل مغالطه جذر اصم باشد.
مقصود از جذر اصم همان مغالطهايست كه آن را نسبت به ابن كمونه دادهاند و ازآنجهت اصم گفته مىشود كه حل آن مشكل
است .مثال گويندهاى مىگويد :هرآنچه امروز مىگوييم دروغ است ،درحالىكه جز همان جمله چيز ديگرى در آن روز نگفته
است .عموم اين جمله شامل خود جمله اول نيز مىشود ،بنابراين همين گفته او نيز دروغ است و مطابق با واقع نيست .الزمه
دروغ بودن اين گفتار اين است كه گفتار آن روز او راست باشد يعنى دروغ بودن آن سخن ،اين است كه دروغ نباشد! و در
حقيقت الزمه اثبات حكم ،نفى همان حكم است و از وجود شىء عدم شىء ثابت مىشود درحالىكه اين لوازم باطل است.
اين اشكال را علما مورد بحث قرار داده ،بحثهاى گوناگون كرده ،و رسالههاى متعددى در اينباره تأليف نمودهاند؛ كه از جمله
آنها رساله دوانى است ،چنانكه فيلسوف خفرى
فالسفه شيعه ،متن ،ص249 :

رسالهاى به نام حيرة الفضالء در اينباره تأليف كرده است و به امام رضا (ع) نسبت داده كه امام (ع) اين شبهه را به دو نوع
جواب دادهاند ،ولى متأسفانه آن دو جواب ضبط و ثبت نشده است .و از اينجا معلوم مىشود كه اين يك شبهه قديمى است و سابقه
آن به زمان حضرت رضا (ع) مىرسد ،بنابراين انتساب اين شبهه به ابن كمونه صحيح نيست گرچه ممكن است ابن كمونه شبهه
مزبور را از نو مطرح كرده باشد .دوانى در طبيعيات يد طواليى داشت كه بر آزمايش و تجربه متكى بود و از نمونههاى اين
امر ،بحثى است كه در كتاب انموذج العلوم خود مطرح كرده و از بعضى از دانشمندان نقل كرده است كه علت آنكه مغناطيس
آهن را مىربايد اين است كه مزاج آهن بر اعداد متحابه (نزديك بهم) استوار است و اين عدد در يكى از آنها كمتر از ديگرى
است.
دوانى اين رأى را مورد مناقشه قرار مىدهد و مىگويد ...« :اين خيال لطيفى است ولى تجربه آن را تأييد نمىكند ،زيرا
مغناطيس خود جاذب مغناطيس است چون يك قطعه آهن مغناطيس داشتيم و آن را چنان قطعهقطعه كرديم كه قطعات مزبور باهم
فرق داشت ،با وجود اين ديديم كه قطعه كوچكتر به طرف قطعه بزرگتر جذب مىشود و دو قطعه متساوى يكديگر را جذب
مىكنند .پس ،به مقتضاى اين تجربه درمىيابيم كه جذب و انجذاب ناشى از علت مزبور نيست ،زيرا اجزاى يك مغناطيس
همديگر را جذب مىكنند و اختالفى هم از حيث مزاج بين آنها نيست .ممكن است توهم شود كه اجزاى عنصرى و طبيعى كه در
قطعات كوچك و بزرگ به همان نسبت موجود است باعث اين كار مىشود؛ ولى اين توهمى باطل است ،زيرا قطعه كوچك به هر
اندازه كه كوچك باشد به طرف قطعه بزرگ جذب مىشود و اگر مطلب ،آنطور بود كه توهم و تصور شده است ،اين حكم در
تمام مراتب قطعات كوچك جارى نبود .همچنين علت جذب و انجذاب در دو قطعه متساوى كه در عدد اجزاى عناصر باهم
585
مساوى هستند چيست؟ و اگر تساوى در عدد باعث اين خاصيت مىشود ديگر احتياجى به اعداد متحابه نيست».
فالسفه شيعه ،متن ،ص251 :
ح
هادى بن مهدى ،حاج مال هادى سبزوارى  1289 -1212هجرى
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مشهورترين فيلسوفى كه در قرن سيزدهم هجرى از شيعيان ظهور كرد ،و در بين متفكران مقام ارجمندى يافت ،و ميراث فكرى
و علمى اسالمى به او رسيد ،و روح و جانش آميخته به آن ميراث شد و به تمام معنى عمر خود را در فلسفه گذرانيد ،و اطراف
و جوانب آن را تحقيق ،و حقايق آن را بررسى كرد ،و در سايه بلند آن زندگى كرد ،فيلسوف و حكيم مشهور حاج مال هادى
سبزوارى است كه در سال  1212هجرى به دنيا آمد و در سال  1289هجرى درگذشت .با آنكه مرحوم سبزوارى در فلسفه و
علوم مربوط به آن مقام استوارى داشت متأسفانه از كيفيت زندگانى و مراحل تحصيلى و مدارج فرهنگى او چيزى نمىدانيم و
587
ازاينجهت با آنكه فيلسوفى معروف است ،در عين حال جزئيات حيات او بر ما پوشيده مانده است.
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 - 586نويسنده كتاب تاريخ فوت حاج مال هادى را  1295هجرى ضبط كرده كه بنا به مدارك موجود البتهه اشتباه است -.و
 - 587شرح حال فيلسوف سبزوار ى( ظاهرا) به قلم خود ايشان در مقدمه كتاب غرر الفرائد معروف به شرح منظومه سبزوارى ،چاپ تهران،
 ،1348آمده است كه خالصه آن براى مزيد فايده نقل مىشود:
حكيم سبزوارى نوشتهاند «:چون بعض احباء مستدعى شد كه از كيفيت تحصيل خود و تعيين اساتيد چيزى نگاشته شود ،موجزى مىنگارد كه
در سن هفت يا هشت سالگى ،كه شروع به صرف و نحو كرديم والد فاضل ما عزم بيت الحرام فرمود و در مراجعت در شيراز به رحمت
ايزدى پيوست .حقير تا عشره كامله از عمر خود در سبزوار بودم .بعد جناب حاج مال حسين سبزوارى ،پسر عمه من كه سالها در مشهد
مقدس مشغول تحصيل بود ،مرا از سبزوار به مشهد حركت داد .آن جناب انزوا و تقليل غذا و عفاف و اجتناب از محرمات و مكروهات و
مواظبت بر فرائض و نوافل را مراقب بود ،و داعى را هم در اينها ،چون در يك حجره بوديم مساهم و مشارك داشت.
سنواتى رياضات داشتم و آن مرحوم استاد ما بود در علوم عربيه و فقهيه و اصوليه ،ولى با آنكه خود ،كالم و -حكمت ديده بود و شوق و
استعداد هم در ما مىديد نمى گفت ،مگر منطق و قليلى از رياضى .پس عشره كاملهاى با آن مرحوم در جوار معصوم به سر بردم تا آنكه شوق
به حكمت اشتداد يافت .و آوازه حكمت اشراق از اصفهان آوي زه گوش دل بود .و از علوم نقليه و دينيه حظوظ متوافره به فضل خدا يافتيم .پس
عزيمت اصفهان نموده و اموال و امالك بسيار را جا گذاشته ،از خراسان حركت كرديم و قريب هشت سال در اصفهان مانديم (.در نقل قول
ميرزا سيد حسن از مرحوم حاجى كه بعدا خواهد آمد حاجى فرموده است «:ده سال اال كسرى  ...در اصفهان بودم  .)...و انزوا و مجانبت
هوا به تأييد خدا مزاج گرفته ،بعد توفيق تحصيل حقيقيه و رياضيات شرعيه هم داشتيم .و اغلب اوقات را صرف تحصيل حكمت اشراق
نموديم .پنج سال حكمت ديدم خدمت زبدة الحكماء الهيين  ...جناب آخوند مال اسماعيل اصفهانى  ...و چون آخوند مال اسماعيل مرحوم شدند
دوسه سالى باالختصاص خدمت جناب حكيم متأله  ...آخوند مال على نورى  ...حكمت ديدم .و دو سالى در اوايل ورود به اصفهان به فقه جناب
 ...محقق فقيه آقا محمد على مشهور به نجفى  ...روزى ساعتى حاضر مىشدم (.آقاى كامران فانى در مجله نشر دانش شماره سوم1362 ،
بخش« نقد نظر» تحت عنوان« حاج مال هادى سبزوارى و شرح منظومه حكمت» نوشتهاند «:حاجى در  1232در سن بيستسالگى وارد
اصفهان شد .آخوند مال اسماعيل اصفهانى مشهور به واحد العين از شاگردان آخوند نورى بود كه ظاهرا در  1271ق درگذشته است و اينكه
حاجى نوشته است كه آخوند مال اسماعيل قبل از آخوند نورى( متوفى  1246ق) مرحوم شده درست به نظر نمىرسد و از آنجا كه سخت بعيد

مى نمايد كه حاجى چنين اشتباه فاحشى بكند ،ناگزير بايد بگوييم سندى كه مرحوم غنى به حاجى نسبت داده و در مجله يادگار چاپ كرده است
مشكوك است .به هرحال حاجى مدت ده سال( نه هشت سال) در اصفهان ماند و از آنجا به مشهد رفت »...
و چون به خراسان آمدم ،پنج سال در مشهد مقدس به تدريس حكمت مشغول بودم ،با قليلى فقه و تفسير ،زيراكه علما اقبال بر آنها و اعراض
از حكمت به كليه داشتند ،لهذا اعتناى داعى به حكمت ،سيما اشراق ،بيشتر بود.
ّللا داعى طول كشيد و حال بيست و هشت سال است كه در دارالمؤمنين سبزوار به تدريس حكمت مشغولم
و بعد از آن دوسه سالى سفر بيت ه
»...
شرح حالى از فيلسوف سبزوارى به نقل از داماد ايشان( ميرزا سيد حسن) نيز در دست است كه در پايان حاشيه هيدجى بر شرح منظومه
سبزوارى آمده است و بعض نكات مهم آن نقل مىشود «:والدت آن مرحوم در سنه هزار و دويست و دوازده است كه لفظ غريب ماده تاريخ
آن است .پدر ايشان( حاج مهدى) از تجار و مالك سبزوار بوده ،به شوق فطرى به تحصيل علم راغب شده  (...خود) فرموده بود «:چون در
آن زمان اصفهان دار العلم بود ،زودتر از موسم به اصفهان رفتم كه درك فيض علماى آنجا را بنمايم .قصد اقامت يكماهه نمودم ،و به درس
حاجى كلباسى و مرحوم شيخ محمد تقى حاضر مى شدم .و در تفحص محاضر ديگر نيز بودم .روزى از درب مسجدى كه قدرى از صحن او
در معبر نمايان بود ،عبور مىكردم .جمعى از طالب در آنجا ديدم ،به خيال محضر فقاهت وارد شدم.
جمعيت را از صد متجاوز ديدم (.استاد) درحالىكه عليه ارذل الثياب( كمبهاترين جامه را پوشيده بود) ولى خيلى باوقار و سكينه ،و طالب از
طرفين حريم شايانى براى او قرار داده بودند .چون شروع به درس كرد ،ديدم علم كالم است و مسئله توحيد ،حسن تقرير و آداب محاورهاش
با شاگردان مرا مفتون گردانيد .سه روز متوالى به آن محضر شريف رفتم ،مئونه سفر حج را به كتاب و لوازم اقامت صرف كردم .ده سال اال
كسرى ،در محضر آن استاد بزرگ ،مرحوم آخوند مال اسماعيل ،مشغول تحصيل بودم  ...در سنه هزار و دويست و چهل كه مرحوم شيخ
احمد احسائى به اصفهان آمدند ،حسب االمر آخوند نورى ،با شاگردان به درس شيخ حاضر مىشدم --.مدت پنجاه و سه روز به درس ايشان
رفتم .در مقام زهد بىنظير بود .ولى فضل ايشان در پيش فضالى اصفهان نمودى نكرد ...
( آقا ميرزا حسن ادامه مىدهد ... «:مرحوم حاج سيد جواد شيرازى امام جمعه كرمان كه از اعاظم فضالى عصر بوده است ،يكى از
درسهاى او كليات قانون بوده است .و مسئله مشكلى محل نظر و گفتگو بوده است .يكى از تالمذه كه در همان مدرسه محل توقف حاجى ،بوده
است ،بر ح اجى وارد شده بود ،و از حاالت و تحصيل ايشان پرسيده بود .فرموده بودند :شطرى از معقول و منقول ديدهام .از طب پرسيده بود.
جواب داده بىربط نيستم.
همان مسئله را پرسيده بود جوابى شنيده بود ،فردا همان جواب را در محضر مرحوم حاجى سيد جواد گفته بود.
سيد مرحوم فرموده بود :اين بيان از فكر تو نيست ،از كجا تحصيلش كرده اى؟ آخوند تلميذ گفته بود :شخصى از اهل خراسان به مدرسه ما
آمده است .ديروز من به حجره او رفتم و از حاالت وى مستفسر شدم .در ضمن اين مسئله را پرسيدم ،اين جواب را داد .مرحوم سيد فرموده
بودند :معلوم مىشود مرد فا ضلى است ،و غريب هم هست ،بعد از درس به ديدن او مى رويم .با تمام تالمذه به ديدن او رفته بودند  (...داماد
حاجى مال هادى مى نويسد) :حاجى مرحوم ،پس از مراجعت از اصفهان ،قدرى از اموال موروثى را به فقراى ارحام انفاق فرموده بود .مئونه
وى منحصر بود به يك جفت گاو زراعت و باغچه مختصرى كه در فصل انگور تمام طالب را به آنجا دعوت مىفرمودند.
از حاصل زراعت ،پس از اداء حقوق واجبه ،ثلث آن را موضوع ،و متدرجا به فقرا مىدادند .روز عيد غدير به فقرا و سادات يك قران ،و به
غير سادات ده شاهى مىداد .و ده شب در عاشورا روضه مىخواندن د ،و مجلسى مختص فقرا بود .و غذا ،نان و آبگوشت بود .از طالب
مدرسه هركس مايل بود مىرفت .وى هرگز از كسى چيزى نمىخواست ،و قبول نمىكرد.
وقتى ناصر الدهين شاه در سفر اول به سبزوار رسيدند ،و به خانه آن مرحوم رفتند ،و بر روى همان حصير كه در اطاق تدريس افتاده بود
نشستند و خواهش كتابى در اصول دين به زبان فارسى نمودند ،از خانه كه بيرون آمد پيشخدمتى وارد شد كه شاه پانصد تومان فرستادهاند
خدمت شما ،اينك بار قاطرى سر كوچه است .فرمود :داخل كوچه من ننمائيد .به حاجى عبد الوهاب بگوئيد :بيايد ببرد مدرسه ،نصف پول را
به طالب مدرسه قسمت كند ،و نصف به فقرا بدهد ،سادات را( دوچندان) دهد .در عشر آخر ذيحجه هزار و دويست و هشتاد و نه به رحمت
ايزدى پيوست و مدت عمرش هفتاد و هشت سال بود .به عدد حكيم).
در باب وضع زندگى سبزوارى به نقل از دو فرزند ايشان آقا محمد اسماعيل و آقا عبد القيوم در كتاب مطلع الشمس اعتماد السلطنه ذيل كلمه
سبزوار آمده است «:خانه اى كه مرحوم حاجى چهل بلكه چهل و پنج سال در آن ساكن بودهاند ،در طرف دروازه نيشابور و مشتمل بر دو
حياط است ،بيرونى و اندرونى  ...حياط بيرونى عبارت از محوطه ايست شش ذرع در شش ذرع  ...در مدخل چاه آبى بوده كه حاال حالت
متروك يافته فقط طرف مشرق عمارتى از خشت و گل دارد ،كه از هر زينتى حتى از اندود كاهگل هم خالى است .اطاق وسط ،كه نشيمن
است ،قلمدانى مى باشد .و پنج ذرع و نيم طول و سه ذرع و نيم عرض دارد ،سقفش از تير ،و روى تير ،هيزم ،نه چوب تراشيده انداخته ،و
روى آن ،نى ريخته اند  ...و در سال هزار و دويست و هشتاد و چهار ،كه موكب مسعود همايون ،اعليحضرت شاهنشاهى ناصر الدين شاه خلد
ّللا سره،
ّللا ملكه و دولته ،عزيمت زيارت ارض اقدس و مشهد مقدس فرموده بود ،در روز سهشنبه ،غره شهر صفر مرحوم حاجى قدس ه
ه
اعليحضرت ش اهنشاهى ،عز نصره! را در همين اطاق پذيرائى كردند .و آن وقت اطاق فرش بوريا داشت .اما در سال هزار و سيصد هجرى،
كه موكب معلى از ارض اقدس مراجعت مى كرد ،و نگارنده در التزام ركاب اعلى بود ،و به زيارت اين بيت شريف و كلبه منيف مستسعد آمد،
جز خاك پاك --در آن چيزى نيافت! ،اگرچه هنوز بقيه نور معرفت بر در و ديوار آن مىتافت .بالجمله ،زير اين اطاق و داالن خالى ،و به
واسطه يك دريچه كه در زير اطاق نشيمن باز مى شود ،به اين انبار كه هنگام مشاهده نگارنده پر از كاه بود ،ورود مىنمودهاند  [...اينجا به
توصيف حياط اندرونى مىپردازد] و مىگويد «:از اين داالن چون گذشتند به محوطه كوچكى مىرسند كه طويله و بهاربند است .بعد از داالن
تنگى و در پستى كه رو به شمال باز مىشود ،وارد به حياط اندرون مى گردند .طول اين حياط تقريبا بيست و پنج ذرع و عرض دوازده ذرع،
و در بيرونى و اندرونى فقط آنجا ها كه در زمستان ال بد محل عبور و مرور زياد است ،سنگ فرش شده ،باقى خاك است  ...در حياط
اندرونى نيز رو به مشرق عمارت ساخته اند ،و ارسى سه دهنه بنا كرده ،كه يك ذرع و نيم كرسى دارد  ...در زير ارسى سرداب مانند جايى،
است ،كه مرحوم حاجى زمستان و تابستان غالبا در آن به سر مىبرده اند (.تفاوتى كه اعتماد السلطنه بين ساختمان بيرونى با اندرونى ديده
اينست كه تماما با خشت و گل اند ،ولى اطاقهاى اندرونى كاهگل اندود است ().اعتماد السلطنه مىنويسد) «:پس از مشاهده وضع منزل مرحوم
حاجى از خلف بزرگوار ايشان ،جناب آقا محمد اسماعيل كه مردى جامع و فاضل و نمونه اى از اخالق و فضائل پدر ملكوتى گوهر خود
مى باشد ،از وضع زندگانى آن عارف ربانى ،پرسيد .ايشان به شرح ذيل پرداختند .و عيال آن مرحوم خلد مقام از پشت در ،آنچه را آقا محمد
اسماعيل به درستى در نظر نداشتند ،اظهار مىكردند .خالصه گفتند :مرحوم حاجى هر شب در زمستان و بهار و پائيز ،ثلث آخر شب را بيدار
بودند ،و در تاريكى عبادت مى نمودند ،تا اول طلوع آفتاب ،آن وقت دو پياله چاى بسيار غليظ سياهرنگ كه در هر پياله مخصوصا دوازده
مثقال قند مىريختند و ميل مىفرمودند ،و مىفرمودند :اين چاى غليظ شيرين را براى قوت مىخورم .به ترياك و حب نشاط و اقسام تنباكو و

فالسفه شيعه ،متن ،ص252 :
عجيب اين است كه در مورد اين فيلسوف عاليقدر قرن سيزدهم هجرى ،و نابغه علم و فلسفه كه در آن عصر ظهور كرد ،در
مدارك و مراجعى كه در دسترس داريم و قاعدتا بايد ترجمه حال او را نوشته باشند چيزى نوشته نشده ،حتى در مدارك جديد كه
در عصر ما تنظيم
فالسفه شيعه ،متن ،ص253 :
گرديده از او چيزى يادداشت نشده ،درحالىكه او از چهرههاى درخشان اين عصر بوده است .من هرآنچه بحث و بررسى كردم
چيزى از شرح حال او را نيافتم ،و گمان مىكنم اگر بعضى از آثار و تأليفات جاودان و چاپشده او نبود ،نام اين فيلسوف
عالىمقدار هم مثل
فالسفه شيعه ،متن ،ص254 :
بسيارى از فيلسوفان و نوابغ شيعه در بوته فراموشى مىماند و در عداد متفكران و فيلسوفانى در مىآمد كه روزگار به كلى
فراموششان كرده ،و زحمات آنها و آثارشان را از بين برده است .اخيرا در بعضى مدارك ديدم كه شرح حال مرحوم سبزوارى
در آخرين چاپ حاشيه
فالسفه شيعه ،متن ،ص255 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص255
محمد بن معصوم مشهور به مدرس زنجانى متوفى به سال  1349هجرى ،بر هيدجى نوشته است ،اين حاشيه در سال 1346
هجرى در  332صفحه در ايران به چاپ رسيده است .متأسفانه نتوانستم از اين مأخذ استفاده كنم .بنابراين آنچه در اينجا خواهيم
گفت فقط در پرتو آثار او و در چهارچوب تنگى خواهد بود.
بيشتر تأليفات سبزوارى در فلسفه است ،كه در بعضى از مدارك قسمتى از آنها را ثبت كردهاند ،از جمله آنهاست:
اسرار الحكم به فارسى ،اين كتاب در بيان اسرار و دقايق معارف است ،تهرانى در الذريعة ج  ،2ص  ،55از اين كتاب نام برده
است.

توتون و انفيه هرگز ميل و رغبت ننمودند .دو ساعت از روز گذشته ،به مدرسه تشريف مىبردند .و چهار ساعت تمام در مدرسه بودند .بعد
به خانه مراجعت كرده ،ناهار مىخوردند .ناهار ايشان غالبا يك پول( نيم شاهى) نان بود ،كه زياده از يك سير(  75گرم) از آن نمىخوردند.
يك كاسه دوغ كممايه ،كه خودشان در وصف آن مىفرمودند «:دوغ آسمانگونه» يعنى دوغى كه از كمى ماست ،به رنگ كبود آسمانى باشد.
نان خورش يك سير نان ناهار آن مرحوم بود  ...و شامشان در اواخر عمر ،به واسطه كبر سن و نداشتن دندان ،يك بشقاب چالو و خورش
بى گوشت و روغن ،يعنى اسفناجى با آبگوشت بود( از استعمال فضول دنيا محترز بوده ،حتى ادويه استعمال نمىكردند ،پياز را ،به گوشت
ايشان قدغن بود بيندازند) .پيش از شام نيم ساعت دور حياط اندرونى راه مىرفتند و بعد از شام ،در اطاق مخصوص خود ،كه زيرزمين سابق
الذكر باشد ،بعد از كمى راه رفتن ،در يك بستر ناراحتى كه غالبا توشك نداشت ،مى خوابيدند .و متكاى غير نرمى از پنبه يا پشم زير سر
مىگذاشتند.
لباس مرحوم حاجى ،مدت چند سال يك عباى سياه مازندرانى بود .و يك قباى قدك سبزرنگى كه به قدرى آن را شسته بودند ،كه آرنجهاى آن
قبا پاره شده ،و چندين وصله برداشته بود  ...كتابخانه نداشتند و كتاب ايشان منحصر به چند جلد بود.
اما معاش مرحوم حاجى از اين قرار بود :يك روز سهم آب از قنات عميدآباد داشتند .و يك شبانهروز ،از قنات قصبه و باغى كه در بيرون
پ شت ارگ واقع است .سالى چهل تومان فايده و حاصل باغ بود .و از دو قنات مذكوره نيز سى خروار غله و ده بار پنبه عايد مىگرديد.
قسمتى از اين دخل را با كمال قناعت صرف معاش خود مىفرمودند و ما بقى به فقرا ايثار و انفاق مىشد .هر سال در عشر آخر صفر سه
شب روضهخوانى مىكردند و يك نفر روضهخوان كريه الصوتى كه در سبزوار بود دعوت مىنمودند .و شبى پنج قران به روضهخوان
مىدادند و نان و آبگوشت به فقرائى كه شل و كور و عاجز بودند ،مىخورانيدند .و نفرى يك قران نيز به آنها مبذول مىداشتند-.
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رسالة االجوبة االسرارية در جواب مسائلى است كه اسماعيل بجنوردى از او پرسيده ،مثل مسئله شقالقمر ،و معاد جسمانى ،و
عالم مثال ،و وجود بهشت و جهنم و آنكه ادوار متناهى نيستند .نام اين كتاب نيز در الذريعة ،ج  ،11ص  33آمده است.
رسالهاى در اشتراك معنوى وجود ،كه صاحب الذريعة در ج  ،11ص  79از آن نام برده است.
شرح دعاء جوشن كبير كه آن را شرح االسماء نيز مىنامند و چند مرتبه چاپ شده است ،و در الذريعة ،ج  ،5ص  287ثبت شده
است.
كتاب اصول الدهين كه در ج  2الذريعة ،ص  196نام آن آمده است.
جواب مسائل شيخ محمد ابراهيم ساكن تهران ،اين شخص مسائلى درباره حكمت از او پرسيده ،اين جوابها به فارسى است ،و در
سال  1274هجرى از آن فراغت يافته است ،اين جوابها در ضمن مجموعه جوابهاى سبزوارى در كتابخانه مرحوم شيخ محمد
جواد جزايرى در نجف موجود است ،اين مجموعه مشتمل بر جوابهاى سبزوارى به مسائل گوناگونى است كه گروهى از او
پرسيده اند ،از جمله به پرسشهاى :شيخ احمد بن محمد جعفر يزدى ،و اسماعيل بجنوردى به نام االجوبة االسرارية كه قبال بدان
اشاره شد و پاسخ به دوازده مسئله كالمى و فلسفى كه سيد صادق سمنانى از او به فارسى پرسيده است ،همچنين جواب سيد ابو
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الحسن ،و اسماعيل اليانآبادى و سيد سميح خلخالى و ديگران هم در ضمن اين مجموعه است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص256 :
رسالهاى در جبر و اختيار ،كه يك نسخه خطى آن در كتابخانه راجه سيد محمد مقيم فيضآباد هند به شماره  48موجود است ،و
در الذريعة ،ج  5در ص  83يادداشت گرديده است.
كتاب الحكمة ،اين كتاب غير از شرح منظومه است .نام اين كتاب در الذريعة ،ج  ،8ص  56ثبت شده است.
حاشيه بر شواهد الربوبية تأليف مال صدرا كه در حاشيه شواهد چاپ شده است.
حاشيه بر اسفار صدر المتألهين ،كه در حاشيه اسفار چاپ شده است ،همچنانكه اين حاشيه با حواشى ديگرى به سال 1378
هجرى در ايران در حاشيه كتاب اسفار به چاپ رسيده است.
اللئالى المنتظمة ،ارجوزهايست در علم منطق و ميزان.
غرر الفرائد ،ارجوزهاى در فلسفه و حكمت كه خود آن را بهطور اختصار شرح و هر دو منظومه با شرح به سال  1298هجرى
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در ايران به چاپ رسيده است.
[شخصيت علمى سبزوارى و بستگى آن به منظومه و شرح آن]
شخصيت علمى سبزوارى بستگى به منظومه و شرح آن در منطق و فلسفه ،دارد .اين منظومه كتاب درسى و مورد مطالعه
طالب فلسفه در بسيارى از حوزههاى عالى علمى اسالمى بوده و هست .در قم و تهران و نجف اشرف و جاهاى ديگر تدريس
مىشود.
منظومه سبزوارى از مراجع و مدارك معروف فلسفه است كه جاى خود را بين طالب فلسفه باز كرده است .زيرا جامع بين
اصول منطق و حكمت است ،و يك نوع براعت و خوشسليقگى در جمع بين نظريات فلسفى و اصول منطق در آن به كار رفته و
اصول حكمت و فلسفه و منطق در آن بيان شده است ،و نظريات فلسفه و نكات بارز آن را به خوبى به زبان شعر بيان داشته
است ،ازاينرو حفظ كردن آن براى طالب فلسفه آسان است ،بههمينجهت در بين كتب حكمت مقام اصلى را احراز كرده است ،و
طالب فلسفه را شيفته خود ساخته تا به آن توجه كنند و مورد مطالعه و بررسى قرار دهند.
 - 589الذريعة ،ج  ،11ص  -33و خمس و زكوة مال خود را هر سال به دست خود به سادات و ارباب استحقاق مىرسانيدند .و درين موقع
جنس را خود وزن مىكردند ،و نقد را خود مىشمردند».
براى تفصيل -مقدم ه شرح غرر الفرائد كه چاپ انتقادى آن با حروف سربى زير نظر دكتر مهدى محقق و پروفسور توشى هيكو از طرف
انتشارات سلسله دانش ايرانى(  1348ه ش) منتشر شده .ويراستار
 - 590حاشيه بر مثنوى معروف به شرح مثنوى و شرح دعاى صباح و حواشى مفتاح الغيب و ديوان شعر فارسى ،از آثار چاپشده حاج مال
هادى است و از آثار چاپ نشده ايشان بايد :منظومه نبراس با شرح ،در فقه اسرار العباد ،در فقه -رحيق ،در علم بديع -راح افراح ،در علم
بديع -حاشيه بر مبدأ و معاد -مقياس ،در مسائل فقه -م نظومه جواب و سؤال مسائل مشكله( به نظم در حكمت در پانزده هزار بيت) -حاشيه بر
سيوطى ،در نحو -محاكمات در رد بر شيخيه را نيز به صورت مندرج در متن افزود .ويراستار

اين من ظومه در حقيقت نخستين كتاب درسى فلسفه است ،كه طالب علوم در نجف و
فالسفه شيعه ،متن ،ص257 :
ايران با خواندن آن به فلسفه عمومى آشنا مىشوند و در مرحله تخصصى فلسفى نيست ،و به علت اختصار و شمول آن بر بيشتر
نظريات فلسفى ،طالب دانشگاه نجف و حوزههاى علمى ديگر ناچار آن را فرامىگيرند ،و تدريس آن جزو برنامه فرهنگ
عمومى است.
البتهه اين نكته قابل توجه است كه ابيات آن غالبا فاقد وزن شعر است ،و مطابق اصول علم عروض نيست ،و گاهى فاقد قوه بيان و
حسن اداء و زيبايى است ،ولى بايد دانست كه شعر آن منظور نظر نبوده ،تا قيد وزن و قافيه حتما در آنها رعايت شود ،زيرا
منظور گوينده اين اشعار ،مثل نثرنويسان ،افاده معنى و مقصود بوده است و در بيان مقدمات و مقاصد علمى و فلسفى همين
اندازه كافى است.
سرآغاز منظومه منطق او به نام اللئالى المنتظمة با اين ابيات شروع مىشود:
نحمد من علمنا البيانا

و قارن الكتاب و الميزانا

لفكرنا بدائعا قد انتجا

و عقلنا بنوره قد اججا

صل على الناطق بالصواب

منطق حق فيصل الخطاب

حمد مىكنيم كسى را كه به ما بيان را آموخت ،و كتاب و ميزان را با هم مقارن ساخت؛ افكار ما را به نتايجى بديع رساند؛ و عقل
را به نور خود شعلهور گردانيد؛ بر آنكس كه ناطق به حق است درود بفرست؛ منطق او حق و قاطع گفتگو است.
دنباله اين مقدمه را گرفته تا آنجا كه مىگويد:
زينة سمع القلب من ذى مكرمة

سميتها اللئالى المنتظمة

آن را به نام اللئالى المنتظمة ناميدم ،كه زينت گوش دل صاحبان مكرمت و فضيلت است.
سپس در توصيف منطق مىگويد:
عن خطأ الفكر و هذا غايته

قانون «آلى» تقى رعايته

منطق ،وسيله (يا آلتى) است قانونى كه مراعات آن ،شخص را از خطاى در فكر مصون مىدارد ،و غايت و هدف در منطق هم
همين است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص258 :
پس از آن متعرض صناعات پنجگانه معروف در علم منطق مىشود ،پس از آنكه اقسام علم را از تصور و تصديق و حدود ،و
رسوم ،و قضايا با تمام اقسام آن و كليات پنجگانه به جنس و نوع و فصل و عرض عام و عرض خاص و قياسها ،و اقسام آن،

مثل ابواب برهان و خطابه و جدل و سفسطه و شعر را بيان مىكند ،و جوانب و اطراف منطق را شرح مىدهد ،و در حدود
 122صفحه است و در سرآغاز ارجوزه فلسفى خود به نام غرر الفرائد مىگويد:
الى جنابك انتهى المقاصد

يا واهب العقل لك المحامد

اى خردبخش ،تو را ستايشهاست؛ مقاصد به حضرت تو مىانجامد.
يا من هو اختفى لفرط نوره

الظاهر الباطن فى ظهوره

بنور وجهه استنار كل شىء

و عند نور وجهه سواه فىء

ثم على النبى هادى االمة

و آله الغر صالة جمة

اى آن كسى كه از شدت نور ظهور و مخفى است (از فرط ظهور در غرب خفا رفته) و ،كسى كه ظاهر و باطن او در ظهور
اوست ،همه چيز از نور وجهه او پرتوگيرى مىكند ،و غير از نور او هرچه هست ،سايه و ظل است؛ سپس بر پيغمبر او كه
راهنماى امت است ،و بر آل او درود فراوان باد.
تا آنكه مىگويد:
سميت هذا غرر الفرائد

اودعت فيها عقد العقائد

فها انا الخائض فى المقصود

بعون ربى واجب الوجود

ازمة االمور طرا بيده

و الكل مستمدة من مدده

ان كتابنا على مقاصد

و كل مقصد على فرائد

نام آن را غرر الفرائد گذاشتم ،و در آن اصول عقايد را آوردم؛ اينك بيارى خداى واجب الوجود ،وارد مقصود مىگردم؛ زمام
تمام كارها به دست اوست ،و همه از مدد و يارى او قوه مىگيرند؛ كتاب ما ،مشتمل بر مقاصدى است ،كه هر مقصد آن مشتمل
فرايدى است.
سپس شروع به تعريف «وجود» كرده مىگويد تمام تعريفهايى كه از وجود كردهاند حدى نيست كه مركب از جنس و فصل و
كاشف از حقيقت آن باشد ،و رسم هم نيست كه
فالسفه شيعه ،متن ،ص259 :
تعريف عرض باشد ،بلكه تعريفهايى كه از آن كردهاند در واقع فقط شرح اسم است ،نهايت با يك اسم واضحتر ،زيرا چيزى
شناختهشدهتر از وجود نيست ،و مىگويد:
فالمقصد االول فيما هو عم

اواله كانت فى الوجود و العدم

معرف الوجود شرح االسم

و ليس بالحد و ال بالرسم

و كنهه فى غاية الخفاء

مفهومه من اعرف االشياء

پس ،مقصد اول در كلماتى است عام ،چه در باب وجود و چه در باب عدم؛ معرف وجود از نوع شرح اسم است ،نه حد است و
نه رسم؛ مفهوم وجود از هر چيزى واضحتر و معروفتر است ولى كنه و حقيقت آن در منتهاى خفاست.
پس از آن به بيان «اصالت وجود» مىپردازد ،به اين اعتبار كه هر ممكنى مركب از دو عنصر است :ماهيت و وجود ،و آنكه
فالسفه و حكما هيچيك به اصالت هر دو رأى ندادهاند پس باقى مىماند بگوييم يكى از آن دو اصل است ماهيت يا وجود.
سبزوارى معتقد به اصالت وجود است و آن را اصيل و محقق مىداند ،و ماهيت را امرى اعتبارى دانسته كه تعبير از وجود
مىكند و با آن متحد است ،بيشتر فالسفه مشائيان همين عقيده و نظر را دارند .او مىگويد:
دليل من خالفنا عليل

ان الوجود عندنا اصيل

در نظر ما« ،وجود» اصيل است ،و دليل كسى كه با ما مخالف است دليل صحيحى نيست و ضعيف است.
سپس به ششوجه بر گفته خود دليل مىآورد و مىگويد:
النه منبع كل شرف

و الفرق بين نحوى الكون يفى

كذا لزوم السبق فى العلية

مع عدم التشكيك فى الماهية

وجود منبع و اساس هر شرف برترى است ،و فرق بين دو كيفيت وجود كافى براى ايفاى همين معنى است ،همچنين است لزوم
سبقت در عليت ،و نبودن تشكيك در ماهيت.
بههرحال اين ارجوزه كليه مباحث كلى و عمومى فلسفه را كه دنباله و الزمه مبحث وجود است از قبيل :اشتراك وجود ،زيادت
وجود بر ماهيت ،و آنكه وجود واجب الوجود عين ذات او است ،و بيان وجود ذهنى و  ،...همه را مورد بررسى قرار داده است،
در اين
فالسفه شيعه ،متن ،ص260 :
فصل متعرض بيان آراء ديگران در موضوع وحدت حقيقت وجود ،و كثرت آن بهطور اختصار شده است ،ولى مطلبى عالوه بر
آنچه در ذيل ترجمه صدر المتألهين نقل كردهايم ،ندارد ،مىگويد:
الفهلويون الوجود عندهم

حقيقة ذات تشكك تعم

مراتبا غنى و فقرا تختلف

كالنور حيثما تقوى و ضعف

و عند مشائية حقائق

تباينت و هو لدى زاهق

كان من ذوق التأله اقتنص

من قال ما كان له سوى الحصص

وجود در نزد حكماى پهلوى حقيقتى است داراى تشكك 591و گوناگونى ،و شامل مراتبى از حيث بىنيازى و نيازمندى همچنين
داراى اختالف است ،مثل نور كه قوى و ضعيف مىشود؛ و در نزد مشائيان حقيقت متباين است ،ولى در نظر من اين امر باطل
است .و گويا كه از ذوق مسائل الهى اين مطلب را دريافته است ،آن كسى كه گفته است براى وجود ،جز حصههايى در خارج،
مصداقى نيست.
باالخره به مسائل اعاده معدوم مىرسد و آن را از محاالت مىشمرد و به رد كسانى كه جايز دانستهاند مىپردازد و مىگويد:
اعادة المعدوم مما امتنعا

و بعضهم فيه الضرورة ادعى

فانه على جوازها حتم

فى الشخص تجويز تخلل العدم

اعاده معدوم از ممتنعات است ،و بعضى در اين امر بداهت را ادعا كردهاند؛ زيرا اگر اعاده معدوم جايز باشد ،الزم مىآيد كه
ميان شخصيت شىء و خودش عدمى فاصله باشد( ،يعنى هم باشد و هم نباشد).
اين مسئله از مسائل مشهور در تأليفات فالسفه و متكلمان است ،و اين امر از مشكلترين و پيچيدهترين مسائل فكرى است.
سبزوارى در اين باب مطلب تازهاى نگفته ،و آنهايى هم
فالسفه شيعه ،متن ،ص261 :
كه در اين مسئله بحث كردهاند ،همين حرف را زدهاند ،و سبزوارى خالصه گفتار آنها را بيان كرده و داليل آنها را بازگو كرده
است.
سپس سبزوارى به بحث در ملحقات وجود و عدم پرداخته ،و بحث از قدم و حدوث را پيش كشيده ،و آن را تعريف و تقسيم كرده،
چنانكه مسئله ماهيت و ملحقات و تعريف و احكام و اعتبارات آن ،و تقابل و اقسام آن ،و علت و معلول و تعريف آن دو ،با ذكر
اقسام علت و معلول را مورد بحث قرار داده است.
آنگاه از جواهر و اعراض و تعريف جوهر و عرض و اقسام آنها سخن گفته و دنبالههاى اين مطلب را عنوان كرده و پس از آن
وارد الهيات ،توحيد ،و يگانگى صانع و صفات او ،و آنچه به اين بحث مربوط است شده ،چنانكه كيفيت صدور كثير از واحد
بسيط را عنوان كرده ،و آراء پيروان فلسفه مشايى را در اثبات عقول عشره ،كه همان افكار يونانى و حرانى است ،بيان داشته و
سپس به نظريه فيض و انوار منعكس و رأى اشراقيان در اين باب پرداخته به ويژه مذهب شهاب الدهين سهروردى را بيان مىكند.
و بدينطريق به مباحث ديگر فلسفه ،خاصه هيولى و اثبات آن و مثل افالطونى ،ابطال جزء ال يتجزى ،بحث در نفس ،و حركت،
و جسم طبيعى و ملحقات آن ،و حدوث اجسام ،و عقل نظرى و عقل عملى ،و تناسخ و اقسام آن و ابطال تناسخ ،و مسئله
پيشگوييها ،و معجزات ،و كرامتها و معاد و موضوعات ديگر فلسفى ،مىپردازد و يكايك آنها را بيان مىكند ،و در خاتمه
مىگويد:
و رخها براعة الفصاحة

ختامها كبدوها الفالحة

دست فصاحت تاريخ آن را معين كرد و پايانش مانند اولش رستگارى است.

 - 591در منطق كلى را به دو نوع قسمت كردهاند ،كلى متواطى ،كه بر افراد خود بهطور تساوى و يكسان داللت كند مانند درخت ،حيوان،
گل؛ و كلى مشكك كه به افراد خود يكسان داللت نكند مانند نور ،كه شامل نور خورشيد و نور شمع و نور كرم شبتاب مىشود و مورد شك
است كه اين سه گونه نور يكسان باشند .انطباق كلى مشكك بر افراد خود به يكى از اين اقسام متفاوت است :يا از حيث تقدم و تأخر يا شدت و
ضعف يا زيادى و كاستى و امثال آن.
مثال سفيد يك مفهوم كلى است و به برف و پنبه و عاج و شير و قلع و غيره اطالق مىشود ولى سفيدى برف با سفيدى عاج و سفيدى پنبه با
سفيدى شير ،و اين همه با سفيدى قلع يكسان نيستند .ويراستار

ارجوزه مزبور و شرحش در  335صفحه ،و خود منظومه مشتمل بر بيش از يكهزار و يكصد بيت است ،كه در آن كليه اصول
فلسفه و مباحث مهم و مشكل را گردآورده است.
شرح سبزوارى بر منظومه خود ،گرچه مختصر است ،ولى بااينحال بسيارى از مقاصد فلسفى را كه اگر شرح او نبود ،بىنهايت
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غامض و مبهم مىماند ،بيان كرده و گرنه بر طالب فلسفه فهم آن مطالب مشكل مىنمود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص262 :
حبلهرودى نجم الدهين خضر بن شمس الدهين محمد بن على رازى قرن  9هجرى
از مردم حبلهرود بود و در نجف سكونت گزيد و در سال  828هجرى حيات داشت .صاحب روضات الجنات او را چنين ستوده
و گفته است« :او مردى فاضل و عالم و متكلم و فقيهى بزرگوار و جامع اكثر علوم بود .»...
اين دانشمند از علماى اوايل دوره صفويه و از شاگردان سيد شمس الدهين محمد بن شريف جرجانى و از جمله دانشمندانى است كه
تأليفات بسيارى دارند ،و بيشتر تأليفات او در علم كالم است .از اين جمله است:
[تاليفات]
جامع الدرر ،در شرح باب حادى عشر كه در كالم است و اصل آن از عالمه حلى است.
مفتاح الغرر ،كه منتخب و چكيدهاى از جامع الدرر است.
التحقيق المبين فى شرح نهج المسترشدين ،كه اصل آن از عالمه حلى است و در تاريخ  828هجرى در حله از تأليف آن فراغت
يافته است.
جامع االصول در شرح ترجمه رسالة الفصول ،تأليف نصير الدهين طوسى در كالم ،اين كتاب را ،ركن الدهين محمد بن على
گرگانى به عربى ترجمه كرده است.
نسخهاى خطى و قديمى از تعريب رسالة الفصول نصير الدهين طوسى در دسترس داريم كه موريانه برگ اول آن را خورده و
نويسنده در آخر رساله آورده است« :رساله نصيريه به قلم بنده نيازمند خدا ،حسن بن محمد بن حسين معروف به والد  594...كه
خدا او را ببخشد در شب سهشنبه اول جمادى اَلخر سال نهصد و يك به اتمام رسيد» .شايد اين همان كتابى است كه گرگانى آن
را به عربى ترجمه كرده است.
از آثار ديگر اوست:
تحفة المتقين فى اصول الدهين.
كاشف الحقائق ،در شرح رساله درة المنطق ،كه از استاد اوست.
كتاب القوانين.
حقائق العرفان و خالصة االصول و الميزان.
او در كتاب ديگر خود التوضيح االنوار بالحجج الواردة لدفع شبهة االعور كتاب يوسف بن مخزوم واسطى اعور را كه در رد
اماميه است ،مورد انتقاد قرار داده همچنان كه شيخ
فالسفه شيعه ،متن ،ص263 :

 - 592در بيان شرح احوال مرحوم سبزوارى به يازده جلد الذريعة مراجعه شده است ،و به مطالب مندرج در منظومه هم توجه كردهايم.
 --)*( 593دوباره شرح منظومه و درسهاى متفكر شهيد استاد مطهرى به مقاله آقاى كامران فانى مندرج در شماره  ،3سال  -3مجله نشر
دانش( فروردين -ارديبهشت  .)1362ويراستار
 - 594در اينجا كلمهاى بود كه خوانده نشد.

عز الدهين حسن بن شمس الدهين محمد بن على مهلبى حلبى نيز در كتابى به نام االنوار البدرية فى رد شبه القدرية به رد اعور
595
پرداخته است.
حسن بن موسى نوبختى ابو محمد حسن بن موسى نوبختى؟ 310 -ه ق
اين مرد بزرگترين شخصيت شيعه در قرن سوم هجرى در فلسفه و كالم و ترجمه و نقل است و در خاندان نوبخت از لحاظ
فرهنگ و فضل درخشانترين چهره است .او از فيلسوفان برجسته در اسالم است و او را بايد يكى از اركان ترقى فكرى و علمى
آن عصر دانست.
ابو محمد حسن نوبختى ،نامى است درخشان در ميان نامهاى بزرگان و متفكرانى كه در خدمت به علم و تعميم و توسعه آن
كوششها كردند و تاريخ از آنها ياد كرده است.
در كتب تراجم و كتب رجال او را چنين ستودهاند« :او فيلسوف و متكلم امامى ثابت -العقيدة و موثق ،بزرگ اماميه و متكلم مبرز
596
در ميان نظيران خود در زمان خويش بوده است».
النديم دربارهاش گفته است« :او متكلم و فيلسوف بود و گروهى از مترجمان كتب فلسفه از قبيل ابو عثمان دمشقى و اسحاق و
ثابت و ديگران به حضورش مىرسيدند و از او استفاده مىكردند .معتزليان او را از خود مىپنداشتند و «شيعيان» هم او را شيعه
مىدانستند ولى او در ظاهر به طرف شيعه متمايل بود زيرا خاندان نوبخت همگى به دوستى و واليت على بن ابى طالب و
فرزندان او (ع) معروفند .او به جمعآورى كتاب نيز عالقهمند بود و كتابهايى به خط خود استنساخ كرده بود و او را در علم كالم
597
و فلسفه و غيره تأليفاتى است».
آدم متز خاورشناس ،درباره او گفته است« :نوبختى مؤلف اولين كتابى است كه در بيان آراء و عقايد و شرح اديان و مذاهب مقام
و موقعيتى دارد و از ناقالن و مترجمان كتابهاى يونانى به زبان عربى 598،به عالوه از علماى مبرز در هيئت و نجوم بود و در
آن تأليفاتى دارد از جمله كتاب الرصد على بطلميوس است ،در بيان هيئت آسمان و زمين ،و
فالسفه شيعه ،متن ،ص264 :
كتابى در رد رسالهاى كه جبايى در رد منجمان نوشته بود 599.كتاب ديگر او در داليل طبيعى مستخرج از كتابهاى ارسطوست
600
در رد بر كسانى كه فلك را زنده و ناطق پنداشتهاند».
ابن طاوس در مورد او گفته است« :او عالم به علم نجوم و در اين علم پيشوا بود 601».گرچه او ظاهرا به صحت احكام نجوم
602
اعتقاد نداشت و كتابى در رد منجمان نوشته است.
كنيه حسن بن موسى نوبختى ،ابو محمد بود ،و او خواهرزاده ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى است كه در سابق ذكرش
603
گذشت.
در تاريخ والدت و وفات او اختالف است ،استاد حسن ابراهيم حسن در كتاب تاريخ االسالم السياسى وفات او را ،بهطور مؤكد،
در سال  302ه 817 /م مىداند.
و سيد محسن امين تصريح مىكند كه در سال  310وفات كرده است.
قول سيد امين ارجح است و گفته نخستين پندارى است آشكار.
 -- 595روضات الجنات ،ص 265
 - 596تنقيح المقال ،ج  ،1ص 312
 - 597الفهرست ،ص 252 -251
 - 598الحضارة االسالمية فى القرن الرابع ،ج  ،1ص  366چاپ دوم.
 - 599الرد على ابى على الجبائى فى رده على المنجمين.
 - 600الرد على من زعم ان الفلك حى ناطق.
 - 601مقدمه فرق الشيعة ،ص 3
 - 602الحضارة االسالمية فى قرن الرابع ،ج  ،1ص  366چاپ دوم.
 - 603مقدمه فرق الشيعة ،ص 2
 - 604اعيان الشيعة ،ج  ،21صص  343و 372
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در شرح حال ثابت بن قرة مطلبى در تأييد آن به شرح زير آمده است:
هالل بن محسن گويد :ابو محمد حسن بن موسى نوبختى به من گفت مسئلهاى را در برابر جماعتى از ابو الحسن ثابت بن قرة
پرسيدم .او نخواست در حضور آنان جوابى به من كه در آن وقت كمسنوسال بودم ،داده باشد .چون ثابت بن قرة از جواب دادن
به من تعلل ورزيد به اين شعر تمثل جستم:
بليل و ال يجرى بها لى طائر

اال ما لليلى ال ترى عند مضجعى
بلى ان عجم الطير تجرى اذا جرت

بليلى و لكن ليس للطير زاجر
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چرا ليلى شبانگاه نزديك خوابگاه من ديده نمىشود ،و بهسوى او پرندهاى از جانب من پرواز نمىكند .آرى پرندگان بىزبان چون
حركت كنند ،بهسوى ليلى روند ولى افسوس كه پرندگان را پروازدهندهاى نيست.
چون فردا شد در راه مرا ديد پس با او همراه شدم و در اثناى پيمودن راه پرسش مرا بهطور كافى پاسخ داد ،پس از او عذر
خواستم و به او گفتم بخدا سوگند ،اى موالى من ،در انشاد اين دو بيت نظرى به شما نداشتم .همين مصاحبه و گفتگوى او با ثابت
بن قرة
فالسفه شيعه ،متن ،ص265 :
مىرساند كه حسن بن موسى نوبختى از مواليد قرن سوم هجرى بوده زيرا ثابت بن قرة در سال  288هجرى در سن هفتاد و
هفتسالگى وفات كرده است .با در نظر گرفتن اين نكته كه حسن بن موسى در موقع مالقات با ثابت جوان كم سن و سال و شايد
در حدود  25سالگى بوده است كه مىتوانسته با كسى چون ثابت بن قرة وارد بحث و گفتگو در مسائل علمى شود ،از طرفى اگر
اين مطلب را نيز در نظر بگيريم كه ثابت بن قرة با ديگر مترجمان كتب فلسفى -به نقل النديم -از قبيل اسحاق بن حنين رياضيدان
معروف متوفى به سال  298هجرى و ابو عثمان سعيد بن يعقوب دمشقى متوفى در اواسط قرن چهارم هجرى كه على بن عيسى
606
وزير او را در سال  302هجرى به رياست بيمارستان سپاه برگزيده بود ،در مجلس نوبختى حاضر مىشد.
و همچنين اگر اين مطلب را نيز اضافه كنيم كه او كتابى در رد بر ابو القاسم كعبى بلخى ،بزرگ معتزله ،متوفى به سال  317و
كتابى هم بر رد ابو جعفر بن قبة متوفى در اواخر قرن سوم هجرى نوشته و با ابو حسين سوسنگردى متوفى به سال 320
همصحبت بوده است.
اگر مطالب فوق را با آنچه عالمه حلى در كتاب خود خالصة الرجال در مورد او گفته است كه «شيخ ما متكلم مبرزى بود و بر
نظائر خويش در زمان خود پيش از سيصد و پس از سيصد هجرى ،برترى داشت» همراه سازيم در اين صورت نظر سيد امين
درباره تاريخ وفات او صحيحتر به نظر خواهد رسيد.
اما موقعيت و مقام حسن بن موسى نوبختى و پايه معلومات او چه در فلسفه و كالم و چه در فلكشناسى و هيئت و طبيعيات و
علوم ديگر به درجهاى است كه كتابهاى بسيارى ،متجاوز از  45جلد تأليف كرده و از خود به جاى گذاشته است كه شامل غالب
علوم رايج در عصر اوست.
از آنچه قبال نيز اشارت شد كه مجلس او مركز بزرگان و اعالم فلسفه و طب و رياضيات و مترجمان كتب از قبيل ثابت بن قرة و
اسحاق بن حنين و ابو عثمان دمشقى بود ،مىتوان دليل گرفت كه شخصيت علمى او مورد قبول آن بزرگان بوده و اين خود
مىرساند كه او يكى از اعالم اسالم و از بزرگترين شخصيتهاى علمى شيعه در آن عصر بشمار مىرفته است.
حسن بن موسى نوبختى در كتابهاى خود جهات و جوانبى متعدد از عقايد اسالمى را مورد بحث و تحقيق قرار داده و در مورد
علوم و فرهنگ رايج در عصر خود ،تأليفاتى

 - 605عيون االنباء ،ج  ،2ص 195 -194
 - 606مقدمه فرق الشيعة از سيد هبة الدهين شهرستانى ،ص« اى» به نقل از مطارح االنظار در تاريخ حكماء تأليف فيلسوف الدوله تبريزى،
چاپ تبريز ،و كتاب عيون االنباء ،ج  ،2ص 225

فالسفه شيعه ،متن ،ص266 :
دارد .چنانچه در رد بر اصحاب عقايد منحرف از اصول اسالمى نيز نوشتههايى دارد از قبيل:
رد بر اصحاب منطق و ثابت بن قرة و غالة فرقههاى شيعه غير اماميه و بر مجسمه و بر كسانى كه قايل به رؤيت حق تعالى
هستند .و نيز در رد بر منجمان و واقفيه كه از فرق شيعه بشمار مىروند .همچنين رد بر معتزله در مورد برزخ ،و رد بر
ارسطو و نيز ردى بر يحيى بن اصفح در موضوع امامت و بر جبايى و ابو الهذيل و بر اصحاب تناسخ و كسانى كه فلك را زنده
و ناطق مىدانستند و موارد ديگر.
همچنانكه برخى از كتابهاى خود را به اصول فقه اختصاص داده است مثال در «خبر واحد» و عمل به آن و در «عموم و
خصوص» تأليفاتى دارد 607كتابهاى او به طورى كه سيد امين در اعيان الشيعة به نقل از فهرست النديم و فهرست شيخ طوسى و
نجاشى و ديگران آورده است عبارتند از:
[آثار]
 -1كتاب اَلراء و الديانات ،اين كتاب از كتابهاى پرارزش و گرانقدرى است كه مؤلفان در زمينه عقايد از آن استفاده كردهاند.
 -2االحتجاج لعمرو بن عباد و نصرة مذهبه.
 -3اختصار كتاب الكون و الفساد الرسطو.
 -4االرزاق و اَلجال و االسعار.
 -5االستطاعة على مذهب هشام بن الحكم ،كه خود او نيز بر همين عقيده بود.
 -6االعتبار و التمييز و االنتصار.
 -7كتاب االنسان.
 -8التنزيه و ذكر متشابه القرآن.
 -9التوحيد و حدوث العلل.
 -10التوحيد الصغير.
 -11التوحيد الكبير.
 -12التوضيح فى حروب امير المؤمنين على (ع).
 -13الجامع فى االمامة.
 -14كتابى بزرگ در جزء ال يتجزى.
 -15پاسخهاى او به ابو جعفر بن قبة.
 -16حجتهاى طبيعى مستخرج از كتابهاى ارسطو در رد بر كسانى كه معتقد به زنده
فالسفه شيعه ،متن ،ص267 :

 - 607بين فقها در حجيت خبر واحد اختالف است و عدهاى آن را با شرايطى حجت دانسته اند ،عموم و خصوص نيز از مسائل اصول فقه
است -.م.

و گويا بودن فلك بودند.
 -17الحجج فى االمامة.
 -18جوابهاى ديگرى به ابو جعفر بن قبة ...
 -19كتاب فى الخبر الواحد و العمل به.
 -20الخصوص و العموم.
 -21الرد على ابى على الجبائى فى رده على المنجمين ،و سيد طاوس اين كتاب را ديده است.
 -22الرد على ابى الهذيل العالف فى ان نعيم اهل الجنة ينقطع (رد بر عالف در اين باب كه نعمتهاى اهل بهشت منقطع مىشود).
 -23الرد على اصحاب التناسخ.
 -24الرد على اصحاب المنزلة بين المنزلتين فى الوعيد.
 -25الرد على اصحاب التعجيز.
 -26الرد على المنطق.
 -27الرد على ثابت بن قرة.
 -28الرد على فرق الشيعة ما عدا االمامية.
 -29الرد على المجسمة.
 -30الرد على من اكثر المنازلة.
 -31الرد على من قال برؤية البارى عز و جل.
 -32الرد على المنجمين.
 -33الرد على الواقفة.
 -34الرد على يحيى بن االصفح فى االمامة.
ّللا )...
ّللا بن مملك( .شرح مجالسة مع ابى عبد ه
 -35صورت مجلس مذاكره او با ابو عبد ه
 -36فرق الشيعة ،ابن تيميه مشهور ،در منهاج السنة ،ج  ،2ص  15از اين كتاب نام برده و تاكنون چندين بار چاپ شده است.
 -37صورت مجلس مذاكره او با ابو القاسم بلخى( .مجالسة مع ابى القاسم )...
 -38مختصر الكالم فى الجزء.
 -39كتاب فى المرايا وجهة الرؤية فيها.
 -40مسألة للجبائى فى مسائل شتى رسالهاى مشتمل بر مسائل متعددى كه با جبايى آنها را مورد بحث قرار داده بود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص268 :

 -41الموضح فى حروب امير المؤمنين.
 -42النقض على ابى الهذيل فى المعرفة.
 -43النقض على جعفر بن حرب فى االمامة.
 -44النكت على ابن الراوندى (ايرادهايى كه بر ابن راوندى گرفته است).
 -45الرصد على بطليموس .ابن طاوس در كتاب فرج المهموم خود از اين كتاب نام برده و گفته است كه اين كتاب را ديده و
608
موضوع آن بحث در هيئت فلك و زمين است.
 -46نقض كتاب العثمانية للجاحظ.
 -47نقض امامة المروانية للجاحظ.
 -48همچنين نقض مسائل العثمانية للجاحظ ،و مسعودى در كتاب مروج الذهب خود از اين سه كتاب نام برده است ،آنجا كه
كتابهاى جاحظ را نقل كرده و مىگويد :گروهى از متكلمان شيعه از قبيل ابن عيسى وراق و حسن بن موسى نوبختى كتابهايى در
609
رد جاحظ نوشتهاند.
متأسفانه از كتابهاى نوبختى كه نام برديم فقط كتاب فرق الشيعة در دسترس ماست و براى بار دوم در نجف اشرف به سال
 1936چاپ شده و آقاى سيد هبة الدهين شهرستانى مقدمهاى بر آن نوشته .همچنين ناشر كتاب ،حواشى مفيدى بر آن افزوده است.
نوبختى در اين كتاب متعرض فرقههاى شيعه و چگونگى پيدايش آنها بهطور تسلسل طبيعى و بدون اظهارنظر شده است و
بررسى او در اين كتاب يك نوع بررسى فرعى و از نوع بررسيهاى تاريخى در بيان كيفيت به وجود آمدن اين فرقههاست و در
ضمن آن اشارهاى به علل وجود اين مكاتب و اسباب و عوامل دينى و سياسى آن مىكند بدون اينكه از آنها طرفدارى كند يا دورى
گزيند .اين كتاب روىهمرفته كتابى قابل توجه است و بر اطالعات وسيع و معرفت نويسنده آن به پيشوايان فرق شيعه و حقيقت
نظريهها و مذاهب آنان داللت دارد و چه بسا كه پيروان اين عقايد يا پيروان برخى از اين مذاهب در دوران مؤلف وجود داشتند و
آثار آنان نيز در دسترس بوده است ولى امروزه آن فرقهها از بين رفتهاند و از غالب آنان فقط نامى در كتابهاى تاريخ بجاى مانده
است و اثر ديگرى از آنها در دست نيست.
مطلب قابل ذكر اين است كه شيخ مفيد در كتاب الفصول المختاره خود آنجا كه از فرق شيعه -غير از اماميه -ياد مىكند ،ظاهرا
610
از مطالب اين كتاب استفادههاى فراوانى برده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص269 :
كتاب اَلراء و الديانات او اولين كتابى است كه در آن موضوع تأليف يافته و مؤلفان پس از او كه در اين باب كتابهايى نوشتهاند،
از قبيل بغدادى متوفى به سال  429هجرى در كتاب الفرق بين الفرق خود و باقالنى متوفى به سال  403هجرى و ابن حزم
ظاهرى متوفى به سال  459هجرى در كتاب خود الفصل و ابن فورك اصفهانى متوفى به سال  451هجرى و شهرستانى متوفى
به سال  449هجرى در كتاب الملل و النحل 611،همگى به كتاب اَلراء و الديانات نوبختى رجوع كردهاند.
ابن ابى الحديد نيز قسمتى از كتاب اَلراء و الديانات را نقل كرده و گفته است حسن بن موسى نوبختى از فالسفه رواقى حكايت
كرده است كه گوهر الهى روحى آتشى و عقلى است و آن را صورتى نيست ،ولى قادر است به هر صورتى كه بخواهد درآيد ،و
612
همانند هر چيز شود و در همه چيز نفوذ كند ،به قدرت و به ذات خود نه به علم و تدبير خود.
مسعودى گويد« :ابو القاسم بلخى در كتاب خود عيون المسائل و الجوابات همچنين حسن بن موسى نوبختى در كتاب اَلراء و
الديانات خود مذاهب هنديان و آراء و عقايد آنها و علت آنكه چرا خود را با آتش مىسوزانند و بدنهاى خود را به انواع شكنجهها
613
معذب مىسازند ،بيان كردهاند.
 - 608اعيان الشيعة ،ج  ،21ص  343و  ،372و الذريعة ،ج  ،11ص 238
 - 609اعيان الشيعة ،ج  ،23ص 338
 - 610الفصول المختارة ،ج  ،2ص 99 -82
 - 611اعيان الشيعة ،ج  ،23ص 335
 - 612شرح نهج البالغة ،ج  ،1ص 296

ابن جوزى در كتاب تلبيس ابليس از كتاب اَلراء و الديانات نوبختى بخشهايى را نقل كرده است و از جمله آنهاست« :ابو محمد
حسن بن موسى نوبختى ،در كتاب اَلراء و الديانات خود مذهب سوفسطاييان را بيان داشته و گفته است»:
«بسيارى از متكلمان را ديدهام كه در امر سوفسطاييان آشكارا دچار اشتباه شدهاند زيرا با آنان به مناظره و مجادله پرداخته و در
مقام احتجاج و رد بر ايشان برآمدهاند درحالىكه سوفسطاييان معتقد به حقيقتى نيستند و دعوى مشاهده را در سر نمىپرورانند با
چنين مردمى كه اگر با آنها صحبت كنى مىگويند نمىدانيم با ما صحبت مىكنى يا نه؟
چه صحبتى مىتوان كرد و با كسى كه مىپندارد كه نمىداند آيا موجود است يا معدوم ،چه مناظرهاى مىتوان كرد؟ و با كسى كه
مخاطبه و گفتگو را به منزله سكوت و صحيح را به منزله فاسد مىپندارد چگونه مىتوان گفتگو كرد؟ و (نوبختى) گفته است بايد
با كسى بحث و مناظره كرد كه به ضرورت و لزوم امرى اقرار و يا به امرى اعتراف كند و چيزى را به رسميت بشناسد تا از
آنچه بدان اقرار دارد استفاده كرده و به تصحيح فكر او پرداخت و بحث و گفتگو با كسى كه به هيچچيز اعتراف نمىكند اصوال
614
بيجا و بىمورد است».
فالسفه شيعه ،متن ،ص270 :
ايضا ابن جوزى مىگويد :نوبختى گفته است:
«دستهاى از متجاهالن معتقدند كه اشياء و موجودات را حقيقتى واحد ،فى حد نفسه ،نيست بلكه اشياء در نظر هر قومى حقيقتى
مطابق معتقدات آن قوم دارند .مثال كسى كه صفرا بر او چيره شده است عسل را تلخ و ديگرى آن را شيرين احساس مىكند،
همچنين است است جهان ،كه نسبت به آن كس كه جهان را قديم مىداند قديم است ،و در نظر كسى كه به حدوث عالم معتقد است
جهان حادث است ،يا مثال در موضوع رنگ كه مىگويند رنگ ،جسم است پيش آنهايى كه آن را جسم مىدانند ،و عرض است،
نزد كسانى كه آن را عرض مىپندارند و نيز مىگويند اگر فرض كنيم كسى پيدا نشود كه عقيدهاى در امرى داشته باشد ،آن امر
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متوقف بر وجود معتقد به آن خواهد شد .اين دسته نيز از نوع همان سوفسطاييانند».
همچنين ابن جوزى مىگويد:
نوبختى گفته است« :دستهاى از اينها كسانى هستند كه مىگويند عالم در حالت ذوب و سيالن است و مىگويد ممكن نيست انسان
دوبار راجع به يك چيز فكر كند زيرا اشياء هميشه در حال تغيير و دگرگونى هستند .به اين گروه بايد گفت چگونه اين نكته را
دانستيد؟
با آنكه منكر وجود موجبات علم هستيد؟ و چه بسا كه آنكس كه هماكنون با شما صحبت مىكند و جوابش را مىدهيد غير از آن
616
كسى باشد كه از شما چيزى را پرسيده است».
باز ابن جوزى مىگويد:
نوبختى در كتاب اَلراء و الديانات گفته است« :سقراط مىپنداشت كه هر چيز را سه اصل است :علت فاعله ،عنصر و صورت.
سقراط گفته است علت فاعله ،خداى متعال است و عنصر نخستين موضوع و پايه كون و فساد است و صورت هم گوهرى است
براى جسم .و ديگرى گفته است خداوند علت فاعله است و ماده انفعال و تأثرپذير مىباشد .و ديگرى گفته است عقل است كه
617
اشياء را بدينترتيب مرتب كرده است و ديگرى مىگويد طبيعت است كه چنين كرده است».
بازهم مىگويد:
نوبختى در كتاب اَلراء و الديانات گفته است« :گروهى از برهمنان هند معتقد به خالق و پيغمبران و بهشت و آتش هستند و
معتقدند پيغمبر آنها فرشتهاى بود به صورت ،و كتابى نداشت ،اين فرشته را چهار دست و دوازده سر بود يكى چون سر انسان و
بقيه چون سرهاى شير و اسب و فيل و خوك و ديگر حيوانات .همين پيغمبر به آنها امر كرد تا آتش را احترام كنند و از ذبح
حيوانات منعشان كرد ،مگر به منظور قربانى براى آتش ،و
فالسفه شيعه ،متن ،ص271 :
 - 613مروج الذهب ،ج  ،2ص 156
 - 614تلبيس ابليس ،ص  ،28چاپ منيريه.
 - 615تلبيس ابليس ،ص 40 -39
 - 616همان كتاب ،ص 40
 - 617همان كتاب ،ص 45

آنها را از دروغ و شراب خوارگى نهى كرد و زنا را بر ايشان مباح ساخت و ايشان را به پرستش گاو امر فرمود .هريك از اين
برهمنان هرگاه مرتد شود و دومرتبه به دين بازگردد بايد موى سر و رويش و ابروان و مژههاى او را تراشيد ،آنگاه بايد به گاو
618
سجده كند و حرفهاى پوچ و هذيانهايى مىگويند كه نقل آنها باعث تضييع وقت است».
از اين چند نمونه كه نوبختى در كتاب اَلراء و الديانات خود آورده است بخوبى ميدان وسيع فكرى او در آن زمان ،و اطالعاتى
كه از عقايد و آراء قدما و مردم اوايل داشته است ،واضح مىشود و اين موقعيت او را در بين بزرگان عصر و فالسفه و متكلمان
آشكار مىسازد.
ازسوىديگر مىبينيم كه به بررسى اصول تشريع مىپردازد و مثال در موضوع «خبر واحد» و «عموم و خصوص» كه از
مسائل مهم اصول فقه است تأليفاتى دارد .البتهه اهميت دو كتابى كه در اين دو موضوع نوشته بيشتر ازآنجهت است كه در آن
عصر ،كه عصر تكوين موضوعات فقهى بود ،قواعدى علمى براى اصول استنباط ،به عنوان دانشى مستقل هنوز تدوين نشده
بود .و ازاينرو نوبختى را بايد در عداد پايهگذاران علم اصول و واضعان قواعد آن علم دانست ولى متأسفانه از راه و نظريات او
هيچ اطالعى نداريم زيرا آثار او ،جز كتاب فرق الشيعة ،از ميان رفته است و در اين كتاب نيز اثرى از افكار فلسفى و كالمى او
ديده نمىشود.
آرى در برخى از كتابهاى «فرق» اجماال به بعضى از آراء او اشاره شده است كه آنهم صورت صحيحى از افكار فلسفى او را
نشان نمىدهد.
همان گونه كه از تمايالت كالمى و فلسفى و علمى نوبختى اطالعى نداريم از مصادر و منابع فرهنگى او نيز بىاطالعيم و كسانى
كه شرح حال او را نوشتهاند حتى نامى از استادان او نبردهاند و از اساتيد او فقط داود بن اسد بن اعفر احوص مصرى ،متكلم و
فقيه را مىشناسيم كه از اعالم و بزرگان و متكلمان و فقهاى شيعه بوده و نوبختى به حضور او رسيده و از او استفاده كرده است.
اين مالقات در حائر حسينى (كربال) ،هنگامى كه نوبختى و داود به قصد زيارت به آن مكان مقدس رفته بودند ،اتفاق افتاده
است 619و بعيد نيست كه وى از دايى خود ابو سهل اسماعيل نوبختى ،كه معاصر او بود نيز ،تعليم گرفته باشد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص272 :
حسين خونسارى معروف به محقق خونسارى حسين بن جمال الدهين محمد بن حسين خونسارى  1098 -1016ه ق
اين دانشمند مشهور از علماى فقه و كالم و فلسفه و معروف به محقق خونسارى است.
كسانى كه شرح حال او را نوشتهاند درباره وى غلو نموده و او را با القابى سترگ ستودهاند .قمى او را «استاد حكما و متكلمان»
توصيف مىكند و صاحب جامع الرواة مىگويد:
«او يگانه عصر و وحيد دهر و سلطان متألهان و برهان بزرگان متكلمان بود ،رياست فضيلت و برترى در دوران خود به او
رسيد و در علوم عقلى و نقلى و دقت نظر ،مقامى ارجمند داشت .عدالت او مشهورتر از اين است كه بدان اشارت شود».
ديگران نيز او را ستوده و صفات بسيارى به وى دادهاند.
بههرحال خونسارى يكى از اعالم شيعه در فلسفه و كالم بود گرچه شهرت فقهى او بيشتر است .وى نخست شوق و عشق مفرطى
به فلسفه داشت ولى بعدها به فقه گراييد و در آن علم به مقام شامخى رسيد و كتابهايى گرانقدر در فقه تأليف كرد.
كسانى كه خونسارى را توصيف كردهاند مىگويند بسيار تيزفهم و سريع االنتقال و در درك معانى و نكات دقيق بسيار باهوش
بود .ع لوم منقول را در محضر مولى محمد تقى مجلسى و معقول را در خدمت فيلسوف بزرگ ابو القاسم ميرفندرسكى فراگرفت.
پس از آنكه متوجه فقه شد و بر كتاب الدروس تأليف امام محمد بن مكى عاملى جزينى مشهور به شهيد اول متوفى به سال 786
هجرى شرحى به نام مشرق الشموس نوشت ،دامنه شهرتش افزايش يافت.
[تأليفات]
تأليفات او در فلسفه و كالم و غيره غالبا به صورت حاشيه است از جمله:

 - 618تلبيس ابليس ،ص  63كه عادات و مذاهب و طريقه ايشان را از نوبختى در ص  67و  68نقل كرده است.
 - 619اتقان المقال ،تأليف شيخ محمد طه ،چاپ نجف ،ص 58

حاشيه بر شرح اشارات ابن سينا.
دو حاشيه بر كتاب شفاى ابن سينا.
دو حاشيه بر حاشيه قديم جاللى ،تأليف جالل الدهين دوانى.
رسالهاى در جبر و اختيار.
رسالهاى در نفى وجوب مقدمه واجب.
حاشيه بر المحاكمات بين شراح االشارات ،تأليف قطب الدهين رازى.
حاشيه بر شرح مختصر ابن حاجب ،معروف به عضدى ،كه شرح آن از ايجى متوفى به سال  756هجرى است.
حاشيه بر شرح حكمة العين ،كه اصل آن تأليف كاتبى قزوينى و شرح آن از شمس الدهين
فالسفه شيعه ،متن ،ص273 :
محمد بن مبارك بخارى است.
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حمصى سديد الدهين محمود بن على بن الحسن الحمصى الرازى621؟583 -؟
از اعالم و بزرگان علماى شيعه و شيوخ برجسته آنها در علم كالم و طب ،و در فلك و فقه و اصول و غيره بود .قمى او را
اينطور توصيف مىكند« :او از بزرگان متكلمان ،و از علماى نجوم بود»؛ و شيخ حر عاملى در معرفى او مىگويد« :او عالمه
زمان در دو رشته اصول و مردى با تقوى و موثق بوده است».
هركس خواسته است او را معرفى كند ،از او بسيار تمجيد و تكريم كرده ،و اين امر دليل بر رفعت مقام و شخصيت علمى اوست،
و بهطور واضح دليل است كه او در فرهنگ اسالمى رسوخ و نفوذ داشته است.
سديد الدهين استاد عدهاى از علما و متفكران برجسته معروف ،امثال فخر الدهين رازى ،و شيخ زاهد (ورام) صاحب تنبيه الخواطر
و عالمه محمد بن ادريس حلى و شيخ منتجب بن بابويه قمى بوده كه در حدود سال  585 -504هجرى مىزيسته .او از
شخصيتهاى بارز و از مجتهدين معروف عصر خود بود ،فكر مستقلى داشت ،و از تقليد ديگران دور بود.
حمصى كسى است كه بعد از شيخ ابو جعفر طوسى متوفى به سال  460هجرى ،شهرتش از نقطه نظر فتوى به اوج عظمت
رسيد ،و آن هاله قدس را كه در اطراف آراء و فتاوى ابو جعفر طوسى بود ،پس زد و آنها را از هم شكافت ،و افكار فقهاى بعد
از خود را تحت الشعاع قرار داد تا آنجا كه نظريات فقهى او مدتهاى طوالنى مورد مراجعه آنها بود.
شهيد ثانى عاملى كه در سال  966هجرى به شهادت رسيد ،در كتاب خود الدراية
فالسفه شيعه ،متن ،ص274 :
پس از آنكه اعتماد بر مشاهير بعد از طوسى را منع مىكند ،مىگويد :بيشتر فقهايى كه بعد از طوسى آمدند ،در حقيقت پيرو و
مقلد شيخ طوسى بودند ،زيرا به او حسن ظن و اعتقاد داشتند ،چنانكه حمصى به زاهد (ورام) گفته بود :بهطور قطع اماميه را
ديگر مفتيى نمانده است ،بلكه تمام آنها واگوكننده فتاوى هستند ....
حمصى نماينده يك انسان كامل از حيث انصاف و تواضع و اخالق نيك بوده.

 -- 620روضات الجنات ،ص  208و الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص  131و الذريعة ،مخصوصا كه حواشى فوق در آنجا آمده است ،و امل
اَلمل ،قسمت دوم ،ص 42
 - 621حمص يكى ا ز شهرهاى سوريه است و او منسوب به آنجاست( بنا بر نظريه قمى) ،و گفتهاند كه نسبت او به حمص( نخود) است و به
عبارت فارسى سديد الدهين ،نخودى است و بعضى گفتهاند حمص شهرى است در رى كه اكنون دهكدهاى خراب است.

محمد بن ادريس حلى درباره او گفته است« :او مرد منصفى بود و ادعاى چيزى را كه از روى حقيقت نمىدانست نمىكرد و
هرچه از آن او نبود به خود نسبت نمىداد ،و به راستى مىگويم ،او را چنان يافتم كه نظيرش در افراد كمتر ديده مىشود كه فقط
حق را منظور داشته باشد ،در خود فرورفته و به خود مشغول شود؛ او اصال اهل ريا نبود و رياكاران را يارى نمىكرد».
ما معلوماتى درباره منابع فرهنگى و آراء و نظريات او نداريم و فقط در برخى از كتب كالمى مطالبى از او نقل كردهاند ،از
جمله آنهاست :قول به امكان اعاده معدوم ،و اين همان نظرى است كه تمام فالسفه آن را محال دانسته و گفتهاند كه ممتنع و محال
است ،در توضيح بيان خود گفتهاند الزمه امكان اعاده معدوم ،تخلل عدم در بين چيزى و خود همان چيز خواهد بود ،زيرا آنچه
برگشته و اعاده شده يا عين مبدأ است ،كه الزمهاش وقوع عدم ما بين شىء و خودش است ،و يا اينكه عين آن نيست كه در اين
صورت عين معدوم برنگشته و چيز ديگرى است برگشته ،و آن برخالف مدعاست ولى حمصى در رد آنها به جواب نقض
متوسل شده مىگويد :به ياد آوردن بعد از فراموشى چگونه است؟ اين همان حصول علم سابق است بعد از معدوم شدن آن ،و اين
مطلب همان اعاده معدوم است ،ولى نصير الدهين طوسى بر او نقض نموده و گفته است :وى اتحاد دو علمى را كه بين آنها نسيان
آمده باشد ممتنع ،و آن دو علم را كه به يك موضوع تعلق پيدا كردهاند باهم متغاير دانسته ،به اين معنى كه تذكر ،علمى است به
همان چيزى كه متعلق علم نخستين بوده است .از حمصى شعرهاى خوبى نقل شده كه از جمله آنهاست:
قد كنت ابكى و دارى منه دانية

فحق لى ذاك اذ شطت بك الدار

ابكى لذكراك سرا ثم اعلنه

فلى بكاءان اعالن و اسرار

آنگاه كه خانه من به منزل او نزديك بود گريان بودم؛ حاال كه خانهات دور شده است حق دارم گريه كنم .نخست به ياد تو پنهانى
گريه مىكنم و سپس گريهام را آشكار مىسازم ،ازينرو مرا دو نوع گريه است ،آشكار و پنهان.
فالسفه شيعه ،متن ،ص275 :
[آثار]
حمصى تاليفاتى متعدد در موضوعات مختلف دارد كه از جمله آنهاست:
التعليق العراقى الكبير ،در علم كالم ،كه در كتابخانههاى نجف چند نسخه از آن هست؛ و يك نسخه به خط خود اوست .اين كتاب
به نام المنقذ من التقليد و المرشد الى التوحيد ناميده شده است.
المصادر ،در اصول فقه.
التبيين و التنقيح فى التحسين و التقبيح ،در علم كالم.
بداية الهداية.
نقض الموجز ،اصل الموجز ،تأليف ابو مكارم حمزة بن زهره حسينى حلبى متوفى به سال  585هجرى است.
االمالى العراقية فى شرح الفصول االيالقية.
ّللا محمد بن يوسف
فصول ايالقيه مختصرى از كتاب اول از قانون ابن سينا در طب است ،كه شاگردش شرف الدهين ابو عبد ه
ايالقى آن را مختصر كرده است ،و اول االمالى العراقية به طورى كه در كشف الظنون آمده چنين است« .الحمد هّلل الذى اطلع من
مشارق جمال حكمته »...
التعليق الصغير ،در علم كالم.
مشكاة اليقين فى اصول الدهين ،كه آن نيز در علم كالم است .برخى اين كتاب را به فرزندش جمال الدهين على بن محمود حمصى
نسبت مىدهند .فرزند او جمال الدهين خود از علماى كالم است .از او نقل كردهاند كه در اثناى تدريس خود چنين گفت« :در
خواب ديدم كه مشغول اقامه برهان بر نفى اتحاد بارى تعالى با هريك از بندگان و مخلوقات او هستم ،چنانكه مذهب «حلولية» يا

معتقدان به وحدت وجود از صوفيان بر آن است ،و همان بيان او به اين شرح است :اگر وجود خدا عين وجود خلق خود باشد ،و
شكى در تعدد افراد كائنات نيست ،در اين صورت الزم مىآيد ،كه هر جزيى از اجزاى ذات بارى تعالى تقسيم شود ،در آن حال
يا هر جزيى از اجزاى آن يك خداست پس الزمهاش تعدد خدايان است ،و اين كفر و شرك است ،يا اينطور نيست ،پس خدايى
خدا متوقف بر اجتماع اجزاء او خواهد بود ،و اجتماع محتاج به جامع و جمعكننده است ،و آن جامع ،يا ذات اوست كه الزمهاش
اين است كه قبل از خدا بودنش خدا باشد ،و اين خلف است يا غير از اوست ،در آن صورت الزمهاش اينست كه در خدايى خود
بر غير متوقف باشد در اين صورت هم «ممكن» و هم «واجب» خواهد بود ،اين هم خلف است ،پس اگر اتحاد به يكى از اين
صور كه گفتيم كشيده شود ،الزمهاش امر محال خواهد بود  »...با اين حكايت كوتاه واضح مىشود كه او
فالسفه شيعه ،متن ،ص276 :
متكلمى بود محدود به فكر و علم.
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فالسفه شيعه ،متن ،ص277 :
خ
خواجوئى اسماعيل بن محمد حسين بن محمد رضاى مازندرانى خواجوئى؟1173 -
نسبت او به محله خواجو در اصفهان است ،در يازدهم شعبان سال  1173هجرى وفات كرده است .او از مشاهير قرن دوازدهم
هجرى در علم و فلسفه بود .نويسندگان در شرح حال او نوشتهاند :دانشمند باتقوى ،حكيم الهى ،جليل القدر ،از بزرگان علماى
اماميه ،يكى از آيات بزرگ خدا ... ،مردى عابد و زاهد و بااخالص بود.
خواجويى در زمانى مىزيست كه مصيبتهاى سختى بر ايران روى آورده ،خاصه اصفهان ،وطن او ،مورد تاختوتاز افغانها
قرار گرفته بود .افغانها مردان آنجا را كشتند و آباديها را خراب كردند و حرمت زنان را مورد تجاوز قرار دادند و اموال مردم
را به غارت بردند و علما و صلحاى آن سرزمين را به قتل رساندند .او خود در خاتمه كتاب خود چهل حديث چنين آورده است:
«اين كتاب را در زمانى گرد آوردم و در مكانى به تأليف آن پرداختم كه چشم ضمير و بصيرت مردمان در آن تيره شده بود،
خون مؤمنان -كه قرآن و سنت ريختن آن را حرام كرده است -به هدر رفته و عصمت زنان باايمان غضب شده بود و مردم به
دست كفار و بدكاران اسير شده بودند؛ خدا آنان را ،به حق نبى خود و آل كرام او ،نابود كند ،كه اموال مردم را غارت كرده و
اوالد ايشان را به اسارت گرفته بودند.
درياهاى گوناگون ظلم و ستمگرى در اصفهان موج مىزد و ابرهاى هم و غم بر آن شهر متراكم و انباشته شده بود ،زمانى پر از
هرجومرج بود كه آثار گذشتگان را نابود كرد و
فالسفه شيعه ،متن ،ص278 :
اخبارى پريشان انتشار داشت.
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اين حادثه به سال  1034هجرى اتفاق افتاد و عدهاى متعرض نقل حوادث اين دوران پر از محنت شده آن را بهطور كامل
624
توصيف كردهاند.
خواجويى در اين زمان در اصفهان زندگى مىكرد و بيشتر آثار او در اثر همين حادثه از بين رفت .آثارى كه از او بهجا مانده
است آثارى است كه پس از اين حادثه تأليف كرده و بيشتر آنها در فقه و حديث است .تأليفات او در حدود يكصد و پنجاه تأليف
در فنون مختلف و علوم و معارف و حكمت است از جمله:
[آثار]
جامع الشتات فى النوادر و المتفرقات.

 - 622مداركى كه در شرح حال حمصى از آنها استفاده شد عبارتند از :الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص  ،173 -172الذريعة ،ج  ،2ص -318
 ،319التأسيس ،ص  ،313الروضات ،ص  ،563سفينة البحار ،ص  577 -576و االمل قسمت  ،2ص 70
 - 623روضات الجنات ،ص 302
 - 624همان كتاب ،ص 303

تعليقات او بر اربعين بهائى ،كه كتاب بزرگى است.
هداية الفؤاد الى احوال المعاد.
رسالهاى در امامت.
رسالهاى در ابطال زمان موهوم ،اين رساله ردى است بر جمال الدهين خوانسارى كه در رسالهاى به اثبات زمان موهوم پرداخته
625
و در آن بر ميرداماد تاخته است.
شرح دعاى امير المؤمنين (ع).
خواجويى را شاگردانى بودند كه به شهرت و مقامهاى ارجمند رسيدهاند از جمله مهدى نراقى حكيم معروف و صاحب مشكالت
العلوم و جامع السعادات و همچنين فيلسوف و عارف مشهور محراب و ديگران بودند.
خواجه نصير ال هدين طوسى محمد بن محمد بن حسن طوسى ملقب به (استاد البشر) و (محقق)  673 -597ه ق
خواجه نصير الدهين طوسى در سال  597ه 1201 /م در طوس متولد شد ،و در روز  18ذيحجه به سال  673ه 1274 /م در
بغداد درگذشت ،و در جوار دو امام بزرگوار در كاظمين به خاك سپرده شد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص279 :
اين دانشمند مشهور يكى از مغزهاى بزرگ جهانى و از نوابغ و بزرگانى بود كه جهان از اين قبيل افراد ،در زمينههاى علم و
فلسفه و فلك و رياضيات و رصد و علوم ديگر ،كمتر به خود ديده است .او به نظر استاد طوقان يكى از نوادر معدودى است كه
در قرن ششم هجرى ظهور كرد ،و يكى از حكماى برجسته اسالمى است كه حقا شايسته لقب عالمه بودند.
سارتون مىگويد :او از بزرگترين علماى اسالم و از بزرگترين رياضىدانهاى ايشان بود.
بروكلمان آلمانى مىگويد« :او مشهورترين علماى قرن هفتم و زبانزدترين مؤلف آن قرن بهطور اطالق است».
نصير الدهين طوسى ،در ميان علما ،معروف به استاد البشر بود ،زيرا در علوم فلك و رياضيات و اختيارات و فلسفه و كالم و
علوم ديگر مبرز بود و نام او در اقطار عالم ،از لحاظ علمى زبانزد شده بود .شهرت علم و دانش او به درجهاى رسيده بود كه
شاگردش عالمه حلى ،شارح كتابهاى او ،در حقش گفته است« :اين بزرگوار افضل اهل زمان خود در علوم عقلى و نقلى بود ،و
در جاى ديگر گفته است« :او استاد بشر و عقل يازدهم است».
با آنكه طوسى در فلسفه و كالم مردى عميق بود و در معقول و منقول و طبيعيات نيز پايگاهى ارجمند داشت شهرت او نزد
محققان متأخر بر زمينه كارها و آثار وى در رياضيات و فلك و جغرافى پايهگذارى شده است ،و به اين جهت مىبينيم كه
بررسيهاى خود را در مورد طوسى براساس اين شهرت قرار داده از ديدگاه رياضيات و فلكشناسى به بررسى او پرداختهاند.
اما جوانب و جهات ديگر علمى او ،از قبيل فلسفه و منطق و طبيعيات ،مورد مطالعه و بررسى قرار نگرفته و همچنان در بوته
اجمال مانده است و اگر توجه گونهاى به اين جهات و جوانب نيز شده است سرسرى و تبعى بوده است .خواجه ،بىشك ،از اركان
فكر و فلسفه اسالمى بود كه به توسعه افكار اسالمى كمك كرد و آن را به شاهراهى وسيع سوق داد.
بيشتر دانشمندانى كه پس از او به عرصه وجود آمدند از لحاظ علمى متكى بر افكار و آراء او بودند؛ كتابهاى او در فلسفه و
منطق و كالم به صراحت بر اين ادعا گواه است .پس چرا دانشمندان متأخر به اين جنبه از افكار خواجه توجه نكردهاند؟ اين
پرسشى است در انتظار پاسخ .شايد علت اين عدم توجه در اين است كه دانشمندان متأخر در زمانى زندگى مىكنند كه جنبههاى
مادى علوم بيشتر مورد توجه است ،ازاينرو به ديگر جنبههاى خواجه توجهى نشده است.
بهتر آنست اعتراف كنيم كه شخصيت علمى طوسى و مقام رفيع وى در بين متفكران سبب شده است كه در اطراف او هالهاى از
افسانه و امور عجيب و غريب قرار دهند .در كتابهاى
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فالسفه شيعه ،متن ،ص280 :
ادبى و تاريخى حكايتها و قصههايى از او نقل كردهاند ،كه بدون ترديد از بافتههاى خيال است و حكايت زير يكى از آن
خيالبافيهاست« :شاگردش نجم الدهين على بن محمد معروف به دبيران صاحب متن شمسيه و كتاب حكمة العين و جامع الوقائع از
خواجه طوسى ،در ميدان جنگ ،درحالىكه يكى از پاهاى خواجه در ركاب و ديگرى روى زمين بود ،چهارصد مسئله از مسائل
مشكل كالمى را پرسيد و طوسى در ظرف نيمساعت پاسخ آن چهارصد مسئله را داد 626».بىشك مبالغه بزرگى در اين حكايت
راه يافته است و داللت بر نادانى راوى آن مىكند ،چون اگر نيمساعت را بر چهارصد مسئله تقسيم كنيم به هر مسئله چهار ثانيه و
نيم وقت مىرسد و اين مدت براى پرسيدن يك سؤال و پاسخ دادن به آن كافى نيست.
حكايت ديگر اين است كه خواجه طوسى به كشتى نشسته بود و سى نفر در آن كشتى بودند كه نيمى از آنها مسلمان و نيم ديگر
يهودى بودند .دريا طوفانى ،و كشتى مشرف به غرق شد .سرنشينان باهم قرار گذاشتند كه بين خود قرعه بكشند و به نام هركس
قرعه افتاد او را بدريا بيندازند تا ال اقل نيم ديگر آنها زنده بمانند .در اينجا خواجه طوسى حيلهاى به كار برد و ساكنان كشتى را
دايره وار نشاند و پس از چهار نفر مسلمان پنج نفر يهودى را قرار داد و پس از آن بعد از هر دو مسلمان يك يهودى را نشاند و
بنا شد حاضران را نهنه بشمارند و نهمى را بدريا بيندازند .بدينترتيب تمامى يهوديان به هالكت رسيدند و مسلمانان زنده ماندند.
اين حكايت كه چه بسا نيروى تخيل تصرفات بسيارى در آن كرده است ،فقط يك چيز را به ما نشان مىدهد ،آن هم شخصيت
رياضى خواجه طوسى و نفوذ فراوانى است كه در افكار بسيارى از مردم داشته است .قصههاى ديگرى هم نقل كردهاند كه ما
آنها را به علت ضيق مجال نقل نكرديم.
طوسى ،بىشك ،شيعه امامى و اثنا عشرى بوده ،تأليفات او در علم كالم كه مشتمل بر مسائل امامت است تصريح به امامت ائمه
دوازدهگانه و عصمت آنان مىكند ،بلكه رسائل ،همچنين رسالههاى او به شمارههاى  56و  57و  70صراحت به اين معنى
دارد 627.به عالوه از محضر گروهى از علما و فقهاى شيعه ،از قبيل كمال الدهين ميثم بحرينى و معين الدهين مصرى كسب فيض
كرده است .با تمام اين دالئل و قرائن از برخى نامههاى اسماعيليان باطنى مذهب معلوم مىشود كه خواجه طوسى اسماعيلى و از
بزرگان دعاة آنها بوده است.
مثال در رساله الدستور و دعوة المؤمنين الى الحضور از مبلغ اسماعيلى شمس الدهين احمد بن يعقوب طيبى ،از خواجه نام برده
شده است .همچنين در آخر همين رساله با سه رساله ديگر
فالسفه شيعه ،متن ،ص281 :
از اسماعيليان در يكجا به كوشش استاد عارف تامر چاپ شده است چنين آمده« :شمس الدهين احمد بن يعقوب طيبى اين را از
داعى جليل نصير الدهين طوسى شنيده است» استاد عارف تامر ،خواجه را داعى بزرگ اسماعيليه و وزير هالكو خوانده است و
او را از جمله كسانى مىداند كه فلسفه اسماعيلى را پذيرفته است.
بههرحال ،امكان دارد كه خواجه ،آنگاه كه در پناه اسماعيليان مىزيست ،به مذهب «اسماعيليه» گرويده باشد .همچنانكه امكان
دارد اسماعيليان طوسى را برخالف ميل او ناچار و مجبور كرده باشند و ارجح هم همين است .خواجه نيز براى حفظ جان و تقيه
از آنان آثارى به رشته تحرير درآورد كه هم مطابق مذهب اسماعيليه و هم موافق مذهب خود او بود ،و خواهيم ديد كه چگونه
خواجه طوسى مجبور شد نزد اسماعيليان زندانىوار بماند و دليل آن اين است كه به مجرد خراب شدن قلعههاى اسماعيليان و از
بين بردن آنها ،خواجه طوسى آشكارا خود را شيعه امامى اثنا عشرى خواند .اين مطلب داللت بر آن دارد كه از روى تقيه كتمان
مذهب مىكرده است ،به عالوه به مجرد ورود به بغداد با رئيس علماى شيعه آن دوران نجم الدهين معروف به محقق حلى در شهر
حله مالقات كرد و در مجلس درس او حضور يافت .طوسى نه تنها از حيث عقيده شيعه بود ،بلكه تا حد زيادى تحت تأثير عاطفى
مذهب شيعه و روحيه تشيع قرار گرفته بود ،چنانكه در برخى از اشعار منسوب به او ،از جمله ابيات زير ،اين معنى كامال
مستفاد مىشود.
لو ان عبدا اتى بالصالحات غدا

و ود كل نبى مرسل و ولى

و صام ما صام صوام بال ملل

و قام ما قام قوام بال كسل
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و طار فى الجو ال يأوى الى احد

و غاص فى البحر مأمونا من البلل

و اكسى اليتامى من الديباج كلهم

و اطعمهم من لذيذ البر و العسل

و عاش فى الناس آالفا مؤلفة

عار من الذنب معصوما من الزلل

ما كان فى الحشر يوم البعث منتفعا

اال بحب «امير المؤمنين على»628

اگر يكى از بندگان خدا كارهاى نيك براى فرداى خود آراسته باشد ،و تمامى پيغمبران مرسل و انبيا را دوست بدارد ،و همه عمر
را بدون آنكه ناراحتى در خود احساس كند ،روزه بگيرد ،و شب و روز در حال قيام به نماز و پرستش خدا باشد و اظهار كسالت
نكند ،و در آسمانها به پرواز در آيد و به كسى توجه نكند ،و در درياها فرورود و از خيس شدن ايمن بماند ،و يتيمان را با ابريشم
و ديباج بپوشاند و ،آنها را
فالسفه شيعه ،متن ،ص282 :
غذاهاى لذيذ و مغز گندم و عسل بخوراند ،و هزاران سال در بين مردم زنده باشد ،و در اين مدت مرتكب هيچ گناهى نشود و از
هر لغزش معصوم بماند ،باز در روز محشر هيچيك از اين كارها بدرد او نخواهد خورد ،مگر آنكه محبت امير المؤمنين على
(ع) را در دل داشته باشد.
زندگانى او
نصير الدهين طوسى در روز يازدهم جمادى االول سال  597هجرى در طوس به دنيا آمد و همانجا نشو و نما كرد و
بههمينجهت هم مشهور به طوسى شد .اصل او از جهرود از توابع قم ،از محلى كه آن را وشاره مىنامند بود .حيات علمى او با
اشتغال به علوم عقلى در نزد دايى خود شروع شد و ظاهرا در آن هنگام در قم تحصيل مىكرد .شايد استفاده او از درس معين
الدهين سالم بن بدران مازنى مصرى امامى نيز در قم بوده است و جلد سوم كتاب الغنية در فقه ،تأليف سيد ابو المكارم بن زهره
حلبى فقيه را نزد او خوانده و معين الدهين در سال  619هجرى به او اجازه داده است 629.سپس به نيشابور كه مركز فرهنگى و
علمى آن روزگار بود منتقل شد و در محضر فريد الدهين محمد بن ابراهيم نيشابورى معروف به شيخ عطار مشهور متوفى به سال
 627هجرى ،تلمذ كرد .شايد هم استفاده او از محضر درس سراج الدهين سرخسى و فريد الدهين داماد نيشابورى و ابو السعادات
اصفهانى ،اسعد بن عبد القاهر اصفهانى ،از علماى اماميه و كمال الدهين بن يونس موصلى پس از انتقال او از قم به نيشابور بوده
است.
فقه را نزد كمال الدهين ميثم بحرينى خواند و گفتهاند كه فقه را نزد عالمه حلى نيز فراگرفت و دو دانشمند مزبور فلسفه و كالم را
از خواجه طوسى فرا گرفتند .زندگى (شيخ) طوسى 630در قم و نيشابور و قهستان و بغداد و حله سپرى شد و باالخره در 18
ذىحجه  672در بغداد درگذشت و در كنار قبر امام كاظم ،موسى بن جعفر (ع) به خاك سپرده شد.
طوسى در زندگانى خود سه مرحله را طى كرد:
[مراحل زندگى]
[مرحله اول :مدتى كه در ايران به سر برد]
مرحله اول :شامل مدتى بود كه در ايران به سر برد ،از تاريخ والدت تا زمانى كه به اسماعيليان پيوست ،و اين قسمت از عمر
خود را در راه تحصيل و تكميل علوم در مراكز علمى ايران از قبيل قم و نيشابور و جاهاى ديگر گذراند .در اين مرحله از
زندگى خواجه مطلبى كه براى مورخان قابل توجه باشد وجود ندارد ،چه در اين مدت به كسب
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 - 630عنوان مشهور نصير الدهين طوسى ،همان خواجه نصير الدهين ،است و اگر گاه در اين شرح حال به صورت طوسى يا به عنوان« شيخ
طوسى» از او ياد شده ،نبايد موجب اشتباه با شيخ طوسى معروف ،يعنى ابو جعفر محمد بن حسن بن على طوسى ملقب به شيخ الطائفه
متوفاى  460ه شود .ويراستار

فالسفه شيعه ،متن ،ص283 :
علوم معقول و منقول از محضر استادانى كه از اعالم زمان بودند ،پرداخته بود .ازاينرو مورخان اطالعات مختصرى را به
اجمال نقل كردهاند .همچنين نمىدانيم آيا شيخ طوسى در اين مرحله از زندگى خود كتابى تأليف كرده است يا نه؟ ولى گمان
مىرود كه طوسى برخى از كتابهاى خود را در اين مرحله نوشته باشد.
[مرحله دوم :با آغاز حمالت مغول]
مرحله دوم :با آغاز حمالت مغول به كشورهاى اسالمى شروع مىشود ،آنگاه كه شهرها يكى پس از ديگرى در مقابل مغول
سقوط مىكرد و مثل باد خزان كه برگها را پشت هم مىريزد شهرهاى اسالمى يكيك در زير سم اسبان مغول نابود و لگدمال
مىشد.
خواجه ناچار به اسماعيليان پناه برد ،تا از شر تندباد مزبور خود را نجات دهد؛ زيرا در مقابل مغول جز اسماعيليان و قلعههاى
مستحكم آنان كسى ديگر نمىتوانست مقاومت كند.
اين مرحله از زندگى او با پيروزى مغول بر قلعههاى اسماعيليه به پايان رسيد .چنان مقدر شده بود كه حمله مغول به فرماندهى
چنگيز خان در وقتى كه طوسى در نيشابور ،شهر علم و فلسفه ،مىزيست به آن شهر صورت گيرد ،همچنين تقدير چنين بود كه
طوسى از آن آتش سوزان و آنهمه نابوديها كه خراسان بدان دچار شده بود نجات يابد .ولى خراسان با هجوم مغول گرفتار انواع
بدبختيها شد و سلطان محمد خوارزمشاه فرار كرد و تمام موجبات و اسباب مقاومت و دفاعى كه در اختيار داشت نابود شد .فقط
قلعههاى اسماعيليان بود كه با مغول مىجنگيد ،و جلو يورش آنها را مىگرفت .اسماعيليه آنچنان مقاومت مىكردند كه مغول از
دست يافتن به قلعههاى آنان عاجز ماندند .به عالوه فداييان اسماعيلى چنان شجاعت و شهامت از خود نشان مىدادند كه زبانزد
مردم بود و باالخره قالع اسماعيلى نيز در آخرين حمله به فرماندهى هالكو خان نوه چنگيز ،سقوط كرد .در اثناى همين مشكالت
و صدمات كه نفسها از ترس در سينهبند آمده بود ،طوسى از يگانه پناه آن روز در مقابل مظالم و خرابكاريهاى مغول استفاده
كرده خود را به اسماعيليان نزديك كرد و به قهستان مسافرت كرد و دعوت حاكم قهستان ،ناصر الدهين عبد الرحيم بن ابى منصور
را پذيرفت و به عنوان مهمان بر او درآمد .در اثناى توقف در آنجا كتابى براى مهماندار خود ناصر الدهين ،به نام اخالق ناصرى
به فارسى نوشت كه آن را از كتاب الطهارة تأليف ابو على بن مسكويه استخراج و تلخيص كرده است .همچنين رساله المعينية را
در هيئت براى پسرش معين الدهين بن ناصر -الدهين نوشت و كتابهاى ديگرى كه بعدا از آنها نام مىبريم در همانجا به رشته
تحرير در كشيد؛ سپس پيشواى اسماعيليان عالء الدهين پسر محمد او را به قلعه ميموندژ دعوت كرد و طوسى به ميموندژ رفت
و با او بود تا آنكه عالء الدهين به دست يكى از محافظان خود كشته شد و طوسى ،پس از آن ،به صحبت پسر او ركن الدهين درآمد
و همانجا با او در قلعه الموت بماند ،تا وقتى كه ركن الدهين پس از حمله اخير مغول به قيادت هالكو خان و سقوط الموت ،به
سال
فالسفه شيعه ،متن ،ص284 :
 653تسليم مغوالن شد .خواجه طوسى پس از آنكه بيش از يك ربع قرن با اسماعيليان زندگى كرده بود ،در همدان به هالكو خان
پيوست .وى در مدت توقف خود نزد اسماعيليه براى آنان كتابهاى فارسى و عربى تأليف مىكرد و به تركى نيز مىنوشت .در
همان قلعه بود كه خواجه بيشتر تأليفات خود را در علوم رياضى و دانشهاى ديگر به رشته تحرير درآورد ،تأليفاتى كه نام او را
جاودان ساخت و او را در ميان دانشمندان سرشناس كرد.
برخى از تأليفات او كه در قالع به رشته تحرير در آمد عبارتند از:
روضة القلوب.
رسالة التولى و التبرى.
تحرير مجسطى.
تحرير اقليدس.
اكرما ناالوس.
اخالق ناصرى.

روضة التسليم.
مطلوب المؤمنين.
شرح اشارات.
كتابهاى ديگرى در نجوم و فلك نيز تأليف كرد .و بقيه كتابهاى خود را بعد از آنكه هالكو بغداد را فتح كرد به رشته تحرير آورده
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است.
ظاهرا خواجه طوسى مجبور به اقامت نزد اسماعيليان شده بود .در كتاب درة االخبار آمده است كه اوامر اكيدى به فداييان
اسماعيلى صادر شد تا طوسى را بربايند و او را به قلعه الموت ببرند .فداييان در اطراف باغهاى نيشابور در كمين او ماندند و
پس از دست يافتن بر او از او خواستند تا با آنان به قلعه بيايد .خواجه نخست از اين كار امتناع كرد .پس او را تهديد به قتل
632
كردند ،ناچار از ايشان پيروى كرد؛ و سالها مثل يك اسير يا زندانى در آنجا مقيم بود.
سرجان ملكم در تاريخ خود اين نظر را تأييد مىكند كه طوسى ناچار به اقامت در نزد اسماعيليان شد و برخى معتقدند كه طوسى
در اول امر به اختيار خود بهسوى آنها رفت و ازآنپس پيشامدى كرد كه بين او و ناصر الدهين اسماعيلى اختالفى پيدا شد و محيط
دوستى آنها به تاريكى گراييد .ناصر الدهين او را چون اسيرى پيش خود نگاهداشت و مجبور به مصاحبت با خود كرد و به
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ميموندژ برد و خواجه در آنجا مثل يك زندانى به سر مىبرد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص285 :
سيد صدر نيز اين مطلب را تأكيد كرده است و مىگويد« :در قلعه ديلم به امر خورشيد شاه قرمطى زندانى شد و چون تركان
(منظورش همان مغوالن است) بر او غالب شدند و قلعه ديلم را گرفتند نصير الدهين طوسى را از حبس نجات دادند و به او احترام
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كردند زيرا به علم نجوم آگاه بود و در زمره وزراى آنان درآمد».
ظاهرا خواجه طوسى در مقام فرار برآمد يعنى پس از آنكه از ترس مغول به اسماعيليان پناه برد كدورتى ميان ايشان اتفاق افتاد
و خواجه آهنگ فرار كرد و قصيدهاى در مدح مستعصم عباسى سرود و از وزير او ،علقمى ،خواست تا قصيده را به خليفه
عباسى برساند و وساطت او را براى حركت به بغداد خواستار شد ولى علقمى چون ورود طوسى را به بغداد با مصالح شخصى
خود مخالف مىديد مانع از انجام اين كار شد و از آن ترسيد كه مبادا حضور خواجه در خليفه مؤثر واقع شود زيرا فضل و علم
او خليفه را بهطور قطع تحت تأثير قرار مىداد و مقام و منزلت علقمى در نزد خليفه كم مىشد و به همين علت بهطور محرمانه
به پيشواى اسماعيليان جريان امر را نوشت و او را تحريض به نگهدارى و مراقبت از خواجه كرد .پيشواى اسماعيلى نيز چنين
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كرد و چندى نگذشت كه طوسى در قلعه الموت به صورت يك نفر زندانى در آمد تا آنكه قلعه به دست مغول سقوط كرد.
خواجه طوسى در آخر شرح اشارات خود كه در قالع اسماعيليان به سال  640هجرى تأليف كرده است اشاره به اين مطلب
مىكند كه اجبار او را در اقامت ميان اسماعيليه تأييد مىكند و ناراحتى و دلتنگى او را از زندگانى مىرساند و از دردها و
سختيها و آالم او حكايت مىكند و مىگويد« :بيشتر مطالب آن را در چنان وضع سختى نوشتهام كه مشكلتر از آن ممكن نيست و
بيشتر آنها را در دورانى همراه با كدورت بال و تشويش خاطر به رشته تحرير درآوردهام كه هر جزيى از آن زمان حاوى غصه
و عذاب دردناكى بود و پشيمانى و حسرت بزرگى همراه داشت .در جاهايى بودم كه آتش جهنم در هرآن ،در آنها زبانه مىكشيد
و آتش گداخته به سرم مىريخت ،و زمانى بر من نگذشت كه چشمهايم پر از اشك و خيالم ناراحت و مشوش نباشد و زمانى پيش
نمىآمد كه دردم در آن مضاعف نشود و غم و غصهام فزونى نيابد .نمىدانم چرا در دوره زندگانيم به زمانى برنخوردم كه پر از
حادثههايى نبود كه مستلزم پشيمانى دايم است و زندگانى من در بين سپاه غم و عساكر هم مىگذشت .خداوندا مرا از تزاحم امواج
بال و طوفانهاى مشقت و سختى نجات بده ،به حق رسول برگزيدهات و وصى پسنديده او ،درود خداوند بر رسول تو و بر وصى
او و خانواده آنان باد و مرا از آنچه در آن افتادهام فرجى عنايت فرما ،خدائى نيست جز تو و تو
فالسفه شيعه ،متن ،ص286 :

 - 631تاريخ علم الفلك فى العراق ،ص 34
 - 632مجله العرفان ،م  ،47ج  ،4ص 332
 - 633همان مجله ،ص  333 -332بهطور خالصه.
 - 634تأسيس الشيعة ،ص 397
 - 635روضات الجنات ،ص  610 -609و تراث العرب العلمى ،ص 356

ارحم الراحمين هستى».
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[مرحله سوم :از هنگامى كه طوسى به هالكو ملحق شد تا روزى كه در كاظمين به سال  672ه 1274 /م درگذشت]
مرحله سوم :ابتداى اين مرحله از هنگامى شروع مىشود كه طوسى به هالكو ملحق شد و پايان آن روزى است كه در كاظمين به
سال  672ه 1274 /م درگذشت.
در اين مرحله بود كه بقيه كتابهاى خود ،خاصه كتابهايى را كه در مذهب اماميه صراحت دارد ،تأليف كرد .و در  14ماه شوال
 654هجرى در اثر اتصال خود به هالكو اعالن كرد كه او شيعه اثنا عشرى است 637.طوسى نسبت به هالكو به منزله وزير و
هميشه در حضر و سفر با او همراه بود و از جمله در حمله هالكو به بغداد و سوريه با او همراهى مىكرد و نامههايى از زبان
هالكو نوشته است .مثال نامهاى به اين مضمون پس از سقوط و تسليم بغداد به حاكم حلب نوشته است« :اما بعد ،ما به سال 655
هجرى به بغداد وارد شديم .پس چه زشت است بامداد بيمدادگان .پس پادشاه آن حدود و سامان را به طاعت خود فرا خوانديم ،ولى
او حاضر به پذيرفتن آن نشد .در اين صورت بود كه مستحق مجازات گرديد و او را به سختى و شدت مؤاخذه كرديم .اينك تو را
به اطاعت خود مى خوانيم اگر موافقت كنى در نهايت خوشى و رفاه و سالمت به سر خواهى برد و اگر امتناع نمايى مردم خودت
را بر تو مسلط خواهم كرد ،مبادا مثل آن شوى كه خود دنبال مرگ خويش مىگشت و مانند كسى باشى كه گوشت نرم بينى خود
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را مىشكافت .و السالم».
هالكو خواجه طوسى را ،به علت مكانت علمى و ارزش فكرى ،در شمار خواص خود درآورد و در حفظ او كوشيد و به صحبت
خود برگزيد .البتهه پس از آنكه آخرين پيشواى اسماعيليان خور شاه ركن الدهين را از ميان برداشت و با قتل او ستاره حكومت
اسماعيليان غروب كرد و اثرى از آنان ،جز در تاريخ ،به جاى نماند.
فيلسوف طوسى اين فرصت را غنيمت شمرد و از مكانت و قرب و منزلت خود در دربار هالكو استفاده كرد و مانع از آن شد كه
اين باليى كه بر مسلمانان و جهان اسالمى فرود آمده بود به حد كمال برسد و كار مسلمانان را يكسره كند ،پس همه كوشش و
سعى خود را مبذول داشت و هرچه در قوه داشت به كار برد تا بقيه علما و فالسفه و حكما را از نابودى كه در انتظارشان بود
نجات دهد و همو قوىترين عامل براى حفظ و ابقاى اين گروه از ارباب معرفت و فلسفه و دانش بود .و در نتيجه مغول ،پس از
مدت كمى ،ديانت اسالم را پذيرفتند و احفاد و نوههاى چنگيز خان كه براى نابودى اسالم و از بين بردن تمدن اسالمى همت
گماشته بودند مسلمان شدند و در شمار حاميان اسالم در آمدند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص287 :
دكتر على اكبر فياض مىگويد« :نهضت اسالمى در آن دوره به اوج عظمت خود رسيده بود و آنان( ،اسماعيليه) را ،در بررسى
و تحقيق فلسفه و قيام به امور آن ،حظى وافر بود تا براى تقرير اصول و اثبات دعاوى خود از آن استفاده كنند .در قلعه الموت
كتابخانه بزرگ و معتبرى فراهم كرده بودند كه به دست مغول بر باد رفت و مردى با آنان همكارى مىكرد كه از بزرگترين
مردانى بود كه پس از ابن سينا به علوم عقلى اشتغال ورزيد و او نصير الدهين طوسى بود .گويى مقدر شده بود كه او ميراث و
يادگارهاى اسالم را از دست مغول نجات دهد  ...هالكو امر اوقاف كشور را به او واگذار كرد و خواجه طوسى در مقام ضبط
آنها برآمد و درآمد اوقاف را صرف مدارس و مراكز علمى مىكرد و علما و حكما را گردآورى كرد و با همكارى آنان
رصدخانه بزرگى در مراغه آذربايجان ساخت و كتابخانهاى هم در جنب آن ايجاد كرد كه گويند ،چهارصد هزار جلد كتاب
داشت».
روندلس مستشرق مىگويد « :طوسى در مراغه به هالكو پيشنهاد كرد كه فرمانده فاتح نبايد به خرابكارى اكتفا كند و به آن قانع
شود .آن مرد مغول منظور و فحواى گفتار طوسى را درك كرد و به طوسى دستور داد رصدخانه عظيمى روى تپه شمالى مراغه
بر پا سازد و اين عمل در دوازده سال انجام يافت و در خالل اين مدت زيجى را جمعآورى كرد كه پس از مرگ هالكو تكميل شد
و معروف به زيج ايلخانى است  ...و كتابخانه بزرگى به آن ضميمه كرد و كتابهايى را كه از كتابخانههاى بغداد غارت كرده
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بودند در آنجا گرد آورد».
به نظر مىرسد كه هالكو فوقالعاده به علم اختيارات عنايت و عالقه خاص داشت و تحت تأثير آن قرار مىگرفت .علم اختيارات
را علم تنجيم و علم احكام نجوم نيز مىنامند و از اين علم براى اختيار و برگزيدن وقت مناسب براى اجراى كارهاى خود استفاده
مىكردند و همين كار بخشى از علم نجوم و در عصور نخستين اسالم تا آنجا شايع بود كه هريك از خلفا و امرا را مستشارى آگاه
 - 636اشارات ابن سينا با شرح طوسى و رازى ،ج  ،2ص  ،146چاپ مطبعه خيريه مصر سال 1325
 - 637تاريخ علم الفلك فى العراق ،ص 33
 - 638كشكول شيخ بهائى ،ص 348
 - 639اين مطالب از مجله عرفان ،مجلد  ،57ج  ،4ص  335 -330تلخيص شده است.

به اين علم بود و خليفه يا امير اوقات مناسب براى هر كار مهم را از او مىپرسيد و در اين رشته و اين فرع از علم نجوم
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كتابهايى نيز نوشته شده كه نام آنها در فهرستهاى كتب آمده است.
گفتيم كه هالكو ولع و عالقه شديدى به اين علم داشت و طوسى داراى اين علم و از متخصصان در اين علم بود و بههمانجهت
هالكو ،طوسى را نگاهداشت و او را به خود نزديك كرد .طوسى چون نقطه ضعف او را دانست هالكو را وادار كرد كه تمدن
جديدى
فالسفه شيعه ،متن ،ص288 :
به دست او در ممالك اسالمى به وجود آيد و ارزش معنوى دانشمندانى را كه از شمشير مغول نجات يافته بودند در نظر هالكو
باال برد .بديهى است هدف و مقصود طوسى از ساختمان رصدخانه مراغه هدفى علمى بود ،درحالىكه هالكو خيال مىكرد اين
كار با «اختيارات» 641وابستگى دارد.
گفتهاند هالكو نسبت به مخارج ساختمان و تهيه وسائل رصدخانه و اهميت آن اعتراض كرد و اعتراض او بر اين پايه بود كه
كارهاى مقدر شدنى است و نمىتوان از مقدرات گريخت .طوسى هالكو را با روشى شيوا قانع ساخت كه فرق است بين آنچه
بدون اطالع و ناگهانى به انسان مىرسد و بين آنچه كه قبال به وقوع آن آگاهى و اطالعى در ميان باشد؛ از اين راه بود كه
خواجه طوسى هالكو را تشويق به ساختن رصدخانه مراغه كرد و در جمادى االول سال  656ه 1259 /م شروع به ساختمان
كردند .طوسى و گروه همكاران به رصد ستارگان پرداختند و طول و درجات عرضى آنها را تعيين كردند.
خواجه طوسى زيج ايلخانى را تصنيف كرد چنانكه مؤيد عرضى (مؤيد الدهين بن برمك بن مبارك عرضى) كه از همكاران طوسى
در اين كار بود ،كتابى در ادوات و آالت اين رصدخانه نوشت و اسباب و لوازم آن را در كتاب مزبور به تفصيل معلوم داشت.
عرضى مردى دانشمند و حكيمى متبحر و يگانه رياضىدانى بزرگ بود و در رجب سال  664ه 1266 /م درگذشت.
طوسى براى انجام اين كار بزرگ از يك عده علماى فلكشناس مشهور كه نخبه و برگزيده بودند دعوت كرد تا در اين كار به او
كمك كنند .براى انجام اين كار هزينههاى سنگينى خرج شد.
اين دسته از علماى نخبه مجموعه بزرگ و پرارزشى را تشكيل مىداد و در حقيقت مجمعى علمى بود كه به مباحث فلكى و
رياضى رسيدگى مىكرد و هريك در رشته اختصاصى خود سهمى در اين مجمع علمى داشت .برخى از اين علما كه به اين امر
مهم قيام كردند عبارت بودند از:
 -1شخص خواجه نصير الدهين طوسى.
 -2كاتبى قزوينى.
 -3ركن الدهين استرآبادى ،از موصل.
 -4فخر خالطى از بتليس (بدليس).
 -5مؤيد عرضى ،از دمشق.
فالسفه شيعه ،متن ،ص289 :
 -6فخر مراغى ،از موصل.
 -7محى الدهين مغربى.
 -8قطب الدهين شيرازى.
 -9شمس الدهين شيروانى.
 - 640الذريعة ،ج  ،5ص 83 -80
 - 641مراد از« اختيارات» ،علم احكام نجوم و سعد و نحس اختران است .ويراستار

 -10كمال الدهين ايجى.
 -11حسام الدهين شامى.
 -12نجم الدهين اسطرالبى.
 -13صدر الدهين على بن نصير الدهين طوسى.
 -14نجم الدهين على بن محمود حكيم كاتب بغدادى متوفى به سال  680ه 1281 /م.
 -15قومنجى (قومهجه) چينى ملقب به سينگسينگ ،يعنى عارف.
 -16ابن فوطى كمال الدهين بن عبد الرزاق بن احمد شيبانى.
 -17خواجه شمس الدهين بن محيى الدهين بن عربى.
 -18اصيل الدهين حسن بن نصير الدهين طوسى.
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ساختمان رصدخانه مراغه در همان سالى كه خواجه نصير الدهين طوسى وفات كرد ،يعنى در سال  672هجرى ،بپايان رسيد و
مدت شانزده سال ساختمان آن به طول انجاميد.
طوسى زيج معروف خود به نام زيج ايلخانى را از آن رصدخانه استخراج كرد و آن را در كتابى ويژه منتشر ساخت كه محتوى
بر جدولهاى تازه و طرايف حسابى جديد بود كه پيش از آن سابقه نداشت .بههمينجهت در دوره نهضت علمى اروپا زيج مزبور
مورد اعتماد اروپاييان قرار گرفت.
عظمت و قدرت علمى او در ساختن و فراهم كردن چنين رصدخانه عظيم كه داللت بر وسعت فرهنگ و اطالعات و روشنبينى
او مىكند ،گرچه مسلم و قطعى است ،ولى مظاهر عظمت روحى و قدرت اراده او در اين بود كه توانست باهوش و زرنگى و
حسن تشخيص خود به تدريج بر عقل و فكر هالكو تسلط پيدا كند و آن خونخوار بىبندوبار را وادار به اصالح امور اجتماعى كند
و به دست او فرهنگ و تمدنى متناسب روز فراهم سازد و نابودكننده تمدنها را به تمدن سوق دهد و او را به بهبود اجتماع
ّللا مراغى را به كشورهاى عربى فرستاد تا
عالقهمند سازد و باالخره كار به جايى كشيده شد كه هالكو فخر الدهين لقمان بن عبد ه
علمايى را كه از ترس وى و مغول به اربل ،موصل ،الجزيره و شام فرار كرده بودند تشويق كند تا به مراكز خود برگردند و نيز
از دانشمندان آن سامان دعوت
فالسفه شيعه ،متن ،ص290 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص290
كند كه براى اقامت به مراغه بيايند .اين فخر الدهين مردى زيرك و كاردان و باهوش بود با حسن تدبير خود توانست وظيفه خود
را به خوبى انجام دهد و به همين علت دانشمندان و علما به شهرهاى خود بازگشتند.
از طرف ديگر خواجه نصير الدهين توانست كتابخانه مهم و معتبرى ،با چهارصد هزار كتاب ،در مراغه تأسيس كند و براى
طالب علم و محصلين مدارس و مراكز علمى حقوق و مقررى دايم ،در حدود درجه و مرتبه آنان ،برقرار سازد.
در الهداية و النهاية آمده است كه خواجه طوسى براى هريك از فالسفه روزانه سه درهم و براى هريك از اطبا روزى دو درهم و
براى هر فقيه روزى يك درهم و براى هر محدث روزى نيم درهم مقررى تعيين كرد ،به اين جهت مردم به تحصيل فلسفه و طب

 - 642تاريخ الفلك فى العراق ،ص 39 -32
 643نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.

بيش از فقه و حديث توجه كردند و به آن دو رشته اقبال زيادترى نشان دادند و به مراكز فقهى و حديث تمايل كمترى از خود
بروز دادند؛ در صورتى كه پيش از اين اقدام خواجه ،تحصيل اين قبيل از علوم سرى و محرمانه بود و پاداشى نداشت.
به اين ترتيب عده بسيارى از دانشمندان و شيفتگان علوم دعوت خواجه را پذيرفتند و از هر ناحيه بهسوى ايران و مراغه روى
آوردند .اينان پروانهوار دور شمع نورانى وجود طوسى مىگشتند و به كشف رازهاى علوم مىپرداختند.
دعوت طوسى از علما مورد توجه و اقبال عده كثيرى از علماى عرب و غير عرب قرار گرفت كه دعوت او را پذيرفتند و به
مراغه آمدند و همانجا بود كه عده بسيارى از علما از دمشق ،موصل ،قزوين ،تفليس و ساير شهرهاى اسالمى گرد هم آمدند.
بجاست كه نوشتههاى دانشمند دمشقى مؤيد الدهين عرضى را كه در مقدمه رساله خود در باب ادوات و و آالت رصدخانه مراغه
آورده است در اينجا نقل كنيم .عرضى ،خود ،يكى از علمايى بود كه دعوت قاصد طوسى را پذيرفت و دمشق را ترك كرد و به
مراغه آمد و زير پناه خواجه طوسى در ميدان علمى وسيعى مشغول خدمت به علم گرديد.
اينك آنچه را كه او در مقدمه نوشته است مىآوريم:
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« ...تمامى اين اعمال به دستور موالى معظم ،عالم فاضل ،محقق كامل ،پيشواى علما و سيد حكما ،افضل علماى اسالم بلكه
افضل پيشينيان و كسى كه خداوند متعال از ميان همه مردم زمان ،تنها در وجود او تمامى فضائل و مناقب نيك و حسن سيرت و
حلم و بردبارى و جزالت رأى و سرعت انتقال و احاطه به ساير علوم را جمع فرموده و به وسيله او علما و خانواده علم را با
عطاها و بخششهاى فراوان خود گرد هم آورده است .و از پدر نسبت
فالسفه شيعه ،متن ،ص291 :
به آنان مهربانتر است .ما در زير سايه او در نهايت امنيت و آسايش زندگى مىكنيم و از ديدار او شاد مىشويم چنانكه گفته شده
است:
نميل على جوانبه كانا

نميل اذا نميل على ابينا

و نغضبه لنخبر حالتيه

فنلقى منهما كرما و لينا

در اطراف او مىگرديم همچنانكه ،به پدرمان روى مىآوريم ،و او را به خشم مىآوريم تا او را در دو حالت خشم و خوشى
امتحان كنيم ،و در هر حال او را كريم و مهربان مىيابيم.
اين مرد بزرگ ،نصير الملة و الدهين محمد بن محمد طوسى است كه خداوند روزگار او را بادوام فرمايد .و نوشتهاند:
و استكبر االخبار قبل لقائه

فلما التقينا صغر الخبر الخبر

قبل از ديدار او آنچه دربارهاش مىگفتند به نظرمان خيلى بزرگ و مبالغهآميز مىآمد ،و چون او را ديديم آنچه را شنيده و مبالغه
مىپنداشتيم بسيار كمتر از آنچه در او بود يافتيم و آن خبرها كوچك به نظرمان رسيد.
خدا را سپاسگزاريم كه ما را در خدمت او گرد آورد و ما را از فوائد او مسرور و خوشنود ساخت .گرچه از خانه و عشيره و
اوالد و وطن خود دور شدهايم ولى در وجود او عوض هر چيزى كه از دست دادهايم يافت مىشود ،هركس او را يافت هيچچيز
از دست نداده و هركس او را از دست داد همه چيز را از دست داده است .خداوند ما را بىاو نگذارد و ما را از راه طول عمر و
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بقاى او بهرهمند سازد.

 - 644يك نسخه خطى از اين كتاب در كتابخانه امام رضا عليه السالم در مشهد موجود است.
 -- 645مجله العرفان ،م  ،47ج  ،4صص 335 -330

البتهه رصدخانه مراغه اولين رصدخانه ،از نوع خود ،در اسالم نبود بلكه رصدخانههاى متعدد ديگرى بود كه مشهورترين آنها
عبارتند از:
 -1رصدخانه مأمون كه به سال  214هجرى در قريه شماسيه در نواحى شام ساخته شد و آن اولين رصدخانه در اسالم بود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص292 :
 -2رصدخانه بتانى در حدود شام.
 -3رصدخانه «حاكمى» در مصر.
 -4رصدخانه «بنى االعلم» در بغداد.
با آنكه خواجه نصير الدهين طوسى در راه بناى رصدخانه مراغه كوشش و اهتمام كرد ،و با عنايت كاملى كه علما در كمك به او
مبذول داشتند ،معذلك از خطا و اشتباه به دور نماند.
تقى الدهين محمد بن زين الدهين معروف به راصد متوفى به سال  993ه 1585 /م در كتاب خود سدرة المنتهى چنين آورده است:
«رصدخانهاى كه خواجه طوسى در مراغه ساخت ،خوب نبود ،زيرا او مشغول به امر وزارت و اداره آن بود و كار رصدخانه
را به كسانى واگذار كرده بود كه با او هموزن نبودند و حتى در علم و فضيلت نيز ،چندان به پايه و مقام خواجه نزديك نبودند .و
من معتقدم كه اتقان و محكمكارى و نيكى آن در حد اعال و كمال بود ،نهايت آنكه نقصها پس از مدتى به نظر مىرسند و مورد
تحقيق صحيح قرار مىگيرند و اينكه تجربهها و مرور زمان لزوم تصحيح را ارائه كرد و اين امر در زمان الغ بيك در مورد
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رصدخانهاش معلوم شد.
چنين به نظر مىرسد كه دوستى و ارتباط طوسى با هالكو دوام نكرد و هالكو ،نسبت به طوسى بددل شد و مقام و منزلت خواجه
در دربار هالكو روى به تنزل نهاد تا حدى كه تصميم به قتل او گرفت .صاحب روضات قسمتى از اين جريان را نقل كرده و
خالصه آن اين است :هالكو در يكى از جلسات خود نام او را به بدى برد و با رجال دولت خود از او آشكارا شكايت كرد و
خيانتهاى او را برشمرد ،در اين اثنا خواجه نصير الدهين طوسى وارد مجلس شد ،پس هالكو از او روى گردانيد و از مالقات با او
اظهار كراهت كرد و پس از مدتى متوجه او شد و گفت :آرام اى مرد اى فالن! تندروى مكن و مراقب حال خود باش و اگر
رصدخانه با از بين رفتن تو ناتمام نمىماند دستور كشتنت را مىدادم و آشكارا حرمت تو را هتك مىكردم 647.ولى اسبابى كه
موجب اين تغير و نارضايى شده است تاكنون همچنان مجهول مانده .بديهى است كه خواجه با آن شخصيت علمى و سجاياى ذاتى
نمىتوانست با مردى خونخوار و وحشى يكدل شود و اين دو ،قدر جامعى باهم نداشتند ،فقط اوضاع و احوال و محيط آن روز و
مصلحت كشوردارى هالكو بود كه اين دو را باهم نزديك كرده بود و چه بسا خواجه از اعمال وحشيانه آن مرد سفاك انتقاد نيز
مىكرد .طبيعى است كه حاسدان نيز در پى فرصت مناسب بودند تا با سعايت از خواجه خود را در دربار هالكو مقرب سازند.
مقام و پايگاه علمى و سياسى خواجه نيز آنچنان بود كه او را محسود گروهى
فالسفه شيعه ،متن ،ص293 :
از طمعكاران قرار داده بود ،آنهايى كه در ركاب هر فاتح و غالبى پياده به راه مىافتند تا گرد و غبار چكمه فاتحان را پاك كنند،
اين قبيل مردم در هر دوره و مكانى بوده و هستند .صاحب روضات قراين و امارات چندى را نقل مىكند و پس از نقل قصه فوق
مىگويد« :گويند قطب الدهين شيرازى محمود بن مسعود شاگرد خواجه نصير در آن مجلس حاضر بود پس از آنكه سخنان هالكو
را شنيد ،فرصت را غنيمت شمرد و گفت اگر رأى مبارك نسبت به اين مرد اقتضايى دارد حاضرم كار زيج را تمام كنم هالكو
چيزى نگفت و جوابش را نداد و برخاست و مجلس بهم خورد  648»...سپس صاحب روضات مىنويسد ...« :چنانكه شبيه به اين
خيانت از نجم الدهين على بن عمر معروف به دبيران صاحب كتاب شمسيه در منطق و كتاب حكمة العين و كتاب جامع الدقائق هم
نقل شده است 649».و مىتوان از اين حكايات پى برد كه مركزيت علمى و شخصيت سياسى طوسى سبب شده بود كه يك عده
حسود نسبت به او سعايت كنند تا جاى او را بگيرند.
آراء خواجه نصير الدهين طوسى
 - 646تاريخ علم الفلك فى العراق ،ص 40
 - 647روضات الجنات ،ص 610
 1 ( 648و  --)2روضات الجنات.
 1 ( 649و  --)2روضات الجنات.

ملقب شدن خواجه به محقق و استاد البشر از روى گزافهگويى و نيز از روى مبالغه نبود ،كه مردم عادت دارند بدون اندازهگيرى
و حساب درباره افراد مشهور روا دارند ،بلكه اين القاب در نتيجه مقام علمى و قدرت فكرى و رسيدن او به آخرين حدود ممكن
در علوم و فلسفه بوده است ،به عالوه وى خصوصيتى دارد و آن اين است كه آراء و نظريات فلسفى او رنگ جديد و پيشرفتهاى
داشت ،و از تهنشينشدههاى افكار يونانى و فالسفه ديگر نبود ،و فكر آزاد خود او در علوم و فلسفه به او شخصيتى مخصوص
داده است ،كه اثرش در قرنهاى بعد از او باقى مانده و مورد استفاده قرار گرفته است ،لذا مىبينيم كه كتابهاى رياضى و فلكى و
فلسفى او را فالسفه متأخر در قلب خود جاى داده و شرحها و حاشيههايى بر آنها نوشتهاند ،و متفكران قرون بعد از او آنها را
مورد بررسى دقيق و توضيح قرار دادهاند و همين سر عظمت و كليد شخصيت اوست.
استاد طوقان مىگويد« :هنگامى عظمت اين مرد و اثرش در تاريخ افكار رياضى و غير رياضى بر ما روشن مىشود كه بدانيم
مثلثات مايه بسيارى از علوم رياضى و فلكى و هندسى است ،و اين علوم ممكن نيست از آن بىنياز بمانند و يا بتوان معادالت آنها
را بدون كمك گرفتن از مثلثات دريافت .البتهه مخفى نيست كه آن معادالت عامل اصلى و اساسى
فالسفه شيعه ،متن ،ص294 :
استفاده از قوانين طبيعى و به كار گرفتن آنهاست ،و قوانين هندسى در ميدانهاى اختراع و اكتشاف بر اين پايه استوار است».
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و باز او مىگويد« :طوسى اولين دانشمندى است كه حاالت ششگانه را ،در مثلث كروى قائمالزاويه استعمال كرد ،و آن را در
كتاب خود بنام الشكل القطاع وارد ساخت ،و كسى كه اين كتاب را مطالعه كند ،در آن مطالبى مىبيند ،كه در بهترين كتابهاى
جديد درباره مثلثات (هر دو نوع آن) خواهد ديد .او مىگويد« :شكى نيست كه اين كتاب اثر بزرگى درباره مثلثات و باال بردن
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سطح معلومات مربوط به آن دارد ،و مىتوان گفت پس از او چيز مهمى بر آن اضافه نشده است».
و باز مىگويد« :طوسى در تذكره خود ،بسيارى از آراء و نظريات فلكى را توضيح داده ،و آن را به طرزى مشكل تنظيم كرده و
همين امر سبب شده است كه شرحهاى بسيارى از طرف علماى عرب و مسلمانان بر آن نوشته شود».
طوسى انتقادى بر كتاب مجسطى دارد ،و نظامات جديدى براى عالم طرح كرده است ،كه سادهتر از نظام بطليموس 652است ،و
در آن نظام حجم بعضى از كواكب و ابعاد آنها را هم وارد كرده است.
سارتون اعتراف مىكند ،انتقادى كه خواجه نصير الدهين طوسى بر مجسطى وارد ساخته ،داللت بر نبوغ و يد طوالى او در علوم
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فلك دارد و مىشود گفت انتقاد او اولين قدمى بود كه سبب اصالحات كوپرنيكى در آن شد.
عظمت و شخصيت خواجه ،در تهذيب نظريات و عقايد فالسفه يونان نيز در اين راه تأثيرى بسيار داشت ،و علما و متفكران
اسالمى را كه تابع نظر يونانيان بودند ،و نظر آنها را بدون دقت و تحقيق و به صورت مواد خام از آنها مىگرفتند ،متوجه و
متنبه ساخت .نظريات يونانيان به صورتى كه گفتيم تا عصر خواجه مورد تصديق همگان بود.
مثال يكى از آن نظريات اين بود كه مىگفتند :از واحد بسيط جز واحد بسيط مثل او صادر نمىشود .و اين نظريه قرنها مثل يك
قاعده رياضى كه تخلفبردار نبوده و قابل بحث و مناقشه هم نيست ،بر افكار فالسفه اسالم سيطره و سلطه داشت.
اين نظريه مبتنى بر امورى بود:
اول اينكه ،موضوع آن محدود به سبب واحد حقيقى بسيط از تمام جهات آن محدود مىشود.
دوم اينكه ،محال بودن صادر شدن بيش از يك چيز از يك سبب فقط در صورتى است كه صدور بالمباشره باشد نه به واسطه چيز
ديگر.
فالسفه شيعه ،متن ،ص295 :

 - 650تراث العرب العلمى ،ص 359
 - 651همان كتاب ،صص 259 -258
 - 652ضبطى از بطلميوس
 - 653همان كتاب ،ص 362

سوم اينكه ،ناچار بايد ميان علت و معلول آن جهت راجحى وجود داشته باشد ،كه به آن جهت معلول از علت صادر مىشود ،و
اگر آن جهت مخصوص ،يا عالقهاى كه از آن به سنخيت تعبير مىكنند ،نبود هيچ علتى سبب وجود معلول معينى نمىشد ،مثال
صدور حرارت از آتش (نه از برودت) ترجيح بال مرجح بود.
باالخره به اينجا مىرسند كه مىگويند:
اگر فرض كنيم كه دو چيز از يك چيز صادر شده است ،شكى نخواهد بود كه مفهوم صدور يكى از آن دو چيز ،از آن علت واحد،
با مفهوم صدور ديگرى از همان علت مغاير خواهد بود و نتيجه تغاير و مخالفت بين دو خصوصيت خواهد شد و يكى از آن دو،
معلولى غير از معلولى كه ديگرى اقتضا مىكند به وجود خواهد آورد.
آنگاه اين پرسش پيش مىآيد كه:
آيا آن دو خصوصيت ،هر دو بهوجودآورنده علت بودهاند؟ به اين معنى كه هريك جزيى از آن علت را تشكيل دادهاند؟ يا از لوازم
خارج از علت بودهاند؟
آنچه بر تركيب يك علت از دو خصوصيت مترتب مىشود ،اين است كه اقتضاى هريك از آن دو خصوصيت با اقتضاى ديگرى
مغاير خواهد بود ،و اين امر برخالف فرضى است كه كرده و گفتهايم كه علت ،واحد و بسيط است.
و آنچه بر صورت دوم مترتب مىشود اين است كه بگوييم :از هر خصوصيتى جز يك چيز صادر نمىشود ،و در اين صورت،
از نو به اين تعبير كه دو چيز از يك مصدر صادر شود ،برگشتهايم.
و به عالوه الزمهاش اين است كه آن دو خصوصيت خارجى كه علت موجبه صدور دو معلول هستند مقدم بر ذات علت باشند و
با ذات علت پيش از معلول موجود باشند ،و اين امر قدمت آنها را الزم مىسازد.
پس از تقرير اين نظريه با مشكلى برخوردند كه از پيچيدهترين مشكالت فكرى است ،و آن اين است كه خداى متعال ،واحدى است
كه تركيب را در او راه نيست ،و مخلوقهاى او متعدد و بسيارند ،و در اين صورت چگونه ممكن است از يك واحد اين كثرت
صادر گردد؟
به اين جهت ناچار شدند ،فرضهاى ذهنى محض كه با واقع امر هيچگونه ارتباط ندارد در نظر بگيرند و تمام آن فروض فكرى
براى تفسير كيفيت خلق و صدور است ،چنانكه علما ناچار شدند ،يك ماده وهمى را فرض كنند كه نامش «اثير» است ،و اين
فرض به منظور آنست كه رسيدن نور و حرارت را كه از خورشيد به ما مىرسد تفسير كنند ،در حالى كه معترفند «اثير» يك
فرض علمى مجرد است و حامل هيچيك از خواص ماده نيست ،و هيچگاه امكان ندارد كه آن را با بزرگترين و دقيقترين ابزارهاى
علمى ديد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص296 :
گفتيم كه فالسفه قديم ناچار شدند ،واسطهاى براى صدور از خالق يكتا فرض كنند ،مثال افالطون يك واسطه فرض كرده آن هم
نفس كلى است ،و فيلسوف ديگرى دو واسطه و بعضى ديگر ده واسطه فرض كردهاند كه يكى از آنها به طورى كه نسبت دادهاند
فارابى است ،و آن ده واسطه را «عقول عشره» گفتهاند.
آنها گفتهاند ،كه خداوند عقل اول را خود به طور مستقيم خلق كرد ،و با خلق آن ،عقل اول دو اضافه و نسبت پيدا كرد ،يكى از
جهت امكان ذاتى خود ،ديگرى از جهت وجوبش به واسطه غير ،آنگاه عقل اول ،عقل دوم را آفريد ،و در آن هم دو اضافه است،
كه به وسيله آن مىتواند دو چيز را خلق كند ،و به همين ترتيب ،و با اين كيفيت اضافات و نسبتها تكثير يافت ،و به سبب اين
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تكثير خلق متعددى به وجود آمد.
انصاف حكم مىكند كه بگوييم آنچه آنها براى عقول فرض كردهاند كه بين خدا و خلق واسطه تفسير آفرينش است ،بههيچوجه
مستند عقلى يا برهان قابل قبولى ندارد.
اما برداشت فيلسوف طوسى ما از نظريه الواحد ال يصدر منه اال الواحد( ،از يكى جز يكى صادر نمىشود ،يعنى خلق نمىشود)
موضع كسى است كه با اين نظر مخالف و معارض است .او چنين تقرير كرده است« :بهطور كلى و مطلق نمىشود -بنا بر
 - 654چنانكه در شرح حال ابن سينا نقل كرديم و در شرح حال فارابى نيز خواهد آمد.

اصول فلسفه -عليت شىء به موجب ذات علت باشد ،پس ناچار در صدور معلول واحد نيز بايد صدورش از حيث عليت مضاف
به ذات باشد ،زيرا تصور متصف بودن به عليت بدون تحقق معلول قابل تصديق نيست».
و به عقيده خواجه اتصاف ذات خداى متعال به عليت ،نقصى است كه در حق او تصور كردهاند ،زيرا اقتضاى عليت اين است كه
سبب موجبى باشد نه سبب مختار 655،همچنين الزم مىآيد آن خصوصيت يا جهتى كه در حال ايجاد معلول ،مقارن او بوده قديم و
مقارن با قدم او باشد ،و اين معنى كوهى از شرك است ،به اين جهت خواجه عليت را صفت امر الهى دانسته ،چنانكه در قرآن
آمده است:
َو ما أ َ ْم ُرنا إِ اال واحِ َدة
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و نيست امر ما مگر يكى.
و باز فرمايد:
فالسفه شيعه ،متن ،ص297 :
شيْئا ً أ َ ْن يَقُو َل لَه ُ كُ ْن ،فَيَك
إِناما أ َ ْم ُرهُ إِذا أَرا َد َ

ُونُ 657

جز اين نيست كه امر او ،هرگاه چيزى را بخواهد مىگويد كه باش! پس به وجود مىآيد و با اين تعبير توحيد خالص و تنزيه
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محض در حق او قائل شدهايم.
خالصه ايراد خواجه بر قاعده :الواحد ال يصدر منه اال الواحد ،دو چيز است:
يكى اينكه -حيثيت يا عالقهاى كه در ذات علت فرض شود ،يا وجودى است يا ذهنى و اعتبارى ،اگر وجودى است در اين
صورت علت مركب مىشود ،درحالىكه فرض كرديم (علت) واحد و بسيط است ،يا اعتبارى است و فقط در ذهن اعتباركننده
وجود دارد كه در اين صورت بههيچوجه تأثيرى در صدور و وجود نخواهد داشت .همچنان اگر آن حيثيت و عالقه اعتبارى
باشد ،تقسيم سابق را هم (كه حيثيت داخل در ذات علت است خواه جزئى از آن يا خارج از آن باشد) محال مىسازد ،زيرا امرى
است اعتبارى و وجودى جز ذهن ندارد ،و معقول نيست كه دخيل بودن يك امر ذهنى را در تحقق صدور يك شىء وجودى
خارجى بپذيريم.
دوم آنكه -آن خصوصيت يا حيثيت در هر دو صورت ،خواه دو چيز از واحد صادر شود يا يك چيز ،يكسان در نظر گرفته شود،
كه باز به همان طريق همان سؤال را پيش مىكشد و هر اشكالى كه در آن قسمت پيش آورده است ،در اينجا هم مطرح
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مىشود.
در مورد تفسير قاعده مزبور راهحلهاى ديگرى از طرف فالسفه ديگر ارائه شده است كه در اينجا طرح آنها مطلب را بدرازا
خواهد كشانيد.
ارزش آراء خواجه و رد نظريه يونانيان ،ازآنجهت است كه نظريه خواجه نظريه مستقل و آزادى است كه متينترين قاعده فلسفه
يونانى را برهم ريخته ،يعنى همان قاعدهاى را كه تا دوره خود خواجه از پايههاى متين و مستحكمى بود كه آن را قابل نقض
نمىدانستند.
در عين حال بيانات بعضى از مستشرقين امثال رنان را كه مىگفت «فلسفه اسالمى همان فلسفه يونانى است نهايت با حروف
عربى نوشته شده!» ،پايمال و نقض مىكند .او مىگفت:
«مسلمانان نظريات يونان را بدون بررسى پذيرفتهاند!».
 - 655يعنى سببى يا علتى باشد كه بالضرورة بايد معلولى را ايجاب كند و امرى را جبرا و قهرا به وجود آورد نه به اختيار ،مانند آتش كه
بالضرورة و بالطبع بايد بسوزد و بسوزاند .ويراستار
 - 656قهر50 ،
 - 657يس82 ،
 - 658رحله زنجانى ،ص 399
 - 659در بيان اين موضوع از شرح تجريد عالمه حلى ،ص  66و كشف الفوائد عالمه ،ص  70و  71و شرح اشارات طوسى و امام رازى
در مسئله نهم ،ص  235و  236و كتاب معالم الفلسفه شيخ محمد جواد مغنية استفاده شد.

از طرف ديگر خواجه نصير الدهين طوسى نظريهاى را كه پايه افسانههاى خرافى يونان بود ،و جمعى از فالسفه مسلمانان هم آن
را از يونانيان فراگرفته بودند ،به كلى از
فالسفه شيعه ،متن ،ص298 :
ميان برداشت و با نقض نظريه يونانى افسانه عقول عشره و ملحقات آن از دسته آرائى كه در هيئت قديم عنوان مىشد و مىگفتند
افالك زنده و عاقلند ،و داراى فكر و مدبر امور هستند ،همه را از پايه منهدم و ويران ساخت ،و اساس هيئت قديم را پيش از
والدت كوپرنيك و گاليله ،به چند قرن ،برهم ريخت .امرى كه در اين باب عجيب است اين است كه خواجه از مالك همان قاعده
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استفاده كرده و دليل بر نقض آن آورده است.
تأليفات خواجه طوسى
تأليفات خواجه بسيار و بيشتر آنها در فلسفه و كالم و فلك و رياضيات است .برخى از آنها عبارتند از:
 -1تجريد االعتقاد ،در كالم ،كه از كتابهاى پرارزش در اين موضوع است .اين كتاب مورد عنايت و اهتمام علما قرار گرفته و
حاشيه و شرحهاى متعددى بر آن نوشتهاند ،و از كسانى كه بر آن شرح نوشتهاند ،عالمه حلى ،و حكيم قوشچى ،و فيلسوف عبد
القادر الهيجى و ديگران هستند ،اين شرحها با اصل چاپ شده و اخيرا در سال  1353هجرى قمرى ،در چاپخانه عرفان در
صيدا با شرح عالمه حلى به نام كشف المراد چاپ شده است و آن اولين و نخستين شرحى است كه مقاصد خواجه را روشن
مىكند.
 -2شرح اشارات ابن سينا ،در فلسفه .اين كتاب با شرح فخر رازى بر اشارات در مطبعه خيريه مصر در سال  1325هجرى به
چاپ رسيده است .خواجه در اين شرح اشتباهات بسيارى از رازى و تناقضگوييهاى او را توضيح داده است.
 -3التذكرة فى علم الهيئة ،اين كتاب مختصر و جامع مسائل اين علم و مشتمل بر چهار باب است .اين كتاب نيز مورد اعجاب
علما و عنايت آنان قرار گرفته و بر آن شرحها و حاشيهها نوشتهاند ،زيرا مؤلف آن شهرت زيادى در علم فلك داشته است .از
كسانى كه آن را شرح كرده و يا بر آن حاشيه نوشتهاند:
يك :نظام الدهين نيشابورى صاحب تفسير كبير ،كه در حاشيه تفسير طبرى چاپ شده است .و شرح او بر اين كتاب به نام توضيح
التذكرة است.
دو :محمد بن على بن الحسين و شرح او به نام مقاصد التذكرة است.
سه :شريف گرگانى متوفى به سال  816ه 1413 /م.
چهار :حكيم خضرى از شاگردان سعد الدهين تفتازانى كه شرح خود را به نام التكملة
فالسفه شيعه ،متن ،ص299 :
فى شرح التذكرة به سال  932ه 1525 /م به پايان رسانده است.
پنج :شيخ عبد العلى بن محمد بن حسين بيرجندى ،كه يك نسخه از شرح او در كتابخانه مجلس شوراى ملى ايران موجود است.
شش :قطب الدهين شيرازى حكيم معروف و شاگرد خواجه ،كه شرح خود را به نام التحفة الشاهية ناميده است.
هفت :قاضىزاده رومى فلكى رياضيدان مشهور.
هشت :كمال الدهين حسن بن على بن حسين فارسى ،كه حاشيه مختصرى بر اين كتاب دارد.
 -4اختيارات المهمات ،منظومهايست به فارسى كه نجيب الدهين اصفهانى تمامى آن را در كتاب اصول الملحمة آورده و به سال
 1306هجرى به چاپ رسيده است.
 -- 660رحله زنجانى ،ص 399

 -5اختيارات النجوم ،كه به فارسى است يك نسخه از آن در كتابخانه محمد على خونسارى در نجف اشرف موجود است.
 -6استخراج التقويم.
 -7بيست باب ،كتابى است در اسطرالب كه در بيست باب تنظيم شده ،گويند از اسطرالبهاى اسماعيليه است كه خواجه نصير
الدهين آنگاه كه در قالع اسماعيليه مىزيست به رشته تحرير درآورده است و از جمله غنائمى است كه عطا ملكجوينى بر آن
دستيافت.
اين كتاب توسط دانشگاه تهران به مناسبت يادبود خواجه چاپ شده است .بر اين كتاب نيز شرحهايى نوشتهاند ،از جمله شرحى
است كه شيخ عبد العلى بن محمد حسين بيرجندى به سال  893هجرى تأليف كرده است.
 -8تجريد الهندسه.
 -9تحرير اقليدس ،در اصول هندسه و حساب كه در  22شعبان سال  645هجرى از تأليف آن فراغت يافت .از اين كتاب
نسخههاى متعددى در كتابخانه موزه عراق در بغداد و همچنين در كتابخانه مجلس شوراى ملى ايران و جاهاى ديگر موجود
است .اهميت اين كتاب ازآنجهت كه دانشمندان شرحهايى بر آن نوشتهاند ،معلوم مىشود .قاضىزاده رومى آن را شرح كرده
همچنين شريف گرگانى نيز آن را شرح كرده است و در حدود يازده حاشيه بر آن نوشته شده است كه حاشيهنويسان آن از
بزرگان دانشمندان بودند.
 -10تحرير اگر ماناالوس ،كه مشتمل بر سه مقاله است .مقاله اول برسى شكل و مقاله دوم بر هجده شكل و مقاله سوم بر دوازده
شكل مشتمل است و در بيست و يكم شعبان سال  644هجرى آن را به اتمام رسانده است .نسخهاى از آن در كتابخانه رضوى
موجود است كه در سال  1057كتابت شده ،و نسخه ديگرى از آن در نجف موجود است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص300 :
 -11تحرير مجسطى ،كتاب مجسطى تأليف بطليموس يونانى در هيئت و علم فلك و حركات نجوم است كه خواجه طوسى آن را
براى حسام الدهين حسن بن محمد سيواسى تحرير كرده و در پنجم شوال  644هجرى به پايان رسانده است .نسخههايى از اين
كتاب در تهران و بغداد و جاهاى ديگر موجود است ،و جمعى از علما از جمله شمس الدهين محمد سمرقندى و نظام الدهين اعرج
نيشابورى آن را شرح كردهاند.
 -12تحرير المعطيات در هندسه ،يك نسخه از آن در كتابخانه مدرسه سپهساالر در تهران و نسخه ديگرى در دار الكتب
المصرية وجود دارد كه به سال  1146هجرى كتابت شده است.
 -13جامع الحساب فى التخت و التراب.
 -14الجبر و االختيار ،كه در ضمن مجموعه كلمات المحققين به سال  1215هجرى چاپ شده است.
 -15رسالة حل ما ال يحل ،در توضيح مشكالت رساله معينيه در تهران چاپ شده است.
 -16رسالة فى انعكاس الشعاع و انعطافه ،يك نسخه از آن در كتابخانه رئيس مطبوعات در كابل موجود است.
 -17رسالة فى الجبر و الحساب و المقابلة ،نسخهاى از آن نزد ابو القاسم خونسارى در نجف وجود دارد .اين رساله مشتمل بر دو
باب است :باب اول در حساب و باب دوم در جبر و مقابله.
 -18رسالة مختصرة فى االصطرالب مشتمل بر  15فصل به فارسى است.
 -19الرسالة المعينية در هيئت ،كه به نام معين الدوله ابو الشمس بن عبد الرحمن نوشته است ،و يك نسخه از آن در كتابخانه
مجلس شوراى ملى ايران موجود و در تهران چاپ شده است.
 -20زبدة االدراك فى هيئة االفالك ،به فارسى است ،و نصير الدهين على بن محمد كاشانى آن را به عربى نقل و ترجمه كرده
است.

 -21زيج ايلخانى ،به فارسى و در چهار مقاله است.
يك :در تاريخ.
دو :در سير ستارگان.
سه :در اوقات طالع.
چهار :در بقيه كارهاى نجومى.
يك نسخه از آن در كتابخانه استاد احمد عبيد در دمشق و يك نسخه از آن در كتابخانه ظاهريه در دمشق ،و نسخه ديگرى در
كتابخانه ملى پاريس موجود است ،كه به خط اصيل الدهين
فالسفه شيعه ،متن ،ص301 :
پسر خواجه طوسى است .بر اين زيج شرحهايى نوشتهاند از جمله:
يك :زيج شاهى ،متعلق به عليشاه بن محمد بن قاسم معروف به عالء المنجم خوارزمى كه به فارسى و مختصر است و آن را
عمدة االيلخانية نام گذارده است.
دو :شرح حسن بن محمد نيشابورى قمى معروف به نظام اعرج به فارسى و به نام كشف الحقائق.
سه :شرح حسن بن حسين شهنشاه سمنانى كه به سال  796هجرى نوشته است و يك نسخه از آن در لندن به شماره 11636
موجود است.
چهار :شرح فيلسوف غياث الدهين جمشيد بن مسعود كاتبى به نام زيج خاقانى است كه زيج مشهورى است.
پنج :شرح شريف حسين بن محمد بن يحيى زيدى حسينى به نام دستور منجمين.
شش :شرح شمس الدهين محمد على خواجه و ابكنوى به نام زيج المحقق السلطانى على اصول الرصد االيلخانى ،برخى اين شرح
را به قطب الدهين شيرازى نسبت دادهاند.
 -22زيج شاهى ،كه آن را براى ركن الدهين خور شاه اسماعيلى در قلعه الموت تأليف كرد و نجم الدهين بن لبودى آن را مختصر
كرده و زيج زاهى نام نهاده است.
 -23سى فصل در هيئت و معرفت تقويم ،كه بدر طبرى به سال  824هجرى آن را شرح كرده و ميرزا محمد رضاى مستوفى
پسر محمد شفيع معاصر شاهعباس دوم صفوى همين كتاب را به فارسى در سال  1069هجرى شرح كرده است .يك نسخه از آن
در كتابخانه مجلس شوراى ملى ايران موجود است.
 -24ظاهرات الفلك اقليدس ،كه يك نسخه از آن در كتابخانه برلين موجود است.
 -25القصيدة الالمية فى البروج االثنى عشر.
 -26كتاب الثمرة در احكام نجوم ،به فارسى است و نسخهاى از آن در دار الكتب -المصرية وجود دارد .نسخه عربى آن را
مهندس احمد بن يوسف مصرى منشى آل طولون شرح كرده است .يك نسخه از آن در كتابخانه رضوى در مشهد به خط حكيم ابو
على حسين بن عبد الرحمن صوفى رازى به تاريخ  871هجرى موجود است.
 -27كتاب الظفر فى الجبر و المقابلة ،كه يك نسخه از آن در موزه و كتابخانه رضوى مشهد موجود است.
 -28الكرة المتحركة ،در هندسه مشتمل بر يك مقاله و  12شكل است .يك نسخه از آن در دار الكتب المصرية ضمن مجموعهاى
موجود است كه در  26جمادى الثانى سال  1146هجرى نوشته شده است.

 -29المتوسطات بين الهيئة و الهندسة.
فالسفه شيعه ،متن ،ص302 :
 -30المختصر فى علم التنجيم و معرفة التقويم ،يك نسخه از آن در كتابخانه برلين موجود است.
 -31المدخل الى علم النجوم.
 -32المساكن ،كه يك نسخه از آن در دار الكتب المصرية ،ضمن مجموعهاى به تاريخ  24جمادى اَلخر سال  1146هجرى،
موجود و مشتمل بر  12شكل است.
 -33المعطيات.
 -34المناظر ،كه مشتمل بر  64شكل هندسى است و كتابت آن در ششم رجب سال  1146هجرى به پايان رسيده است .نسخهاى
از آن در دار الكتب المصرية در ضمن مجموعهاى موجود است ،و در هند با كتاب المعطيات به سال  1358هجرى چاپ شده
است.
 -35رسائل خواجه طوسى ،شامل شانزده رساله است كه در دو جلد در چاپخانه معارف عثمانى در حيدرآباد دكن در سال
 1359ه 1940 /م چاپ شده است .و الرسالة الشافية عن الشك فى الخطوط المتوازية از رسائل فوق است .مجلد اول اين
مجموعه مشتمل است بر:
يك :تحرير المعطيات اقليدس.
دو :تحرير االكر ،از ثاذوسيوس.
سه :تحرير الكرة المتحركة ،از اطولوقس.
چهار :تحرير المساكن ،از ثاذوسيوس.
پنج :تحرير المناظر ،از اقليدس.
شش :تحرير ظاهرات الفلك ،از اقليدس.
هفت :تحرير االيام و الليالى ،از ثاذوسيوس.
مجلد دوم محتوى بر رسائل ذيل است:
يك :كتاب معرفة مساحة االشكال بنى موسى.
دو :كتاب المفروضات ثابت بن قره.
سه :كتاب مأخوذات ارشميدس.
چهار :كتاب فى جرمى النيرين تأليف اسطرخس.
پنج :كتاب فى الكرة و االسطوانة از ارشميدس.
شش :كتاب فى الطلوع و الغروب از اطولوقس.
هفت :كتاب فى المطامع تأليف ابسقالوس.
هشت :الرسالة الشافية.

نه :كتاب مناالوس.
 -36كتاب االصول الموضوع.
فالسفه شيعه ،متن ،ص303 :
 -37رسالة فى البديهية الخامسة.
 -38كتاب قواعد الهندسة.
 -39كتاب مساحة االشكال البسيطة و الكروية.
 -40كتاب فى الموسيقى.
 -41كتاب الجواهر و الفرائض ،بنا بر مذهب اهل بيت.
 -42تعديل المعيار فى تنزيل االفكار.
 -43بقاء النفس بعد بوار البدن.
 -44اثبات العقل الفعال.
 -45كتاب الفرائض ،شايد اين همان كتاب الجواهر و الفرائض فوق باشد.
 -46كتاب آداب المتعلمين.
 -47رسالة فى صفات الجواهر و خواص االحجار.
 -48نقد المحصل ،تأليف امام فخر رازى.
 -49كتاب نقد التنزيل.
 -50قواعد العقائد ،در كالم ،اين كتاب را عالمه حلى شرح كرده و كشف الفوائد ناميده است .اين كتاب چاپ سنگى شده و كتابى
است مفيد در باب و موضوع خود.
 -51شرح رسالة العلم ،تأليف شيخ على بن سليمان بحرينى ،استاد كمال الدهين ميثم بحرينى.
 -52كتاب اساس االقتباس.
 -53معيار االشعار.
 -54رسالة فى اوصاف االشراف.
 -55رسالة فى خلق االعمال.
 -56رسالة فى اثبات الفرقة الناجية.
 -57رسالة فى حصر الحق بمقالة االمامية ،به فارسى.
 -58كتاب االثنى عشرية.
 -59الجفر النصيرى ،كه در ضمن مجموعهاى از اوقاف حاج عمار ،در خزانه كتابخانه رضوى موجود است.

 -60رسالة فى االمامة.
 -61رسالة الى نجم الدهين الكاشى ،در اثبات وجود واجب الوجود.
 -62الحواشى على كليات القانون ،تأليف ابن سينا.
 -63الفصول النصيرية ،در علم كالم ،اين كتاب به فارسى است و جمعى از علما آن
فالسفه شيعه ،متن ،ص304 :
را به عربى ترجمه كردهاند .نسخهاى از چند فصل عربىشده آن را دارم كه نويسندهاش حسن بن محمد بن حسن ،غروب روز
سهشنبه اول جمادى الثانى سال  901هجرى از نوشتن آن فراغت يافته است .كتابى ارزنده است و صدر در موردش گفته است:
«مثل آن تصنيف نشده است ،و جمعى از علما بر آن شرحهايى نوشتهاند».
 -64االخالق الناصرية يا اخالق ناصرى ،اين كتاب گم شده است 661و ملخصى از كتاب طهارت ابن مسكويه است.
 -65كتاب خالفتنامه به فارسى.
 -66كتاب الشكل القطاع ،اين كتاب در نوع خود بىنظير است .غربيان آن را به التين و فرانسه و انگليسى ترجمه كردهاند ،و در
قرنهاى متعدد مدرك و مرجع علماى اروپا بود كه معلومات خود را در مورد مثلثات مستوى و كروى 662از آن مىگرفتند .اين
كتاب مشتمل بر پنج مقاله و هريك متضمن چند شكل و چند فصل است:
مقاله اول مشتمل بر نسبتهاى تأليفى و احكام آن است و  14شكل دارد.
مقاله دوم در شكل قطاع سطحى و نسبتهاى موجود در آن بوده و در  11فصل است.
مقاله سوم در مقدمات قطاع كروى است كه بدون آن نمىتوان از اشكال استفاده نمود ،و مشتمل بر سه فصل است.
مقاله چهارم در بيان قطاع كروى و نسبتهاى واقع بر آن و مشتمل بر پنج فصل است.
مقاله پنجم در بيان اصول و قواعدى است كه جانشين شكل قطاع در شناختن دايرههاى بزرگ است .اين مقاله مشتمل بر هفت
فصل مىباشد.
برخى از فصول اين كتاب ،به بهطورىكه استاد طوقان مىگويد ،اقتباس از بحثهاى دانشمندانى است كه مشهور به رياضيات
بودند ،امثال ثابت بن قره و بوزجانى ،و قسمتى از آنها مشتمل بر برهانهاى ابتكارى خود خواجه است كه در موارد متنوع عنوان
نموده است.
خواجه نخستين كسى است كه حاالت ششگانه مثلث كروى قائمالزاويه را به كار برده و آن را در اين كتاب آورده است .هركس
اين كتاب را مطالعه كند ،متوجه مى شود كه مطالب مزبور در جديدترين كتابهايى كه در باب مثلثات تأليف شده ،موجود است.
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 -67تحرير الكالم ،كتابى است كه در آن آورده است ...« :اينك جواب آنچه را كه در مورد تحرير مسائل كالم از من پرسيدى
مىدهم ،و به بهترين وضعى مرتب و منظم مىكنم ،و به غرر فرائد اعتقاد و نكات مسائل اجتهادى اشاره مىكنم ،به راهى كه
داليل و براهين مرا
فالسفه شيعه ،متن ،ص305 :
بدان سوى كشانده و اعتقاد من بر آن پايدار شده است ،و آن در شش مقصد بيان گرديده است :اول در امور عامه ،دوم در جواهر
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و اعراض ،سوم در اثبات صانع و صفات او ،چهارم در نبوت ،پنجم در امامت ،ششم در معاد .»...
 - 661اين كتاب نه تنها گم نشده بلكه بارها هم به چاپ رسيده است -.به فهرست كتابهاى فارسى تأليف خانبابا مشار -.م.
 - 662مستقيم الخط و منحنى الخط .منحنى در نجوم و مستقيم در سطوح به كار مىرود -.م.
 - 663تراث العرب العلمى ،شرح حال خواجه خاصه جنبه رياضى او كه مورد استفاده ما بوده است.

عالوه بر اين ،كتابهايى نيز در قلعههاى اسماعيليه تأليف كرده است كه قبال بدانها اشارت شد .كتابهاى ديگرى در فروع گوناگون
علوم رياضى و حكمت و جغرافى و طبيعى و موسيقى و تقويم و منطق و اخالق و نجوم و موضوعات ديگر به فارسى و عربى
تأليف كرده است كه از تمام آنها اين معنى به دست مىآيد كه خواجه نصير الدهين طوسى تمام همت و توجه خود را معطوف و
مصروف به علوم نموده بود ،و گرنه نمىتوانست كتب يونان را ترجمه و آنها را شرح كند ،و آنهمه تأليفات و رسالههاى متعدد
در شئون مختلف از رشتههاى معرفت تصنيف و تأليف كند .در عين حال اين همه تأليفات داللت دارد بر اينكه قريحه او بارآور و
قدرت فكرى او در حد عالى بوده به بهطورىكه تأليفات او در پيشرفت علم و فكر تأثير بسيار زيادى داشته است ،و سارتون را
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وادار كرده است بگويد« :طوسى از اعاظم علماى اسالم و از بزرگترين رياضىدانهاى آنها است».
فالسفه شيعه ،متن ،ص307 :
ز
زكرياى رازى ابو بكر محمد بن زكرياى رازى -ابو بكر رازى -محمد زكريا -رازى 240 666يا  320 -250ه ق؟
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شايد شهرت رازى در زمينههاى علمى به ويژه در علم طب و شيمى ،ما را از تعريف او بىنياز مىسازد و هرآنچه به تفصيل
در ستايش او نوشتهاند ،در حقيقت چيزى بر شهرت او نمىافزايد؛ بههمينجهت اگر ما برخى از گفتههاى ديگران را درباره
رازى نقل مىكنيم ،تنها براى اينست كه اندازه تأثير و نفوذ او را بر دانشمندان متقدم و متأخر بازگو كنيم و شخصيت علمى او را
بشناسيم.
رازى ،بدون شك ،حجت جهان پزشكى در اروپا ،تا قرن هفدهم ميالدى بود 668.معاصرانش او را طبيب بالمنازع مسلمانان
مىشمردند .چنانكه قاضى صاعد در كتاب خود طبقات االمم گفته است :رازى را پدر طب عرب خواندهاند ،و نويسندگان تراجم،
او را جالينوس عرب لقب دادهاند.
شهرت رازى تنها در رشته طب نبود ،بلكه در شيمى هم شهرت داشت؛ و از اين
فالسفه شيعه ،متن ،ص308 :
جهت است كه مباحث شيميايى او را با ارج و قدر مىشمارند ،زيرا در اين علم روش علمى محض را تعقيب كرده و همين روش
او يكى از محققان را وادار كرده است كه بگويد:
« ...رازى مؤسس علم شيمى جديد در شرق و غرب است».
او در شمار نخستين كسانى بود كه شيمى و طب را باهم ارتباط دادند و معلومات خود را در شيمى بر طب منطبق ساختند و
توانستند ارتباط طب و شيمى را درك كنند و شفاى بيمار را به فعل و انفعال شيميايى در جسم بيمار نسبت دهند.
فضيلت و برترى او در علم شيمى ،به صورت واضحى ،از تقسيم مواد شيميايى معروف در زمان خود او ،به چهار قسم اساسى:
مواد معدنى ،مواد نباتى ،مواد حيوانى و مواد مشتقه آشكار مىشود.
قسمت مواد معدنى را به علت كثرت ،به شش دسته بخش كرده است و اين امر داللت دارد كه رازى عالقه شديدى به خواص اين
مواد و فعل و انفعال آنها داشته است.

 - 664تراث العرب العلمى ،ص 364
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العراق ،صص  ،60 -32مجله العرفان ،م  ،47ج  ،4صص  .335 -330بايد ا عتراف كرد كه كتاب تراث العرب العلمى ،بزرگترين منبع و
مأخذ ما بود ،به عالوه از مدارك ديگرى نيز استفاده كرديم كه در پابرگها به برخى از آنها اشاره شد.
 - 666ابو بكر رازى در غره شعبان سال  340ه 854 /م در رى به دنيا آمد و در  5شعبان سال  320ه 932 /م و يا به سال  311ه در
بغداد درگذشت -كتاب تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 147
 -)*( 667دايرةالمعارف فارسى تاريخ تولد و مرگ رازى را  313 -251ه ق ضبط كرده است .ويراستار
 - 668رازى در پزشكى ابتكارات و اكتشافات بسيار دارد ،از جمله نخستين پزشكى است كه واكسيناسيون را در دامها عمال به كار برده و
نتيجه گرفته است .و چنانكه خود گويد از روده گوسفندان مبتال به سياهزخم كه مدتى در آفتاب قرار مىداده رشتههايى نازك مىساخته و آن را
با سوزنى از الله گوش گوسفندان سالم مىگذرانده است و ديگر آن گوسفندان به سياهزخم مبتال نمىشدهاند .رازى مىگويد من اين كار را از
چوپانى آموختم .ويراستار

رازى به تهيه برخى از اسيدها پرداخت و هنوز روش تهيه او معمول و متداول است.
او نخستين كسى است كه از جوهر گوگرد ياد مىكند و آن را به نامهاى زيت الزاج و زيت -االخضر مىنامد .اين مطالب را آلبر
بزرگ از كتابهاى او نقل كرده و نامش را كبريت الفالسفة نهاده است.
امتياز رازى بر اطباى معاصر خود و اطبايى كه پس از او آمدند در اين بود كه به تأثيرات روحى و روانى در معالجه و طبابت
معتقد بود و مىگفت« :مزاج جسم تابع اخالق نفس است .روان نقش اول را در درمان دارد چون روان با بدن پيوستگى دارد و
بههمينجهت معتقد است كه طبيب جسم بايد طبيب نفس هم باشد.
از اقوال اوست كه در كتابهاى او آمده است « ...طبيب بايد بيمار خود را به تندرستى و بهبود اميدوار سازد ،اگرچه خود اميدى
به بهبود او نداشته باشد .و مزاج جسم تابع اخالق روان است».
درجه تأثير او بر علما از اينجا معلوم مىشود كه بعضى از كتابهاى او از قبيل الحاوى و كتاب المنصورى و كتاب االسرار فى
الكيمياء و غيره آنچنان مايه اعجاب اطباى غربى را فراهم كرده بود كه كتابهاى او را به زبانهاى خارجى اعم از التين و غيره
ترجمه كردند و قرنهاى متمادى مرجع آنان به شمار مىرفت و تدريس مىشد .شهرت رازى در طب بر ساير امتيازات او آنچنان
غلبه يافت كه ديگر جوانب و جهات امتياز فلسفى و علمى او را تقريبا از نظر ما پوشيده داشت .ازاينرو بيشتر كسانى كه شرح
حال او را نوشتهاند ،فقط اين جنبه بارز او را تحت مطالعه قرار داده و به جهات ديگر نپرداختهاند.
شايد اساس شهرت او در طب اين بوده است كه رياست اداره بيمارستان رى و بغداد
فالسفه شيعه ،متن ،ص309 :
از طرف عضد الدوله ديلمى بويهى به او سپرده شده بود ،و همين منصب باعث شد كه تنها به دانش طب مشهور شود ،به عالوه
بيش از نيمى از كتابهاى او در موضوعهاى طبى است.
مورخان نيز بر اين اساس به ترجمه و شرح حال او پرداختهاند و شخصيت او در جهات ديگر ،در سايه اين جنبه ،از نظر آنان
دور مانده است .بديهى است كوشش خاص او در رشتههاى طب و شيمى مانع از آن نشده است كه در جهات و جنبههاى ديگر
معارف و علوم كوشش كند .رازى در علوم طبيعى و ماوراءطبيعى و پديدههاى جهانى و نيز در رياضيات و هندسه و مكانيك و
غيره هم افكار خود را به كار مىبرده و به آنها اشتغال مىورزيده و در تمامى اين رشتهها تأليفاتى داشته است .ازاينروست كه
النديم در توصيف او گفته است:
«او يگانه زمان و فريد دوران خود بود و به معارف و علوم اوليه ،خاصه طب اطالع داشت».
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ابن ابى اصيبعه او را اينطور توصيف كرده است:
«او در طب و فلسفه مدتها صرف وقت كرد و در هر دو دانش به درجه پيشينيان براعت و برجستگى يافت».

670

خونسارى در مورد او گفته است:
« ...فلسفه را نزد «بلخى» خواند  ...از فلسفه به خوبى آگاه بود و به علوم قدما نيك آشنايى داشت».
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به عالوه رازى را از بزرگترين شيفتگان فلسفه طبيعى بايد دانست كه با عشق و ولعى فراوان به آن اقبال مىكرد 672.و ازاينرو
به مطالعه و بررسى شيمى (تبديل ماده به طال يا نقره) پرداخت و معتقد بود كه اين عمل صنعت صحيحى است كه مستند به
مادهاى اوليه است و فيلسوفان را از آن بىنيازى نيست ،همچنين معتقد بود كه فيثاغورث ،ديموكريت ،افالطون ،ارسطو و

 - 669الفهرست ،ص 415
 - 670عيون االنباء ،ج  ،2ص 344
 - 671روضات الجنات.
 - 672تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص  147و 148

جالينوس همگى به شيمى اشتغال مىورزيدند 673.و مىگفت «من كسى را فيلسوف مىدانم كه صنعت كيميا را بداند ،زيرا انسان
674
را از آلودگى به مال دنيا بىنياز مىسازد و از آنچه در دست آنهاست منزه مىدارد و ديگر احتياجى به آنها ندارد».
رازى در اين امر تأليفاتى دارد ،و در حساب وزن مخصوص اجسام سيال مطالعاتى داشت و ميزان مخصوصى براى آنها درست
كرد و آن را ميزان طبيعى ناميد .همچنين فكر جديدى آورد كه معارض با فلسفه قديم ارسطو بود و فكر مزبور اين است «جسم
در ذات خود مبدأ حركت دارد و حركت مبدأ طبيعى جسم است».
فالسفه شيعه ،متن ،ص310 :
دوبوئر پس از نقل اين عبارت رازى مىافزايد« :اگر رازى كسى را پيدا مىكرد كه به او ايمان داشت و بناى او را تمام مىكرد
675
نظريه او مفيد و ثمربخش در علوم طبيعى بشمار مىرفت».
شخصيت علمى و فلسفى رازى از تأليفات او كه توجه و عنايت خاصى به كليه جوانب و جهات علمى دارد ،به خوبى آشكار است
و برجستگى و تفوق كامل او ،دكتر ريچارد والتر را بر آن داشته است كه بگويد« :رازى را ممكن است بزرگترين فالسفه اسالم
676
از حيث اصالت و ابداع دانست».
زندگانى رازى
رازى -مثل بيشتر دانشمندان و فالسفه آن عصر و نيز دورههاى پيش از آن -فردى ايرانى بود كه زبان عربى را به نحو كامل
فراگرفته و خواندن و نوشتن با آن زبان را آموخته بود ،ازاينرو آثار متنوع خود را به عربى تأليف كرده است .دوره و عصر
زندگانى او را نسبت به دورههاى گذشته بايد دوره قدرت نهضت فكرى و كوششهاى علمى شمرد .در اين دوره نوابغى چند و
بسيارى از مردان علم و ادب و انديشه خودنمايى كردند ،به عالوه سياستمدارانى در همان دوره روى كار آمدند كه علما و فالسفه
و ادبا را در پناه خود گرفتند و هر نوع كمك و مساعدتى كه در رشد و تكامل و كوشش علمى آنها الزم بود ،از آنان دريغ
نمىداشتند.
يكى از سياستمداران عضد الدوله بويهى بود كه او خود سهم بزرگى در فلسفه و علم و ادبيات داشت و نقش بزرگى در ايجاد
حركت علمى و تحريك و تشويق ادبا و علما ايفا كرد .در اين دوره ،به خصوص در سايه جنبشهاى فعاالنه علمى ،مردانى نابغه،
به تعدادى بسيار ،در ميدانهاى علم و فلسفه و ادبيات بروز و ظهور كردند.
فالسفه بزرگى از شاگردان كندى از قبيل ابو معشر بلخى ،ابو زيد بلخى ،احمد بن طيب سرخسى و ابو نصر فارابى صحنه و
ميدان علم و فلسفه را به وجود خود روشن ساختند.
همچنين طبيبانى ماهر و باهوش امثال على بن ربن طبرى عرض وجود نمودند و نيز گروه فراوانى از ادبا در اين دوره
خودنمايى كردند كه شمردن نام يكايك آنان را مجالى نيست و كافى است بدانيم كه متنبى و ابن العميد از آن دسته و گروهى بودند
كه باهوش خدادادى خود در عداد نوابغ ادب در اين دوره بشمار مىرفتند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص311 :
در اين دوره جنبش اعتزال و سيطره و تسلط روح كالم ،نيز در حد اعالى خود بروز داشت و آرا و مذاهب و مكتبهاى فلسفى
خاصى به وجود آمد ،به طورى كه بر ديگر امتيازات و جنبههاى خاص اين دوران فزونى يافت .چنانكه پيشوايان متكلم زبردستى
در آن دوران پيدا شدند كه پيشاهنگ نهضت كالمى بودند ،خاصه پيشوايان معتزله و شيعه كه بسيار عرض وجود كردند .يكى از
آنها ،ابو القاسم بلخى معتزلى متوفى به سال  317هجرى و ديگرى ابو جعفر بن قبه شيعى بود .در فهرست تأليفات رازى به نام
مؤلفاتى برمىخوريم كه رازى در رد متكلمان معتزله و ديگران تأليف كرده است و اين خود وضع روحى آن دوره را كه بر
افكار معتزله و متكلمان ديگر حكومت مىكرد نشان مىدهد .در اثناى اين دوره نهضت علمى نيرومند و كوشش فكرى و ادبى و
تمايالت گوناگون كالمى مختلف بر افكار و آراء جامعه سيطره و نفوذ داشت .آن عصر از لحاظ وجود مردان بارز علمى غنى و
بىنياز بود و رجال بزرگ ادب و كالم و فلسفه به كثرت وجود داشتند .ابو بكر رازى در چنين دورانى نشو و نما كرد و
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فرهنگهاى مختلف و افكار متفاوت كه در جهات مختلفى سير مىكرد ،همه بر مغز اين مرد بزرگ انعكاس يافت و ازاينرو
داراى فرهنگى عام شد و تمام آنچه كه در آن دوره وجود داشت ،بر او تأثير گذاشت.
ابو بكر رازى در غره ماه شعبان سال  250هجرى و به قولى  240ه 854 /م در شهر رى متولد شد و همانجا رشد و نمو
كرد ،و سپس به بغداد آمد ،در آن تاريخ سى و چندساله بود .رازى از دوران خردسالى تمايل شديدى به علوم ذهنى ابراز مىكرد
و به علوم و ادبيات اشتغال مىورزيد و شعر هم مىگفت.
رازى درباره خود چنين مىگويد كه فلسفه را پيش بلخى خوانده و به نظر مىرسد مقصودش ابو زيد بلخى است كه معاصرش بود
و رسالهاى هم به نام او نوشته است كه داللت بر وجود ارتباط و پيوند محكمى ميان آنها مىكند؛ مخصوصا كه النديم بلخى را
اينطور توصيف مىكند كه «جهانگردى بود كه در كشورها سياحت مىكرد» .اين وصف بهطور كامل بر ابو زيد بلخى تطبيق
677
مىكند .رازى علم طب را پس از آنكه بزرگ شده بود در محضر على بن ربن طبرى طبيب معتصم ،فراگرفت.
فالسفه شيعه ،متن ،ص312 :
شهر زورى قصه اقبال و توجه رازى را به طب چنين آورده است« :اين مرد -يعنى رازى -در اول كار زرگر بود بعدها به علم
اكسير (كيمياى قديم) پرداخت؛ در اثر بخارهاى متصاعد از ادويه و عقاقير به چشم درد مبتال شد پس پيش طبيبى رفت تا او را
درمان كند.
طبيب به او گفت ترا درمان نخواهم كرد مگر اينكه پانصد دينار به من بدهى .رازى پانصد دينار به او داد و بخود گفت كيميا اين
است نه آنكه من بدان مشغول هستم پس اكسير را ترك گفت و به آموختن طب مشغول شد و به قدرى در اين علم كوشيد و
678
پيشرفت كرد كه كتابهاى او كتب طبيبان گذشته را منسوخ كرد.
ويل دورانت دربارهاش مىگويد ...« :ابو بكر رازى مانند بسيارى از بزرگان علما و قراء زمان خود ،از ايرانيانى بود كه به
عربى مىنوشت .مولدش شهر رى در نزديكى تهران است .رازى هر دو نوع كيميا را تحت مطالعه قرار داده و مىدانسته است.
طب را در بغداد فراگرفته و يكصد و سى و يك كتاب نوشته است كه نيمى از آن در طب بوده و بيشتر آنها گم شده و از بين رفته
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است .»...
رازى «در ابتداى كودكى خود عود مىزد و آواز مىخواند و چون ريش درآورد گفت :هر آواز و غنايى كه از ميان ريش و
سبيل درآيد خوشآيند نيست! و بههمينجهت از آن كار دست برداشت و به تعلم طب و فلسفه مشغول شد تا آنكه در صنعت طب
680
پيشوايى بزرگ شد تا حدى كه براى استفاده از محضرش از راههاى دور بدو روى مىآوردند »...
رياست بيمارستان بغداد به رازى محول شده بود و از او حكايت كردهاند كه چون در جاى خود مىنشست شاگردانش در برابرش
مىنشستند و شاگردان آنها نيز در رديف بعد مىنشستند و به همين ترتيب شاگردان ديگر بعد از آنها حلقه مىزدند .چون بيمارى
به مجلس وارد مىشد وضع و حال خود را به نخستين كسى كه مالقات مىكرد ،مىگفت اگر در آن طبقه از شاگردان كسى
نمىتوانست به درد او رسيدگى كند به طبقه دوم مراجعه مىكرد و اگر آنها هم عاجز مىشدند طبقه اول به كار مىپرداخت و در
صورت عجز ،سرانجام رازى شخصا دستورهايى مىداد و نسبت به بيماران بسيار مهربان بود و به علوم حكمت عالقه وافرى
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داشت.
ابن ابى اصيبعه مىگويد« :رازى مردى كريم و نيكوكار بود و نسبت به مردم نيكى مىكرد و به فقرا و بيماران مهربان بود و
بديشان جيره و مستمرى مىداد و از آنها عيادت و پرستارى مىكرد و هيچگاه از مطالعه كتابها و يادداشتها باز نمىماند .هروقت
من بر او
فالسفه شيعه ،متن ،ص313 :
وارد مىشدم او را در حال استنساخ يا پيشنويس و يا پاكنويس كردن مىديدم ،رازى مردى بسيار باهوش و زيرك و به بيماران
مهربان بود و در درمان آنان تا سرحد امكان مىكوشيد.
 - 677در اينكه على بن ربن طبرى متوفى پيش از  310هجرى استاد رازى در پزشكى بوده باشد ،با توجه به اينكه رازى ،در سنين كبر به
تحصيل پرداخته است (،به دليل فرض سنى بسيار طوالنى بيش از صدسال براى على بن ربن) ترديد وجود دارد .ويراستار
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در حل مشكالت طب و كشف حقايق اين علم دقت فراوان مىكرد و اصرار بر كشف اسرار علم طب داشت ،چنانكه در ساير
علوم هم همان دقت و كوشش را مىكرد و اساسا روش او دقت و بذل عنايت خاص به علوم بود و بيشتر اوقات او صرف كوشش
و كنجكاوى و پىجويى مىشد ،حتى به آراء و نظريات اشخاص پايينتر از خود نيز توجه داشت .كتابهاى آنان را مطالعه و
بررسى مىكرد ،تا جايى كه در يكى از كتابهاى او به اين عبارت برخوردم كه «دوست شريفى داشتم و شبى را با من به خواندن
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كتابهاى بقراط و جالينوس گذراند».
رازى در يادداشتهاى دوران پيرى خود درباره عشق و عالقه خويش به طب و علم و معرفت چنين آورده است« :اما محبت من
به دانش و حرص و كوشش من در راه كسب علم بر كسانى كه مصاحب من بودند كامال معلوم و مشهود است .من از دوران
كودكى تا اين تاريخ ،سخت در كسب علم كوشيدهام تا حدى كه هرگاه به كتابى كه آن را قبال نخوانده بودم و يا به مالقات
دانشمندى كه او را از آن پيش نديده بودم دسترسى مىيافتم به هيچ كار ديگر مشغول نمىشدم گرچه در اين راه با زيانهاى
فراوانى روبرو مىشدم تا آنكه كتاب را مطالعه مىكردم و پايه و مقام آن مرد را تشخيص مىدادم .حوصله و صبر من دراينباره
به حدى بود كه در يك سال متجاوز از بيست هزار برگ يادداشت نوشتم و در تأليف جامع كبير پانزده سال شب و روز كار كردم
تا اينكه چشمانم ضعيف شد و يكى از عضالت دستم جابهجا خشك شد و از كار افتاد؛ همين دو علت ،يعنى ضعف باصره و
سستى دست ،در حال حاضر ،مانع از خواندن و نوشتن من مىشوند ،بااينحال تا آنجا كه مىتوانم به خواندن و نوشتن مىپردازم
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و هميشه به كسانى متوسل مىشوم كه براى من كتاب بخوانند و يادداشتهاى مرا بنويسند».
چون عضد الدوله بيمارستان عضدى را ساخت درصدد آن برآمد كه جمعى از فضال و سرشناسان پزشكان را در آن بيمارستان
گرد آورد پس دستور داد تا فهرستى از نامهاى طبيبان مشهور بغداد و اطراف آن برايش تهيه كنند .عده اين طبيبان متجاوز از
صد نفر بود ،پس عضد الدوله از ميان آنها پنجاه نفر را بنا بر اطالعاتى كه از احوال و افكار و مهارت آنان داشت ،انتخاب كرد.
رازى يكى از پنجاه نفر بود پس از ميان آن پنجاه نفر ،ده نفر را برگزيد؛ بازهم نام رازى در آن ميان بود .سپس از آن ده نفر سه
نفر را انتخاب كرد كه رازى نيز در بين آن سه نفر بود ،آنگاه به بررسى وضع اين سه نفر پرداخت و بر او
فالسفه شيعه ،متن ،ص314 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص314
معلوم شد كه رازى برتر از همه آنها است ،پس او را به رياست بيمارستان عضدى برگزيد 685.وى ،پيش از اشتغال در
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بيمارستان عضدى مدتها مدير بيمارستان رى بود.
رازى در علوم حكمت نيز وارد و در آن علم به درجه وااليى رسيده بود .تصنيفهايى بسيار در اين علوم دارد كه داللت بر
معرفت كامل او و بلندى قدر و منزلتش مىكند.
رازى در اوايل كار خود به علم سيميا و ليميا مشغول بود و در آن رشته نيز تأليفاتى دارد و همو مىگفت :من كسى را فيلسوف
مىدانم كه صنعت كيميا را بداند ،زيرا از اين راه مىتواند از كسب مال دنيا بىنياز شود و ديگر چشمداشتى به آنچه در دست
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مردم است نخواهد داشت و محتاج آنان نمىشود.
رازى در اواخر عمر خويش كور شد و چشمهايش آب آورد .به او گفتند چرا ميل نمىزنى و آب چشمت را نمىگيرى؟ در جواب
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گفت :به دنيا آنقدر نگاه كردهام كه ديگر خسته شدهام و اجازه نداد كه چشم او را ميل زنند.

 - 682عيون االنباء ،ج  ،2ص 346 -345
 - 683الفلسفة االسالمية و مركزها فى التفكير االنسانى ،ص 49
 684نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.
 - 685عيون االنباء ،ج  ،2ص 344؛ در اين باب بايد گفت دوران حكومت عضد الدوله را از  338تا  372هجرى نوشتهاند و وفات رازى
را  311يا  313و باالخره  320هجرى ضبط كردهاند ،و به اين ترتيب رازى نمىتوانسته است در اداره بيمارستانى كه سالها پس از مرگش
تأسيس شده مشاركت كند ،به نوشته لغتنامه دهخدا :شايد غرض بيمارستانى در بغداد بوده كه بدر ،غالم معتضد در قرن سوم ساخته و بعدا نام
معتضدى گرفته و به مرور ايام با عضدى مشتبه شده است .ويراستار
 - 686عيون االنباء ،ج  ،2ص 344
 - 687همان كتاب ،ج  ،2ص 349
 - 688همان كتاب ،ج  ،2ص 350

رازى غالب ايام عمر خود را در كشور ايران گذراند زيرا ايران وطن او و موطن خاندان او و برادرش بود.
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رازى با آل بويه وابستگى محترمانهاى داشت و بر همين اساس بود كه اداره بيمارستان عضدى را در بغداد پذيرفت .همچنين با
پادشاهان ديگر ايران ارتباط داشت خاصه با امير خراسان و ماوراءالنهر منصور بن اسماعيل بن خاقان كه كتاب منصورى را،
د ر طب ،براى او تأليف كرد .همچنين با على بن وهسودان والى طبرستان نيز دوست بود و كتاب طب الملوكى را براى او
690
نوشت.
رازى در تعيين محل بيمارستان عضدى روشى ابتكارى و تازه بكار برد كه مورد اعجاب و گفتگوى اطباى آن روزگار قرار
گرفت ،براى تعيين محل بيمارستان دستور داد قطعات گوشت يك حيوان را در يك موقع در جاهاى مختلف شهر بغداد آويختند و
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مراقب چگونگى گنديدن آنها شد و به اين ترتيب محل خوشآبوهواترى انتخاب كرد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص315 :
رازى هميشه ارتباط خود را با علماى عصر خود محفوظ نگاه مىداشت و با آنها مناظرات و بحثهايى در نقض و تصويب آراء
آنان داشت و در فهرست نام كتابهاى او به نام كتابهايى برمىخوريم كه به عنوان رد يا به عنوان مناظره با جمعى از علما و اطبا
نوشته است ،از قبيل ابو القاسم بلخى معتزلى و شهيد بن حسين بلخى و على بن حسين مسعودى مورخ مشهور و ديگران مىدانيم.
رازى شاگردانى داشت كه علم خود را از او فراگرفته بودند .برخى از آنها عبارتند از :ابن قارن رازى و سيف بن يعقوب .رازى
براى شاگرد اخير خود رسالهاى به نام او در داروهاى چشم و معالجه آن و كيفيت معالجه و آنچه در اين امر مورد نياز است ،به
رشته تحرير درآورد.
رازى در شعر و ادبيات نيز وارد بود و از اشعار اوست:
لعمرك ما ادرى و قد آذن البلى

بعاجل تر حال الى اين ترحالى؟

و اين محل الروح بعد خروجه

من الهيكل المنحل و الجسد البالى؟

به جان تو سوگند اكنون كه فرسودگى بدن خبر فرارسيدن مرگم را مىدهد باز نمىدانم به كجا خواهم رفت؟ آيا محل روح پس از
خروج از اين هيكل وارفته و تن پوسيده كجاست؟.
رازى با آنكه شهرت فوقالعادهاى داشت و مدتها مدير بيمارستان عضدى در بغداد و بيمارستان رى بود باز در حالت فقر و
تنگدستى درگذشت و اين خود دليل است كه او فقط براى علم و معرفت زندگى مىكرد و دنبال مال دنيا نمىرفت و علم و معرفت
هدفهاى عالى او بودند .رازى در سال  320هجرى در سن  83سالگى در بغداد درگذشت.
تشيع رازى
داليل موجود نشان مىدهد كه رازى شيعه بود و روح تشيع در او نفوذ داشت و چنانكه مىدانيم كتابهايى تأليف كرده است كه از
عناوين آنها روح تشيع هويداست ،يكى از آنها كتاب آثار االمام الفاضل المعصوم و دومى كتاب االمام و المأموم المحقين و سومى
النقض فى االمامة على الكيال است .و باز دانستيم كه رازى در فلسفه شاگرد بلخى بوده 692و بلخى مزبور على الظاهر ،همان ابو
زيد احمد بن سهل بلخى شيعى است كه در سال  332هجرى درگذشت .مؤيد اين مطلب گفتار النديم است كه در توصيف بلخى
چنين گفته است« :او از
فالسفه شيعه ،متن ،ص316 :

 - 689همان كتاب ،ج  ،2ص 349
 - 690همان كتاب ،ج  ،2ص 349
 - 691اگر چنين آزمايشى صورت گرفته باشد چنانكه قبال در پابرگ گذشت ،به بيمارستان عضدى مربوط نمىشود و قطعا در مورد تعيين
محل بيمارستانى ديگر رازى از چنين روش تجربى استفاده كرده است .ويراستار
 - 692فهرست النديم ،ص 416

اهالى بلخ بود و به گردش و سياحت در شهرها مىپرداخت ،مردى بود كه به فلسفه و علوم قديم معرفت كامل داشت »...
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اين توصيف او بهطور كامل بر ابو زيد بلخى منطبق است ،زيرا او براى يافتن امام به عراق آمد و ده سال در عراق ماند و
چنانكه مىنمايد رازى ارتباط محكمى با او داشت زيرا در فهرست آثار رازى به مقالهاى برمىخوريم كه در آن علت و سبب
عارض شدن زكام بر ابو زيد بلخى را ،در فصل بهار و به علت استشمام گل در آن ،عنوان كرده و آن را مورد بحث قرار داده
است .البتهه طبيعى است كه شاگرد تحت تأثير آراء استاد خود قرار گيرد و عقيده او را بپذيرد.
در رساله برء الساعه رازى كه ابن طاوس متوفى به سال  664هجرى در كتاب خود االمان آن را نقل كرده است ،مىبينيم كه
رازى در ابتدا و انتهاى رساله مزبور ،از روش معروف شيعيان پيروى كرده و اول رساله مذكور را با اين عبارت شروع كرده
است« :الحمد هّلل كما هو اهله و مستحقه و صلواته على خير خلقه محمد و آله و عترته» و آن را به اين عبارت « ...و الحمد هّلل
ربه العالمين و صلواته على سيد المرسلين محمد النبى و آله  694.»...به پايان رسانده است .البتهه تعبيراتى از اين قبيل از
خصايص نويسندگان شيعه است و معموال عباراتى از اين قبيل را از ديگران نشنيده و جز در آثار شيعه نديدهايم.
بعالوه تهرانى ،رازى را از مؤلفان شيعه دانسته و در كتاب الذريعة نام كتابهاى او را آورده است .آنچه اين مطلب را تأكيد مىكند
اين است كه رازى با بزرگان و رجال و شخصيتهاى شيعه وابستگى محكمى داشت .مثال با صاحب ديلم ابو محمد اطروش شيعى
معروف به الناصر الكبير و ناصر الحق متوفى به سال  304كه نسبش به امير المؤمنين على (ع) مىرسد ،ارتباط و اتصال
داشت و براى او كتابى در حكمت نوشت كه در فهرست مؤلفات رازى به نام كتاب الى الداعى االطروش فى الحكمة آمده است.
همچنين با مسعودى مورخ مشهور كه از رجال شيعه بود ،دوستى داشت و در فهرست مؤلفات رازى رسالهاى است بنام كالم
جرى بينه و بين المسعودى فى حدوث العالم .آمده است ارتباط و وابستگى او با پادشاهان شيعهمذهب بويهى نيز بسيار واضح
است و همين ارتباط عادتا از طريق عاليق مذهبى بوده است ،مخصوصا نامه او به اطروش در حكمت مؤيد اين نكته است.
موقعيت رازى
رازى يكى از پايهگذاران تمدن اسالمى و از اركان بسيار مستحكم آن و نيز كسى بود كه
فالسفه شيعه ،متن ،ص317 :
در ايجاد تمدن اسالم در قرن چهارم هجرى شركت مؤثرى داشت .او يكى از سرشناسان جاويد اسالم است و كسى است كه آثار
و آراء او تكيهگاه علما و صاحبان افكار عالى در قرون وسطى بوده است و حتى تا اين نزديكيها آراء او به ويژه در طب و شيمى
مورد بررسى و بحث قرار مىگرفت.
رازى از اعجاب علماى متقدم و متأخر برخوردار شد و دانشمندان او را بسيار ستودند و در مدح او راه اطناب را پيمودند .مثال
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النديم ،در حق او گفته است« :او يگانه دهر و فريد عصر خود بود ،به علوم قدما ،خاصه طب معرفت جامعى داشت .»...
قفطى دربارهاش گفته است« :او  ...طبيب بالمعارض مسلمانان و يكى از مشاهير علم منطق و هندسه و ساير علوم فلسفى
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بوده».
علماى غرب هم به او با ديده شگفتى نگريسته و مىنگرند و به قسمى او را بزرگ مىدانند كه درباره او گفتهاند« :رازى مؤسس
شيمى جديد در شرق و غرب بود» 697و حتى دكتر ريچارد والتر درباره او گفته است« :هر سطر از نوشتههاى رازى را كه
مطالعه مىكنيم خود را در برابر يك عقل ممتاز مىبينيم ،عقل مردى كه خود ارزش موقعيت خود را مىدانست ،و غرور و
تكبرى هم نداشت» 698،علماى غرب و دانشمندان امريكا و دانشگاههاى آن به فضيلت او اعتراف كردهاند و دليل آن ،اهتمام و
توجه دانشگاه پرينستن امريكاست كه قسمتى از بهترين و زيباترين بخشهاى دانشگاه را به آثار رازى اختصاص داده است.
در علو مقام رازى در طب همين بس كه عضد الدوله ديلمى او را از ميان يكصد نفر از اطباى فاضل و سرشناس به آن صورت
كه شرح داده شد انتخاب كرد و پس از آنكه از هوش و ذكاوت رازى در نحوه ساختمان بيمارستان برخوردار شد ،ساختن
بيمارستان و مديريت آن را بدو سپرد.
 - 693فهرست النديم ،ص 416
 -- 694كتاب االمان ،صص  144و  ،151چاپ نجف مطبعه حيدرى ،سال  1270ه 1951 /م.
 - 695الفهرست ،ص 415
 - 696اخبار الحكماء ،ص 178
 - 697تراث العرب العلمى ،ص 187
 - 698الفلسفة االسالمية و مركزها فى التكفير االنسانى ،ص 44

گروهى از بزرگان علم او را پدر طب عرب خواندهاند و ابن ابى اصيبعه او را جالينوس عرب 699ناميده است.
و گفتهاند :طب معدوم و نابود بود پس جالينوس آن را زنده كرد ،متفرق بود و رازى آن را گردآورى كرد ،ناقص بود و ابن سينا
آن را تكميل كرد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص318 :
همان گونه كه رازى ،تا اين نزديكها ،از اقطاب طب و شيمى بشمار مىرفت از بزرگترين فيلسوفان مكتب فلسفه طبيعى منسوب
به فيثاغورس نيز بود 700.رازى را اينطور توصيف كردهاند« :در طب و فلسفه چندان كوشش كرد تا بدرجه برجستهاى در آن
دو دانش و به پايه پيشينيان رسيد 701.صاحب الروضات او را توصيف كرده و گفته است« :به فلسفه و علوم قديم معرفت كامل
داشت» 702.و ابن ابى اصيبعه دربارهاش گفته است« :رازى به علوم حكمت اشتغال داشت ،و در آن برترى پيدا كرد و تأليفاتى
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بسيار دارد كه داللت بر تيزهوشى و معرفت و برترى مقام او دارند .»...
ولى رازى شخصا از انتقادهاى زننده دور نماند و بلندى مقام او در تحكيم فكر اسالمى و موقعيت بزرگى كه در ميان متفكران
داشت مانع از آن نشد كه نسبت به او هم بدگويى نكنند .او را خارج از دين دانستند و افكار او را سطحى خواندند .مثال قاضى
صاعد در كتاب خود طبقات االمم درباره رازى چنين گفته است« :رازى در علم كالم ،عمقى نداشت و هدف اصلى علم كالم را
تشخيص نداده بود و بههمينجهت در اين علم آراء آشفتهاى داشت و از آراء سخيفى پيروى مىكرد و مردمى را مذمت كرده است
كه آنها را نشناخته و راه و روش آنان را ندانسته بود ،به عالوه در دين هم كوتاهيها داشت و مثل آن بود كه به اديان بهطور كلى
كيد و دشمنى مىورزيد و در نبوت هم طعن مىكرد».
موسى بن ميمون كليمى اندلسى كه در حدود سال  650ه 1135 /م متولد شده و در  1204ميالدى درگذشته است ،در كتاب خود
داللة الحائرين جلد سوم فصل دوازدهم صفحه  86مىگويد« :رازى كتاب مشهورى دارد كه نامش را الهيات گذاشته و در آن
هذيانهايى گفته ،و نادانيهاى بسيارى از خود نشان داده است .از جمله اين است كه در جهان ،وجود شر بيش از خير است و اگر
بين مدت آسايش انسان و لذتهايش با آنچه از دردهاى سخت و عيوب و پيچيدگيها و حزن و اندوه و غم و غصه در مدت عمرش
به او مىرسد مقايسه نهايى كنى مىبينى كه وجود انسان نقمت و شر بزرگى است» 704و ابو حاتم احمد بن حمدان بن احمد رازى
متوفى به سال  322هجرى بر رازى حمله كرده ،و اين گفتار رازى را كه گفته است نبوت با حكمت موافقتى ندارد و سبب
دشمنى و هالك بشر است 705مورد انتقاد شديد قرار داده است.
ابو حاتم دو كتاب در رد محمد زكرياى رازى نوشته است .يكى از آنها به نام اعالم -النبوة 706و ديگرى به نام الرد على محمد بن
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زكريا الطبيب الرازى است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص319 :
اين حمالت همچنان به شدت بر رازى ادامه داشته است ،مثال آدم متز مستشرق معروف گفته است« :رازى طبيب مشهور در
حدود سال  300هجرى كتابى نوشت و نام آن را مخاريق االنبياء نهاد كه مطهر ،مورخ معروف از آن انتقاد كرده و نقل مطالب
آن را جايز نشمرده و نوشته است« :آن كتاب قلوب را تباه مىسازد ،دين را از بين مىبرد ،مروت انسان را ريشهكن مىسازد و
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ّللا عليهم را فراهم مىكند».
موجبات بغض و كينه نسبت به انبياء صلوات ه

 - 699اطالق عنوان عرب بر كسى كه به شهرت رازى( منسوب به شهر رى در جوار تهران) معروف است تناقض آشكارى است كه متأسفانه
منحصر به ابن اصيبعه نيست .شايد اگر به عربىنويسى رازى كه مرسوم همه علماى زمان او بوده توجه داشتهاند بهتر بود او را مثال
جالينوس عربىنويس يا معقولتر جالينوس مسلمين مىخواندند چنانكه قاضى صاعد اندلسى او را طبيب مسلمين گفته و دچار اين بىانصافى و
تناقض نشده است .ويراستار
 - 700تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 147
 - 701عيون االنباء ،ج  ،2ص 344
 - 702الروضات.
 - 703عيون االنباء ،ج  ،2ص 344
 - 704تاريخ الفلسفة فى االسالم ،پابرگ ص 149
 6 ( 705و  --)7همان كتاب ،ص 148
 6 ( 706و  --)7همان كتاب ،ص 148
 -- 707الذريعة ،ج  ،10ص 223
 -- 708الحضارة اْلسالميهة فى القرن الرابع ،ج  ،1ص  350كه مطلب فوق را از كتاب البدء و التاريخ مطهر بن طاهر مقدسى چاپ هوار ،ج
 ،1ص  17نقل كرده است.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه برخى از مستشرقين از قبيل والترز گفتارهاى منسوب به رازى را در آن كتاب كه در اطراف
خوارق عادت صادره از انبياء ،و انكار آنها نوشته است مورد تجليل قرار داده و سپس رازى را ستودهاند كه استقالل فكرى
داشته و آزادانه فكر مىكرده و مىگفته و مىنوشته است .البتهه آنها در اين امر بىغرض نبودهاند و بديهى است هدفهاى استشراقى
معروف آنها موجب آن شده است.
والترز مىگويد« :رازى قواى خارقالعاده منسوب به پيغمبران يهود و نصارى و مسلمانان را نمىپذيرد و مىگويد خود انبياء در
بين خود اختالف داشتهاند و باهم منازعه كردهاند و اينكه اقوال آنها ناقض يكديگر است ،و اديانى كه آنها را آوردهاند موجب شده
است كه دشمنى ميان مردم ايجاد شود و جنگ و دشمنى بين آنها به وجود آورد .گفتار او سخنان اپيكور و لكريس را كه دشمنان
سرسخت ديانتهاى رسمى يونان و روم بودند به ياد ما مىاندازد .پيروان افالطون و رواقيون ،ديانتهاى صحيح را پذيرفتهاند ،ولى
تعديالتى هم در آنها روا داشتهاند و به اين جهت است كه مسيحيان و مسلمانان ،فلسفه آنان را با آغوش باز پذيرفتهاند اما فلسفه
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رازى يك بدعت گمراهكنندهايست ،نزديك به كفر آشكار و و صريح .»...
ما در مقابل اين تهمتها كه به رازى زدهاند ،بىطرف مىمانيم و اين مطالب را با ديده شك و احتياط مىنگريم زيرا مىدانيم رازى
در آن مقام و موقعيتى كه داشت حسودانى داشت و نزديكى او به دربار پادشاهان و آن شهرت بسيار كه در طب و ساير علوم
دا شت بالطبع عوامل و علل طبيعى در ايجاد دشمنى و رقابت شديد با او به وجود آورد ،كه به دشمنى و كينهتوزى تبديل شد و
دشمنان براى شكست دادن به او و پايين آوردن مقامش و باالخره به قصد آنكه او را از سر راه خود بردارند ،به تهمت زدن پناه
بردهاند و گويا راهى جز اين راه ،كه از قديم معمول بود ،نداشتهاند ،آرى اين راه هنوز هم مورد استفاده است ،و هر مرد
فالسفه شيعه ،متن ،ص320 :
صالح و باتقوايى را كه قصدش اغفال مردم و دكاندارى نيست و وجودش موجب بيدارى مردم مىشود به وسيله تكفير و به
خروج از دين متهم مىكنند و از طرفى مىبينيم كه النديم همين كتاب را كه شايد دستاويز حاسدان او قرار گرفته ،به اين عنوان
معرفى كرده است :كتاب فيما يرد به اظهار ما يدعى من عيوب االنبياء يعنى «كتابى است در رد اظهار كسانى كه از انبياء
عيبجويى كردهاند» 710كه درست در جهت مخالف نسبتهايى است كه به او دادهاند.
چيزى كه ما را در مورد قبول طعنى كه به او نسبت دادهاند محتاطتر مىسازد و در مقابل او در ترديد نگاه مىدارد اين است كه
اين تهمتها از طرف ابو حاتم رازى و ناصر -خسرو علوى به او زده شده است و اين دو نفر از اسماعيليان بودند و مىدانيم كه
رازى به اسماعيليه حمله كرده ،و در كتاب خود فى الرد فى االمامة على الكيال اسماعيليه را مورد انتقاد قرار داده است .اين كيال
همان احمد كيال يكى از اقطاب و بزرگان مذهب باطنى و از رؤساى فرقه اسماعيليه است ،و همان كسى است كه مدعى امامت
شد و خود را امام قائم معرفى كرد و غلو بسيار بزرگى نمود و به آن جهت شيعيان از او تبرى جستند.
شهرستانى در كتاب الملل و النحل خود متعرض كيال شده و آراء او را به تفصيل بيان كرده است.
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بعيد نيست كه اين اتهامات را در مقابل ردى كه رازى بر عقيده اسماعيليه نوشته است به او زده باشند .مؤيد اين نكته كه اتهامات
مزبور ساختگى است ،اين است كه در فهرست تأليفات او رسالههاى بسيارى در الهيات است و نيز نامهايست كه به على بن شهيد
بلخى ،در اثبات معاد نوشته است و هدف او در آن نامه انتقاد از كسانى بوده است كه معاد را باطل مىدانستند .كتابى ديگر در آن
فهرست آمده است به اين عنوان فى آن لالنسان خالقا حكيما يعنى انسان خالقى حكيم دارد ،و كتاب ديگرى دارد به نام آثار االمام
الفاضل -المعصوم و نيز كتاب ديگرى بعنوان االمام و المأموم المحقين دارد كه در آن كتاب پيشواى برتر و مصون بودن او را از
گناه شرح داده و پيشوا و پيروى را كه هر دو حق هستند ،معرفى كرده است .اين كتابها و نامهها با آنچه به او نسبت دادهاند به
كلى منافات دارد ،يعنى با اين نسبت ،كه او كتابى در عيوب اوليا يا كارهاى خارقالعاده انبيا نوشته باشد و نيز با آنچه على بن
رضوان طبيب مصرى معروف بدو نسبت داده كامال منافات دارد .عالوه بر اين مىبينيم كه ابن ابى اصيبعة در عيون االنباء
بهطور جدى از رازى دفاع نموده و با حرارت زياد صحت آنچه را به او نسبت دادهاند انكار كرده است و مىگويد« :اين كتاب-
اگر تأليف
فالسفه شيعه ،متن ،ص321 :
شده باشد -و خدا بهتر مىداند -شايد يكى از اشرار كه دشمن رازى بوده آن را نوشته و به او نسبت داده است ،تا هركسى آن را
ببيند يا از چنين كتابى مطلع شود نسبت به رازى بدگمان شود وگرنه رازى جليلالشأنتر از آنست كه چنين كارى كرده باشد و در
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چنين موضوع دست به تصنيف و تأليف زند».
 - 709الفلسفة االسالمية و مركزها فى التفكير االنسانى ،ص 45
 - 710الفهرست ،ص 419
 - 711الملل و النحل ،ج  ،1صص  104و  106چاپ مطبعه عنايت.

البتهه با تمام آنچه گذشت ناچاريم در برابر اين نسبتها توقف كنيم و در ترديد و شك باشيم.
اما اين داستان كه :شر در عالم هستى بيش از خير است كه ابن ميمون آن را به رازى نسبت داده ،فكرى است كه ديگران نيز
بدان اشاره كردهاند و معرى در بسيارى از اشعار خود آن را آورده است ،مثال آنجا كه مىگويد:
و ما جنيت على احد

هذا جناه ابى على

اين جنايتى است كه پدرم نسبت به من روا داشت و من بر كسى جنايت نكردم.
و نيز ابن شبل بغدادى متوفى به سال  474هجرى كه در قصيده فلسفى خود در مرثيه برادرش چنين گفته است:
ّللا لذة الذانا
قاتل ه

نالها االمهات و اَلباء

نحن لو ال الوجود لم نألم الفقد

فايجادنا علينا بالء

خدا آن لذتى را كه پدرها و مادرها براى آزار ما چشيدند ،نابود سازد؛ اگر وجودى نبود هيچگاه از فقدان اشخاص ناراحت
نمىشديم؛ پس ايجاد ما باليى براى ما شده است.
بعيد نيست اين فكر از رازى تراوش كرده باشد -اگر انتساب آن به او صحيح باشد ،زيرا تحت تأثير حوادث و نكبتهايى قرار
گرفته بود و اين امر نشانه نظريه و رأى واقعى او نيست.
افكار و آراء رازى
بسيار مشكل است كه آراء رازى را آنطورى كه بود معرفى كنيم و كشش فكرى فلسفى او را معلوم سازيم ،و بر حقيقت افكار او
آگاه شويم ،و نظريات او را بدانيم ،زيرا بيشتر تأليفات و آثار علمى رازى مفقود شده است و مستند و مدركى در دست نيست كه
بتوانيم از روى
فالسفه شيعه ،متن ،ص322 :
آنها بهطور دقيق و به وجه تفصيل روشن سازيم .آرى بعضى از آراء او را بهطور اجمال از روى عناوين تأليفات او كه قفطى و
النديم و ابن ابى اصيبعه و ديگران نوشتهاند به دست مىتوان آورد ،و از جمله آن آراء است:
 -1رازى اين معنى را پذيرفته بود كه مىشود فلزات پست را به طال و نقره تبديل كرد و در اين عقيده حتى مبالغه هم مىكرد تا
آنجا كه گفته بود :من كسى را فيلسوف مىدانم كه علم صنعت كيميا را دانسته باشد ،بلكه عقيده باالترى داشت و مىگفت :كسانى
از قبيل افالطون ،ارسطو ،جالينوس و غير آنها از فالسفه ،صنعت كيميا را مىدانستهاند.
و چون رازى به اين امر عنايت بسيارى داشت ،تأليفات متعددى در اينباره نوشته و از امكان تبديل معادن و فلزات پست به طال
و نقره شديدا دفاع كرده است ،كه يكى از آنها كتاب االثبات اوست كه در آن ثابت مىكند كه صنعت كيميا ،به امكان و وجود
نزديكتر است تا بعدم امكان و امتناع ،و ديگر كتاب الرد على ابى يوسف الكندى است كه كيميا را از مسائل غيرممكن مىدانست.

 - 712عيون االنباء ،ج  ،2ص  ،359چاپ بيروت.

همين فكر و عقيده موجب بدبختيها و گرفتاريهاى او شد ،تا باالخره يكى از وزرا او را احضار كرد ،و از او خواست تا هرآنچه
را كه در اين راه به دست آورده است به او بگويد ،ولى رازى چيزى نگفت و منكر دانستن آن شد و آن وزير محرمانه او را با
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زه كمان خفه كرد.
 -2رازى به مخالفت با ارسطو مىگفت :جسم ذاتا محتوى بر مبدأ حركت است و رسالهاى هم در اين زمينه نوشت ،به نام مقالة
فى ان للجسم تحريكا من ذاته ،و ان الحركة مبدأ طبيعى (جسم ذاتا در خود حركت دارد و حركت يك مبدأ طبيعى است) .اين
نظريه و فكر رازى نظريه جديدى بود كه با نظريه فالسفه قديم و فلسفه موروثى مخالفت داشت و به قول استاد ابو ريده به عقيده
اليپنيتز در قرن هفدهم شبيه بود و به قول دىبور« :اگر رازى كسى را پيدا مىكرد كه به او ايمان واقعى داشت و گفته او را
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تكميل مىنمود ،البتهه نظريه او نظريهاى مفيد و مثمر در علوم طبيعى مىبود».
فالسفه شيعه ،متن ،ص323 :
اين فكر و نظريه در حقيقت اولين تراوش نظريه جديد در نظام ذرات مادى خورشيد و حركت ذاتى و هميشگى آن به دور خود و
به دور هسته خود است.
از كتاب او در حركت و عقيده او كه حركت مشهود نيست بلكه معلوم است ،چنين به نظر مىرسد كه رازى رؤيت حركت را
ممتنع مىدانست ،به عكس عقيده ابو الهذيل عالف متكلم معتزلى كه مىگفت حركت قابل رؤيت است .رازى در اين عقيده با هشام
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بن الحكم كه قايل به امتناع رؤيت حركت بود ،چنانكه از مباحثه او با ابو الهذيل معلوم مىشود ،همرأى است.
 -3در مسئله ماوراءالطبيعه عقيدهاى به رازى نسبت مىدهند كه ظاهر آن با عقايد اسالمى موافقت ندارد و گفتارى است متكى بر
نظريات پيشين منسوب به انكساغورس و انباذقليس و مانى و ديگران ،كه بر اين پايه استوار است كه منشأ هستى و آفرينش پنج
چيز است :خداى متعال ،نفس كلى ،هيولى ،مكان مطلق و زمان مطلق؛ عناصر پنجگانهاى كه براى وجود عالم ضرور است و
برگشت اين عقيده به اين است كه اين عناصر پنجگانه قديم هستند و هيچيك از آنها حادث نيست ،اين عقيده در حقيقت به انكار
عقيده اسالمى كه مبتنى بر خلق و حدوث عالم است ،منتهى مىشود.
برخى قدمت هيولى را بدو نسبت مىدهند و اينكه هيولى پيش از آنكه به صورتى از صور اجسام درآيد ،وجود فعلى داشته و
رازى آن را هيوالى مطلق ناميده است .همچنين اجسام مركب از اجزايى از هيولى هستند كه تجزيه نمىشوند و داراى مساحتند و
همچنين اجزايى از خالء در وسط آنهاست .به عقيده رازى خالء هم جوهرى است موجود بالفعل؛ همچنين رازى به قدم مكان قايل
بود و آن را مكان مطلق يا كلى مىدانست و همانند ظرفى فرض مىكرد كه اجسام در آن ظرف هستند و اگر مظروف از بين
برود ظرف از ميان نخواهد رفت .رازى همچنين به يك مكان مضاف و جزيى معتقد بود كه متعلق به جسمى است كه در آن جاى
گرفته است و اگر ،متمكن( ،يا مكين) نباشد مكانى هم نخواهد بود ،چنانكه زمان هم به نظر او قديم است .يعنى زمان مطلق كه
همان دهر است ،و قديم و متحرك و بىدرنگ است ،و زمان محصور ،به عقيده رازى ،زمانى است كه از توهم حركت افالك
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شناخته مىشود.
ما بهطور تحقيق نمىدانيم تا چه اندازه رازى پابند به اين عقايد بوده ولى نامهاى كتابهاى او در زمان و مكان و هيولى و غيره،
چه بسا مؤيد صحت انتساب اين آراء به او باشد .به هر صورت ،اين عقيده -اگر ظاهر آن را بپذيرند -با حقيقت دين اسالم كه
منكر وجود هر چيز يا هر منشائى غير از خداى متعال براى خلقت است ،منافات دارد؛ ولى به نظر مىرسد كه منظور رازى در
اين عقيده اشاره به عناصر است و اينكه وجود آنها در خلقت
فالسفه شيعه ،متن ،ص324 :
عالم ضرور است ،ازاينرو خداى متعال آنها را نخست خلق و ايجاد كرد سپس جزئيات را آفريد .پس آن عناصر نسبت به
جزئيات قديم ،ولى نسبت به ذات اقدس الهى كه آنها را به وجود آورده است ،حادث هستند.

 - 713عيون االنباء ،ج  ،2ص  -350بخش اول اين كالم داستان است و بخش اخير آن ،يعنى خفه كردن رازى با زه كمان به اشاره وزيرى
مجهول؛ صحت ندارد .اما اصل داستان -كه خود محل ترديد است -چنين است كه:
ابو صالح منصور بن اسحاق سامانى از ديدن كتاب رازى در كيميا سخت شادمان شد و به وى هزار دينار جايزه داد و چون از رازى خواست
كه نوشته هاى خود را در عمل ثابت كند و رازى از انجام كيميا به عذر نداشتن آالت و اسباب دقيق و ظريف و تركيبات ناياب امتناع كرد
فرمان داد كه همان كتاب را بر فرقش چندان كوفتند كه كتاب پارهپاره شد و رازى دچار بيمارى آبريزى چشم شد و سپس ابو صالح ،حاكم
رى ،وى را به بغداد روانه كرد -.وفيات االعيان .ويراستار
 - 714تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 150
 -- 715هشام بن الحكم ،تأليف مؤلف اين كتاب ،ص 173
 -- 716تاريخ الفلسفة فى االسالم ،پابرگ ص 151

و مؤيد اين مطلب موضوعى است كه از او در قضيه خلقت نقل كردهاند و خالصهاش اين است« :نخستين مخلوقات ،نورى
روحانى خالص بسيط بود كه همان هيولى يا اصل و ريشهايست كه نفوس به وسيله آن پا مىگيرند ،و نفوس جواهر روحانى
نورانى بسيطند ،و اين اصل نورانى يا هيوالى نورانى به وسيله عقل يا نورى كه از نور خداست به وجود مىآيد و دنباله آن
سايهايست كه نفوس حيوانى كه خادم نفس ناطقهاند از آن آفريده شدهاند».
و نيز مىگويد« :از آن هنگام كه نور روحانى بسيط وجود داشت ،موجود مركبى به وجود آمد و از سايهاش طبايع چهارگانه گرم
و سرد و خشك و تر به وجود آمدند و همه اجسام علوى و سفلى مركب از اين چهار عنصر هستند و تمامى اينها از ازل موجود
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بودهاند و زمانى بر آن سبقت نداشته است ،زيرا خداوند بهطور ازلى خالق بوده است.
رازى در اين گفتار نيز با اسالميان مخالف است؛ زيرا مسلمانان با اين عقيده مخالفند كه همراه خدا ،قديم ديگرى از قبيل نفس يا
ماده يا مكان يا زمان وجود داشته ،همچنين اين نظر با عقيده دهريان نيز مخالف است ،زيرا آنان منكر خالقى براى عالم هستند .و
از آنچه گذشت معلوم شد كه رازى آن عناصر را قديم زمانى و از حيث رتبه و مقام حادث ذاتى مىداند .برگشت اين فكر به اين
است كه خداوند متعال خود علت وجود خود بوده ولى از نوع موجبهاى كه معلول آن از حيث زمان پس از او نيست بلكه چون
ساير علل موجبه است كه در آنها زمان علت و معلول يكى است .به نظر رازى عناصر قديمند ولى قدم آنها به قدم علت آنها كه
همان خداى متعال است ،بستگى دارد.
با تمام اين حرفها نمىتوانيم به حقيقت عقيده رازى پى ببريم و واقعيت آن را تشخيص بدهيم؛ در عين حال ممكن است رازى در
اين مورد آراء ديگران از فالسفه يونان را نقل كرده باشد ،نه آنكه خود حقيقتا معتقد به آن بوده باشد .نظريه ديگرى هم هست كه
اين فكر رازى را به مدرسه يونانى وثنى حرانيان كه در قرون نخستين اسالم بروز كرد ،ارتباط مىدهد همچنان كه گمان مىرود
نظريه عقول دهگانه كه جماعتى از فالسفه اسالم آن را پذيرفتهاند از اين فكر ناشى شده است ،چون رازى مىگويد« :اولين
مخلوق نور بسيطى بود به نام هيولى يا عقل و جزئيات از آن مشتق شده است» اين گفتار با نظريه عقول عشره
فالسفه شيعه ،متن ،ص325 :
نزديك است ،ولى به هيچ صورت نمىتوان اين دو نظريه را به هر تعبير كه بگوييم ،يكى دانست و معلومات فعلى ما آنچنان به
كمك ما نمىشتابد كه صحت آن را بهطور محقق دريابيم.
 -4ابو بكر رازى معتقد است كه شر در عالم وجود بيش از خير است ،زيرا مصائب و مشكالت زندگى و آالم و احزان و
نكبتهايى كه در زندگانى به انسان مىرسد فراوان است و اگر آن را با ايام راحتى و خوشى بشر مقايسه كنيم ،ناراحتيها را بيشتر
خواهيم ديد و به اين نكته قبال نيز اشاره شد.
رازى لذت را دورى از الم و رنج مىداند و اين مطلب حالت بدبينى او را بهطور واضح نشان مىدهد .ابو بكر رازى مقام عقل
را بسيار باال و واال مىداند ،و موقعيت و اهميت آن را به خوبى درك كرده است و آن را بزرگترين و مهمترين نعمت خدا مىداند
كه به بشر كرامت فرموده است و نيز خداوند از انسان خواسته است عقل را كه حاكم است محكوم نسازد و عقل را كه زمامدار
انسان است و انسان را به راه مستقيم هدايت مىكند ،تابع هوا و هوس خود قرار ندهد ،و آن را كه بايد متبوع انسان باشد به
صورت تابع درنياورد بلكه انسان بايد در تمام امور آن را راهنماى خود قرار دهد و به آن اعتماد كند و به هرجا راهنمايى كند،
برود و از هرجا كه انسان را بازداشت ،از رفتن بدانجا خوددارى كند و هواى نفس را بر عقل مسلط نسازد زيرا هوا و هوس
آفت عقل و تيرهكننده آن است ،همچنين بايد انسان نفس خود را رياضت دهد و تحت اختيار عقل درآورد تا امر و نهى عقل را
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اطاعت كند».
رازى مانند اپيكور بر اين عقيده نبود كه فلسفه اختصاص به يك دسته برگزيده و افراد معين دارد ،آنطورى كه افالطون و فلسفه
اشراقى او و معظم فالسفه اسالمى ،به دنبالهروى از نظر افالطون ،آن عقيده را دارند .بلكه معتقد بود فلسفه كتابى است كه بر
روى همه افراد بشر گشوده شده و يگانه مرجع نجات انسان است و اگر انسان در اين راه بكوشد و به بحث و بررسى آن بپردازد
راه حق را در پيش گرفته است ،زيرا نفوس بشرى كه از كدورت و تيرگى اين عالم در آن فرورفته است جز از طريق فلسفه و
بحث و دقت و مطالعه آن نجات پيدا نمىكند .اگر كسى به فلسفه مشغول شود و چيزى از آن را درك كند ،نفس او از آن تيرگى
نجات خواهد يافت؛ زيرا فلسفه اين قدرت را دارد كه نفس انسانى را تطهير و تزكيه كند ،و اين عقيده را پلوتين و فرفوريوس از
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فالسفه يونان داشتهاند.
رازى گفتارهاى پرارزشى دارد كه از او نقل كردهاند از جمله:

 - 717تاريخ الفلسفة فى االسالم ،پابرگ ص 152 -151
 - 718تراث العرب العلمى ،ص 188
 - 719الفلسفة اْلسالميهة و مركزها فى التفكير االنسانى ،ص 46 -45

« كسى كه به امور طبيعى و علوم فلسفى و قوانين منطقى عنايت نداشته باشد و به امور
فالسفه شيعه ،متن ،ص326 :
پست مشغول شود او را در دانش خود به ويژه در مسئله طب متهم كنيد».
و گفته است :هرجا كه جالينوس و ارسطاطاليس در امرى اتفاق كردهاند ،عين صواب و حقيقت است و هرجا اختالف كرده باشند،
تشخيص حق از باطل جدا بر عقل دشوار است.
مؤلفات و آثار رازى
ترديدى نيست كه رازى از دانشمندان خوشقريحه بود و اصرار و حرصى بر ادراك حقايق علوم داشت .همين خصوصيت او را
وادار مىكرد كه آثار مفيد و نتيجهبخش از خود به جاى گذارد ،و به اين سبب است كه به نوشتن آثارى در حدود  220تأليف،
اعم از رساله و كتاب و مقاله موفق شد؛ گرچه تاكنون پردهاى از ابهام و تاريكى بر تأليفات او سايه افكنده و بسيارى از تأليفات و
آثار او در نتيجه حوادث گم شده است ،حوادثى كه دنياى اسالم را به بدبختى كشانيد .آنچه از آثار او به ما رسيده بسيار كم است و
نمىتواند ،به طور كامل ما را به آراء و افكار او هدايت كند.
غالب آثار او -همان گونه كه از نام و عناوين آنها به دست مىآيد -در طب و شيمى و داروسازى است تا جايى كه گفتهاند نيمى از
تأليفات رازى در طب است.
برخى از تأليفات او مورد عنايت غربيان و اهتمام آنها قرار گرفته و به زبانهاى غربى ترجمه شده و به چاپ رسيده است و
بعضى از كتابهاى او در مدتى كوتاه چهلبار چاپ شده است .بسيارى از تأليفات او در منطق و فلسفه و رياضيات و ظواهر
هستى و موضوعهاى ديگر است.
برخى از تأليفات او در طب عبارتند از:
كتاب الحاوى ،كه از مهمترين كتب طبى و در قسمت دوم معاينات بالينى ،عالمات بيمارى و نشانههاى آن ،درج شده است كه
چگونگى سير بيمارى و درمان آن و تطور و تغيير حال بيمار و نتيجه درمان را شرح مىدهد .ماكس مايرهوف سى و سه معاينه
بالينى به نام رازى يادداشت كرده است كه بيشتر آنها ،دقيق و قابل توجه است.
به اجماع آراء رازى بزرگترين دانشمند طب بالينى به شمار مىآمد .كتاب الحاوى به التين ترجمه شده و علماى اروپا بر آن
اعتماد كرده و بسيارى از مطالب را از آن فرا گرفتهاند .اين كتاب تا نيمه قرن  14ميالدى مرجع طبى آنان بود و در مدارس و
دانشگاههاى اروپا تدريس مىشد 720.نامهاى ديگر اين كتاب عبارتند از :حاصر صناعة الطب ،الجامع الحاصر
فالسفه شيعه ،متن ،ص327 :
لصناعة الطب ،الجامع و الجامع الكبير ،حاوى كتاب بزرگى است كه گويند بالغ برسى مجلد بوده و به امر وزير ،ابن عميد،
متوفى به سال  359هجرى ،پس از مرگ رازى با تعليقات و يادداشتهايش ،گردآورى شد .بدينترتيب كه وزير مزبور از خواهر
راز ى و بعضى از شاگردان او خواست تا آنچه را كه به خط رازى از مطالب مربوط به علم طب و يادداشتهاى پراكنده طبى او
پيدا مى كنند در يكجا گردآورى كنند و به تهذيب و ترتيب آن ،بپردازند .پس آن مطالب را در دوازده بخش مرتب كردند به طورى
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كه النديم تفصيل آن را نقل كرده است.
كتاب المنصورى كه آن را براى منصور بن اسماعيل صاحب خراسان تأليف كرد .اين كتاب بر ده مقاله مشتمل است و در آن
وصف دقيقى از اعضاى بدن انسان و در حقيقت تشريح بدن را به ايجاز و اختصار آورده است .اين كتاب به عربى است و از
دستبرد زمانه محفوظ مانده و به دست ما رسيده و به التينى هم ترجمه شده و در اروپا اهميت داشته و در نزد اطباى آنجا ،تا قرن
 17ميالدى ،مورد عمل و استفاده بوده است.
رساله اى در حصبه و آبله ،اين رساله به راستى آيتى بود در درمانهاى بالينى و تجزيه و تحليل دقيق از اين دو بيمارى ،چنانكه
همين رساله مشتمل بر نخستين بررسيهاى علمى صحيح در بيماريهاى واگير و نخستين كوشش براى شناخت اين دو بيمارى بود.
 - 720تراث العرب العلمى ،ص 191 -190
 - 721الذريعة ،ج  ،6ص  353و عيون االنباء ،ج  ،2ص 530

و از اينكه ميان سالهاى  1866 -1498اين كتاب چهلبار به زبان انگليسى به چاپ رسيده است مىتوان به اندازه شهرت و
اهميت مطالب آن پى برد 722.همچنان كه به التين و زبانهاى ديگر نيز ترجمه شده است.
و از كتابهاى او در شيمى ،كتاب االسرار اوست كه كريمونا در اواخر قرن  12ميالدى ترجمه كرده است .اين كتاب هم در
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مدارس اروپا مدتها مورد اعتماد و تدريس بوده ،و باكون به اين كتاب مراجعه كرده و به مطالب آن استشهاد كرده است.
همچنين كتاب ديگرى به نام كتاب فى محنة الذهب و الفضة ،و الميزان الطبيعى دارد.
تأليفات ديگر او در موضوعات مختلف به شرح زير است:
كتاب المدخل فى المنطق.
كتاب هيئة العالم ،و غرض او در اين كتاب آنطور كه ابن ابى اصيبعه بيان كرده است ،شرح كرويت زمين و اينكه زمين در
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وسط فلك واقع شده و دو قطب دارد كه بر آن مىچرخد و خورشيد از زمين بزرگتر و ماه از زمين كوچكتر است.
و كتابى به نام كتاب فى كيفية االبصار دارد كه در آن اشكالى از كتاب اقليدس را در
فالسفه شيعه ،متن ،ص328 :
مناظر آورده است.
كتاب الحيل در مكانيك.
كتاب فى الحركة و انها ليست مرئية بل معلومة« ،كتابى در بيان حركت و اينكه ديده نمىشود ولى معلوم است».
مقالهاى در اينكه جسم را تحريكى ذاتى هست و حركت مبدأ طبيعى است.
كتاب فى الكواكب السبعة.
كتاب فى الرياضة.
كتاب فى انه ال يتصور لمن ال دراية له بالبرهان ان االرض كروية و ان الناس حولها:
كتابى در اينكه كسى كه درايت ندارد نمىتواند با برهان ،كرويت زمين را تصور كند و بفهمد كه مردم در اطراف زمين مستقر
هستند.
رسالة فى ان قطر المربع ال يشارك الضلع من غير هندسة.
كتاب فى علة جذب المغناطيس للحديد :كتابى در بيان علت آنكه مغناطيس آهن را جذب مىكند و در اين كتاب بحث زيادى در باب
خالء هم آمده است.
از كتابهاى او در علم كالم و الهيات است:
كتاب فى ان لالنسان خالقا متقنا حكيما :كتابى در بيان آنكه انسان را خالق محكم كار حكيمى است .در اين كتاب داليلى از تشريح
اعضاء و منافع آنها بر اين اقامه كرده است كه اينگونه خلقت با اين استحكام ،از طرف قادر متعال ،اتفاقى نبوده است.
كتاب در علم الهى.

 - 722قصة الحضارة ،قسمت دوم ،ج  ،4ص 191
 - 723تراث العرب العلمى ،ص 191
 - 724عيون االنباء ،ج  ،2ص 352

كتاب فى ان للعالم خالقا حكيما :كتابى در اينكه عالم را خالق حكيمى است و اين غير از آن كتاب پيشين است.
كتاب ابو على بن شهيد بلخى در اثبات معاد.
رازى تأليفاتى هم در رد علماى دوران خود دارد كه از جمله آنهاست:
كتابى در انتقاد بر معتزله.
كتاب النقض فى االمامة على الكيال.
كتابى در بيان تناقض گفتار جاحظ ،در كتاب خود فضيلة الكالم و آنچه را كه در آن كتاب به غلط به فالسفه نسبت داده است.
كتاب رد بر ابو القاسم بلخى ،در رد آنچه كه بلخى به عنوان اعتراض بر مقاله دوم رازى در كتاب العلم االلهى آورده است.
كتاب رد بر مسمعى متكلم در آنچه كه در رد اصحاب هيولى نوشته است.
كتابى در نقض گفتار ابن شهيد بلخى در آنجا كه در امر لذت بر رازى ايراد گرفته است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص329 :
گفتگوئى كه ميان او و مسعودى در مورد حدوث عالم گذشته است.
از كتابهاى فلسفى او آثار زير را نقل مىكنم:
كتابى بزرگ در هيولى.
كتابى در مدت ،يعنى زمان ،و در خالء و مالء يعنى مكان.
كتابى در هيوالى مطلق و جزئى.
كتابى در نفس ،اين كتاب بزرگى است و كتاب ديگرى در نفس دارد كه كوچك است.
كتاب فى ميزان العقل.
كتاب اَلراء الطبيعية.
كتاب السر فى الحكمة.
كتاب سر االسرار فى الحكمة.
نامهاى به داعى اطروش در حكمت.
اخيرا ياولوس كراوس نامهها و رسالههاى فلسفى ديگرى از رازى به دست آورده و آنها را در مصر در  316صفحه به سال
 1939ميالدى به چاپ رسانده است و مشتمل است بر رسائل ذيل:
 -1الطب الروحانى در  96صفحه.
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 -2السيرة الفلسفية ،در  16صفحه.
 -3مقالة فى ما بعد الطبيعة ،در  2صفحه.
 - 725مترجم اين كتاب رساله الطب الروحانى را نيز ترجمه كرده است و اينك آماده چاپ است -.م.

 -4مقالة فى امارات االقبال و الدولة ،در  4صفحه.
 -5قسمتى از كتاب اللذة ،در  26صفحه.
 -6قسمتى از كتاب العلم االلهى ،در  6صفحه.
 -7قسمتى از گفتار رازى ،در هيولى ،در  42صفحه.
 -8قسمتى از گفتار رازى در باب زمان و مكان در  40صفحه.
 -9قسمتى از گفتار رازى در نفس و عالم ،در  16صفحه.
 -10قسمتى از گفتار رازى در قدماى پنجگانه ،در  10صفحه.
 -11مناظرات و مباحثات ابو بكر رازى و ابو حاتم رازى ،در  36صفحه .اين مناظرات از كتاب اعالم النبوة ابو حاتم رازى
726
اقتباس شده است.
همچنين رازى به شرح برخى از كتابهاى جابر بن حيان در طب و شيمى پرداخته
فالسفه شيعه ،متن ،ص330 :
است از جمله:
شرح كتاب الرحمة جابر.
برگرداندن كتاب االس و كتاب االثنين جابر به شعر.
رازى تأليفات چندى در صنعت (كيميا) و دفاع از آن دارد كه النديم يكفصل از كتاب خود را به آن اختصاص داده است 727.اينك
به ذكر همين اندازه از تأليفات رازى اكتفا مىشود ،زيرا نقل نام كليه آثار او چند صفحه را فرامىگيرد و النديم در الفهرست و
قفطى در اخبار -الحكماء و ابن ابى اصيبعه در عيون االنباء عنايت خاصى به نقل فهرست آثار رازى مبذول داشتهاند.
همچنين دكتر محمود نجمآبادى در شرح حال محمد بن زكريا  250اثر و تأليف از رازى برشمرده است.
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فالسفه شيعه ،متن ،ص331 :
س
سجزى ابو سعيد احمد بن محمد بن عبد الجليل سجزى يا سجستانى729؟-؟ (قرن چهارم ه ق)
از علماى قرن چهارم هجرى است و در پيشبرد علوم سهم بسيارى داشت .شهرت او در فلكشناسى و نجوم و هندسه است و در
قطاع مخروط و تقاطع آنها با دايرهها ،همچنين در تقسيم زاويه به سه قسم متساوى ،به وسيله تقاطع دايره ،بحث كرده است .مجله
ازيس به سال  1926مباحثى از نظريات او را در تقسيم زاويه به سه قسم و در ايجاد هفت ضلعى منتظم چاپ كرده است 730.و

 - 726الذريعة ،ج  ،10ص 252
 - 727الفهرست ،ص 504
 - 728الذريعة ،ج  ،6ص  . 235براى ترجمه و شرح حال رازى به كتاب عيون االنباء ،ج  ،2ص  ،361 -342فهرست النديم ،صص ،415
 ،504 ،420اخبار الحكماء ،ص  ،182 -178تراث العرب العلمى ،ص  ،193 -187كتاب تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص ،154 -147
كتاب الكنى و االلقاب ،ص  ،21الفلسفة االسالمية  ،...ص  ،50 -44روضات الجنات ،ج  ،4ص  ،161و الذريعة ،مجلدات چاپشده آن و
منابع ديگر رجوع شد.
 - 729ابو سعيد در حدود سال  1034ميالدى وفات كرده است.
 -- 730كتاب تراث العرب العلمى ،ص 242

بيش از اين از احوال سجزى اطالعى نداريم .ولى [سيد] ابن طاوس در كتاب خود فرج المهموم دربارهاش گفته است« :او از
731
كسانى است كه به علم نجوم شهرت داشت و گفته شده است كه احمد بن محمد سجزى شيعهمذهب بود.
[آثار]
آثار و تأليفات او عبارتند از :برهان الكفاية ،كه خالصه و مختصر كتاب تحويل سنى المواليد ابو معشر جعفر بن محمد بن عمر
منجم بلخى متوفى به سال  272هجرى است و با اين عبارت آغاز مىشود:
«الحمد هّلل رب العالمين و الصالة و السالم على رسوله محمد و آله الطيبين الطاهرين ،مقدمه .بدانكه احكام نجوم را چندين چيز
732
ببايد  »...نسخهاى از اين كتاب در كتابخانه رضوى موجود است.
ابن طاوس كتاب الزايجات را متعلق به پدر او محمد بن عبد الجليل سجزى مىداند.

733

ديگر ،الدالئل فى احكام النجوم است كه يك نسخه از آن در كتابخانه مشكاة موجود است.

734

فالسفه شيعه ،متن ،ص332 :
ديگر كتاب جامع شاهى است ،كه كتابى بزرگ در علم نجوم است و مؤلف بسيارى از رسالههاى نجومى خود را در آن درج
735
كرده است؛ يك نسخه از اين كتاب در كتابخانه رضوى موجود است.
ديگر رساله االختيارات است ،در نجوم ،كه آن را در كتاب جامع شاهى خود گنجانده است.

736

ديگر رساله االسعار در بيان احكام نجوم است؛ اين رساله را با يازده رساله ديگر خود كه همگى در بيان احكام نجوم از قبيل
احكام مواليد و غيره است در كتاب بزرگ خود جامع شاهى درج كرده و متن آن در كتابخانه رضوى و كتابخانه مشكاة موجود
است.
مؤلف برخى از آنها را به عضد الدوله ديلمى متوفى در سال  372هجرى اهدا كرده است.
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ّللا بن على حاسب
ديگر رسالهاى است در اسطرالب كه يك نسخه آن در كتابخانه رضوى است كه ،اين رساله را براى عبد ه
738
تأليف كرده است.
شايد اين همان اسطرالب زورقى اوست كه او خود آن را اختراع كرد .اين اسطرالب مبتنى بر اين است كه زمين متحرك و فلك
با هرآنچه در آن است ،غير از كواكب سبعه ،ثابت است 739.ديگر كتاب االوائل اوست كه مؤلف در كتاب الدالئل خود از آن ياد
740
كرده است.
سيد مرتضى يا شريف مرتضى 741ابو القاسم على بن ابى احمد حسين بن موسى موسوى  436 -355ه ق
سيد مرتضى ،معروف به ذو المجدين و علم الهدى ،در ماه رجب سال  355هجرى متولد شد و در ماه ربيع االول سال 436
هجرى درگذشت و در خانه خود در بغداد دفن شد؛ سپس او را به كربال منتقل كردند و در مشهد امام حسين بن على (ع) به خاك
سپردند.

 3 ( 731و  -)4الذريعة ،ج  ،3ص 100
 3 ( 732و  -)4الذريعة ،ج  ،3ص 100
 - 733همان كتاب ،ج  ،3ص 487
 - 734همان كتاب ،ج  ،8ص 239 -238
 1 ( 735و  -)2الذريعة ،ج  ،11ص 43
 1 ( 736و  -)2الذريعة ،ج  ،11ص 43
 3 ( 737و  -)4الذريعة ،ص 73 -70
 3 ( 738و  -)4الذريعة ،ص 73 -70
 - 739عبقرية العرب ،ص 56
 - 740الذريعة ،ج  ،8ص 238
 - 741نسب سيد مرتضى از طرف پدر به حضرت امام كاظم ،موسى بن جعفر عليه السالم و از جهت مادر به ناصر اطروش علوى صاحب
ديلم مىرسد.

علم الهدى بزرگترين شخصيت شيعه در قرن پنجم هجرى در علم و فقه و آثار كالم و ادبيات و شعر و لغت و دانشهاى ديگر بود.
فقيهى بود كه پيشوايى اماميه در آن دوران به او رسيد و در علم كالم و فلسفه اسالمى همچنين در علم نجوم شهرت بسزايى
يافت ،چنانكه در ديگر
فالسفه شيعه ،متن ،ص333 :
جنبههاى علمى نيز شهرت يافت.
در مناظره و جدل فوقالعاده ماهر بود و با متكلمان و مناظرهكنندگان در مناظره مباحثه بسيار مىكرد و با علماء و با مخالفان
خود بحثهاى بسيارى داشت.
آراء و آثار سيد مرتضى گنجينه كاملى 742از عقايد و آراء شيعه اماميه است ،چون سيد مرتضى در كتابهاى خود عقايد و آراء
اسالمى آن متكلمان را ضبط كرده است .سه كتاب او به نامهاى الشافى ،در امامت ،تنزيه االنبياء و االمالى ،نمونه درستى از
طرز فكر اماميه را در كالم نشان مىدهد.
سيد مرتضى از لحاظ مالى در آسايش كامل بود و ثروتى فراوان و درآمدى كافى داشت كه به او امكان مىداد با روزى تأمين شده
و فارغ البال زندگى كند و مشاغل دنيوى و نيازمنديهاى زندگانى آنگونه كه سايرين را مشغول مىداشت او را مشغول نمىكرد و
هيچ امرى مانع مطالعه و درس و تحقيق و صرف كوشش او در تأليف و افتاء و تسلط بر تمام معارف اسالمى نمىشد و ازاينرو
رهبر و پيشواى مردم در امور دين و دنيا به شمار مىرفت.
سيد مرتضى از بزرگانى بود كه تمام طوايف اسالمى به فضل و علم او اعتراف داشتند و از او تجليل و تمجيد مىكردند .و مقام
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او به درجهاى رسيده بود كه ابن اثير او را از مجددان مذهب اماميه در آغاز سده چهارم شمرده است.
ّللا عليه» و
فيلسوف شهير ،خواجه نصير الدهين طوسى ،هروقت كه نام سيد مرتضى در درس او برده مىشد ،مىگفت« :صلوات ه
سپس به قضات و مدرسان حاضر در درس خود توجه مىكرد و به آنها مىگفت آيا مىشود كه به سيد مرتضى درود نفرستاد!
تمام كسانى كه شرح حال او را نوشتهاند ،وى را به عظمت و بزرگى ياد كرده و او را مدح و تجليل و ستايش فراوان كردهاند.
ابن بسام در الذخيرة خود در مورد او گفته است:
«اين سيد پيشواى پيشوايان عراق اعم از موافقان و مخالفان بود و علماى عراق او را مرجع خود مىدانستند ،و بزرگان علما از
دانش او استفاده مىكردند .مدارس عراق از اوست .اوست كه افراد گريزان را گرد آورده و همه را باهم مأنوس كرده بود
وصيت شهرت او به همه جا رسيد».
صفدى مىگويد:
«سيد مرتضى فاضلى ماهر و اديبى متكلم بود».
شيخ طوسى در حق او گفته است:
«از تمام مردم دوران خود در ادبيات و فضائل برتر و متكلم فقيه و جامع تمامى علوم بود».
فالسفه شيعه ،متن ،ص334 :
زندگانى او
سيد مرتضى در ماه رجب سال  355هجرى در بغداد به دنيا آمد ،و در آنجا نشو و نما كرد و به تحصيل علوم پرداخت و سراسر
روزگار خود را به تعلم و تعليم دانش گذراند.
نامش ابو القاسم على بن حسين بن موسى است ،نسبش به امام موسى بن جعفر (ع) مىرسد.
 - 742بايگانى.
 - 743گويند در آغاز هر صدسال شخصيتى بزرگ و دانشمندى سترگ ظهور مىكند تا روح تازهاى در پيكر اسالم بدمد و او را« مجدد رأس
المائة» گويند .ويراستار

مادرش فاطمه دختر حسين بن احمد بن حسن اصم ،معروف به اطروش ،بود كه نسبش به امام حسين بن على بن ابى طالب
مىرسيد .جد مادريش معروف به ناصر الحق و ناصر كبير صاحب ديلم بود كه با سامانيان جنگهايى بسيار كرد و در طبرستان
به سال  304هجرى درگذشت و از شيعيان اماميه بود و تأليفاتى داشت.
پدر سيد مرتضى ابو احمد معروف به نقيب ،رئيس علويان بود و منزلت و مقامى رفيع در نزد خلفاى بنى عباس و سالطين
بويهى داشت.
تحصيالت خود را در محضر ابن نباته صاحب خطبههاى مشهور ،آغاز كرد؛ پس از آن به محضر شيخ مفيد ،محمد بن محمد بن
نعمان عكبرى معروف به ابن المعلم ،شتافت .سيد مرتضى و برادرش سيد رضى هر دو مالزم شيخ مفيد و مصاحب او بودند و
از دوران كودكى نزد شيخ تلمذ كردند و سالهاى متمادى در خدمتش گذراندند تا به مقامهاى شامخ علمى رسيدند.
شيخ مفيد ،به تمام معناى كلمه ،استاد سيد مرتضى بود و روح استاد در او نقش بسته و سخت در او نفوذ كرده بود به حدى كه در
اسلوب فكرى تا اندازهاى ،از استاد خود شيخ مفيد متأثر بود گرچه از مرزبانى و ديباجى و ابو الحسن جندى و احمد بن محمد بن
عمران و ديگران نيز دانش آموخته است و از بررسى در اخبار و نيز مطالعه آثار او چنين مستفاد مىشود كه بزرگترين استادان
ّللا مرزبانى بودند ،و لذا در كتابهاى او
او كه از آنها كسب علم كرده و تحت تأثير آراء آنها قرار گرفت ،شيخ مفيد و ابو عبد ه
مخصوصا در كتاب امالى مىبينيم كه از آن دو بسيار ياد مىكند.
پس از آنكه ملكه معرفت در او نضج گرفت و استفاده از علوم را به حد كمال رسانيد ،تمام اوقات خود را ،در منزل صرف
مطالعه و بررسى و تأليف كرد و به تدريس و افادات علمى پرداخت و مجالست با علماء و كسانى را كه از او استفاده علمى
مى كردند بر دوستى و آميزش با امرا و بزرگان و سالطين ترجيح داد ،و از مقام نقابت طالبيان و رسيدگى به مظالم كه از پدر به
او ارث رسيده بود ،دست كشيد و آن منصب را به برادرش سيد رضى كه از او كوچكتر بود واگذار و وجود خود را وقف
مطالعه و تدريس و افاده و تأليف كرد ،ولى پس از وفات برادرش ،ناچار مناصب فوق را هم پذيرفت.
ثروت فوقالعاده و فراوانى نعمت خداداده او به حدى بود كه كمتر براى كسى از علما
فالسفه شيعه ،متن ،ص335 :
چنين وضعى فراهم شده است.
نقل كردهاند كه سيد مرتضى هشتاد قريه ميان بغداد و كربال داشت و نهر بزرگى از ميان آنها مىگذشت و به فرات منتهى مىشد.
كشتيهاى مسافربرى در اين نهر رفت و آمد مىكردند و مسافران و زوار را مىبردند و مىآوردند .مسافران از خرما و ميوههاى
روستاهاى مزبور كه بر زمين مىريخت استفاده مىكردند و عايدى و منافع آن روستاها را ساالنه به بيست و چهار هزار دينار
طال تخمين زدهاند .اين ثروت و درآمد فوقالعاده به او فرصت داده بود كه تمامى وقت خود را صرف درس و بحث و تصنيف و
تأليف كند و خود را از علم و معرفت ماالمال سازد .خانه سيد مرتضى در حقيقت مدرسهاى علمى بود كه طالب از هر سو به
آنجا روى مىآوردند و به تعلم و فراگيرى دانش مىپرداختند.
سيد مرتضى ،در رشتههاى متنوع علوم تدريس مىكرد و به شاگردانش حقوق مرتبى مىپرداخت ،مثال حقوق ماهانه ابو جعفر
طوسى كه از شاگردان خاص او بود ماهى  12دينار بود كه در طول مدت بيست و سه سال تلمذش به او پرداخت مىشد؛ شيخ
طوسى در اين مدت مصاحب سيد مرتضى بود تا استاد او درگذشت .سيد مرتضى به قاضى عبد العزيز براج ماهيانه  8دينار
مىداد و به همين ترتيب هريك از شاگردان او به تناسب وضع خود حقوق ماهيانهاى دريافت مىكردند.
باز نقل كردهاند كه خشكسالى پيش آمد و مردى يهودى به منظور تحصيل قوت خود كه جانش را از مرگ نجات دهد ،حيلهاى به
كار برد و روزى به مجلس درس سيد مرتضى درآمد و از او اجازه خواست تا قسمتى از علم نجوم را در محضر او فراگيرد.
سيد با خواهش او موافقت كرد و دستور داد روزانه به او جيرهاى بدهند .يهودى مزبور مدتى در محضر سيد درس خواند و پس
از مدتى ،در خدمت سيد مرتضى ،به دين اسالم مشرف شد .چون سيد به ترويج علم و توسعه معرفت و بزرگداشت نهضت
فرهنگى سخت عالقهمند بود ،منافع كامل يكى از دهكدههاى خود را براى تهيه كاغذ فقها وقف كرد.
سيد مرتضى را ابو الثمانين ،هم مىگفتند؛ وى پس از وفات ،هشتادهزار جلد كتاب و رساله ،از مصنفات خود و آنچه خوانده و يا
حفظ كرده بود ،بجاى گذاشت كه به سى هزار دينار تقويم شد .اين مقدار عالوه بر كتابهايى بود كه به بزرگان و رؤسا و وزرا
بخشيدند .سيد مرتضى كتابى بنام الثمانين تصنيف كرد و سن او هم هشتاد سال و هشت ماه بود.
قاضى تنوخى او را چنين ستوده است:

«سيد مرتضى در علم و معارف به مرتبهاى بسيار عالى رسيد و نقابت سادات در شرق و غرب جهان با او بود ،چنانكه امارت
حج و حرمين شريفين (مدينه و مكه) همچنين نظر در
فالسفه شيعه ،متن ،ص336 :
مظالم و قضاوت قضات 744با وى بود ،و سى سال اين وظايف را بعد از مرگ برادرش سيد رضى برعهده داشت .براستى
شگفت است كه بااينهمه مشاغل باز آنهمه مشاغل باز آنهمه تأليفات كه بيشتر در مشكالت مسائل اسالمى است از قلمش
تراوش كرد .به راستى عجيب است كه سيد مرتضى باآنهمه مشاغل كه تماموقت او را اشغال مىكرد اين همه تأليفات و آثار
گرانقدر و ارزنده نيز ايجاد كرده است.
سيد مرتضى توجه خاصى به امور فكرى داشت چنانكه از كتابهاى كالمى او به خوبى نمايان است ،همچنين جنبه ادبى او بسيار
بارز و چشمگير بود و در عين حال در شمار ادباى بزرگ آمده و از پيشوايان و برجستگان شعراى درجه اول محسوب است .از
نظر لطف معانى و سالمت الفاظ و استوارى سبك و روش و پيدا كردن معانى دقيق و ناپيدا نبوغ خاصى داشت .مفاخرات ادبى
بسيار با ادباى زمان خود داشته و اشعار آبدار شيرين و پرمايه و پرمعنايى از او به جاى مانده كه قسمتى از آنها در كتاب امالى
او موجود است.
استادان و شاگردان او
در اولين دوره تحصيل ،او و برادرش سيد رضى كه در آن موقع كودكانى بيش نبودند ،از محضر اديب نامدار ابن نباته صاحب
خطبههاى معروف متوفى به سال  374هجرى استفاده كردند.
پس از آن در محضر شخصيت بزرگ شيعه در دوره خود محمد بن محمد بن نعمان معروف به مفيد مشغول تحصيل شدند.
مادرشان آن دو را در خردسالى ،هنگامى كه هنوز از مرحله كودكى پا فراتر نگذاشته بودند نزد شيخ مفيد برد و اين كار داستان
معروفى دارد.
هر دو برادر نزد او درس خواندند و زيردست او فارغ التحصيل شدند.
سپس سيد مرتضى به محضر ديگر پيشوايان علم رسيد و از آنها استفاده علمى كرد كه از جمله آنان بزرگانى به شرح ذيل بودند:
 -1سهل بن احمد ديباجى ،از شيوخ شيعه ،متوفى به سال 385
ّللا محمد بن عمران مرزبانى 384 -296
 -2ابو عبد ه
 -3ابو الحسن جندى.
 -4احمد بن محمد بن عمران كاتب.
گروهى از فقيهان و رجال علم كه هريك در زمان خود به پيشوايى رسيدند و از محضر سيد مرتضى استفاده كردند و گروهى هم
شاگردان معالواسطه او بودند و از كتابها و آراء
فالسفه شيعه ،متن ،ص337 :
او بهرهمند شدند به شرح زير:
 -1شيخ الطايفه ،ابو جعفر محمد بن حسن طوسى ،متوفى به سال  460هجرى.
 -2فقيه متكلم ،ابو يعلى ساالر بن عبد العزيز ديلمى ،متوفى به سال  448هجرى.
 -3امام ،ابو الصالح تقى الدهين بن نجم الدهين حلبى.

 - 744منصبى كه برابر رياست دادگاه انتظامى قضات بود .ويراستار

 -4قاضى ،عبد العزيز بن البراج ،متوفى به سال  481هجرى.
 -5متكلم ،ابو يعلى محمد بن حسن بن حمزه جعفرى ،متوفى به سال  463هجرى.
 -6عماد الدهين ابو الصمصام ذو الفقار بن محمد مروزى.
 -7سيد نجيب الدهين حسن محمد بن حسن موسوى.
 -8فقيه ،تقى بن ابى طاهر هادى نقيب رازى.
 -9عالمه متكلم ،ابو الفتح محمد بن على كراچكى ،متوفى به سال 449
 -10فقيه ،ابو الحسن سليمان صهرشتى.
 -11شيخ محمد بن محمد بصروى.
ّللا جعفر بن محمد درويستى.
 -12ابو عبد ه
ّللا ثيابى.
 -13ابو الفضل ثابت بن عبد ه
 -14فقيه ،احمد بن حسن بن احمد نيشابورى.
 -15ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن حسين خزاعى نيشابورى ،معروف به مفيد نيشابورى.
افكار و آراء سيد مرتضى
با آنكه سيد مرتضى ثبات و ضباط گرايشهاى شيعه و افكار و آراء كالمى آنها محسوب مىشود و در كتب و تأليفات خود عقايد و
آراء شيعه را حفظ و نگاهدارى كرده و به گفته عالمه حلى :از زمان سيد مرتضى تا زمان ما ،اماميه به وسيله كتابهاى او پايدار
ماندهاند ،در عين حال بعضى از آراء را به او نسبت دادهاند كه از نظريات و طرز فكر شيعه بسيار دور مىنمايد از جمله اين
نظريات اينكه اراده خداوند عرضى است .نه در محل .يعنى اراده الهى ذاتى نيست و عرضى است كه محل ندارد 745،اين رأى
منسوب به بهشميه 746است 747،و آن را قبال
فالسفه شيعه ،متن ،ص338 :
از هشام بن حكم كندى هم نقل كردهاند
عين ذات اوست.
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ولى مخالف نظر جمهور اهل عدل از شيعه و معتزله است كه مىگويند :صفات خدا

ديگر از آراء مشهور او اين رأى است كه مىگويد :اعجاز قرآن كريم از راه انصراف است ،يعنى ممكن است شبيه به سورههاى
قرآن را از نظر فصاحت و بالغت انشا كرد ولى خداوند عقول كسانى را كد قادر بر معارضه با قرآن بودند از اين كار بازداشته
است.
ابو اسحاق نظام و ابو الحسين بصرى هم ،پيش از سيد مرتضى ،بر اين عقيده بودهاند.
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 -- 745به رجال ابو على ،ص 45
 - 746بهشميه يا هاشميه منسوب به ابو هاشم عبد السالم ،متوفى بسال  321هجرى.
 - 747اين رأى مذهب ابو على جبايى و پسرش ابو هاشم عبد السالم است كه از پيشوايان معتزله بودند؛ ملل و نحل ،ج  ،1ص 41
 -- 748كشف الفوائد ،ص  74و نيز كتاب هشام بن حكم تأليف مؤلف همين كتاب ،ص 143
ّللا مقامه فوقالعاده بعيد به نظر مى رسد گرچه قبل از او هم بعضى از علما اين رأى را
 - 749اظهار اين رأى از مثل سيد مرتضى اعلى ه
ّللا شهرستانى اشاره به اين نظر شده است و مترجم كه آن كتاب را نيز ترجمه كرده است
داشتهاند .در اين باب در كتاب معجزه جاويدان آية ه
در اين باب پابرگى كه جزء كتاب ولى با قيد آنكه از مترجم است ،دارد كه در صفحههاى  121و  122و  123و  124و قسمتى در صفحه
 ،125مطالبى را بيان كردهام ،به آنجا مراجعه شود.

سيد مرتضى آراء ،بسيارى دارد ،خاصه در امامت كه در كتب كالمى متفرق است وى داراى افكارى آزاد بود و تحت تأثير استاد
خود شيخ مفيد كه در عصر خويش يگانه مرد كالم و علم و مناظره و جدل و رئيس و پيشواى اماميه در آن دوران بود ،قرار
نمىگرفت.
آرى سيد مرتضى تحت تأثير افكار استاد خود شيخ مفيد قرار نگرفت با آنكه وسعت دائره فكرى شيخ مفيد بدانجا رسيده بود كه
آراء و نظريات شيعه را توضيح داده و آنها را شرح و تفسير كرده است .از مظاهر استقالل فكرى شريف علم الهدى در افكار
خود يكى اين است كه در بسيارى از مسائل كالمى با شيخ مفيد مخالفت كرده است .به طورى كه قطب الدهين ابو الحسن سعيد بن
ّللا راوندى 750كتابى در موارد اختالف بين شيخ مفيد و سيد مرتضى در مسائلى از علم كالم نوشته و در آن كتاب از 95
هبة ه
751
مورد اختالف بين آن دو ،نام برده است.
تأليفات سيد مرتضى
سيد مرتضى بيشتر از نود تأليف ،اعم از كتاب و رساله و مقاله در موضوعات علمى اسالمى دارد .تأليفات سيد مرتضى از حيث
زيبايى اسلوب و خالى بودن از حشو و زوايد بسيار قابل توجه است .در اين تأليفات آراء و افكار شيعه چنان بيان شده است كه
عالمه حلى
فالسفه شيعه ،متن ،ص339 :
752

فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص339
درباره آنها فرموده است« :با كتابهاى سيد مرتضى مذهب اماميه از زمان او تاكنون پاى برجا مانده است .او يكى از اركان و از
معلمان شيعه بود».
كتابهاى سيد مرتضى و آراء او تا به امروز نمودار افكار و آراء و عقايد و ديدگاههاى گروههاى شيعه در اصول اسالمى بوده و
هست و روح عميق فكرى شيعه را ،به صورت بسيار دقيقى ،نشان مىدهد به ويژه در مسائل مربوط به امامت ،جبر و اختيار،
عصمت انبياء و ائمه و عدالت .كتاب تنزيه االنبياء او راستگوترين شاهد بر اين مدعى است .برخى از كتابهاى مشهور او
عبارتند از:
انقاذ البشر من القضاء و القدر ،كه به سال  1935م .در نجف و به سال  1350ه .در تهران به چاپ رسيده است:
الشافى فى االمامة ،كتابى است بزرگ ،كه در آن به رد افكار قاضى عبد الجبار بن احمد در كتاب المغنى پرداخته است .ابن ابى
الحديد قسمتهاى بسيارى از آن را در شرح نهج البالغه خود نقل كرده است .اين كتاب از كتابهاى پرارج و گرانقدر است و
فضيلت سيد مرتضى و عمق فكرى او را روشن مىسازد .شيخ ابو جعفر طوسى آن را تلخيص كرده است .كتاب شافى و
مختصر آن در ايران در سال  1301هجرى در دو جلد چاپ شده است.
تنزيه االنبياء ،كه در مطبعه حيدرى نجف به سال  1335هجرى چاپ شده است .اين كتاب عقيده شيعه را ،درباره عصمت انبياء
و ائمه از گناهان كبيره و صغيره ،مىرساند.
مقالة يحيى بن عدى المنطقى فيما ال يتناهى.
جواب الملحدة فى قدم العالم من اقوال المنجمين.

به عالوه خود آقاى سيد هبة الدهين شهرستانى نيز در اين زمينه مى گويد :به فرض اينكه سيد مرتضى چنين نظرى داشته يا به ايشان نسبت
دادهاند ،بهطور قطع در مقام احتجاج آن را بيان كردهاند و معتقد به اين رأى نبودهاند ،زيرا نمىتوان چنين امرى را به خدا نسبت داد چون
برخالف عدالت و برخالف آزادى دينى است -.م.
 - 750الذريعة ،ج  ،6ص  (314او در سال  579هجرى درگذشت و كتاب تهافت الفالسفة هم از اوست).
 -- 751همان كتاب.
 752نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.

الحدود و الحقائق.
دليل الموحدين.
الرد على يحيى بن عدى فى اعتراض دليل الموحد فى حدوث االجسام.
الرد على يحيى بن عددى فى مسألة سماها طبيعة المسلمين.
مسألة فى االرادة كه بنام بنام تحقيق اراده چاپ شده است.
مسألة فى كونه تعالى عالما.
الوعيد.
الذخيرة فى الكالم و فى اصول الدهين كه شاگردش ابو الصالح حلبى آن را شرح كرده است.
مسألة اخرى فى االرادة.
المسائل الموصلية فى الوعيد و القياس و االعتماد.
الصرفة فى االعجاز.
فالسفه شيعه ،متن ،ص340 :
المخلص فى اصول الدهين.
كتاب فى اقوال المنجمين.
تتمة انواع االعراض من جمع ابى رشيد النيشابورى.
غرر الفوائد و درر القالئد كه به امالى معروف است و مكرر در مصر و جاهاى ديگر به چاپ رسيده است و اخيرا به سال
 1337ه 1954 /م در مصر چاپ شده .اين كتاب از مشهورترين كتابهاى اوست كه مطالب علمى فراوانى را در بردارد و از
ديگر كتابهاى او پرارزشتر است .بسيارى از نظريات شيعه و طرز فكر آنها در موضوع عصمت انبياء و نفى جبر و مطالب
ديگر در اين كتاب آمده است .اين كتاب ،از لحاظ شعر و لغت و ادبيات نيز يكى از منابع عمده به شمار مىرود و ازاينرو نفعش
عمومىتر است و تا هماكنون مرجع ادبا و منبع و مأخذ محققان به شمار مىرود ،زيرا مواد و مطالب مفيد آن فراوان و بر
افكارى پرارزش مشتمل است.
عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم عالئقى اين كتاب را تلخيص كرده و غرر الغرر و درر الدرر ناميده است و به سال 716
هجرى آن را تكميل كرده است .نسخهاى خطى از آن در كتابخانه تهران موجود است.
اما كتابهاى فقهى او كه مرجع علماى شيعه چه در زمان مؤلف و چه پس از او بوده زياد است و از جمله آنهاست:
المسائل الناصرية مشتمل بر دويست مسئله كه با كتاب الجوامع الفقهية تأليف محمد بن باقر به سال  1276هجرى در تهران چاپ
شده است.
االنتصار فيما انفردت به االمامية ،كه هم با كتاب الجوامع و هم بهطور انفرادى در سال  1315هجرى به چاپ رسيده است.
عالوه بر اينها رسائل و تأليفات ديگرى نيز در اصول فقه و نقض و ادب و شعر دارد و از جمله آنهاست:
الشهاب فى الشيب و الشباب ،كه در مطبعه جوائب به سال  1302هجرى چاپ شده است.
طيف الخيال ،كه يك نسخه از آن در دار الكتب بيروت 103313 ،موجود است.

المرموق فى اوصاف البروق.
فنون القرآن.
شرح الخطبة الشقشقية.
شرح القصيدة المذهبة ،از سيد حميرى.
الذريعة فى اصول الفقه.
فالسفه شيعه ،متن ،ص341 :
سيد مرتضى ،عالوه بر آثار ديگر ،ديوان شعرى هم از خود به يادگار گذاشته كه بر بيست هزار بيت مشتمل است.
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از عناوين كتابهاى او در موضوعات كالمى به خوبى روشن مىشود كه او چگونه با انديشه خود با امواج و حركات متغير
مذهبى كه جامعه آن روز را كه سيد مرتضى در آن زندگانى مىكرد در خود فروبرده بود ،روبهرو مىشد .همين امر او را
وامىداشت كه درباره عصمت انبياء و مسئله قضا و قدر ،و اثبات حدوث عالم و رد بر كسانى كه به قدم عالم معتقد بودند و نيز
در دالئل توحيد كتابهايى تأليف كند ،چنانكه كتاب بزرگ خود الشافى را در حساسترين مسئله اسالمى ،يعنى امامت و رد بر
مخالفان آن تأليف كرد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص343 :
ش
شيخ احمد احسايى 754احمد بن زين الدهين بن ابراهيم احسائى بحرينى  1241 -1166ه ق
اين دانشمند از بزرگان و چهرههاى تابناك شيعه و كسانى است كه در راه معرفت و فلسفه و علم كالم و فقه و عرفان كوششها
كرده و نيز در طب و رياضيات و نجوم و كيميا (صنعت) و علم اعداد و كلمات و حديث و اصول مجاهدتها نموده و در اين علوم
ممارست و نيز تسلط كامل داشته است.
زندگانى او نوعى مخصوص به خودش بود و تمام عمر خود را در تحصيل علم و نوشتن آثار علمى گذراند.
شخصيت او ،در اوايل قرن  13هجرى ،شخصيتى پيچيده بود كه بيان آن در اينجا ميسر نيست و درباره شخصيت او گمانها و
حدسهايى زدهاند و مردم درباره او در دو سوى افراط و تفريط قرار گرفتهاند :برخى او را به سختى قدح كرده و عده ديگر راه
غلو را پيموده و در مدحش كوشيدهاند و چه بسا برخى او را كافر و خارج از دين نيز قلمداد كردهاند و نسبت غلو و اعتقاد به
تفويض امور به على (ع) و اينكه مرگ و زندگى و رزق و آفرينش همه به دست اوست ،بدو دادهاند .ازسوىديگر گروهى سخت
از او تمجيد كرده و عقيده و تقوايش را ستودهاند ،دسته ديگرى منكر فهم و مدارج علم و كمال او شده و گفتهاند كه او كتابهاى
صدر المتألهين را پيش خود خوانده و مطالعه كرده است و از محضر
فالسفه شيعه ،متن ،ص344 :
استاد استفاده نكرده و ازاينرو برخى از آراء او را نفهميده پذيرفته است.
يكى از كسانى كه به شدت از او انتقاد كرده حكيم الهى نورى است .ولى پسر بزرگ همين حكيم يعنى محمد نورى به شدت منكر
نظر و عقيده پدرش بود؛ و در مقابل ،كسانى هم بودند كه او را ستودهاند كه يكى از آنها محدث نيشابورى است ،كه در كتاب
رجال خود از او ستايش كرده است و صاحب الروضات به شدت از او دفاع كرده است .همچنانكه شاگردش سيد كاظم گيالنى از
او به دفاع برخاسته است .شكى نيست كه اختالف مردم درباره او دليل بر رفعت مقام و شخصيت اوست و مىرساند كه او مرد
بزرگى بوده است.
 - 753منابع ما در اين بحث عبارتند از :تأسيس الشيعة ،ص  ،393 -391اعيان الشيعة ،ج  ،41ص  ،197 -188مقدمه االمالى ،به قلم استاد
محمد ابو الفضل ابراهيم ،روضات الجنات ،ص  ،388 -383و الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص  443 -439و از اين مدرك اخير در موارد
بيشترى ،به ويژه در تعيين سال تولد و وفات شاگردان و استادان سيد ،استفاده شد.
 - 754احمد بن زين الدهين بن ابراهيم احسائى بحرينى در سال  1241هجرى در حدود نودسالگى در مدينه منوره وفات كرد و در بقيع دفن شد.

به طورى كه گفتيم او را به غلو و تفويض نيز متهم كردهاند و گروهى از پيروان او به نام شيخيه معروفند .عقيده او در نسبت
دادن زندگى و مرگ و خلقت و روزى به على (ع) شايع است ولى ما در قبال افكارى كه به او نسبت داده و مىدهند در تاريكى
هستيم و حقيقت را نمىدانيم و نمىتوانيم بگوييم تا چه درجه اين نسبتها صحيح است به ويژه ازآنجهت كه اين مرد مقام و
شخصيت بارز و مهمى داشت و در محيطهاى آن دوره مردى صاحب شأن و مقام به شمار مىرفت و شايد كسانى كه بر او حسد
مىبردند و رقيب او محسوب مىشدند اين نسبتها را به او داده باشند تا بدينوسيله مردم را نسبت به او بدگمان سازند.
در هر صورت اوضاع و احوال روزگارى كه او در آن زندگى مىكرد بهطور تحقيق بر ما معلوم نشده است ،ولى دو چيز هست
كه انسان را وادار به سؤال مىكند:
يكى آنكه آيا ممكن است تمامى فقهاى عراق بر ضد شيخ احمد احسايى قيام كنند و اين كار سبب معقولى نداشته باشد؟ و چگونه
ممكن است فقهاى عراق بىجهت به همه شهرهاى عراق نامه بنويسند و از احسايى بدگويى كنند ،تا جايى كه ناچار از عراق فرار
كند ،با وجود اين حتى قسمتى از آنچه به او نسبت دادهاند درست نباشد؟
دوم اينكه گروهى كه به نام شيخيه از آراء او پيروى مىكردند وجهه نظرهاى مخصوصى داشته و تا هماكنون نيز دارند آيا همين
مطلب بر صحت انتساب برخى از عقايد منسوب به او داللت نمىكند؟
به هر صورت اين مرد يكى از اعالم و سرشناسانى بود كه در قرن سيزدهم هجرى جلوهگرى كرد و شهرتش بر مبناى فلسفه و
كالم بود و در بسيارى از معارف از قبيل علم حروف ،طب ،رياضيات ،نجوم ،كيمياگرى و علم اصول و عرفان وارد بود.
به شدت بر طريقه صوفيان اعتراض مىكرد و از صدر المتألهين و مال محسن فيض كاشانى هم به علت اعتقاد به وحدت وجود
انتقاد كرده است ،گرچه از عناوين بعضى از كتابهاى وى به جنبه اشراقى او مىتوان پى برد.
احسائى در موضوعات متعدد تأليفاتى دارد و مشهورترين تأليفهاى او عبارتند از
[تاليفات]
 :كتاب
فالسفه شيعه ،متن ،ص345 :
الفوائد و شرح آن در حكمت و كالم.
شرح الحكمة العرشية صدر المتألهين.
شرح المشاعر در حكمت كه تأليف صدر المتألهين است.
رسالهاى در تحقيق جواهر پنجگانه و چهارگانه در نظر حكما و متكلمان و اجسام سهگانه و اعراض بيست و چهارگانه و ماده
حوادث.
رسالة فى معنى االمكان و العلم و المشيئة.
رسالة فى البدا و احكام اللوحين ،لوح المحو و االثبات.
رسالة حديث النفس الى حضرة القدس فى المعارف الخمس.
رسالة فى علم الصنعة و الفلسفة و اطوارها و احوالها.
ّللا بن فارسى» فى علم الصنعة.
رسالة فى شرح ابيات «الشيخ على عبد ه
دو رساله در بيان علم حروف جفر و انواع بسط و تكسير و معرفت ميزان حروف.
رساله در كيفيت سير و سلوك كه انسان را به درجات باال مىرساند.

جواب مسائل «توبليه» كه شيخ عبد على توبلى آنها را پرسيده است و بسيارى از مراتب عرفان و رد بر بعضى از فرقههاى
باطل صوفيه و بيان طريقه حقه و كشف از عوالم پنجگانه و تفسير حروف مقطعه در سرآغاز بعضى از سورهها و مطالب ديگر
قرآن مجيد.
رسالة فى شرح سورة التوحيد.
كتاب الجنة و النار و تفاصيل احكامهما.
رسالة فى بيان حقيقة العقل و الروح و النفس بمراتبها.
احسايى در فقه و اصول و حديث هم كتابهايى دارد از جمله آنها شرح تبصره عالمه حلى است در فقه.
رسالهاى در مباحث الفاظ ،در اصول.
رسالهاى در نفى قطعى الصدور بودن احاديثى كه در كتب اربعه شيعه :كافى ،استبصار ،من ال يحضره الفقيه و تهذيب آمده است
اين رساله در مقام رد بر اخباريها است كه معتقدند احاديث مذكور در اين چهار كتاب قطعى الصدور از امام است.
از مشهورترين كتابهاى او شرح زيارت جامعه است كه در نظر پيروان او اهميت بسزايى دارد.
احسايى در حدود يكصد رساله در فقه و اصول و علوم ديگر نيز نوشته است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص346 :
شيخ بهائى محمد بن عز الدهين حسين بن عبد الصمد جبعى عاملى حارثى همدانى 1031 -953 755ه ق
 -1در بعلبك به روز  13ماه ذىحجه سال  953ه 1547 /م متولد شد و در  12شوال سال  1031ه 1622 /م در اصفهان
درگذشت و جسدش را پيش از دفن به مشهد منتقل كردند و در خانهاش ،نزديك مزار و قبر حضرت رضا (ع) به خاك سپردند.
قبر او در آنجا بسيار باشكوه و جالل و مشهور است و زائران و جهانگردان كه به خراسان مىآيند قبر او را نيز زيارت مىكنند.
 -2شيخ بهايى از چهرههاى درخشان علمى و از برجستگان علما در قرن يازدهم هجرى بود .او يكى از بزرگان و پيشوايانى
است كه در علوم معروف در آن زمان منحصر به فرد بودند .وى عالوه بر فقه و حديث و اصول ،ادبيات ،هندسه و فلك و حساب
و جبر و تمام اقسام رياضيات را به صورت بسيار متقن و دقيق مىدانست و اين علوم را به صورت شگفت -آورى درك كرده و
از فرهنگ و معارف اسالمى برخوردار بود؛ به عالوه در حكمت و كالم و برخى از دانشهايى كه پيش از او مورد توجه نبود يد
طواليى داشت 756.شخصيت شيخ بهايى مايه اعجاب و تجليل دانشمندان قرار گرفت به حدى كه علما سخت به مدح و ستايش او
پرداختند .يكى از مداحان او احمد بن على منينى شارح قصيده شيخ بهائى به نام وسيلة الفوز و االمان ،در مدح امام زمان (ع)
است ،كه منينى آن را به سال  1511هجرى به پايان رسانده است و در آن مىگويد:
« ...شيخ بهائى صاحب تصنيفات و تحقيقات و كسى است كه سزاوارتر از هر فرد شايسته ديگرى است كه اخبارش نقل ،و مزايا
و خصايص او را بازگو كنند ،و كسى است كه بايد دنيا را به فضائل و بدائع او آگاه ساخت .شيخ بهائى؛ در فرا گرفتن علوم و
آگاهى كامل از دقايق فنون فردى بود كه به جاى يك ملت به حساب مىآمد و گمان نمىكنم كه زمانه كسى چون او را پرورش دهد
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يا نظير او را بياورد».
سيد عز الدهين حسين بن حيدر كركى عاملى استاد خود ،شيخ بهائى ،را چنين مىستايد:
« ...و شيخ ما ،طاب ثراه ،افضل مردم و اهل زمان خود ،بلكه در بعضى از علوم منحصر به فرد بود؛ علومى كه مردم آن زمان
و دانشمندان پيشين گرد آن نمىگشتند  ...سخت به
فالسفه شيعه ،متن ،ص347 :

 - 755حارثى منسوب به حارث همدانى از ياران امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السالم است.
 -- 756الروضات ،ص 532
 -- 757به شرح وسيلة الفوز و االمان كه در آخر كشكول چاپ شده ،ص 377

تصوف متمايل بود  ...و در بحث انصاف داشت .»...
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صاحب سالفة العصر ،همان گونه كه عادت اوست ،به صورت سجع و اطناب او را توصيف مىكند و مىگويد كه بهائى جامع
علوم و فنون بود و در فضائل گوناگون مردى يگانه به شمار مىرفت.
همچنين بسيارى از دانشمندان و فضال از او تجليل كردهاند كه داللت بر موقعيت و شخصيت فوقالعاده اجتماعى او مىكند .بديهى
است شخصيت علمى او در بيدارى نسلهاى بعد از او هم همان اثر را داشت كه در مردم دوره و زمان او داشته است زيرا
شخصيت علمى او موجب جنبش علمى بس مهمى شد.
 -3شيخ بهائى در زمانى ظهور كرد كه دوره فترت بود و بيشتر ملل عالم در خوابى عميق و در حالت بىخبرى به سر مىبردند،
فرهنگ و فكر به سستى گراييده و نهضتهاى فرهنگى راكد مانده و ضعف و انحالل در بيشتر جنبههاى زندگى رخنه كرده بود.
تمامى اين حوادث و ناگواريها گريبانگير اغلب ممالك عربى و اسالمى بود .و اغلب اقطار اسالمى مشمول ضعف و سستى شده
بودند و همين ضعف مانع انتشار فرهنگ در آن اقطار شده بود ،ولى به طورى كه در مورد ميرداماد نيز اشاره خواهيم كرد
برخى از نقاط اسالمى به نور معرفت و علم منور بود و مدارس علمى همانند گلشنهاى سبز و خرم ثمرات نيك خود را بروز داده
و به اوج نشاط خود رسيده بودند.
در جنوب لبنان ناحيهاى است به نام جبل عامل كه چشمهسارهاى علم و معرفت در آن ناحيه در حالت جوشش و فوران بود و
انهار معرفت از آنها جريان داشت تا مردم را از خواب غفلت بيدار كند .خداوند خواسته بود كه اين نقطه از زمين محل پرورش
دانشمندان و متفكران و راهنمايان بزرگوار شود ،تا مشعل علوم و هدايت افكار را در آن دوره تاريك به دست بگيرند و ملتهاى
ديگر را از پرتو آن بهرهمند سازند .كافى است نام بعضى از آنها را در اينجا نقل كنيم:
على بن عبد العالى ميسى مشهور به محقق ميسى عاملى؛ على بن عبد العالى كركى ،معروف به محقق ثانى ،صاحب تأليفات
گرانقدر؛ زين الدهين بن على عاملى جبعى ،معروف به شهيد ثانى؛ محمد بن مكى جزينى عاملى ،مشهور به شهيد اول؛ شيخ حسين
بن عبد الصمد عاملى ،پدر شيخ بهائى و ديگران از پيشروان علم و فكر كه قرنها آثار آنان مورد استفاده قرار گرفت و آثارى از
خود بهجا گذاشتند كه ماالمال از مبانى علمى و افكار بلندپايهاى است كه امروز هم از منابع بزرگ معرفت در انحاء ممالك
اسالمى است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص348 :
در آن محيط تاريك و در آن دوره فترت خوشبختانه از آن گلزار معرفت و بينش شيخ بهائى ،آن گل سرسبد ،آن گلشن فضل و
هنر و علم و معرفت ،ظهور كرد كه عقل و انديشه او ظرفيت و آمادگى فهم كليه علوم عصر خود را داشت .آثار او در آن جامعه
اثرى همانند اثر برق انجام داد؛ چون بديهى است آن قوه عظيم علمى و آنهمه نشاط و حرارت فكرى در تمام ميدانهاى معرفت و
رشتههاى فكر ،بىاثر نمىماند و اثرش مانند اثر برق به همه جا سرايت مىكرد .آراء و افكار او در هندسه و فلك و رياضيات و
رشتههاى ديگر ،تا مدتها پس از او و حتى تا به امروز هم هنوز ،مرجع بسيارى از علماى شرق است چنانكه آن آراء و افكار در
حكم سرچشمه و منبعى است كه طالبان علم و محصلين مدارس و دانشجويان دانشگاهها از آن سرچشمه سيراب مىشوند .همچنين
آثار او در فلسفه و كالم و فقه و حديث و ادبيات و شعر اثر و عظمتش كمتر از دانش او در رشته فلك و رياضيات نيست ،ولى
شهرت او در علوم رياضى و فلك بر ساير علوم غلبه داشت مخصوصا در دورههاى اخير كه تأليفات او در اين موضوعها مايه
اعجاب علما شد و دانشجويان را به خود جلب كرد ،و آنها را به شرح و تحشيه آن آثار و تدريس آن در بسيارى از شهرهاى
بزرگ و پايتختهاى كشورهاى شرق اسالمى واداشت.
 -4شيخ بهائى عليهالرحمه در دو جهت بروز فكرى داشت ،به شرح زير:
اول -جنبه رياضى اوست ،كه بر ساير جنبهها و فعاليتها و بررسىهاى او از مسائل علمى خاصه در مسائل ماوراءالطبيعه ،غلبه
داشت :اين جنبه در صفحات متعددى از كتاب كشكول او نمايان است به ويژه آنجا كه مسئله ال يتناهى را مطرح كرده بطالن آن
را بيان مىكند و براهين رياضى و هندسى بر بطالن آن اقامه مىكند .بيانات و تحقيقات او ما را به ياد طريقه كندى فيلسوف
مىاندازد كه قسمتى از طرز فكر و هدف او را شرح خواهيم داد؛ همچنين طريقه خواجه نصير الدهين طوسى را به ياد ما مىآورد
كه دالئلى بر بطالن تسلسل و ال يتناهى آورده است و در كتابهاى كالمى او مثل تجريد و فوائد االعتقاد و غيره مالحظه مىشود.
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دوم -جنبههاى عرفانى اوست .عرفان و تصوف در بسيارى از تأليفاتش انعكاس بسيار واضح و بارزى دارد و شايد همان كتاب
كشكول او بخوبى ما را متوجه هدف عرفانى او مىسازد چه در آن كتاب ،فراوان ،اقوال زاهدان و عابدان و عرفا و متصوفه و
قصص آنان را نقل كرده است ،همچنين در گفتارها و اشعار او بهطور كلى اين جنبه و اين طرز روش هويدا و روشن است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص349 :
زندگانى شيخ بهائى
اصل شيخ بهائى از جبل عامل واقع در قسمت جنوبى لبنان است ،از شهرى به نام «جبع» يا «جباع» كه موطن آباء و اجداد او
نيز بود و پدرش ،شيخ حسين ،عبد الصمد جبعى عاملى و جدش شمس الدهين محمد جباعى صاحب مجموعه مشهورى كه بهاء
الدهين در كشكول خود مطالبى بسيار از آن نقل مىكند ،منسوب به آن شهر بودند .خود شيخ بهائى به نقل شيخ محمد تقى مجلسى
تصريح مىكند كه اصلش از جبل عامل است آنجا كه مىگويد« :شيخ بهائى خود مىگفت :پدران و اجداد ما از جبل عامل بودند و
دايم به علم و عبادت و زهد اشتغال داشتند و صاحب كرامات هم بودند  ...چون آب كشورهاى غير عرب را خورديم همه آنها را
از دست داديم».
امروزه هم در جبل عامل كسانى هستند كه نسب آنان به برادر شيخ بهائى ،عبد الصمد ،مىرسد و آن خانواده را آل مروة،
مىگويند 759.بسيارى از نويسندگان و مورخان اشتباه كرده ،او را منسوب به آمل واقع در شمال ايران دانستهاند ،برخى هم
گفتهاند :بهائى در شهر آمل در سمت چپ نهر جيحون به دنيا آمده است .آخرين كسى كه مرتكب اين اشتباه شد استاد قدرى حافظ
طوقان بود در كتاب خود تراث العرب العلمى آنجا كه مىگويد« :اينكه مىگويند بهائى در بعلبك به دنيا آمده است قولى است دور
از حقيقت بلكه خطاى محض است؛ من اين اشتباه را از آنجا مىدانم كه بين جبل عامل ،در سوريه و آمل اشتباه كردهاند و شايد
همين خطا آنها را وادار كرده است كه بگويند مولدش در بعلبك بوده است ،و شايد همين علت باعث شده است كه علما او را بهاء
الدهين عاملى بنامند» 760.اين اشتباه در دائرةالمعارف لبنانى در ماده آمل انتشار يافته است .بدون هيچگونه شك و شبهه آنچه را
طوقان گفته اشتباه است و از اوهام و خياالتى است كه مبنايى ندارد و ما چندان احتياجى نداريم كه اثبات كنيم شيخ بهاء الدهين
عاملى بوده نه آملى ،بلكه كافى است به آنچه شاگردش شيخ حر عاملى در كتاب خود امل اَلمل فى علماء جبل عامل نوشته و
آنچه را كه احمد منينى در شرح خود بر قصيده «بهائى» به نام وسيلة الفوز و االمان گفته است و نيز به تأليفات چاپشده او مثل
مفتاح الفالح و كتاب االربعين و كتاب الكشكول مراجعه كنيم و ببينيم كه انتساب او به جبل عامل در اين آثار به تصريح آمده
است .به عالوه علماى رجال و تذكرهنويسان شيعه از قبيل خونسارى در الروضات و سيد على خان در سالفة العصر نيز اين
مطلب را نوشتهاند و نيز آنچه در كتب تراجم و رجال درباره پدر و جد و برادران او آمده است شاهد گويايى
فالسفه شيعه ،متن ،ص350 :
است كه او عاملى بوده نه آملى ،مخصوصا كه شيخ بهائى اين مطلب را به مجلسى ،از معاصران خود ،به تصريح گفته است.
 -2پدرش حسين بن عبد الصمد عاملى او را كه كودكى هفتساله و به قولى كمتر از هفتساله بود ،پس از كشته شدن استادش
شيخ زين الدهين عاملى مشهور به شهيد دوم كه در سال  966هجرى اتفاق افتاده بود ،به ايران آورد.
 -3از استادان او ،چند تن را بشرح زير مىشناسيم:
ّللا بن حسين يزدى متوفى به
پدرش حسين بن عبد الصمد عاملى ،كه از بزرگان و اعالم علم فقه و ادب در آن دوره بود؛ مال عبد ه
سال  981هجرى از استادان منطق و حكمت و صاحب حاشيهاى در منطق است ،كه تا به امروز هم تدريس مىشود و
دانشگاههاى اسالمى نجف و قم آن را مىخوانند ،همچنين در مراكز علمى شيعه تدريس مىشود.
طبيعى است كه جامعيت فرهنگى شيخ بهائى در اثر تعلم در نزد استادان متعدد بوده و ممكن است در اثر مسافرتهاى طوالنى
خود به رجال و شخصيتهاى علمى و ادبى برخورده و از آنها كسب علم كرده باشد .هنوز هم درست نمىدانيم كه شيخ بهائى از
چه كسانى دانش فراگرفته است زيرا هيچيك از تاريخنويسان توجهى به اين نكته نكرده و فقط نوشتهاند كه نزد بزرگان عصر خود
تعليم يافته است.
 -4شيخ بهائى شاگردان بسيارى داشت ،كه در مكتب او تربيت يافتند و از سرچشمه گواراى علوم او سيراب شدند و همگى از
اعالم و معاريف عصر خود در علم و معرفت بودند .برخى از آنان عبارتند از:

 - 759اعيان الشيعة ،ج  ،26ص 259
 - 760تراث العرب العلمى ،ص 427

ّللا بغدادى كاظمينى معروف به فاضل جواد كه در اصفهان از محضر شيخ بهائى استفاده كرد تا به
 :1شيخ جواد بن سعد ه
درجهاى عالى در علم معقول و منقول و رياضيات نايل آمد .او برخى از كتابهاى استاد خود ،از قبيل خالصة الحساب و زبدة
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االصول را نيز شرح كرده است.
 :2مال محسن فيض كاشانى ،متوفى به سال  1091هجرى ،كه از فالسفه معروف است.
 :3سيد رفيع الدهين محمد بن حيدر طباطبائى حسينى نائينى ،متوفى به سال  1082هجرى ،كه از پيشوايان فلسفه به شمار مىرود.
 :4شيخ محمد بن على تبنينى عاملى.
 :5زين الدهين بن محمد بن حسن بن زين عاملى از علماى فقه و حديث.
 :6صدر المتألهين شيرازى.
فالسفه شيعه ،متن ،ص351 :
 :7سيد ماجد بحرينى و گروه بسيارى ديگر.
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 -5شيخ بهائى موقعيت عالى و منزلت بزرگى در نزد پادشاهان صفوى ايران ،خاصه شاهعباس صفوى ،در اصفهان ،يافت و
سمت شيخ االسالمى هم به او واگذار شد و براى شاهعباس كتاب جامع عباسى را در فقه تأليف كرد .او با فيلسوف عصر خود
ميرداماد دوستى بسيار محكم و برادرى داشت و هر دو در نزد شاهعباس بسيار محترم بودند ،صفا و اخوت و دوستى ميان آنها
بسيار مستحكم و قوى بود و در برخى از كتابهاى تراجم قصههاى شيرينى از آن صفا و دوستى نقل شده است .در عين حال ميان
اين دو دانشمند در مسائل علمى رقابت هم وجود داشت و اين امر هميشه ميان دو عالم معاصر كه هر دو در يك جا مقيم باشند
بوده و هست .حتى گفته شده است :چون شيخ بهائى كتاب االربعين را نوشت يكى از دانشجويان آن را پيش ميرداماد برد ،چون
ميرداماد آن را ديد گفت« :اين مرد عرب شخص فاضلى است ولى چون در عصر ما آمده است شهرتى پيدا نكرده و مردم او را
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عالم نمىشمارند».
شيخ بهائى مدتى در هرات سكونت كرد و از هوا و اوضاع و احوال آنجا خوشش آمد و ارجوزهاى در باب توصيف هرات و
آبوهوا و انگور و انواع ميوههاى آن سرود و در اواخر همين ارجوزه از مفارقت آن شهر با اظهار تأسف مىگويد:
يا حبذا ايامنا اللواتى

مضت لنا و نحن فى الهراة

نسترق اللذات و االفراحا

و ال نمل الهزل و المزاحا

و عيشنا فى ظلها رغيد

و الدهر مسعف بما تريد
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چه روزگارهاى خوبى ،در هرات گذرانديم و لذتها و خوشيها در آنجا داشتيم ،و از شوخى و بذلهگوئى خسته نمىشديم؛ زندگى ما
در آن شهر با فراوانى همراه بود و روزگار هرچه را مىخواستى بما ارزانى مىداشت!
ولى اين زندگانى چندان جلب توجه او را نكرد لذا سياحت اطراف جهان را بر آن زندگانى ترجيح داد و در حدود سى سال به
سياحت پرداخت و در اثناى آن به مصر و عراق و سوريه و حجاز مسافرت كرد ،همچنين در خالل اين مسافرتها بود كه با
مردان بزرگ و شخصيتهاى علمى و ادبى مالقات كرد و كتاب كشكول خود را در ايام سياحت خويش در مصر نوشت و سپس به
اصفهان برگشت .چون شاهعباس از مراجعت او مطلع شد شخصا به ديدن او رفت و از
فالسفه شيعه ،متن ،ص352 :
 - 761الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص 6
 -- 762روضات الجنات ،ص 539
 -- 763كتاب الروضات ،ص 536
 - 764كشكول ،ص 73

او بسيار تجليل كرد و به وى احترام نمود و از آن تاريخ در نزد شاه مقام اول را يافت تا آنكه در اصفهان به سال  1031هجرى
درگذشت .جنازه او را به طوس حمل كردند و در جوار امام على بن موسى الرضا (ع) به خاك سپرده شد.
شيخ بهائى از طعن و تهمت و انتقاد در علم و دين خود ،در امان نماند .با آنكه شخصيت علمى و دينى او در حد اعالى عظمت
بود و در عداد بزرگان و متفكرانى بود كه فكر آنها بر افكار ساير مردم برترى داشت ،در عين حال مورد طعن قرار گرفت زيرا
موقعيت علمى عالى و مقام و شخصيت او در نزد پادشاهان ايرانخواهى نخواهى مايه رقابت و حسد ديگران مىشد و در نتيجه
راجع به شخصيت او بدگمانيهايى به وجود مىآمد .خود شيخ در شرح بعضى از سوانح روزگار خود در كتاب كشكول ،قسمتى از
آنها را بيان كرده است و مىگويد:
«روزى در يكى از مجالس بزرگان صحبت از من به ميان آمده بود .پس به من خبر دادند يكى از حاضران كه مدعى دوستى با
من بود ،ولى عادت بر نفاق داشت ،در آن مجلس شروع به بدگويى از من كرده و زبان به غيبت و بهتان بر من آلوده كرده بود و
عيوبى را به ما نسبت مىداد كه در خود او وجود داشت و فرمايش خداى متعال را فراموش كرده بود كه فرموده است «أ َ يُحِ بُّ
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حْم أَخِ ي ِه».
أ َ َح ُد ُك ْم أ َ ْن يَأ ْ ُك َل لَ َ
ّللا تفريشى بر او خرده گرفته و او را موثق نشمردهاند و به علت تمايل به تصوف بر او طعن
عدهاى از قبيل مجلسى و فيض ه
ّللا بن صالح بحرينى به او حمله مىكند و مىگويد شيخ بهائى گاهى عقايد سستى دارد مثال معتقد است كه اگر
زدهاند .شيخ عبد ه
مكلف كوشش خود را در تحصيل دليل به كار ببرد در اين صورت اگر در عقيدهاش خطا كرد در آتش جاودان نخواهد بود اگرچه
برخالف اهل حق باشد .بحرينى مىنويسد« :اين عقيده قطعا باطل است ،زيرا الزمه اين عقيده آنست كه علماى ضالل و رؤساى
كفار اگر شبهات و افكار فاسد آنها را به آنجا بكشاند و سبب شود كه از مذهب حق پيروى نكنند در آتش مخلد نباشد.
اين حمله بحرينى به علت مخالفتى است كه با شيخ بهائى در اين نظريه دارد چون امثال بحرينى عقل را حجت در امثال اين
موارد نمىدانستند درحالىكه رأى شيخ رأيى پاك و بىعيب بوده و داللت بر آزادى فكر و سالمت طبع او داشته است و نظريه
شيخ
فالسفه شيعه ،متن ،ص353 :
بهائى به جاى آنكه وسيله ذم او باشد در حقيقت موجب مدح اوست.
ولى اين نوع مطالب از عقايدى ريشه گرفته است كه اساسا ارتباطى به دين ندارد و بر افكار اكثريت قريب به اتفاق علما حكومت
مىكند.
آثار و تأليفات شيخ بهائى
شيخ بهائى از جمله آن شخصيتهاى علمى بزرگى است كه موقعيتى بسيار ممتاز در تمام ميدانهاى علمى داشتهاند به طورى كه او
را در نزد مردم به يك شخصيت افسانهاى شبيه ساخته است.
مردم غرايب و عجايب بسيارى را به او نسبت دادهاند و قصهها و افسانههايى از او نقل كردهاند كه همه آنها اثر و نفوذى قوى در
افكار مردم به جاى گذاشته است.
نقل مىكنند او توانسته بود اتم را بشكافد و بر نيروى موجود در اتم دست يابد ،و آن را در مصنوعات خود به كار اندازد چنانكه
يكى از نمونههاى آن شمعى بود كه در تون حمامى در اصفهان بكار گذاشته بود و همين يك شمع براى گرم نگهداشتن حمام در
مدتى طوالنى كافى بود بدون اينكه تغييرى در شمع رخ دهد .همچنين ساعتى ساخته بود كه احتياج به كوك كردن نداشت .كارهاى
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عجيب و غريب ديگرى هم به او نسبت دادهاند كه در اينجا مجال ذكر آنها نيست.
به نظر مىرسد كه شخصيت بارز شيخ در ميدانهاى علوم و فنون و مكانت او در بيشتر علوم عصر خود ،كه انعكاس بسيارى در
دنياى آن روزى داشته است ،سبب شده است كه اطراف او هالهاى درخشنده به وجود آيد و بسيارى از امور شگفتانگيز به او
نسبت داده شود.

 - 765كشكول ،ص  -77آيا از شما كسى دوست دارد كه گوشت برادرش را بخورد .حجرات ،صدر آيه 12
 - 766قضيه شمع و حمام از قضاياى مشهور و منسوب به شيخ بهائى است .برفرض صحت قضيه البتهه كارى بسيار قابل توجه است كه نه از
شمع چيزى كاسته شود و نه حمام از حرارت يكنواخت بيفتد ،مسئله ساعت و اعمال ديگر او ،اگرچه در اين دوره چندان عجيب نيست ولى در
آن زمان اين قبيل اعمال در حد اعجاز بوده است -.م.

شيخ بهائى تأليفات و كتابهايى ارزشمند دارد ،كه همواره مورد توجه و اهتمام و عنايت علما بوده و مورد مطالعه و بررسى قرار
گرفته و بيشتر آنها چاپ شده است .برخى از تأليفات او در حساب و هندسه و فلك مورد عنايتى خاص بود و شروح و حواشى بر
آنها زدهاند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص354 :
امتياز تأليفات شيخ در اين است كه خالى از حشو و زوائد است و خواننده بىشك از قرائت آنها فايده مىبرد .تأليفات او شامل
بسيارى از جنبههاى گوناگون علوم است و به طرزى وافى در هر رشته از رشتههاى علوم وارد و خارج شده است.
شيخ بهائى از جمله علما و متفكرانى است كه آثارى بسيار مفيد از خود به يادگار گذاشتهاند ،چون بيش از پنجاه تأليف دارد كه
همه آنها مرجع استفاده و مورد اعتماد است ،و بعضى از كتابهاى او در حساب و هندسه تا به امروز در مراكز علمى نجف و
ايران و جاهاى ديگر تدريس مىشود.
قسمتى از تأليفات او به اين شرح است:
 -1رسالهاى در تحقيق جهت قبله به عربى ،يك نسخه از اين كتاب ضمن مجموعهاى در كتابخانه گورگيس عواد ،و نسخه خطى
ديگرى همراه با اشكال فلكى كه در اواخر ماه رجب سال  1178هجرى نوشته شده است نزد نويسنده تاريخ علم الفلك فى العراق
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استاد عباس غراوى وجود دارد.
 -2بحر الحساب ،كتاب بزرگى است در علم حساب.
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 -3خالصة الحساب ،كه آن را از كتاب بحر الحساب اقتباس و خالصه كرده است .اين كتاب از كتاب بحر الحساب مشهورتر و
جامع فنون حساب است .همچنين مورد عنايت و توجه و تدريس قرار گرفته است و تا اين تاريخ هم در برخى از جوامع علمى
شيعه تدريس مى شود و شهرت بسيارى در بين دانشجويان و علما دارد و داراى يك مقدمه و ده باب و يك خاتمه است .استاد
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طوقان در مورد اين كتاب بياناتى به تفصيل دارد كه شايسته مطالعه است.
خالصة الحساب در ايران و هند و اسالمبول و مصر چاپ شده و به زبان آلمانى در سال  1843ميالدى در برلن ترجمه شده و
همچنين در سال  1864ميالدى به زبان فرانسه ترجمه شده است .اين كتاب را دانشمندان شرح كرده و بر آن حاشيهها نوشتهاند
كه برخى از آنها بقرار زير است:
ّللا بن اعظم بن عبد الرسول سهارنفوى متوفى به سال  1039هجرى كه معاصر شيخ بهائى بوده است.
 :1شرح مولوى عصمة ه
 :2شرح نظام الدهين مرتضى بن حسن بن مرتضى عاملى كاظمى به نام تشريح الحساب.
 :3شرح محمد على كرمانى كه آن هم تشريح الحساب نام دارد.
 :4توضيح خالصة الحساب ،به فارسى تأليف محمد امين نجفى حجازى قمى كه از
فالسفه شيعه ،متن ،ص355 :
شاگردان شيخ بهائى بوده است.
 :5ايضاح الحساب ،تأليف فخر الدهين بن محمد على طريحى متوفى به سال  1085هجرى .وى اين شرح را در اصفهان تأليف و
در سال  1083هجرى آن را تمام كرده است.
نسخهاى از آن در كتابخانه آل طريحى در نجف اشرف موجود است.
 :6حل الخالصة الهل الرئاسة ،تأليف رمضان بن ابو هريره جزرى قادرى است كه در تاريخ سال  1092هجرى از تأليف آن
فراغت يافته و يك نسخه از آن در دار الكتب -المصرية موجود است.
 - 767تاريخ الفلك فى العراق ،ص 297
 - 768الذريعة ،ج  ،3ص 35
 -- 769تراث العرب العلمى ،ص  428و 435

 : 7شرح جواد بن سعد بن جواد كاظمى .كه يك نسخه از آن به خط ابو الثناء محمود آلوسى و به تاريخ  15رمضان سال 1237
هجرى موجود است و نسخههاى ديگرى از اين شرح در كتابخانههاى بغداد وجود دارد.
ّللا حلى مشهور به كاك حلى است كه يك نسخه از آن در
 :8تحفة الطالب فى حل خالصة الحساب ،تأليف عبد الرحمن بن عبد ه
خزانه اوقاف عمومى بغداد وجود دارد و از كتابهاى كتابخانه نعمان خير الدهين آلوسى و تاريخ كتابت آن سال  1186هجرى
است.
 : 9توضيح خالصة الحساب ،تأليف شيخ عبد النبى بن على الكاظمى متوفى به سال  1256هجرى است.
 :10توضيح الحساب ،كه به صورت حاشيه بر خالصه و تأليف مال محمد تقى الدهين بن حسن هروى اصفهانى متوفى به سال
 1299هجرى است .شرحهاى فراوان ديگرى نيز بر خالصه نوشته شده است.
 -4تشريح االفالك ،كتابى مختصر است و در هند مكرر چاپ شده و نسخههاى خطى آن در كتابخانههاى ايران و عراق و جاهاى
ديگر موجود است .اين كتاب عنايت علما و اهتمام آنان را به خود جلب كرده است و بر آن شرحها و حاشيهها نوشتهاند ،از جمله
آنها است:
ّللا شوشترى مرعشى ،متوفى در قرن دهم هجرى.
 :1شرح قاضى نور ه
 :2شرح شيخ محمد بن عبد على بحرينى.
 :3شرح سيد محمد شرموطى.
 :4شرح فضل بن محمد شريف كاشانى ،كه در سال  1072هجرى آن را تأليف كرد.
ّللا بن محمد بن درويش حويزى ،كه از معاصران شيخ حر عاملى بوده است.
 :5شرح فرج ه
 :6شرح سيد شمس الدهين على بن محمد بن على حسينى خلخالى ،كه از شاگردان شيخ بهائى بود و آن را در حيات استاد خود در
سال  1008هجرى تأليف كرده است.
 :7شرح سيد صدر الدهين محمد بن محمد صادق قزوينى ،معاصر شيخ حر عاملى به نام
فالسفه شيعه ،متن ،ص356 :
تفريح االدراك فى توضيح تشريح االفالك.
ّللا بن اعظم بن عبد الرسول سهارنفوى ،متوفى به سال  1039هجرى به نام باب تشريح االفالك.
 :8شرح مولوى عصمة ه
 :9شرح مهندس امام الدهين الهورى به نام التصريح يا التوضيح است كه به سال  1303هجرى قمرى از تأليف آن فراغت يافته
است .اين شرح در دهلى به سال  1912ميالدى چاپ شده است.
 :10شرح مال عبد الكاظم ،به نام برهان االدراك يا نهاية االدراك.
 :11شرح سيد على طباطبائى ،كه در هند به سال  1300چاپ شده است.
ّللا عليارى تبريزى ،متوفى به سال  1327هجرى.
 :12شرح على بن عبد ه
و شرحهاى ديگرى كه تهرانى در الذريعة از آنها ياد كرده است.
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شيخ بهائى كتاب تشريح االفالك خود را چنين آغاز كرده استَ « :ربانا ما َخلَ ْقتَ هذا باطِ ًال» و كتاب مزبور يك مقدمه و پنج فصل
و يك خاتمه دارد.
 - 770الذريعة ،ج  ،4ص 187 -186

 -5جبر الحساب ،شيخ بهائى پيش از بپايان رساندن اين كتاب درگذشت .در اين كتاب براهين بسيارى از نظريات هندسى و
قوانين مساحتها و حجمها به تفصيل بيان شده و مقدارى از مبانى حساب در آن شرح داده شده است .در اين كتاب راههاى جديدى
را براى حل مسائل مختلف و مشكل ،به منظور حاضر كردن ذهن و نتايجى كه از حل كارهاى مشكل و پيچيده گرفته مىشود،
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نشان مىدهد.
 -6الصفيحة فى االصطرالب ،به عربى؛ نسخهاى از اين كتاب در موزه عراق وجود دارد و اين نسخه از روى خط مؤلف
استنساخ شده است 772.شرحهايى چند بر اين كتاب نوشتهاند كه از جمله آنها است:
ّللا فخرى موصلى.
 :1سوانح القريحة فى شرح الصفيحة ،تأليف سيد عبد ه
ّللا فخرى موصلى است.
 :2رسالة فى كيفية العمل بالصفيحة ،كه آن هم از سيد عبد ه
از اين دو شرح دو نسخه در خزانه اوقاف عراق در بغداد موجود است.
 :3نقش الصحيفة فى شرح الصفيحة ،تأليف احمد بن محمد خضر بغدادى.
 -7كتاب االصطرالب ،به فارسى است ،و نام آن التحفة الحاتمية و مختصر كتاب بيست باب خواجه نصير الدهين طوسى است كه
در ايران به سال  1316هجرى به چاپ رسيده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص357 :
 -8الجفر ،كه در خطبه و سرآغاز كتاب نام و نسب خود را صريحا بيان كرده و اولش چنين است« :الحمد هّلل الذى كشف علينا
رموز الغرائب بفيضه» .اين رساله مشتمل بر يك مقدمه و شش فصل است و در مقدمه كتاب سه مطلب بيان شده و در آن مطالبى
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را بيان كرده است كه استخراج سؤال مبتنى بر آن است .تهرانى اين رساله را در كربال ديده است.
 -9شرح چغمينى در هيئت ،شايد اين كتاب همان شرح او بر شرح رومى بر ملخص است.
 -10الرسالة االعتقادية ،كه به سال  1326هجرى با منظومه مواهب المشاهد هبة الدهين شهرستانى چاپ شده است .در اين رساله
774
عقايد اماميه و فرق آنها با ساير فرقهها كه خود را شيعه مىدانند ،همچنين اصحاب عقايد ناروا شرح داده شده است.
 -11اثبات االنوار االلهية ،يك نسخه از آن در كتابخانه راغب پاشا در اسالمبول موجود است.

775

 -12رسالة الجوهر الفرد ،اين رساله در ابطال جوهر فرد است .اين رساله را در كشكول نام برده و قسمتى از آن را نيز در
همان كتاب آورده است.
 -13رسالة فى نسبة اعظم الجبال الى قطر االرض.
 -14رسالة فى ان انوار ساير الكواكب مستفادة من الشمس (انوار ساير ستارگان از خورشيد است).
 -15رسالة فى حل اشكال عطارد و القمر.
 -16شرح الفرائض النصيرية ،كه اصل آن تأليف محقق طوسى است و شرح آن ناتمام است.
 -17جواب ثالث مسائل عجيبة (پاسخ به سه پرسش عجيب).
 -18جواب المسائل المدنيات.

 - 771تراث العرب العلمى ،ص 435
 - 772تاريخ علم الفلك فى العراق ،ص 301
 - 773الذريعة ،ج  ،5ص 122
 - 774همان كتاب ،ج  ،2ص 238
 - 775همان كتاب ،ج  ،2ص 85

 -19جواب مسائل الشيخ صالح الجزائرى ،كه بيست و دو مسئله است.
 -20الحبل المتين ،در اين رساله اخبار صحيح و حسن و موثق را گرد آورده است.
 -21مشرق الشمسين در حديث.
 -22الفوائد الصمدية كه آن را براى برادرش شيخ عبد الصمد تأليف كرده است.
 -23تهذيب البيان در علم نحو.
 -24الزبدة فى اصول الفقه ،كه محقق جواد كاظمى آن را شرح كرده و كتابى مختصر و جامع است .كتابهاى پنجگانه اخير همه
به چاپ رسيده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص358 :
 -25حاشيه بر شرح عضدى بر مختصر االصول.
 -26رسالة فى المواريث.
 -27رسالة فى علم الدراية ،اين رساله در آخر كتاب امل اَلمل چاپ شده است.
 -28الكشكول ،در سه جزء است و در ايران و مصر چاپ شده است .اين كتاب مجموعهاى گرانقدر است كه بر بسيارى از
مباحث علمى هندسه و فلسفه و ادبيات و شعر و تاريخ شامل است ،چنانكه بر علم مناظر و مرايا و جبر و حساب و غير از آنها
اشتمال دارد.
 -29المخالة ،مجموعهايست پرفايده كه در ايران و مصر چاپ شده است.
 -30توضيح المقاصد ،در بيان امورى كه در ضمن روزهاى سال برايش اتفاق افتاده است و نيز در وقايع ايام .در اين كتاب
تاريخ وفات برخى از علماء را آورده است؛ اين كتاب به سال  1313هجرى همراه با شرح قصيده بائيه حميرى در مصر و به
سال  1315هجرى در ايران چاپ شده است.
 -31العروة الوثقى ،در تفسير قرآن.
 -32شرح چهل حديث ،مشتمل بر تحقيقات و فوائد بسيارى است و در سال  1310هجرى در ايران چاپ شده است.
 -33جامع عباسى ،كه آن را براى شاهعباس صفوى تأليف كرده است.
 -34شرح بر اثناعشريه شيخ حسن ،پسر شهيد ثانى.
 -35حواشى بر كتاب مختلف الشيعة.
 -36حاشيه بر تفسير بيضاوى.
 -37كتاب سوانح سفر او به حجاز ،كه بيشترش به فارسى است.
 -38عين الحياة ،در تفسير قرآن.
 -39شرح صحيفه معروف به حدايق الصالحين.
 -40مفتاح الفالح فى ادعية اليوم و الليلة و اعمالهما ،در مصر و ايران چاپ شده است.
 -41حاشيه بر كتاب من ال يحضره الفقيه ،در حديث.

 -42حاشيههايى بر زبده ،تأليف خواجه نصير الدهين طوسى.
 -43حاشيههايى بر تذكره در هيئت ،تأليف طوسى.
شيخ بهائى تأليفات ديگرى نيز در فقه و حديث و غيره دارد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص359 :
شهرت شيخ بهائى بيشتر مربوط به برخى از تأليفات او مثل خالصة الحساب و تشريح االفالك است كه قبال بدانها اشارت شد.
همچنين كتاب كشكول او كه مكرر در ايران و مصر چاپ شده است .كتاب كشكول از جذابترين و پرفايدهترين كتابها و جامع
فنون معرفت است و در مجامع علمى و ادبى شهرتى بسيار دارد.
شيخ بهائى در اين كتاب نوادر علمى و فوائد فرهنگى و ادبى فراوانى را گرد آورده است كه انسان را از بسيارى كتابها بىنياز
مىسازد.
كشكول مجموعهاى گرانقدر است مشتمل بر بحثهاى فلسفى و عرفانى و تصوف و حاوى مسائل مبسوطى از علم مناظر و مرايا،
همچنين بسيارى از مسائل هندسى و جبر و حساب هم در آن گنجانده شده است ،چنانكه تفسير بسى از آيات كريمه را هم دارد و
مسائل بسيارى از فقه نيز در آن مالحظه مىشود .اما ادبيات و شعر و تاريخ ،در آن بسيار آورده شده است و معماهاى مربوط به
حساب و اعمال جبرى و لغزهاى شعرى و ادبى و غيره در آن فراوان است.
شيخ بهائى روح تصوف خود را در اين كتاب بخوبى نشان داده است و جنبههاى عرفانى او ظهور و بروز زيادى دارد .در اين
كتاب از صوفيان و حكايات و بيانات و اشعار آنان فراوان ياد كرده است.
در اين كتاب شخصيت ادبى شيخ بهائى و دقت او در نكات ادبى خودنمايى مىكند.
شيخ بهائى در اين كتاب شاعرى است عارف مسلك كه اشعار او رنگ فلسفى نيز دارد.
همچنين معانى موسيقى و اقسام آن و سحر و انواع آن ،در اين كتاب به چشم مىخورد و در آن از مسائل علم فلك بياناتى به
تفصيل وجود دارد و بحثهاى فلسفى و كالمى بسيارى در صفحات آن از نظر خواننده مىگذرد.
يكى از آثار گرانقدر شيخ بهائى رساله جوهر فرد اوست كه نام آن را در كشكول برده است .اين رساله در ابطال جزء اليتجزا
است و با اقامه نه برهان ابطال جزء ال يتجزى را اثبات كرده است .چكيده و عصاره اين براهين بر داليل رياضى و هندسى
پايهگذارى شده است.
در كشكول گفته شده است :از رساله ام كه به نام جوهر فرد است ،آنچه در باب ابطال تركيب جسم از اجزاء غير قابل تجزيه،
عالوه بر آن شش وجه سابق ،به خاطرم رسيده اينست:
«هرگاه مثلث متساوىالساقينى فرض كنيم كه هريك از ساقهايش هشت جزء و قاعدهاش هفت جزء باشد ،ما بين طرفين دو ساقش
از قاعده ،به سبب اشتراك طرفين آن پنج جزء است و رديف هشتم كه در رأس مثلث واقع است نيز مشترك است ،پس اگر بين دو
ساق ،يك جزء باشد بين رديف ششم دو جزء ،و بين رديف پنجم سه (و الخ  )...بين رديف اول هفت جزء
فالسفه شيعه ،متن ،ص360 :
خواهد شد و حال آنكه پنج جزء بود .و اين خالف است .و اگر تعداد اجزاء بيشتر شود فساد قضيه بيشتر است و كمتر از جزء
مىباشد».
سپس گويد« :وجه هشتمى نيز بر من آشكار شد و آن اين است كه :اگر دايرهاى فرض كرده و بين دو بخش آن را با قطر وصل
كنيم ،سپس بين هشت بخش دائره كه قطر در ميان آنها قرار گرفته با نظائرشان هشت وتر رسم كنيم ،و بين دو طرف اقصر را
به خط مستقيم متصل كنيم ،نه بخش به دست مىآيد و تعداد وتر قوس نيز نه عدد خواهد بود چه تعداد قاعده قطعه با قوس آن
برابر است».

آنگاه گويد « :وجه نهم لطيفى هم داريم كه آن را در معماى موسوم به رتبة الوصول آوردهام ،پس اينها وجوه نهگانه در ابطال
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جزء بود كه پيش از من كسى چيزى از آن را نگفته است».
ّللا ،محمد بن محمد بن نعمان حارثى عكبرى بغدادى ،معروف به ابن المعلم  336يا  413 -338ه ق
شيخ مفيد ابو عبد ه
شيخ مفيد ،از استادان و بزرگان شيعه در علم كالم و فقه و آثار و از بزرگترين شخصيتهاى شيعه بود كه در قرن چهارم هجرى،
در علم كالم و مناظره شهرت يافت ،و نيز از نوابغى است كه نام آنان در دفتر جاويد ،با حروفى درشت ،ثبت شده است و هالهاى
نورانى از تعظيم و تكريم دورادور آنان را فراگرفته است.
تمام كسانى كه شرح حال او را نوشتهاند ،او را از سران علمى شيعه و يكى از اعالم بزرگ عالم تشيع دانسته و دربارهاش
گفتهاند كه از لحاظ علمى و فكرى و زيركى و هوش كسى به پايه او نمىرسيد ،رياست اماميه به او منتهى شد ،با كتابهاى او
اقوال و آراء شيعه محفوظ ماند و اين شيخ مفيد بود كه با شرح و تفسير خود از نظريات و مذاهب به آنها
فالسفه شيعه ،متن ،ص361 :
نيرويى منطقى بخشيد.
شيخ مفيد از نخستين پيشاهنگان قافله علم شيعه و از پيشوايان معرفت است كه به نسلهاى بعد از خود استفادههاى فراوانى رسانده
و آثار قابل تقديرى از خود بهجا گذاشته است.
مورخان و علما او را بسيار تمجيد نمودهاند ،النديم دربارهاش گفته است...« :
رياست متكلمان شيعه به او منتهى گرديد و در صنعت كالم مطابق طريقه اصحاب خود پيشرو و مقدم بود ،بسيار باهوش و
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حاضر الذهن بود ،من او را مالقات كردم و او را مردى بارع و فاضل يافتم .»...
ابن كثير شامى در تاريخ خود البداية و النهاية آورده است« :به سال  413عالم شيعه و امام رافضه ،صاحب تصنيفهاى فراوان و
معروف به مفيد و ابن المعلم درگذشت .او در علم كالم و فقه و جدل براعت و تسلط داشت ،با اهل هر عقيده و مذهبى در دولت
بويهى ،با نهايت متانت و عظمت ،مناظره مىكرد .مردى بسيار بخشنده و متواضع و فروتن بود و بسيار نماز مىخواند و روزه
مىگرفت ،لباس زبر و خشن مىپوشيد و چه بسا كه عضد الدوله به ديدن او مىرفت .شيخ مفيد مردى ميانه قامت و الغر و سبزه
بود .هفتاد و شش سال زندگى كرد و بيش از دويست تصنيف و تأليف از خود به جاى گذاشت .روز وفات او روز فوقالعادهاى
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بود و هشتاد هزار نفر از شيعيان و رافضيان از جنازه او تشييع به عمل آوردند .»...
ذهبى او را چنين توصيف كرده است« :شيخ مفيد جاللت و عظمتى فوقالعاده و در علوم پيشرفت زيادى داشت ،به عالوه مردى
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فروتن و خاشع و عابد بود».
ابن حجر عسقالنى دربارهاش گفته است« :در علوم به قدرى دستيافت و تفويق حاصل كرد كه دربارهاش گفتند :بر هر پيشوايى
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منتى دارد».
ابو حيان توحيدى درباره او گفته است« :اما ابن المعلم ،وى مردى خوشبيان و خوشمحاوره بود ،در جدل شايستگى داشت و در
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برابر خصم بسيار پرحوصله و چارهجو بود ،در باطن ضنتى 781داشت ولى به ظاهر زيبا مىنمود».
درباره مقام علمى و قدرت استدالل و قوت بيان شيخ مفيد همين بس كه خطيب بغدادى گفته است :اگر مىخواست مىتوانست
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براى حريف خود ثابت كند كه اين ستون چوبى از طال است.
 - 776در بررسى تاريخ شيخ بهائى از مدارك زير استفاده شد :تاريخ علم الفلك فى العراق ،ص  ،302 -296تراث -العرب العلمى ،ص
 ،435 -527روضات الجنات ،ص  ،540 -532الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص  ،91 -89الذريعة(  11جلد چاپشده آن) و اعيان الشيعة ،ج
 ،26ص  (276 -270در شرح حال پدرش حسين بن عبد الصمد عاملى مطالبى هم درباره شيخ بهائى آمده است .ما از اين كتاب وقتى
استفاده كرديم كه هنوز جلدى كه در آن از خود شيخ بهائى بحث شده است چاپ نشده بود).
 - 777الفهرست ،صص  252و 279
 - 778منتهى المقال ،ص 292
 - 779لسان الميزان ،ج  ،5ص 368
 - 780تاريخ دول االسالم ،ج  ،1ص 191
 - 781بخل و امساك.
 - 782كتاب االنتاج و المؤانسة ،ج  ،1ص 141

فالسفه شيعه ،متن ،ص362 :
آثار وجودى شيخ مفيد عليهالرحمه در محيطى كه در آن مىزيست بسيار بود .خداوند به او موهبتهاى فراوان علمى و فكرى و
هوش و ذكاوت و حسن رويه و اسلوب و سرعت انتقال و قدرت استدالل داده بود و با اين صفات و خصال توانست مذهب تشيع
را بر پايهاى استوار بنشاند تا در دلهاى بسيارى از مردم جايگير شود و به آن معتقد و متدين شوند ،و بديهى است گروهى از
علما او را براى خود خطرى مىدانستند كه بر روى آنان و عقايدشان سايه افكنده بود و موقعيت آنان را تهديد مىكرد .اثر اين
ناراحتى را ،در گفتار خطيب بغدادى كه از نفوذ و تأثير وجودى او بر ديگران و نيز از مقام و شخصيت او خبر مىدهد ،كامال
احساس مىكنيم كه چگونه موجب ناراحتى و پريشانى فكر او شده بود .آنجا كه مىگويد ...« :ابن المعلم كتابهاى بسيارى در
گمراهى شيعيان و دفاع از گفتارها و عقايد آنان تأليف كرد ،او يكى از پيشوايان ضالل و گمراهى بود و خلق بسيارى به وسيله او
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به هالكت افتادند ،تا آنكه خداوند مسلمانان را از شر او راحت كرد».
زندگانى و پرورش او
شيخ مفيد به سال  336يا  338هجرى ،در محلى از بلوك عكبرى ،به نام سويقه ابن البصرى (بازارچه ابن بصرى) ،به دنيا آمد.
اين محل شهر كوچكى است در ناحيه دجيل كه تا بغداد ده فرسنگ فاصله دارد .نسب او به سعيد بن جبير كه يكى از تابعان بود و
به فرمان حجاج بن يوسف كشته شد ،مىرسد .پدرش كه ملقب به المعلم بود او را به بغداد آورد .بغداد در آن زمان مركز علم و
فرهنگ بود .شيخ مفيد در محضر علماى عصر خود به تعلم پرداخت و از گروهى متجاوز از پنجاه استاد ،اعم از شيعه و غير
شيعه تلمذ كرد.
برخى از مشاهير استادان او عبارت بودند از:
ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قمى متوفى به سال  368هجرى از پيشوايان و اعاظم علماى شيعه.
ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى مشهور به شيخ صدوق ،متوفى به سال  381هجرى كه از پيشوايان شيعه در فقه
و حديث و صاحب كتابهاى مشهورى است ،از جمله آنها كتاب من ال يحضره الفقيه و كتاب علل الشرائع و كتاب التوحيد است.
ابو غالب احمد بن محمد بن سليمان رازى متوفى به سال  368هجرى كه از مشايخ شيعه بود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص363 :
ابو على محمد بن احمد بن جنيد اسكافى متوفى به سال  381هجرى كه از متكلمين جليل القدر اماميه و از فقهاى مشهور شيعه و
صاحب تأليفات فراوان است.
ّللا محمد بن عمران مرزبانى متولد به سال  297و متوفى به سال  378كه از رجال ادب و اخبار و علم و حديث بود.
ابو عبد ه
معجم الشعراء و اخبار المتكلمين از آثار اوست.
قاضى ابو بكر عمرو بن محمد بن سالم جعابى كه از افاضل شيعه و از علماى آنها بود.
ّللا حسين بن على بن ابراهيم معروف به كاغذى و ملقب به جعل از فضالى معتزله و از متكلمان آنان كه به سال 399
ابو عبد ه
هجرى درگذشت.
ابو الحسن على بن عيسى رمانى كه از بزرگان و شيوخ مبرز معتزله بود.
گروهى از شيعيان نيز در خدمت او تلمذ كردند .اينان همگى ،از بزرگان عصر خود در فقه و حديث و كالم بودند ،از قبيل شيخ
ابو جعفر طوسى و سيد مرتضى و برادرش سيد رضى و ابو الفتح كراچكى و نجاشى و ديگران.
شخصيت شيخ مفيد از همان اوان تلمذ و شاگردى خودنمايى كرد ،تا جايى كه استادان بزرگ او به شگفت افتادند و او را به لقب
«مفيد» خواندند.

 -- 783مقدمه شرح عقايد صدوق از سيد هبة الدهين شهرستانى ،ص  133و تاريخ بغداد ،ج  ،3ص 231
 - 784تاريخ بغداد ،ج  ،3ص 231

شارحان حال او قصهاى دراينباره نقل كردهاند كه خالصهاش اين است:
در اولين بارى كه در مجلس درس استاد خود على بن عيسى رمانى حاضر شده بود ،مردى از اهل بصره برخاست و از استاد
مسئله غدير و غار را پرسيد .استاد در جوابش گفت :حديث غار درايت و مسئله غدير روايت است و هيچگاه روايت چون درايت
موجب اثبات امرى نخواهد شد .مرد بصرى ساكت شد و چيزى نداشت كه بگويد .چون عده حاضران رو به كاهش نهاد ،مفيد
پيش رفت و از استاد خود پرسيد :چه مىگويى درباره كسى كه با امام عادل بجنگد؟ رمانى بالفاصله گفت كه او كافر است ،سپس
گفته خود را تعديل كرد و گفت كه فاسق است .مفيد نظر رمانى را درباره امام على بن ابى طالب و جنگ جمل و و طلحه و زبير
پرسيد .رمانى جواب داد كه طلحه و زبير توبه كردند .مفيد در پاسخ او گفت:
ولى خبر جمل درايت و خبر توبه روايت است .رمانى مجاب شد و چيزى نگفت و فقط پرسيد :آيا در موقع سؤال آن مرد بصرى
در اينجا بودى؟ مفيد گفت :آرى .پس رمانى به اندرون رفت و نامهاى مهر شده با خود آورد و به او داد و گفت اين نامه را بكسى
ّللا بصرى معروف به جعل برسان چون مفيدنامه را به او داد و نامه را خواند تبسم كرد و از
كه با او مربوط هستى يعنى ابو عبد ه
مفيد جريان كار را پرسيد .مفيد هرآنچه اتفاق افتاده
فالسفه شيعه ،متن ،ص364 :
ّللا بصرى گفت :او نيز جريان را نوشته و تو را به لقب «مفيد» ملقب كرده است.
بود بازگو كرد .ابو عبد ه
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داستانى شبيه اين نيز با قاضى عبد الجبار معتزلى داشت .چون اين داستان به عضد الدوله بويهى رسيد ،مفيد را احضار كرد و از
او خواست تا جريان را شخصا بگويد و شيخ مفيد را گرامى داشت و به او صلهاى بخشيد.
نوادر بسيارى از شيخ مفيد نقل كردهاند كه داللت بر حضور ذهن و سرعت انتقال او مىكند .مثال پس از آنكه با ابو بكر باقالنى
اشعرى ،مناظرهاى كرد و او را مجاب ساخت ،باقالنى به او گفت :اى شيخ آيا تو را در هر ديگ كفگيرى است؟ شيخ مفيد در
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جوابش گفت :چه خوب شد اى قاضى ،كه از ابزار كار پدرت ياد كردى .حاضران خنديدند و قاضى شرمنده شد.
مفيد با عظمت و جاللت قدرى كه داشت باز از تعرضات و انتقاد و بدگويى مصون نماند و با آنكه بغداد در آن روزگار در زير
فرمان خاندان شيعى مذهب بويهى بود ،باز شيخ مفيد دوبار ،به علل آشوبهاى مذهبى ميان شيعيان و سنيان ،از بغداد تبعيد شد و
بدون شك سياستمداران وقت از اين حوادث بهرهبردارى مىكردند .نخستين تبعيد او به سال  393و دومين بار در سال 398
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هجرى اتفاق افتاد.
شيخ مفيد به سال  413هجرى درگذشت و روز تشييع جنازه او روز بسيار عجيبى بود زيرا هشتاد هزار نفر از جنازه او تشييع
كردند و بر آن نماز خواندند .سيد مرتضى بر او نماز خواند و در مقابر قريش نزديك ضريح حضرت جواد (ع) به خاك سپرده
شد .گروهى از ادبا و شعرا از قبيل سيد مرتضى و مهيار ديلمى و عبد المحسن صورى عاملى قصايدى نيكو در رثاى او
سرودند.
وضع دوران مفيد
ظهور مفيد در فترتى اتفاق افتاد كه تقسيم و تجزيه در مملكت اسالمى عباسى در حدود سال  324ه 1350 /م رخ داده بود و
دولتهاى كوچكى ،جدا از يكديگر ،روى كار آمده بودند.
دولت بنى عباس ازهمگسيخته و متالشى شده بود .فارس و رى و اصفهان در دست آل بويه ،كرمان در دست محمد بن الياس،
موصل و شام به دست محمد بن طغج اخشيد ،مراكش و
فالسفه شيعه ،متن ،ص365 :
افريقا در دست فاطميان ،اندلس در دست بنى اميه ،خراسان در اختيار سامانيان ،اهواز و واسط و بصره در دست بريديان ،يمامه
و بحرين به دست قرامطه ،طبرستان و گرگان در دست ديالمه بود ،و تنها بغداد و حوالى آن در دست خليفه عباسى باقى مانده
بود .با اين وضع ،باز پايتخت بنى عباس عنوانى خاص داشت و هالهاى مقدس بر آن احاطه كرده بود .هنوز سايهاى از سيادت

 -- 785تاريخ بغداد ،ج  ،8ص  73و مجموعه شيخ ورام ،ص  456و منتهى المقال ،ص 292
 - 786منتهى المقال ،ص  -292اين مثل رايجتر است كه :نخود هر آشى است.
 - 787كامل ابن اثير ،ج  ،9در حوادث سال  393و حوادث سال 398

خليفه عباسى در اين دولتهاى كوچك و مجزا مشهود بود و به سيادت و رياست عاليه خليفه اعتراف داشتند ،به نام خليفه خطبه
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مىخواندند و در مساجد بر او دعا مىكردند و از خليفه القاب و عناوين را مىخريدند.
دولت بويهى در اين مدت بر بغداد سيطره كامل داشت و مقدرات و سرنوشت بغداد در دست آن دولت بود .خليفه بازيچهاى بيش
نبود كه برطبق ميل خود او را به حركت مىآوردند و عزل و نصب خليفه را در دست داشتند .وضع اين دوران ،از نظر ضعف
دولت عباسى از يك طرف و قدرت و سيطره آل بويه شيعه بر بغداد از طرف ديگر ،مجال و فرصت زيادى به آزادى مذاهب و
گفتگوهاى دينى داده بود و اين آزادى به صورتى بود كه در تمام ادوار گذشته در بغداد ،سابقه نداشت .مخصوصا براى شيعيان
كه در قرنهاى گذشته مورد آزارهاى فراوان قرار گرفته بودند و با آنان به سختى رفتار مىشد .دستگاه حكومت بنى عباس و
دستنشاندگان آن دولت با شيعيان رفتار ناهنجارى داشتند و در حقيقت دهان شيعيان را بسته و مانع از خودنمايى آنان شده بودند.
آنچنان تبعيد و شكنجه و جور و ستم بر شيعيان روا مىداشتند كه بر هيچيك از طبقات ديگر ،حتى زنادقه و مالحده ،روا
نمىداشتند .شيعه در نهايت سختى در زير فشار مراقبتهاى دشمنان و سختگيريهاى خارج از حد آنان به سر مىبرد و اگر فردى
از شيعه سخنى برخالف معتقدات جمهور بر زبان مىراند ،قطعا مجازاتش اعدام بود درحالىكه زنديقان و مالحده مىتوانستند
آزادانه نظريات خود را بگويند ،ولى شيعيان در اين فترت يعنى در قرن چهارم هجرى توانستند آزاديهايى را كه نداشتند يا از
دست داده بودند دومرتبه به دست آورند تا آراء و عقايد خود را آزادانه بيان كنند .اين آزادى در بيان عقايد براى شيعيان بىسابقه
بود.
آل بويه توجه بسيارى به شيعه داشتند و مسجد براثا در منطقه كرخ بغداد را به شيخ مفيد اختصاص دادند تا در آن نماز بگزارد و
به وعظ و تدريس پردازد .شيعيان نيز دور و بر او را گرفتند .شيخ مفيد عنايت خود را متوجه وحدت كلمه آنان ساخت و آراء
شيعه را به يكسو متمايل ساخت درحالىكه قبل از او شيعيان عقايد و افكار مختلفى داشتند و آراء برخى از آنها با ديگرى مخالف
بود .مثال در بين كسانى كه نام شيعه بر خود نهاده
فالسفه شيعه ،متن ،ص366 :
بودند ،غالة ،اسماعيليه ،زيديه و فرقههاى ديگرى نيز وجود داشتند كه شيخ مفيد آنان را به هم نزديك ساخت و اختالفات بىاساس
مذهبى را از ميان برداشت و همه را در شاهراه حق گردآورد و كشتى متالطم آنان را به ساحل نجات سوق داد.
امتياز ديگر اين دوره وجود عدهاى از علما و متفكران برجسته بود كه در زمينههاى علمى و فكرى به درجه قابل توجهى رسيده
بودند و مىتوان گفت آن دوره و عصر ،بارزترين دوره حركت علمى و فكرى و فلسفى بود و فرهنگ درخشان آن عصر زبانزد
همگان است.
دورهاى بود كه مىتوان آن را گوهر ميانگين دوران بنى عباس و اسالم بهطور اطالق در علم ،فلسفه و مدنيت شمرد .كافيست
بدانيم كه در اين دوران گروهى از بزرگان و رجال فلسفه مىزيستند كه در هيچيك از دورههاى پيش از آن در تاريخ اسالم ديده
نشده بود .در همين قرن عده بسيارى از بزرگان علم و فلسفه و كالم و مذاهب و صاحبان افكار گوناگون زندگى مىكردند ،از
قبيل :ابو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل صوفى رازى فلكشناس مشهور  ،376 -291ابو الوفاء بوزجانى
ّللا حسين بن على بن ابراهيم،
رياضيدان مشهور  ،398 -338ابو الحسن عامرى فيلسوف حكيم متوفى به سال  ،381ابو عبد ه
معروف به كاغذى و ملقب به جعل كه يكى از بزرگان معتزله بود و به سال  399هجرى درگذشت ،ابن االكفانى؛ ابو حامد
اسفراينى يا اسفزارى ،على بن عيسى رمانى از بزرگان علماى متكلم معتزله ،ابو حيان توحيدى مفكر و اديب مشهور كه به سال
 380هجرى وفات كرد ،قاضى عبد الجبار بن احمد همدانى بزرگ معتزله در عصر خود كه در  415هجرى درگذشت ،ابو
الحسن بصرى ،محمد بن على بن طيب از شيوخ مبرز معتزله متوفى به سال  ،430ابو بكر محمد بن طيب بن قاسم بصرى
معروف به قاضى باقالنى پيشواى اشاعره در عصر خود ،متوفى به سال  403هجرى و عده ديگرى از بزرگان علماى اين
عصر كه شمارش آنها مناسب مقام نيست .اين دانشمندان در بغداد ،پايتخت علم و معرفت آن روز زندگى مىكردند.
همچنين اين دوره و اين قرن امتياز ديگرى هم داشت كه دورههاى ديگر اسالمى فاقد آن بود و آن كشمكشهاى فكرى و علمى و
گرمى بازار جدل و مناظره در اطراف مسائل دينى و مذهبى بود چنانكه از لحاظ علمى و فكرى و نهضتهاى گوناگون فرهنگى به
نحو بىسابقهاى از دورانهاى ديگر امتياز داشت .كشمكشهاى فوق غالبا ميان اشاعره و معتزله درگير مىشد ،خاصه كه هريك از
اين دو طايفه را پيشوايان كالمى بزرگى بود .شيعه نيروى سومى بود كه ميان اين دو مذهب با اين دو طرز تفكر خودنمايى
مىكرد ،ازاينرو مركز ثقل
فالسفه شيعه ،متن ،ص367 :

 - 788الحضارة االسالمية ،ج  ،1ص 2 -1

علمى و فكرى به شمار مىرفت و از نيروهاى فرهنگى و فكرى تا آن پايه برخوردار بود كه ديگران فاقد آن بودند .پيشواى اين
ّللا مفيد بود و وظيفه داشت كه به عنوان مغز متفكر شيعه در اين پيكار سخت شركت كند و كوشش خود
نيرو در آن دوره ابو عبد ه
را دوچندان سازد و در چند جبهه بجنگد و با اهل هر عقيدهاى بحث و مناظره كند چنانكه ابن كثير شامى به اين نكته اشاره كرده
است .وى به مقتضاى آن و به حكم محيط آن دوران ،اوقات خود را در تقرير مذهب شيعه و در دفاع از آن و مناظره و بحث با
پيروان مذاهب ديگر گذراند و براى تحكيم همين مبانى تأليفات عظيم و پرارزشى -در حدود دويست تأليف -از خود به جاى
گذاشت.
كوش شهاى شيخ مفيد تنها در زمينه تأليف نبود ،بلكه در مناقشات و مناظراتى كه در مجامع مختلف تشكيل مىشد و در آن به
بحثهاى دينى و موضوعات مذهبى و كالمى مىپرداختند ،شركت مىكرد ،و گاهى به مسائل فكرى محض كه هيچگونه ارتباطى با
دين نداشت ،كشيده مىشد .كتب ادب و تاريخ و علوم دين و مناظرات ،برخى از كوششهاى شيخ مفيد را در بردارد .به عالوه
قسمت مهمى از اين مطالب را مىتوان در كتاب الفصول المختارة و اوائل -المقاالت و كنز الفوائد و كتابهاى ديگر شيخ مفيد
مطالعه كرد.
به نظر مىرسد كه شخصيت علمى و كالمى شيخ مفيد بسيار ژرف بوده و هدف بسيار عالى داشت و اثرش فوقالعاده نافذ بوده
است همچنان كه از منطق و استداللى نيرومند برخوردار بود ،به قسمى كه كسانى كه با او به بحث و مناظره مىپرداختند مغلوب
او ،و وادار به تسليم مىشدند ،و در برابر او ،كامال سپر مىانداختند .شيخ مفيد حريفان و كسانى را كه با او طرف مناظره و
مجادله مىشدند به شدت سركوب مىكرد به طورى كه از محاجه با او مىترسيدند و از طرف شدن با او شانه خالى مىكردند،
زيرا بالغت بيان و بالغت بيان و حضور ذهن او در اقامه برهان ،و قدرت اقناعى او در كالم تا آنجا رسيده بود كه گروههاى
بسيا رى را تحت تأثير قرار داد و آنها را به تشيع متمايل ساخت .ابو حيان توحيدى به اين نكته اشاره كرده و گفته است« :اما ابن
المعلم ،وى مردى خوشبيان و خوشمحاوره بود و در جدل شايستگى داشت و در برابر خصم بسيار پرحوصله و چارهجو بود،
در باطن ضنتى 789داشت ولى به ظاهر زيبا مىنمود» 790.خطيب بغدادى درباره او مىگويد« :اگر مىخواست مىتوانست براى
حريف خود ثابت كند كه اين ستون چوبى از طالست  ...او يكى از پيشوايان ضالل و گمراهى بود و خلق بسيارى به وسيله او به
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هالكت افتادند! تا آنكه خداوند مسلمانان را از شر او راحت كرد».
فالسفه شيعه ،متن ،ص368 :
آراء و مناظرات او
آراء و نظريات مذهبى شيخ مفيد نمودار طرز فكر تازهاى بود كه در عالم تشيع پيدا شده بود .مثال پس از آنكه مدتها دانشمندان
شيعه به ظواهر نصوص و اغلب احاديث ،بدون هيچگونه تأويل و توسع ،عمل مىكردند؛ شيخ مفيد از نخستين دانشمندان شيعه
بود كه از حدود توقف بر ظواهر تجاوز ،و بر منطق فكر محض و آزاد اعتماد كرد ،وقتى به ارزش روشهاى شيخ مفيد و اهميت
آراء و نظريات او مىتوان پى برد كه به اين نكته توجه كنيم كه در دوران شيخ مفيد يگانه سند و مستند علماى شيعه در آثارى كه
در عقايد و مذاهب مىنوشتند فقط اخبار و احاديث بود .پيش از دوران مفيد ،بسيارى از آثار علماى شيعه ،در مسائل كالمى ،تابع
محض الفاظ و عبارات احاديث بود ،بدون اينكه مورد رسيدگى و تحقيق و آزمايش قرار گيرد و غالبا از ظواهر نصوص تجاوز
نمىكردند .آنچه را شيخ صدوق در التوحيد و پيش از او كلينى در اصول كافى نوشتهاند ،بخوبى اين حقيقت را جلوهگر مىسازد.
ولى شيخ مفيد از اين لحاظ مجدد و تازهآور بود .با نهايت شجاعت و آزادى فكر و قطعنظر از هرگونه تمايالت در عقايد و آراء
رسيدگى و تحقيق مىكرد .ازاينرو او را نخستين مجدد اصول مذهب شمردهاند كه مسائل مذهبى را در پرتو فكر و تحقيق
بررسى كرد و تحقيقات شيخ مفيد را نماينده آراء و افكار شيعه دانستهاند .نسيم روح تجددخواهى و آزاد فكرى او را از شرحى كه
بر عقايد صدوق نوشته است ،مىتوان استشمام كرد .زيرا از او انتقاد و با او مناقشه مىكند و در بيشتر ابواب كتاب به معارضه
او اقدام مىكند و گاهى -مثال در باب نفوس و ارواح -چنين مىگويد« :اگر صدوق اكتفا به اخبار مىكرد و آنها را تفسير نمىكرد
و از قدم نهادن به راهى كه پيمودنش بر او دشوار بود خوددارى مىكرد ،اين عمل براى او به سالمت نزديكتر مىبود» .و باز
در همان باب چنين گفته است« :ولى اصحاب ما كه عالقمند به اخبار هستند مردمى سالمند اما ذهنى متوقف و جامد دارند و از
هوشيارى كمى برخوردارند و بدون مطالعه و توجه در برابر احاديثى كه شنيدهاند سر خود را به زير انداخته از آنها درمىگذرند
و در سند آن احاديث دقت و تأمل نمىكنند و حق و باطل آنها را از يكديگر تميز نمىدهند و نمىفهمند اگر آنها را ثابت و صحيح
بدانند چه مسئوليتى متوجه آنها شده و چه مشكالتى در برابر آنها نمايان مىشود و باالخره معناى مطلوب را از آنها به دست
نمىآورند .گاهى هم او را به بىتميزى و عدم تشخيص نسبت مىدهد و در باب «ارادت و مشيت» مىگويد« :صدوق گاهى دقت
نمىكرد تا بين حق و باطل تميز دهد ،و مطابق برهان و حجت عمل كند .و در باب قضا و قدر مىگويد« :صدوق به احاديث شاذ
عمل مىكرد».

 - 789بخل و امساك.
 -- 790پابرگ  6ص  361همين كتاب
 -- 791پابرگ  1ص  362همين كتاب

يكى از آراء شجاعانه مفيد ،برخالف نظر جمهور شيعه ،راجع به اين موضوع بود
فالسفه شيعه ،متن ،ص369 :
كه مىگفتند خداوند ارواح را دو هزار سال پيش از اجسام آفريد و ارواح سپاهيان متشكلى بودند ،آنها كه باهم آشنا شدند ،الفتى
يافتند و آنها كه آشنا نشدند راه اختالف را پيمودند.
شيخ مفيد از راه بررسى سند اين حديث به مخالفت برخاسته و گفته است« :اين حديث از آحاد است و موجب علم نمىشود.
همچنين اصل و ريشه اين طرز تفكر را با منطقى قوى و صحيح مورد مناقشه قرار داده و چنين آورده است« :اگر صاحبان
ارواح فعاله كه امر و نهى متوجه آنان است قبل از اجسام باهم آشنا مىشدند و از تعقل و فهم و نطق برخوردار بودند و سپس
اجسام آنها خلق شده و روح در آنها حلول كرده است ،در اين صورت مىبايستى از وضع پيشين خود آگاهى داشته باشيم و اگر
آن را به ما يادآورى كنند ،وضع سابق (حالت روحى) خود را به ياد بياوريم .سپس اين حديث را تفسير و معنى كرده و گفته
است:
خداوند ارواح را در علم خود ،پيش از آفرينش بدنها ،مقدر فرمود و بدنها را به وجود آورد و براى آنها ارواحى آفريد ،پس خلقت
ارواح پيش از خلقت اجساد خلقت تقديرى در علم خداوند است و مقصود خلقت ذات آنها نيست و ائتالف آنها از طريق اتفاق رأى
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و تمايل ايشان است همچنان كه اختالفشان ناشى از اختالف در رأى و تمايالت است».
از مظاهر روح آزاد شيخ مفيد كه در روش فكرى او جلوهگر است ،تفسيرى است از روايتى كه مورد اجماع جمهور شيعيان
است و معتقدند كه شخص ،در حال احتضار ،رسول خدا (ص) و امير المؤمنين على (ع) را مىبيند و احاديث اهل بيت در اين
باب به سرحد تواتر رسيده است تا جايى كه شعراى شيعه آن را به نظم درآوردهاند .كه يكى از آنها سيد حميرى است كه مىگويد:
من مؤمن او منافق قبال

يا حار همدان من يمت يرنى

اى حارث همدانى هركس بميرد مرا مىبيند ،چه منافق باشد چه مؤمن!
شيخ مفيد اين مطلب را چنين معنى كرده و مىگويد :رؤيت رسول خدا (ص) و على (ع) به وسيله محتضر رؤيت حضورى
نيست چنانكه بيشتر شيعه برآنند و محتضر با چشمان خود ابدان و اجسام آنان را نمىبيند بلكه مقصود ديدن ثمره واليت يا ثمره
شك درباره آنان يا دشمنى با آنهاست و به نظر شيخ مفيد از قبيل رؤيتى است كه در اين آيه شريفه آمده است.
فَ َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْقا َل ذَ ارة َخيْرا ً يَ َرهَُ ،و َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْقا َل ذَ ارة ش ًَّرا يَ َرهُ
هركس به قدر ذرهاى كار خير كند آن را خواهد ديد و هركس به قدر ذرهاى كار بد كند آن را خواهد ديد.

793

فالسفه شيعه ،متن ،ص370 :
كه در اينجا مراد از رؤيت آگاه شدن بر نتايج كارها و اعمال در دنياست به صورت قطعى و يقين به قسمى كه هيچگونه شك و
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ترديدى در او راه پيدا نمىكند.
چون اين تفسير مخالف با افكار مرتكز در ذهن شيعيان چه در آن عصر و چه در دورههاى بعد بود ،برخى از علماى شيعه كه
تنها به حديث توجه داشتند و فقط به آن معتقد بودند ،به شدت در مقام رد او برآمدند از جمله عز الدهين حسن بن سليمان حلى از
علماى قرن نهم هجرى و از شاگردان محمد بن مكى مشهور به شهيد عاملى بود كه كتابى در رد بر مفيد به نام المحتضر نوشت.
اين كتاب در مطبعه حيدرى نجف اشرف به سال  1370ه 1951 /م چاپ شد.

 - 792شرح عقايد صدوق يا تصحيح االعتقاد ،صص  82و 171
 - 793زلزال 7 ،و 8
 - 794اوائل المقاالت ،ص 82 ،85

همچنين در كتاب اوائل المقاالت و شرحى كه بر عقايد صدوق نوشته است موارد و مظاهر بسيارى از آن روح روشن و فكر آزاد
مفيد بخوبى متجلى است.
در مناظرات مفيد كه رنگ مخصوصى دارد سايه هوش و ذكاوت او در افق وسيع خودنمايى مىكند و عمق و دقت نظر و
زيركى و حاضرجوابى او در نهايت وضوح به نظر مىرسد .مثال در كتاب الفصول المختارة مىتوان قسمت زيادى از اين
مناظرات را ديد كه حاكى از وسعت دائره امكانات فكرى شيخ مفيد است ،همچنان كه در كتاب كنز الفوائد كراچكى مقدارى از
آنها ديده مىشود كه قوت منطق و وسعت اطالعات او را مىرساند.
تأليفات شيخ مفيد
شيخ مفيد تأليفاتى متنوع در موضوعاتى مختلف كه وضع آن دوره و زمان احتياجى شديد به آنها داشت ،از خود به جاى گذاشت و
اكثر آنها در موضوع عقايد و كالم و رد عقايد ديگران و نقض بر ايشان است ،كه نشاندهنده روحيه عصر و دورانى بود كه در
آن زندگى مىكرد و انعكاسى واضح و روشن از وضع آن محيط مملو از سروصداى مجادالت دينى و مناظرات مذهبى بود.
دوران زندگى شيخ مفيد همزمان با دوره انقالب عقايد بود كه مسلمانان تا آن تاريخ همانند آن را نديده بودند .در آن روزگار بغداد
به صورت نمايشگاهى بزرگ براى ابراز عقايد و آراء طريقهها و مذاهب متعدد و مختلف به اشكال و صور گوناگون و رنگهاى
متفاوت بود .صاحبان اين عقايد و آراء هميشه با يكديگر در حال مناقشه و جدل بودند و هريك از آنها از آزادى كامل برخوردار
بودند .اين آزادى حتى براى ملحدان و زنديقان نيز وجود داشت .بديهى است در يك چنين محيطى ،كسى چون شيخ مفيد كه
پيشواى
فالسفه شيعه ،متن ،ص371 :
علمى و مذهبى شيعه اماميه بود ناچار بود كه خود را براى مبارزه و مجادله پيشوايان ساير مذاهب آماده سازد و با قدرت فكرى
و قواى علمى با آنان پنجه نرم كند .ازاينجهت است كه تأليفات او غالبا رنگى خاص متمايز از تأليفات ديگران دارد .در اين دسته
از تأليفات او روحيه جدل و مناظره و دفاع از عقيده شيعه و اثبات عقايد آنها بهطور آشكار ديده مىشود.
تأليفات و آثار علمى شيخ مفيد اعم از كوچك و بزرگ به طورى كه شارحين حال او نوشتهاند ،از دويست جلد تجاوز مىكند و
مهمترين آنها در موضوعهاى زير است:
اصول دين و عقايد ،موضوعات خاص كالمى ،امامت و مطالب متفرع بر آن ،رد بر مخالفان در باب امامت ،رد بر جمعى از
متكلمان در مسائل كالمى مختلف ،رد بر يك عده از كتابهاى جاحظ و نقض آنها ،در مقاالت و مذاهب ،فقه و مسائل مخصوص
فقهى و متفرعات آن ،اصول فقه ،علوم قرآن و مناظرات.
ولى متأسفانه حوادث ،بسيارى از آثار و تأليفات او را از ميان برده و تنها تعداد كمى از آنها براى ما باقى مانده است .برخى از
تأليفات او به شرح زير است:
اوائل المقاالت فى المذاهب المختارات ،كه به سال  1364هجرى در تبريز به شكلى جالب با حواشى و مقدمهاى به قلم شيخ
ّللا زنجانى چاپ شده است.
عالمه فضل ه
شرح عقايد صدوق يا تصحيح االعتقاد ،كه آنهم در تبريز به سال  1364هجرى با حواشى و مقدمهاى به قلم عالمه سيد هبة الدهين
شهرستانى به چاپ رسيده است.
كتاب االرشاد ،كه بارها چاپ شده و چاپ اخير آن در اصفهان به سال  1363ه بوده است.
كتاب الرد على الجاحظ و العثمانية.
كتاب نقض المروانية.
كتاب نقض فضيلة المعتزلة.
كتاب المسألة الكافية فى ابطال عقوبة الخاطئة.
كتاب النقض على ابن عباد ،در امامت.

كتاب النقض على على بن عيسى الرمانى المعتزلى.
ّللا البصرى معروف به جعل و متوفى به سال  1399مصابيح النور.
كتاب النقض على ابى عبد ه
كتاب اصول الفقه.
كتاب االشرافى.
كتاب الرد على اصحاب الحالج.
فالسفه شيعه ،متن ،ص372 :
كتاب النقض على ابن الجنيد ،در اجتهاد رأى.
كتاب االفصاح فى االمامة.
الرسالة المقنعة.
االركان من دعائم الدهين.
االيضاح.
المجالس ،شريف مرتضى مطالب الفصول المختاره خود را از اين دو كتاب اخير انتخاب كرده است كه به سال  1361هجرى در
نجف و در دو مجلد به چاپ رسيده است.
مسئلة فى االرادة.
مسئله فى االصلح.
الموضح فى الوعيد.
الكالم فى االنسان.
الكالم فى المعدوم.
جوابات نقض خمس عشرة مسألة على البلخى.
نقض االمامة على جعفر بن حرب.
جوابات ابن نباتة.
جوابات الفيلسوف فى االشرار.
الكالم على الجبائى فى المعدوم.
الرد على ابن كالب فى الصفات.
نقض كتاب االمم فى االمامة.
جوابات اللطيف من الكالم.
الرد على الخالدين فى االمة.

حدوث القرآن.
الكامل فى الدهين.
الرد على ابن عون فى المخلوق.
العهد فى االمامة.
عمدة مختصرة على المعتزلة فى الوعيد.
الكالم فى ان المكان ال يخلو من متمكن.
المقاالت.
كتاب االمالى كه در چاپخانه حيدرى نجف به سال  1351هجرى چاپ شده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص373 :
النكت االعتقادية ،كه سيد هبة الدهين شهرستانى در سال  1343هجرى با تغيير عناوين كتاب ،آن را به چاپ رسانده است .مثال به
جاى كلمه فان قلت كلمه سؤال را به كار برده است.
اين كتاب داراى پنج فصل در معرفت خدا و صفات او ،عدل ،نبوت ،امامت و معاد است.
شيخ مفيد متجاوز از دويست تأليف و اثر دارد كه در اعيان الشيعة ،كتاب رجال تأليف ابو العباس احمد بن على نجاشى ،فهرست
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طوسى ،خالصه عالمه حلى ،و رجال ابو على به نام منتهى المقال آمده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص375 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص375
ع
عبد الرزاق الهيجى عبد الرزاق بن على بن حسين الهيجى -گيالنى قمى؟ 1051 -ه ق
وى يكى از درخشانترين چهرههاى علمى در قرن يازدهم هجرى و از بزرگان فالسفه و منطقدانان و از شاگردان فيلسوف
بزرگ مال صدراى مشهور است كه از اعاظم تالميذ فيلسوف مزبور و داماد او بود .مؤلف الروضات او را چنين مىستايد:
«الهيجى مردى بود فاضل ،متكلم ،متشرع ،حكيم ،اديب ،محقق ،خردمند ،نكتهسنج و در انشاء و شعر و منطق وارد».
كتابهاى شرح احوال بزرگان در بيان شرح حالش ،حق او را به خوبى ادا نكرده و زندگى او را بهطور تفصيل و كافى نقل
نكردهاند ،چنانكه در مورد بسيارى از امثال الهيجى نيز به اختصار برگزار كردهاند .حد اعالى آنچه از او مىدانيم اين است كه
در مدرسه حضرت معصومه در قم مدرس فلسفه و كالم و علوم ديگر بوده ،تا آنكه در همان شهر به سال  1051هجرى
درگذشته است.
الهيجى آثارى بسيار در حكمت و كالم و منطق از خود بهجا گذاشته است كه مهمترين آنها عبارتند از:
 - 795براى شرح حال شيخ مفيد از منابع زير استفاده شد :اعيان الشيعة ،ج  ،46ص  ،26 -20منتهى المقال ،ص  292 -291و مقدمه اوائل
ّللا زنجانى ص 29 -12
المقاالت به قلم شيخ فضل ه
 796نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.

[آثار]
مشارق االلهام ،در شرح تجريد خواجه نصير الدهين طوسى در علم كالم ،كه ناتمام است و فقط مباحث امور عامه مربوط به وجود
و اقسام آن را شرح كرده است.
الشوارق؛ در فلسفه ،اين كتاب نزد فيلسوفان و هواداران فلسفه شهرتى به سزا دارد.
شرح الهياكل ،در حكمت مشرقيه سهروردى.
فالسفه شيعه ،متن ،ص376 :
رسالة فى حدوث العالم ،حاشيه بر حاشيه حكيم خفرى بر الهيات شرح تجريد.
حاشيه بر شرح اشارات در فلسفه ،كه متن آن تأليف ابن سينا و شرح آن از خواجه نصير الدهين طوسى است.
الكلمات الطيبة ،در محاكمه ميرداماد و صدر المتألهين شيرازى ،در مورد اصالت ماهيت يا وجود.
الهيجى جز از اينها ،تأليفات ديگرى نيز به عربى دارد .تأليفات فارسى او نيز در موضوعهاى مختلف فلسفى و كالم و علوم
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ديگر بسيار است.
عز الدهين بن نجاى اربلى 798عز الدهين حسن بن محمد ابن احمد بن نجاى اربلى امامى  660 -586ه ق
عز الدهين از فالسفه شيعه اماميه در قرن هفتم هجرى بود و همه كسانى كه شرح حالش را نوشتهاند او را در عداد دانشمندان
برجسته در علوم عربى و ادبيات و مرجع در علوم اوايل شمردهاند.
سيوطى او را به «فيلسوف نابيناى رافضى» مىستايد ولى ذهبى درباره او چنين مىگويد:
«در علوم عربى و ادبيات درخشش و برجستگى داشت و در علوم اوايل بر همه مقدم بود .در دمشق مىزيست و به مسلمانان و
اهل كتاب و فالسفه درس مىداد و احترام فوقالعادهاى در ميان مردم داشت ،ولى رافضى بود و نماز نمىخواند .به عالوه مردى
كثيف و زشت بود بود و از نجاسات پرهيز نمىكرد .عالوه بر كورى مبتال به زخمها و دملهايى شد ،شعر هم مىگفت و در هجو
بدزبان بود .عز الدهين مردى با ذكاوت ،هوشيار ،خوشصحبت بود و نيكو شعر مىسرود .چون قاضى شمس الدهين ،ابن خلكان به
دمشق آمد ،به ديدن او رفت ولى عز الدهين اعتنايى به او نكرد .قاضى هم ديگر به نزد او نرفت و او را ترك گفت».
ابن شاكر كتبى در مورد او گفته است« :عز الدهين رؤسا و فرزندان آنها را با بدزبانى
فالسفه شيعه ،متن ،ص377 :
خود مورد اهانت قرار مىداد ،و در نماز خواندن هم كاهل بود .نشانهايى در او بود كه سستى عقيده او را مىنمود و به صراحت
على را بر ابو بكر برترى مىداد .مردى بسيار خوشصحبت و نيكومناظره بود و شعر مىسرود و اشعار هجويه او بسيار زننده
است».
ّللا و كذب ابن
ير» 799سپس گفت «صدق ه
يف ْال َخبِ ُ
گويند در موقع احتضار اين آيه را خواند« :أ َ ال يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَقَ َو ه َُو اللاطِ ُ
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سينا».
كتابهاى تاريخ و شرح حال رجال جنبههاى اساسى زندگانى ابن نجا و جهات اصلى فكرى و علمى او را عرضه نداشته ولى
همگى ،باالتفاق ،او را فيلسوفى كامل و مرجعى در علوم اوايل دانستهاند و فقط به جهات و جنبههاى ادبى او پرداخته و قسمتى از
 -- 797روضات الجنات ،ص  352الى  353و كتاب الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص 30
 - 798عز الدهين حسن بن محمد بن احمد بن نجاى اربلى امامى به سال  586هجرى در نصيبين متولد شده و در هفتاد و چهارسالگى در ماه
ربيع الثانى سال  660هجرى در دمشق درگذشت و در دامنه كوه قاسيون به خاك سپرده شد .به مناسبت شهرتش به عز الدهين شرح حال او را
در حرف« ع» آورديم .وى نابينا بود و ازاينرو ضريروش مىخواندند.
 - 799آيا آن خدايى كه خلق را آفريده عالم به اسرار آنها نيست؟ و حال آنكه او به باطن و ظاهر همه امور عالم آگاه است( ملك.)14 ،
 - 800خداوند راست گفت و ابن سينا دروغ گفت.

اشعار او را نقل كردهاند .تمام كسانى كه شرح حال او را نوشتهاند به بىعالقگى او به نماز و توهين او به رؤسا و بزرگزادگان
اشاره كردهاند .البتهه اين اتهام چيز عجيبى نيست ،ما عادت كردهايم كه اين قبيل تهمتها را كه بر ابن نجا زدهاند از مورخان درباره
«ابن نجا» هاى ديگر هم بشنويم چون بىشك اين قبيل طعنها يا تهمتها غالبا از راه تعصبات مذهبى يا سياسى سرچشمه مىگرفته
است .اما اينكه گفتهاند به بزرگان و فرزندان آنها توهين مىكرده ،بهطور واضح بر پاكدلى و علو نفس او داللت دارد و اينكه
مردى نبود كه دنبال رؤسا بدود يا بر در خانههاى ايشان بايستد ،او مردى حقگو و متعصب در بيان حق بود و ازاينرو مردم
خوشگذران و الابالى را مورد انتقاد قرار مىداد .اين هم دو بيت از اشعار اوست:
توهم واشينا بليل مزاره

فهم ليسعى بيننا بالتباعد

فعانقته حتى اتحدنا تعانقا

فلما أتانا ما رأى غير واحد

سخنچين پنداشت كه شب او را مىبينيم ،و كوشيد تا بين ما دورى بيندازد؛ ولى من با او (محبوب) چنان معانقه كردم كه با او
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متحد و يكى شدم؛ چون سخنچين آمد جز يك نفر كسى را نديد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص378 :
عالمه حلى جمال الدهين ابو منصور حسن بن يوسف بن مطهر حلى  726 -648ه ق
حسن بن مطهر حلى در حله نشو و نما يافت و در همان شهر درگذشت و در نجف اشرف در جوار قبر امير المؤمنين على عليه
السالم به خاك سپرده شد و قبرش در آنجا معروف و مزار مردم است .او از خانوادهاى ريشهدار در علم و دين و از دودمانى
اصيل از عرب بود و در محيطى علمى ،پر از حرارت و نشاط تربيت يافت .دايى او نجم الدهين محقق حلى ،در آن دوران رياست
عالى علمى و دينى را در عراق به عهده داشت و بر جامعه شيعيان عراق كه مركز آن در آن روزگار حله بود نظارت داشت و
با عقل و درايت خود به پرورش آن مىپرداخت و تا سرحد امكان و قدرت خود در اين راه مىكوشيد.
عالمه حلى در اواسط قرن هفتم هجرى و دو دهه نخست از قرن هشتم مىزيست ،به روزگارى كه تندباد و طوفان مغوالن بيشتر
ممالك اسالمى را در خود فروبرده و پايتختهاى بزرگ اسالمى ،مانند بغداد و شهرهاى ديگر را به خاك و خون در كشيده بود.
حلى به روزگار بروز اين حوادث كه ابتداى تحوالت فكرى و ابتداى تاريخى جديد بود ،زندگى مىكرد.
حوادث مزبور وضع عالم اسالمى را تغيير مىداد و شيوههاى گوناگون و انديشههايى نوين خودنمايى مىكرد كه چه بسا مايه
خمود فكر و ركود دانش مىگرديد ولى خدا خواست كه در آن ورطه هولناك و دوران تاريك مردى قد علم كند و پيشاهنگ
نخستين و پرچمدار علم و انديشه شود و به آن تاريكيها روشنايى بخشد و در آن اوضاع تاريك نورافشانى كند و مانع شود كه آن
بدبختيها شدت يابد و عالم اسالم را يكمرتبه زير و رو كنند ،خدا خواست قهرمانى بزرگ پرچم علم و عظمت فكرى اسالم را بر
دوش خود بگيرد و در مقابل آن امواج سركش و خردكننده به منزله سدى متين و محكم پابرجا و استوار بايستد و تاريكيها را به
روشنايى مبدل كند و بيابانهاى خشك و بىآب و علف را به مزارعى سرسبز و خرم برگرداند و علىرغم آن حادثه بسيار غمانگيز
كه آنهمه آثار شوم بر پيكر عالم اسالم وارد كرد به طورى كه نزديك بود بنيان عالى و مرتفع و شامخ كاخ عظيم اسالمى را
ويران سازد ،خداوند جليل به دست همان مردم ستمگر آثارى به وجود آورد كه فايدههاى بسيارى به عالم اسالمى رسانيد ،به اين
معنى كه پرتوى از نور اسالم بر فرماندهان و پيشوايان مغول تابيده شد و به دين مبين اسالم مشرف شدند و رغبت و ميل شديدى
به علم و معرفت يافتند و دانشمندان را به خود نزديك ساختند.
جهان تشيع از اين موقع و فرصت استفاده شايانى برد ،به اين معنى كه چون مغوالن
فالسفه شيعه ،متن ،ص379 :
به درجهاى رسيدند كه از تعصبات نژادى دست برداشتند ،شيعيان توانستند آشكارا مردم را به مذهب شيعه دعوت كنند و با آزادى
كامل به نشر عقايد خود بپردازند و در اثر كوشش دانشمندان و امكانات علمى و فكرى آنان توانستند در صفوف مغول رخنه كرده
عقايد اصيل و پاك شيعه را بر آنان عرضه كنند و سرانجام توانستند در فرماندهان و رؤساى مغول تأثير كرده آنها را به طرف
تشيع بكشانند .اين امر خود يك حادثه مهم تاريخى بود زيرا شيعه توانست كوشش خود را به جاهاى ديگر گسترش دهد و به
 -- 801براى شرح حال او به تأسيس الشيعة ،ص  127كه شرح حال او را از سيوطى و ذهبى نقل كرده و همچنين به كتاب فوات الوفيات ،ج
 ،1ص 266 -263

مناطق ديگر نفوذ كند و اثر وجودى خود را بنماياند ،مخصوصا پس از آنكه پادشاه مغول ،نوه هالكو خان يعنى سلطان محمد
خدابنده الجايتو تشيع خود و تشيع فرماندهان و امراى سپاه خود را به سال  707هجرى اعالن كرد و پس از مناظرهاى كه ميان
ّللا مراغى و سيد ركن الدهين موصلى و جمعى ديگر از يكسو و عالمه حلى از طرف ديگر در
قاضى القضات نظام الدهين عبد ه
محضر سلطان مذكور اتفاق افتاد و عالمه حلى بر آنان پيروز آمد و مجابشان كرد -به بهطورىكه داستان آن معروف است-
802
هالكو خان مذهب تشيع را پذيرفت.
عالمه حلى يكى از نوابغ و شخصيتهاى بزرگ بلكه بارزترين شخصيت علمى روز بود و در اصول فقه و حكمت و كالم و
منطق و طبيعيات و علوم شريعت و ادبيات عرب از برجستهترين علماى زمان خود بود و اگر بگوييم عالمه حلى بزرگترين
دانشمند شيعى است كه آگاهى به معارف اسالمى را با نهايت پختگى و تسلط بهطور كامل در خود جمع كرده و تا به امروز
عالمى به آن درجه از وسعت اطالع پيدا نشده است ،مبالغه نكرده و به گزاف سخن نگفتهايم .پيشوايى شيعه امامى در آن عصر و
دوران به او رسيد و در علوم معقول و فروع و اصول سرآمد همگان شد.
مكتب علمى او تا مدتها پس از مرگ وى مرجع علما بود و هنوز هم آثار افكار او بر بسيارى از علما و دانشمندان پرتو افكنده
است و در جوامع و مراكز علمى شيعه مرجع مهمى به شمار مىرود ،به ويژه در علوم شرعى و فقه و فلسفه اسالمى آثار
گرانبهايى از او به جاى مانده است.
عالمه حلى از لحاظ هوش سرشار و ذكاوت فراوان و حضور ذهن و قوت استدالل و روشنبينى و وسعت افق فكرى شهرت
بسزايى داشت ،و از طرفى در زهد و عبادت و اخالص نيز به پايهاى رسيده بود و مطالبى از او در اين زمينهها نقل مىكنند كه
803
به افسانه شباهت دارد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص380 :
روش فكرى عالمه حلى روشى بههمآميخته و تركيبى از افكار مشايى و اشراقى است گرچه در غالب مطالب او افكار مشائيان
جلوهگر است و كتابهاى كالمى و فلسفى او نيز شاهد بر آنست باز جنبه اشراقى در آثار او مشهود است ولى از روح تصوف به
دور است و آثار آن در بعضى از كتابهاى او از قبيل كتاب تسليك النفس الى حظيرة القدس و حل -المشكالت من كتاب التلويحات
مشهود است.
عالمه حلى پيرو استاد خود فيلسوف طوسى بود ولى پيروى او نامحدود نيست بلكه با آزادى مخصوصى همراه است ،زيرا با آنكه
تابع استاد خود بود در عين حال شخصيت فكرى و استقالل نظرى خود را هميشه محفوظ مىداشت و داراى رأى خاصى بود و
از نشانههاى استقالل فكرى او اختالفنظرهايى است كه در برخى از مسائل با افكار استاد خود طوسى ابراز كرده و به مقابله با
بسيارى از آراء طوسى و اظهارنظر درباره آنها برخاسته است به طورى كه مواردى متعدد از اختالفنظرهاى عالمه در
كتابهاى شرح تجريد و كشف الفوائد مالحظه مىشود .عالمه حلى كتاب مستقلى نيز در موارد اختالفنظر خود با استاد تأليف
كرده است و آن را المباحث السنية فى المعارضات النصيرية نام نهاده است.
شهرت عالمه بيشتر بر پايه معلومات او در حكمت و كالم و فقه و رجال ازيكطرف ،و بر مبناى آثار زياد و تأليفات متعدد
اوست كه تا به امروز مورد استفاده و از منابع و مآخذ فرهنگ اسالمى در بيشتر رشتههاى دانش در جوامع علمى شيعه است.
عالمه حلى متجاوز از نود تأليف دارد و برخى راه افراط و مبالغه را پيموده و گفتهاند در حدود  1000تصنيف دارد حتى از
يكى از شارحان تجريد نقل شده است كه پانصد مجلد از تأليفات عالمه حلى را به خط خود او ديده است .شايد اين قول مبالغهآميز
باشد ،ولى بههرحال نمودار كوششهاى پيگير عالمه در ميدانهاى مختلف علمى است و شور و شوق او را در امور علمى
مىرساند و نيز ثابت مىكند كه اين عالم بزرگ بهطور دايم فكر خود را صرف ترقى و توسعه فرهنگ مىكرده است و چنانكه
گفتهاند اگر مؤلفات او را بر ايام عمر او تقسيم كنيم به هر روز از دوران حيات او يك كراسه 804مىرسد و بدون ترديد اين مقدار
كار فوق طاقت عادى بشر است.
عالمه حلى از بزرگان علماى عصر خود دانش فراگرفت و يكى از اساتيد او در فقه و كالم و اصول و ادبيات عرب و علوم
شرعى پدر سديد الدهين يوسف بن مطهر حلى بود كه از بزرگان علماى دوران خود به شمار مىرفت و استاد ديگرش نجم ال هدين
ابو القاسم جعفر بن حسن حلى متوفى به سال  676هجرى است كه او پيشواى عصر خود در فقه و اصول و كالم

 -- 802سفينة البحار ،ج  ،1ص  735 -734و دالئل الصدق ،ج  ،1ص 322
 - 803سفينة البحار ،ج  ،1ص 737 -734
 - 804كراسه جزوى از كتاب را گويند و شايد معادل با چهار صفحه باشد -.م.

فالسفه شيعه ،متن ،ص381 :
و علوم ديگر بود و كتابهاى فقهى او شرايع االحكام ،المختصر النافع و المعتبر از كتابهاى مشهور است .ديگر از اساتيد او در
علوم عقلى و فلسفه فيلسوف عاليمقام و مشهور نصير الدهين طوسى ،متوفى به سال  672هجرى است.
عالمه حلى فلسفه را از خواجه طوسى فراگرفت همچنانكه خواجه فقه و علوم شرعى را از عالمه تعليم گرفت 805.ديگر از
اساتيد عالمه حلى عمر كاتبى قزوينى است.
عالمه حلى را شاگردان بسيارى بود خاصه پس از آنكه به كرسى تدريس در حله نشست و پس از درگذشت دايى خود محقق
حلى ،متصدى امر تدريس شد .برخى از شاگردان او عبارتند از:
محمد معروف به فخر المحققين صاحب كتاب االيضاح در فقه پسر عالمه حلى
زين الدهين ابو الحسن بن طراد مطار بادى
رضى الدهين على بن احمد بن يحيى حلى ،معروف به مزيدى
ّللا محمد بن ابراهيم بن محمد زهره حلى
سيد ابو عبد ه
محمد بن اسماعيل بن حسن بن ابو الحسن هرقلى
قطب الدهين محمد رازى بويهى ،مؤلف شرح شمسيه و محاكمات و شرح مطالع.
شخصيت و محسنات او
عالمه حلى در قرن هفتم هجرى يكى از قدرتهاى عظيم علمى و از سرچشمههاى علم و تفكر به شمار مىرفت ،همچنين از
شجاعتى فوقالعاده و ذكاوتى فراوان و خردى بىنظير برخوردار و با نهايت قدرت در كوشش و فعاليت دايم بود .ازاينرو لقبى
كه به او داده شده (عالمه) به گزاف نبوده است .بلكه نتيجه خصوصيات برجسته علمى او و اثر مواهبى بوده است كه از طرف
خداوند به او مرحمت شده بود .حقايق علمى را در تمام ميدانهاى معرفت جستجو مىكرد و آثار شگفتآور او به اندازهايست كه
تأليف آنها از عهده يك گروه متشكل نيرومند نيز بعيد به نظر مىرسد و چه دليلى بهتر از اين همه تأليفات و تصنيفات مىتواند بر
مقام شامخ علمى او داللت كند كه اگر تأليفات او را بر ايام عمرش تقسيم مىكردند به هر روز آن يك كراسه مىرسيد .و چه دليلى
بر عمق دانش و غور او در مسائل علمى و درك معضالت و
فالسفه شيعه ،متن ،ص382 :
مشكالت علوم از اين باالتر كه گفتهاند اگر شرح او بر كتاب تجريد االعتقاد خواجه نصير الدهين طوسى نبود مطالب خواجه و
مقاصد او نافهميده مىماند و كسى به درك آن مطالب نايل نمىآمد .به عالوه تمامى شارحان كتاب تجريد از قبيل قوشچى ،الهيجى
و دوانى از راه شرح تجريد عالمه به فهم مطالب و درك منظور خواجه طوسى نائل آمدهاند.
از نكات قابل توجه و جالب نظر اين است كه عالمه حلى مظهر شخصيتهاى علمى متعددى بود كه هريك از آن شخصيتها خود
داراى ارزش و مقام ارجمند و وااليى است مثال همان -گونه كه از اعالم و بزرگان فقه و شريعت به شمار مىرفت و اقوال او
در مسائل فقهى و احكام شرعى حجت و مورد اعتماد و تكيه فقيهان است ،در علم كالم و فلسفه هم از شخصيتهاى بارز است و تا
اين تاريخ هنوز عالمه در مقام شامخ علمى خود در رشتههاى حكمت و علوم شرعى همچنان محكم و پابرجا نشسته است .عالمه
حلى از شخصيات برجسته و از دانشمندانى است كه نام و آثار آنان جاويدان و هميشگى است چون در تمامى جنبههاى علمى
شاخصى بلندمرتبه به شمار مىرود و هيچيك از جنبههاى علمى او بر جنبه ديگر برترى و رجحان ندارد .او يكى از نوابغ
جاويدان است كه در پيشرفت كاروان معرفت اسالمى و در ساختمان تمدن اسالمى همچنين در اعتال و نگاهدارى آن بناى عظيم
سهمى بزرگ داشته است.

 - 805اين مطلب ،با توجه به تاريخ وفات خواجه طوسى كه در سال  762هجرى اتفاق افتاد و در آن وقت عالمه حلى بيست و اندى سال
بيشتر نداشت ،بعيد به نظر مىرسد چنانچه مستبعد مىنمايد كه طوسى در اواخر عمر خود به آموزش فقه پرداخته باشد -.م.

شخصيت علمى عالمه برترى خود را بر چندين نسل حفظ كرده و اثر بسيارى در متفكران و علماى معاصر گذاشته است همچنين
علماى متأخر ،همه اعم از شيعه ،و سنى ،تحت تأثير مقام علمى او قرار گرفتهاند .از روى شرحها و تفسيرهايى كه بر كتابهاى
عالمه نوشته و به تأييد يا نقض معتقدات او برخاستهاند مىتوان به شخصيت عالمه و تأثير آن در جامعه اسالمى پى برد .عالوه
بر گروهى از علماى شيعه كه به شرح كتابهاى عالمه و تحشيه آن پرداختهاند گروهى از علماى غير شيعه نيز در مقام رد و
طعن بر آن برآمدهاند مانند فضل بن روزبهان و ابن تيميه كه هر دو از بزرگان علما بودند .اولى كتابى در رد كتاب نهج الحق
عالمه نوشته و آن را ابطال الباطل ناميده و دومى نيز بر كتاب منهاج الكرامه حلى ردى نوشته است .از طرف ديگر قاضى نور
ّللا شوشترى به دفاع از نهج الحق عالمه حلى و همچنين عالمه محمد حسن مظفر نيز به دفاع از همان كتاب اقدام كردهاند .و نيز
ه
محمد حسن مظفر به دفاع از منهاج الكرامه و رد دالئل الصدق ابن تيميه پرداخته است.
بديهى است وضع محيطى كه عالمه حلى در آن مىزيست اثر فراوانى در تهيه اين همه تأليفات در اطراف عقايد و فلسفه اسالم،
كه از سى كتاب متجاوز است ،داشت زيرا در آن محيط و اوضاع و احوال ،تشيع در مناطق محدودى از عراق و ايران و جبل
عامل رواج داشت .عالمه حلى ،در پرتو شخصيت بارز و مقام شامخ و به كمك علم و فكر سرشار خود بر آن شد كه اين حصار
را از عالم تشيع بركنار سازد و راهى براى نفوذ آن به مناطق
فالسفه شيعه ،متن ،ص383 :
تازه و وسيعى در عراق و ايران و سرزمينهاى ديگر باز كند و اقدامات او در تغيير فكر و رأى سلطان محمد خدابنده كه از احفاد
و نوادههاى هالكو بود تأثير خود را كرد و هالكو كه بر عراق و ايران حكومت مىكرد با همسر و فرماندهان سپاهش همگى ،به
مذهب شيعه گرويدند و علمايى از قبيل قاضى القضات نظام الدهين عبد الملك مراغى و سيد ركن الدهين موصلى كه در محضر
هالكو بودند ،در اثر استدالل و منطق قوى عالمه مجاب شدند 806.اين موقعيت سبب شد كه منطقه تشيع توسعه يابد و به مناطق
تازهاى نفوذ كند و به مناسبت همين پيشرفتها عالمه به نوشتن آثار و تأليفاتى پرداخت و در آن تأليفات ،اصول مذهب شيعه را
تقرير و از آن دفاع كرد و تشيع را بر پايهاى صحيح و منطقى قوى استوار داشت.
يكى از امتيازات عالمه حلى حسن اسلوب و حسن بيان اوست كه براى هركس كه با عربى آشنايى داشته باشد فهم و درك تأليفات
او آسان به نظر مىرسد و چنانكه گفتيم شرح تجريد عالمه سبب شد كه مقاصد خواجه طوسى براى ديگران قابل فهم شود چون
عالمه مطالب كالمى و فلسفى را با عباراتى ساده و قابل فهم بيان كرده است و ديگر از امتيازات او آزادى فكر و انديشه درست
او بود .همين آزادى فكر و سالمت فهم او سبب شد كه با استاد خود ،خواجه طوسى ،در بسيارى از مسائل فلسفى به مقابله
برخيزد و در مواردى به عقيده و نظريهاى مخالف نظريه خواجه معتقد شود كه بسيارى از موارد آن را در كتاب كشف المراد و
كشف الفوائد خود آورده است ،بلكه كمى قدم فراتر نهاده و كتابى در موارد اختالف خود با خواجه طوسى نوشته و آن را المباحث
السنيه فى المعارضات النصيريه ناميده است .باز مىبينيم كه آراء فالسفه را مورد اعتراض قرار داده و به محاكمه آنها پرداخته
است و كتابهايى هم در اين زمينه به نامهاى المقاومات فى مناقشة الفالسفة القدماء ،ايضاح التلبيس من كالم الرئيس ،كشف الخطإ
من كتاب الشفاء ،كتاب المحاكمات بين شراح -االرشادات و كتابهاى ديگر در اين زمينه نوشته است كه بر آزادى فكر و
كوششهاى ارزنده علمى او داللت دارد.
آثار او
عالمه حلى آثار گرانبهايى در معارف گوناگون اسالمى از خود به جاى گذاشته است و
فالسفه شيعه ،متن ،ص384 :
دامنه كوششهاى علمى او به غالب معارف و علوم متداول در آن روزگار ،حتى موسيقى كه از فروغ رياضيات است ،كشيده شده
بود.
تأليفات عالمه پس از او مورد عنايت و توجه علما و ارباب انديشه قرار گرفت و توجه خاصى به شرح و حاشيه و استفاده از آن
مبذول داشتند .آثار عالمه ،همانطورىكه گفتيم ،همچنان از منابع و مآخذ معتبر براى كسانى بوده است كه در معارف اسالمى به
تحقيق مىپرداختند خاصه كتابهاى شرح تجريد و كشف الفوائد او در فلسفه و كالم و تذكرة الفقهاء ،و مختلف الشيعة در فقه و
خالصة االقوال در رجال و نهج الحق در كالم و ديگر آثار او كه تاكنون مورد استفاده است.
اينك به برخى از تأليفات عالمه اشاره مىكنيم:

 -- 806سفينة البحار ،ج  ،1ص 735 -734

منتهى المطلب فى تحقيق المذهب در هفت مجلد.
تلخيص المرام فى معرفة االحكام.
تحرير االحكام الشرعية ،در فقه.
االرشاد ،كه آنهم در فقه است و عالمه پرهيزكار احمد بن محمد اردبيلى متوفى به سال  993هجرى ،آن را شرح كرده است؛
شرح مزبور بزرگ و ناتمام است و با متن كتاب يكجا سنگى چاپ شده است.
مختلف الشيعة فى احكام الشريعة ،كه آنهم سنگى چاپ شده است.
تذكرة الفقهاء ،كه مشغول چاپ جديدى از آن هستند ،و از كتابهاى مهم فقهى است و آراء بسيارى از علماى شيعه و اهل سنت را
در آن آورده است.
القواعد در فقه ،كه آن را محقق كركى ،على بن عبد العال كركى عاملى به نام جامع -المقاصد شرح كرده است .اين كتاب يكى از
ارزندهترين و پرفايدهترين كتابهاست .اين كتاب را سيد جواد عاملى نيز به نام مفتاح الكرامة فى شرح قواعد ه
العالمة در يازده
مجلد شرح كرده است .اين دو شرح ،اولى در ايران و دومى در مصر به چاپ رسيده است ،همچنين فرزندش فخر المحققين
كتابى به نام ايضاح الفوائد در شرح قواعد نوشته و اين شرح نيز چاپ شده است.
از كتابهاى كالمى و فلسفى و اصولى و منطقى او كتابهاى زير را مىتوان نام برد:
مناهج اليقين فى اصول الدهين.
منتهى الوصول الى علمى الكالم و االصول.
كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد ،كه متن آن از خواجه نصير طوسى است و گروهى از فالسفه از قبيل دوانى و امير صدر
الدهين شيرازى و ديگران ،بر آن حاشيه نوشتهاند و كشف المراد عالمه چندبار در ايران و جاهاى ديگر چاپ شده و آخرين چاپ
آن در مطبعه
فالسفه شيعه ،متن ،ص385 :
عرفان در صيداى لبنان به سال  1353هجرى اتفاق افتاده است.
كشف الفوائد فى شرح قواعد العقائد ،متن اين كتاب از خواجه طوسى است .اين كتاب از كتب ارزندهايست كه ضمن مجموعهاى
مركب از چند كتاب و رساله به سال  1311به چاپ رسيده است.
انوار الملكوت فى شرح الياقوت ،اصل كتاب تأليف ابو الحسن ابراهيم نوبختى و در علم كالم است.
نظم البراهين فى اصول الدهين.
معارج الفهم فى شرح النظم.
االبحاث المفيدة فى تحصيل العقيدة.
نهاية المرام فى علم الكالم.
القواعد و المقاصد فى المنطق الطبيعى و االلهى.
المباحث السنية فى المعارضات النصيرية ،در اين كتاب موارد اختالفنظر خود را با خواجه نصير الدهين طوسى نوشته است.
االسرار الخفية فى العلوم العقلية.

كتاب المقاومات فى مناقشة الفالسفة القدماء.
حل المشكالت من كتاب التلويحات ،كتاب تلويحات تأليف سهروردى است.
ايضاح التلبيس من كالم الرئيس ،و از نام كتاب معلوم است كه عالمه حلى در اين كتاب به بررسى آراء ابن سينا پرداخته و با آن
به معارضه برخاسته است.
الدر المكنون فى علم القانون ،در منطق.
القواعد الجلية فى شرح الرسالة الشمسية ،در منطق.
الجوهر النضير فى شرح التجريد ،در منطق ،كه چاپ شده است.
كشف الخطإ من كتاب الشفاء ،كتاب شفا از ابن سينا و در فلسفه است.
مقصد الواصلين فى اصول الدهين.
تسليك النفس الى حظيرة القدس ،و اين دو كتاب اخير در علم كالم است.
مراصد التوفيق و مقاصد التحقيق ،در منطق و الهيات و طبيعيات.
المحاكمات بين شراح االشارات ،از ابن سينا در فلسفه.
نهج الحق و كشف الصدق ،در كالم كه «فضل بن روزبهان اشعرى كتابى به صورت حاشيه به نام ابطال الباطل در رد آن نوشته
ّللا مرعشى شوشترى معروف به قاضى شوشترى ردى به صورت حاشيه بر رد روزبهان نوشته است اصل،
است ،و سيد نور ه
كتاب با دو حاشيه آن يكجا چاپ شده است .همين كتاب نهج الحق عالمه را شيخ محمد حسن مظفر نجفى در
فالسفه شيعه ،متن ،ص386 :
كتابى به نام دالئل الصدق شرح كرده و به طرزى نيك به سال  1371چاپ شده است .اين شرح از بهترين كتابها و مفيدترين و
جامعترين تأليفات در اين زمينه است.
نهج الكرامة فى االمامة كه ابن تيميه بر آن ردى نوشته است.
استقصاء النظر فى القضاء و القدر ،كه اخيرا در نجف اشرف چاپ شده است.
كتاب االلفين فى االمامة ،كه در ايران چاپ شده است .عالمه در اين كتاب بر آن بود كه دو هزار دليل عقلى و نقلى بر اثبات
امامت اقامه كند ولى به تكميل آن توفيق نيافت و هزار و اندى دليل را در اين كتاب گردآورى كرد.
ّللا سيورى حلى اسدى،
الباب الحادى عشر ،در كالم ،اين كتاب را جمعى شرح كردهاند .يكى از شارحان اين كتاب مقداد بن عبد ه
فقيه متكلم است كه شرح او با اصل كتاب هر دو يكجا به چاپ رسيده است.
نهج المسترشدين الى اصول الدهين ،اين كتاب را نيز فاضل ،مقداد سيورى شرح كرده است و به سال  792هجرى شرح مزبور
را به پايان رسانده است.
مبادى الوصول فى علم االصول ،اين كتاب را نيز مقداد حلى شرح كرده است.
رسالة فى بطالن الجبر.
رسالة فى خلق االعمال.

رسالة فى واجب االعتقاد ،نسخهاى از اين كتاب ضمن شرحى -كه شارح آن معلوم نيست -باقى مانده است .اين نسخه خطى قديمى
و ناتمام است.
ايضاح المقاصد من حكمة عين القواعد.
نهج العرفان فى علم الميزان.
كتاب التناسب بين االشعرية و السوفسطائية.
برخى از كتابهاى عالمه در تفسير و رجال و ادبيات عبارتند از:
بسط الكافية ،مختصرى از شرح كافيه در نحو است كه اصل آن تأليف ابن حاجب و شرح آن از شيخ رضى است.
المطالب العلية فى العلم العربية.
النهج الوضاح فى االحاديث الصحاح.
خالصة االقوال فى معرفة احوال الرجال.
مختصر شرح نهج البالغة.
ايضاح االشباه فى احوال الرواة ،اين كتاب بزرگى است كه در خالصه از آن ياد كرده است.
منهاج الصالح فى اختصار المصباح ،كه مختصرى از كتاب مصباح المتهجد تأليف
فالسفه شيعه ،متن ،ص387 :
شيخ ابو جعفر طوسى متوفى به سال  460هجرى است.
الدر و المرجان فى االحاديث الصحاح و الحسان.
نهج االيمان فى تفسير القرآن ،در اين كتاب كشاف زمخشرى و تبيان شيخ طوسى را مختصر كرده است.
السر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز.
كشف اليقين فى فضائل امير المؤمنين.
و از آثار او كتابى است در موسيقى كه استاد رحيمزاده در كتاب فارسى خود به نام ابو على سينا از آن ياد كرده و على بصرى
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آن را ترجمه كرده است.
عالمه عالوه بر آنچه گذشت كتب و رسائل متعدد ديگرى هم دارد.
على بن جمشيد نورى مازندرانى؟ 1246 -ه ق
از مشاهير علماى فلسفه و كالم و فقه و غيره بود كه در سال  1246هجرى درگذشت و در نجف اشرف به خاك سپرده شد.
وى در مازندران و قزوين و اصفهان تحصيل كرد و در فلسفه و كالم از شاگردان آقا محمد بيدآبادى و ميرزا ابو القاسم مدرس
اصفهانى بود
 - 807كتاب ابو على سينا ،ترجمه على بصرى ،ص  ،45در شرح حال عالمه از كتابهاى :منتهى المقال ،ص  106 -105و امل اَلمل،
قسمت دوم ،ص  41 -40و سفينة البحار ،ج  ،1ص  735 -724و دالئل الصدق ،ج  ،1ص  322و الذريعة (،يازده جلد چاپشده آن)
استفاده كردهايم.

[آثار]
و از خود حواشى و شروحى بهجا گذاشته است ،از جمله :تفسير سوره توحيد كه تفسير بزرگى است ،كتاب رد بر فادرى
مسيحى 808،و حاشية بر الشواهد الربوبية ،تأليف مال صدراى شيرازى ،كه در حاشيه شواهد الربوبية به چاپ رسيده است؛ حاشيه
بر اسفار صدر المتألهين (مال صدراى شيرازى) كه آن نيز در حاشيه اسفار چاپ سال  1378به چاپ رسيده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص388 :
عمرانى على بن احمد عمرانى موصلى؟ 344 -ه ق
از فضالى موصل بود و به دانستن رياضيات ،اعم از حساب و جبر و هندسه ،شهرت داشت همچنانكه به علوم فلك و نجوم هم
مشهور بود .هم النديم و هم قفطى ترجمه او را بهطور ناقص آوردهاند .مثال قفطى مىگويد« :او دانشمند و عالم به حساب و
هندسه و مردى فاضل بود و كتاب جمع مىكرد ،و مردم از جاهاى دور براى استفاده از آن كتابها به نزد او مىرفتند و طالب
علم از راههاى دور به قصد تحصيل و تعلم به حضور او مىرسيدند».
سيد بن طاوس او را در عداد علماى نجوم شيعه شمرده است.
[آثار]
از آثار او فقط دو كتاب شناخته شده است ،نخست كتاب شرح جبر و مقابله ابو كامل شجاع بن اسلم حاسب مصرى كه نزد علماى
رياضى در قرون چهارم و پنجم هجرى معروف و بين دانشمندان متداول بود و از اين كتاب استفاده مىكردند و در دروس
رياضى خود بر آن اعتماد مىنمودند ،و ديگرى كتاب اختيارات اوست .چند كتاب ديگر نيز در نجوم و علوم وابسته به نجوم
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دارد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص389 :
غ
غياث الدهين جمشيد كاشانى جمشيد بن مسعود بن محمود بن محمد كاشانى؟832 -؟ ه ق
از بزرگترين دانشمندانى است كه در قرن نهم هجرى در حكمت و رياضيات و فلك و نجوم و علوم ديگر اشتهار يافت .والدت او
ظاهرا در قرن چهاردهم ميالدى در شهر كاشان ايران اتفاق افتاده است و مدتى در آن شهر اقامت مىكرد و سپس به جايى ديگر
كوچ كرد ،و پس از آن به دعوت الغ بيگ شيعى كه به نام معين الدهين سلطان شاه حكومت مىكرد رهسپار سمرقند شد.
بيشتر آثار خود را كه موجب و سبب معروفيت او شد همانجا برشته تحرير درآورد.
مؤلفان در تاريخ وفات او اختالف دارند ،برخى وفات او را در حدود سال  1424ميالدى و برخى در حدود سال  1436ميالدى
مىدانند.
استاد طوقان را عقيده بر اينست كه وفات او بايد در قرن پانزدهم ميالدى در سمرقند بعد از سال  1421ميالدى اتفاق افتاده باشد
و اين همان سالى است كه رصدخانه سمرقند در آن ايجاد گرديد.
ولى تهرانى صاحب الذريعة با تأكيد مىگويد كه وفات كاشانى در سال  832هجرى بوده و او را در عداد مصنفان شيعه ياد كرده
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و از او به عنوان حكيم و رياضيدان و منجم مطلع و برجسته نام برده است.
با آنكه كاشانى در باب رصد و زيج و در رياضيات شهرت بسيارى داشت و موقعيت
فالسفه شيعه ،متن ،ص390 :

 - 808روضات الجنات ،ص  417و الذريعة ،ج  5زير عنوان حاشيهها.
 -- 809فهرست النديم ،ص  394و اخبار الحكماء ،ص  157 -156و تراث العرب العلمى ،ص  222و الذريعة ،ج  ،11ص 43
 - 810الذريعة ،ج  ،1ص 72

علمى او قابل تقدير و ستايش بوده ،باز در عين حال در كتابهاى تراجم و تاريخ حق او به خوبى ادا نشده بلكه نسبت به او نيز مثل
بسيارى از متفكران برجسته ديگر كمتوجهى شده است.
كاشانى از دانشمندانى است كه الغ بيگ را تشويق كرد و توجه او را به رياضيات و فلكشناسى معطوف داشت.
وى يكى از آن سه نفرى است كه به كوششهاى خود در زمينههاى رياضى و فلكى شهرت يافتهاند و عبارت بودند از:
غياث الدهين كاشانى ،صالح الدهين موسى ،معروف به قاضىزاده رومى و على قوشچى ،كه هر سه در رصدخانه سمرقند كار
مىكردند و بنا به خواهش الغ بيگ به امور مربوط به رصدخانه و زيج پرداختند؛ ولى گفتهاند كه غياث الدهين كاشانى در همان
اوقات كه تازه رصدخانه بنا شده بود وفات كرد و قاضىزاده رومى هم پيش از اتمام رصدخانه بمرد و به فرمان الغ بيگ ،على
قوشچى مأمور تكميل اين كار شد.
اين رصدخانه (رصدخانه سمرقند) يكى از عجايب زمان خود بود چون از عظيمترين ابزارها گرفته تا دقيقترين آالت را در آنجا
فراهم آورده بودند.
كاشانى در هيئت نيز شهرت داشت و كسوفهايى را كه در سالهاى  809و  810و  811هجرى اتفاق افتاد همو رصدگيرى كرده
بود.
[آثار]
او را تأليفاتى به فارسى و عربى است .برخى از تأليفات فارسى او عبارتند از:
كتاب زيج خاقانى در تكميل ايلخانى ،كه در اين كتاب زيج ايلخانى تأليف خواجه طوسى را تصحيح كرده است و در زيج خاقانى
در جدولهاى نجومى كه رصدكنندگان در مراغه تحت نظر خواجه طوسى فراهم كرده بودند دقتهايى به عمل آورده است .به
عالوه براهين رياضى و داليل فلكى را كه در زيجهاى پيشين سابقه نداشت در يكجا گرد آورده و به الغ بيگ اهدا كرده است.
جام جمشيد ،كه تهرانى در الذريعة از آن ياد كرده است.
برخى از مؤلفات او به عربى عبارتند از:
االبعاد و االجرام ،كه تهرانى آن را در الذريعة نام برده و اولش چنين است« :الحمد هّلل الذى رفع السماء بغير عمد  .»....نسخهاى
از اين كتاب در بين كتابهاى موقوفه بر مدرسه فاضل خان در مشهد ،خراسان موجود است كه در سال  859هجرى يعنى كمى
پس از وفات مؤلف آن ،نوشته شده است.
زيج التسهيالت كه تهرانى در الذريعة از آن نام برده است.
نزهة الحدائق ،تهرانى و طوقان هر دو از اين كتاب نام بردهاند و موضوع آن بحث در كيفيت استعمال و به كار بردن يكى از
ابزارهاى رصدى است كه آن را طبق المناطق
فالسفه شيعه ،متن ،ص391 :
مىناميدند ،اين كتاب را براى رصدخانه سمرقند نوشت و گويند كه با همان وسيله و ابزار مىتوانستند تقويم سيارات و عرض
آنها ،همچنين دورى سيارات را در حال كسوف و خسوف تشخيص دهند و از ديگر امور مربوط به كسوف و خسوف آگاهى
يابند.
رسالة سلم السماء ،كه در آن از ابعاد اجرام سخن رفته و بحث شده است.
رسالة المحيطية ،تهرانى و طوقان هر دو از اين كتاب ياد كردهاند و در اين رساله از كيفيت تعيين نسبت محيط دائره به قطر
بحث شده است.

طوقان از اسميت چنين آورده است كه اين نسبت به درجهاى نزديك به واقع است كه هيچكس پيش از او آن را بيان نداشته است.
همچنين اسميت اعتراف مىكند كه مسلمانان در عصر كاشانى بر اروپاييان در اتخاذ و عمل به روش اعشارى پيشى داشتند و
بهطور كامل بر كسور اعشارى آگاه بودند.
رسالة الجيب و الوتر در هندسه ،مؤلف در كتاب خود مفتاح الحساب گويد :اين كار بر پيشينيان مشكل بود ،به طورى كه صاحب
المجسطى گفته است راهى براى دانستن آن در دست نيست.
مفتاح الحساب ،تهرانى و طوقان از اين كتاب نام بردهاند و طوقان كتاب مفتاح الحساب را از مهمترين كتابهاى كاشانى مىداند
زيرا در اين كتاب به حل برخى از مسائل حسابى و اكتشافاتى جديد در اين زمينه نايل آمده است و صالح زكى صاحب آثار باقيه
اين كتاب را آخرين كتاب مبسوطى مىداند كه توسط رياضيدانان شرقى نوشته شده است و صاحب كشف الظنون در مورد آن
گفته است كه مؤلف از راه قوانين حسابى به مرحله نهايى و حقيقى اعمال هندسى دستيافت .اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و پنج
مقاله است ،مقاله اول در حساب صحيح ،مقاله دوم در حساب كسرى ،مقاله سوم در حساب منجمان ،مقاله چهارم در مساحت و
مقاله پنجم در استخراج مجهوالت است و اين كتاب مفيدى است كه با اين عبارت آغاز مىشود« :الحمد هّلل توحد بابداع اَلحاد
 .»...اين كتاب را براى الغ بيگ تأليف كرد و سپس آن را مختصر كرد و تلخيص المفتاح ناميد .برخى از دانشمندان همين كتاب
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تلخيص را شرح كردهاند.
استخراج حبيب درجة واحدة كه در ذيل مفتاح الحساب و با شرح قاضىزاده رومى برچغمينى به سال  1360هجرى قمرى در
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تهران به چاپ رسيده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص392 :
غياث الدهين منصور شيرازى امير منصور بن صدر الدهين شيرازى حسينى دشتكى معروف به «غياث الحكماء»؟ 948 -ه ق
متوفى به سال  948هجرى در شيراز از علمايى بود كه در قرن دهم هجرى ظهور كرد ،و به فلسفه و كالم و منطق و فلك و
رياضيات و غيره شهرت يافت و از كسانى بود كه آثار گرانقدرى از خود بهجا گذارده است و تأليفات متعددى در انواع معرفت
دارد .جنبه عرفانى و اشراقى در افكار او نفوذ داشت ،چنانكه از نام كتابهاى او مىتوان اين نكته را استنباط كرد .بين او و دوانى
در حضور پدرش امير صدر الدهين مناظرات فراوانى درگرفت ،كه نتيجهاش اين شد كه بيشتر تأليفات دوانى را مورد انتقاد قرار
داد ،همچنين ميان او و محقق كركى عاملى على بن عبد العالى 813،مناظراتى روى داد و در نتيجه نقارى ميان آن دو پديد آمد و
همين سبب شد كه از منصب صدارت در دولت شاهطهماسب صفوى ،كه از محقق كركى تأييد مىكرد ،كنارهگيرى كند.
از شاگردان مشهور او ،وجيه الدهين سليمان قارى فارسى است.
[تأليفات]
بيشتر تأليفات او در فلسفه و كالم است .و از جمله آنها است:
حجة الكالم ،كه قسمتى از آنكه در معاد است به دست آمده ،و در آن كتاب به غزالى فراوان تاخته است.
كتاب المحاكمات ،كه داورى بين حاشيه پدرش صدر الدهين و حاشيه دوانى بر شرح تجريد است.
كتاب محاكمات ،بين حاشيه پدرش و حاشيه دوانى بر شرح مطالع.
كتاب شرح هياكل النور ،كه آن را به نام اشراق هياكل النور ،ناميده است.
شرح رسالهاى از پدرش در اثبات واجب.
كتاب تعديل الميزان ،در منطق.
 - 811كشف الظنون ،ج  ،2ص  .479در اين ترجمه بر نوشته استاد طوقان در كتاب پرارزش خود تراث العرب العلمى ،صص ،404 ،402
 408 ،406اعتماد كرده و به الذريعة ،ج  ،1ص  72نيز رجوع كردهام.
 - 812الذريعة ،ج  ،1ص 21
 - 813كركى عاملى از مبرزين فقهاى اماميه است كه در سال  940هجرى وفات كرد .تأليفاتى دارد كه از جمله نفحات الالهوت و جامع
المقاصد است كه مشهورترين تأليف فقهى اوست.

اللوامع و المعارج در هيئت و فلك ،كه آن را در اوايل جوانى تأليف كرده است.
كتاب التجريد ،در حكمت.
كتاب معالم الشفاء ،در طب كه آن را مختصر كرده و نامش را الشافية گذاشت.
كتاب السفير در هيئت.
فالسفه شيعه ،متن ،ص393 :
حاشيه بر الهيات شفاء ابن سينا ،در حكمت.
حاشيه بر شرح اشارات ،در حكمت و فلسفه.
حاشيه بر شرح حكمة العين.
كتابى در رد بر حاشيه دوانى بر شمسيه منطق.
رد بر حاشيه دوانى بر تهذيب.
رد بر انموذج العلوم.
رد بر رساله الزوراء ،كه اصل هر سه كتاب از تأليفات دوانى است.
المنصورى ،در اخالق.
رسالة فى تحقيق الجهات.
رسالة المشارق فى اثبات الواجب.
حاشيهاى بر اوايل كشاف.
تفسير سورة هل اتى.
كتاب مثاالت العارفين ،در تصوف.
كتاب ديگرى در تصوف و اخالق كه به نام شرف الدهين على نوشته است.
رسالة قانون السلطنه.
كتاب رياض الرضوان ،شايد در عرفان و اخالق باشد.
االساس ،در هندسه.
او عالوه از اين مراتب در فنون ادعيه و طلسمات هم مهارت داشت و حكايتى در اين زمينه دارد كه آن را خوانسارى 814نقل
كرده است .همچنانكه تمايل عرفانى او را كه در آن زمان رونقى داشت ،از عناوين تأليفات او مىتوان فهميد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص395 :
ف
 - 814روضات الجنات ،ج  ،3ص  130و الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص 133

فارابى ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ ملقب به معلم ثانى و مشهور به ابو نصر فارابى حدود  339 -259ه ق
ابو نصر ،متولد فاراب از شهرهاى ترك در سرزمين خراسان بود و به سال  339ه 950 /م.
نزد سيف الدوله على بن حمدان در خالفت الراضى و المقتدر عباسى در دمشق وفات كرد و سن او از هشتاد سال تجاوز مىكرد،
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و بنابراين والدت او تقريبا در سال  259هجرى بوده است.
فارابى موقعيت و مقام شامخى بين متفكران و فالسفه داشته است ،و شارحان حال و تذكرهنويسان را بر آن داشته كه او را
بزرگترين فيلسوف مسلمانان يا فيلسوف بالمعارض مسلمانان معرفى كرده و نوشتهاند كه او حقيقتا فيلسوف مسلمانان بوده است
و او را معلم دوم خواندهاند ،و مقصودشان اين بوده است كه ارسطو معلم اول و فارابى معلم دوم است.
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فارابى را مؤسس اول فلسفه به معناى حقيقى آن دانستهاند .او براى فلسفه زندگى كرد و در آن اثر بسيارى گذاشت و قدرت خود
را در راه آن صرف كرد و براى سير كردن اشتهاى خود در فلسفه از همه چيز امور دنيا گذشت .گول مظاهر جذاب دنيا را
نخورد و از لذايذ و ملذات دنيا چشم پوشيد و در بين فالسفه اسالم ازهرجهت بىنظير بود.
فارابى از لحاظ موقعيت ساالر كاروان اسالمى در فرهنگ و فلسفه و دانش به شمار آمده است و تأليفات او راه را هموار كرد تا
امثال ابن سينا و ابن رشد پا به عرصه ظهور
فالسفه شيعه ،متن ،ص396 :
بگذارند ،و وجود او سرمشق و مظهر حكماى شرق و غرب بود ،چراغى بود كه نور و شعاعش آنها را در روشنايى دانش
رهبرى نمود و برطبق راهنماييهاى او به راه افتادند.
مستشرقين و مورخين در اروپا و امريكا بر فلسفه فارابى آگاه شدند و آن را مورد بررسى و مطالعه قرار دادند و تحت تأثير
فلسفه او قرار گرفته گفتند« :فارابى مؤسس فلسفه در عصر خود و پيشآهنگ آن و مرجع و مورد اعتماد بوده است».
اين شخصيت دىفو را بر آن داشت كه بگويد« :فارابى شخصيت نيرومند و واقعا شگفتى بود و به نظر من جاذبيت او عظيمتر و
شگفت انگيزى او بيشتر از ابن سينا بوده است ،زيرا روح او تراوش و جنبش و جوشش زيادترى داشت و نفس او گرمتر و
مهيجتر بود.
جوشش فكرى او به جوشش فكرى هنرمندان مىمانست؛ او را منطق قاطع فاضالنه متمايزى بود و اسلوب او از مزيت ايجاز و
ژرفا بهره داشت».
در زمينه افكار ژرف فارابى ،ماسينيون تصريح مىكند« .فارابى بافهمترين فالسفه اسالم و مطلعتر از همه در علوم قديمى بوده
است .فقط او در علوم قديمه فيلسوف و آگاهى محقق بوده است.
فارابى نخستين دانشمندى است كه منطق صورى يونانى را بهطور كامل و منظم به عربها انتقال داده است وى ارسطو را مرد
فوقالعادهاى مىدانست و بههمين جهت كتابهاى منطق او را شرح كرد و بر آنها حاشيه نوشت و مشكالت آن را روشن ساخت و
اسرار آن را كشف و آنها را ساده و آسان كرد ،و آنچه را كه مورد احتياج بود در كتابهاى خوشعبارت با اشارات لطيف
جمعآورى ،و نكاتى را كه كندى از آنها غافل مانده بود ،از لحاظ تحليل و تجزيه ،همه را بيان كرد.
فارابى نخستين فرد از اسالميان است كه عنايت مخصوص به قانون تناقض داشته است.
مقصود قانونى است كه از عقل با اعمال آن صدق يا كذب يك قضيه را معلوم مىسازد».
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شايد فارابى نخستين فيلسوفى باشد كه تصور واجب و ممكن به جاى حادث و قديم به فكرش خطور كرده است.
اوست كه موجود را به واجب الوجود و ممكن الوجود تقسيم كرد و گفت كه غير از اين دو قسم از وجود قسمى ديگر نبوده و
نيست و چون هر ممكن الوجودى را ناگزير بايد علت مقدمى بر آن به حيز وجود آورد ،با توجه به اينكه ممكن نيست علتها
 -- 815عيون االنباء ،ص  224 -223و تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص  200 -199با حاشيهاش.
 - 816تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص  ،192پابرگ
 - 817تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 205

به طور تسلسل يا دور الى غير النهايه باشند ،پس ناچاريم به وجود موجودى واجب الوجود معتقد شويم كه وجود او را علتى
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نباشد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص397 :
چون فارابى وجود خود را منحصرا وقف حق كرد و خالصانه به دنبال حقيقت بود ،با حرارتى جدى صنعت نجوم را باطل خواند
و با بسيارى از دانشمندان زمان خود و كسانى كه پيش از او مىزيستند يا پس از او آمدند به مخالفت برخاست و در اين باب،
كتابى به نام النكت فيما يصح و ما ال يصح فى احكام النجوم نوشت .وى در اين كتاب فساد بطالن علم احكام نجوم را كه هر
پيشآمد و هر امر خارقالعادهاى را ناشى از تأثير ستارگان و قرانات آنها مىدانست ثابت كرده و مىگويد« :ممكن متغير است و
شناختن آن به صورت قطعى و يقينى صورتپذير نيست».
و مىگويد« :اينكه بعضى پنداربافان مىپندارند كه برخى ستارگان براى انسان جلب سعادت مىكنند و بعضى از آنها نحوست
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مىآورند خطايى بزرگ است .و گفته فيثاغورس را كه« :ستارگان را صداها باشد» مسخره مىكند.
اثر فارابى بر دانشمندان پس از خود در دو جا آشكار مىشود :يكى آنكه هيچ فكرى در فلسفه اسالمى نيست ،مگر آنكه ريشهاش
در فلسفه فارابى باشد؛ دوم آنكه فارابى اصرار داشت كه بين افالطون و ارسطو و در نتيجه چنانكه گفتهاند بين دين و فلسفه توافق
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ايجاد كند.
فارابى براى اثبات خالق از طرقى استفاده كرد كه فالسفه پس از او نيز تاكنون در اثبات صانع از همان روشها استفاده مىكنند و
هيچچيز بر آنها اضافه نكردهاند .راههاى مزبور از اين قرار است:
 -1طريقه حكماى طبيعى كه براى پىبردن به آفريننده طبيعت به تأمل و تعمق در طبيعت مىپردازند ،و اين پىبردن از فعل به
فاعل است كه آن را طريقه انى يعنى انتقال از مسبب به سبب ناميدهاند و خالصهاش اين است كه از آيات و آثار و نشانههاى
موجود ،علم به مؤثر و صانع آنها پيدا مىكنند ،و از اين روش در آيات كريمه قرآن استفاده شده است.
چنانكه مىفرمايد:
ق َو فِي أ َ ْنفُ ِس ِه ْم َحتاى َيت َ َبيانَ لَ ُه ْم أَناهُ ْال َحق
َ
سنُ ِري ِه ْم آياتِنا فِي ْاَلفا ِ
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بزودى نشانههاى خود را در همه جا و در خود آنها ،به آنها نشان و ارائه مىدهيم تا بر آنها واضح و مبين شود كه او حق است.
و آيات شريفه:
ْص ُرونَ
َو فِي ْاْل َ ْر ِ
ض آياتٌ ل ِْل ُمو ِقنِينَ َو فِي أ َ ْنفُ ِس ُك ْم أ َ فَال تُب ِ
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در زمين نشانههاى كافى براى يقينكنندگان هست ،و در وجود خودتان هم هست مگر نمىبينيد؟
فالسفه شيعه ،متن ،ص398 :
فارابى مىگويد :كسى كه از اين راه مى خواهد پى به خالق ببرد ،در معرض آنست كه مطلب بر او مشتبه شود و به معرفت خالق
نرسد ،يا نتواند به خوبى حقيقت را بشناسد زيرا حواس ظاهره انسانى گاهى فريب مىخورند.
 -2طريقه حكماى الهى است و اين طريقه به نظر حكما بيشتر از روش اول مورد وثوق و اعتماد است ،و اين طريقه را فارابى
بر ساير طرق خداشناسى ترجيح مىداد .و برگشت اين دليل به قبول «عالم هستى محض» است ،به اين معنى اگر وجود را ،من
حيث الوجود ،مورد نظر قرار دهيم دو صورت بيشتر نخواهيم يافت ،يا آن را واجب مىبينيم يعنى فرض عدمش محال است ،يا
آن را ممكن مىيابيم ،يعنى فرض عدمش الزاما محال نيست ،و اين ممكن كه وجود او از ذات خودش نيست وجود و عدمش
 - 818همان كتاب ،ص 208
 - 819الفارابيان ،ص 21
 - 820الفارابيان ،ص 12
 - 821سوره فصلت53 ،
 - 822سوره ذاريات 20 ،و 21

يكسان به نظر مىآيد و ناچار وجود و پيدا شدنش به وسيله امر ديگر خواهد بود ،ولى ممكن نيست كه سلسله علل و معلولها تا
بىنهايت ادامه يابد زيرا در آن صورت ممكنى پيدا نمىشد ،پس باالخره بايد به چيزى منتهى شود كه ذاتا واجب الوجود باشد ،و
آن همان «مبدأ اول» است كه علت همه ممكنات است 823.اين راه در نظر حكماى الهى طريقهاى است محكمتر از طريقه اول،
زيرا به عقل و نظر عقل درباره وجود مستند نيست ،چنانكه آيه كريمه مىفرمايد:
ش ِهي ٌد.
يء َ
على ُك هِل َ
أ َ َو لَ ْم يَ ْكفِ بِ َربهِكَ أَناهُ َ
ش ْ
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آيا اين بس نيست پروردگارت را كه او بر هر چيزى گواه است.
طريقه سوم -هريك از اشياء حادث يا ممكن را ماهيت و حقيقتى است ،مثل انسانيت در انسان؛ و هريك از آنها را نيز هويت يا
وجود متعين قابل اشارهاى است كه به آن وسيله از ديگر ممكنات متمايز مىشود ،و چون ماهيت داخل در هويت نيست ،و هويت
هم داخل در ماهيت نخواهد بود (يعنى مغاير هم هستند) ،و از طرفى وجود متعين ناشى از ماهيت ذات خود نيست -و گرنه
هيچگاه ممكن ،ممكن نبود -پس ناچار بايد وجود در هر چيزى كه وجود متعين يا هويتش مغاير ماهيتش باشد ،معلول غير خود
باشد ،و چون تسلسل عليت و معلوليت محال است ،پس ناچار به نخستين مبدا كه ماهيتش با هويتش مغايرت ندارد منتهى خواهد
شد يعنى ناچار بايد منتهى به موجودى شود كه واجب الوجود بالذات باشد 825.اين بود
فالسفه شيعه ،متن ،ص399 :
روشهايى كه فارابى به آنها اشاره كرده و حكماى الهى بعد از او همانها را ،بدون آنكه در اصل اين روشها تغيير و تبديلى بدهند،
بكار بردهاند.
چنين به نظر مىرسد كه فارابى از فالسفه طرفدار شيمى قديم يعنى تبديل فلزات پست به طال و نقره بوده همچنانكه جابر بن
حيان و ابو بكر رازى نيز معتقد بدان بودند .زيرا رسالهاى به عنوان رسالة فى وجوب الكيمياء و الرد على مبطليها در اين باب
تأليف كرده است .فارابى در اين قسمت اينطور فرض كرده است كه يك هيوالى اوالى واحدى وجود دارد كه همه اجسام در آن
826
مشتركند .مثال در صفحه نهم كتاب خود به نام عيون المسائل مىگويد« :عناصر چهارگانه در يك ماده باهم اشتراك دارند».
فارابى درباره روابط اجتماعى نيز سخن گفته و از جمله آن روابط است :ايمان ،هم پيمان شدن ،قرارداد بستن ،و تعهد هر انسانى
به هر چيزى كه از طرف خود مىبخشد و در آن بر ديگران صدمهاى نمىرساند .اين نوع همقسم شدن و معاهده بستن شبيه به
معاهدات و قراردادهاى افراد است كه روسو درباره آن ،در كتاب قرارداد اجتماعى بحث كرده است.
فارابى قسمتى از روابط اجتماعى را چنين تشريح كرده است :تشابه در خلقت و خصايص طبيعى ،اشتراك در زبان و لغت،
اشتراك در منزل ،اشتراك در شهرها و مسكن ،اشتراك در محيط ،همه اينها رابطه عدالتند .فارابى اين مراتب را (بدون بحث و
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ترديد يا خرافى وانمودن آنها) بيان كرده است.
فارابى نخستين كسى است كه در گردآورى علوم عنايت خاص داشته است ،و اين امر در كتاب احصاء العلوم او جلوهگر است ،و
ازاين رو فارابى اولين كسى است كه دائرةالمعارف تأليف كرده است و پيش از او كسى شناخته نشده است كه كليه معارف انسانى
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زمان خود را به رشته تحرير درآورده باشد.
امتياز فارابى ،چنانكه استاد عقاد گفته است ،در بين فالسفه اسالم به اين است كه در سياست از ناحيه فلسفى خالص وارد بحث
شده است .افكار سياسى در نظامات دولتى ،فرض نمونه اعال در حكومت ،نوشتن موازين اخالقى و مقياسهاى سياسى ،تعيين
هدف و نتيجهاى كه از وجود حاكم و محكوم بايد منظور باشد ،و انتقاد از جامعهاى كه به طرف شرور و
فالسفه شيعه ،متن ،ص400 :

 - 823به عبارت سادهتر بايد گفت هر موجودى البتهه سبب و علتى براى وجود خود الزم دارد ،آن علت هم البتهه علتى دارد و اين سلسله علتها
و معلولها باالخره بايد به علتى برسد كه علت وجوديش در ذات خودش بوده و علت وجودى خارج از خود نداشته باشد و گرنه تسلسل پيش
مى آيد و آن محال است .بنابراين بايد موجودات قبل از آن علت اخير را ممكن ،و علت اخير را واجب الوجود دانست -.م.
 - 824سوره فصلت ،ذيل آيه 53
 - 825تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 195 -194
 - 826تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص  214و پابرگ آن.
 - 827الخالدون العرب ،ص 85 -84
 - 828الخالدون العرب ،ص 85

مفاسد كشانده شده يا كشيده مى شود از جمله امورى است كه فارابى ،از ميان فالسفه ،منحصرا وارد بحث در آنها شده و نشان
مىدهد كه قدرت ذاتى و شخصى و استقالل رأى او در چه حدود و تا چه پايه بوده است .كتاب آراء اهل المدينة الفاضلة او
مشتمل بر روش فلسفى او در كليه جهات است .آراء او درباره الهيات و نفس انسانى و قواى متعدد انسان و اخالق و سياست
است 829.هنگامى كه فارابى طرح و نقشه مدينه فاضله خود را بيان مىكند ،و نظامات مدينه فاضله خود را به تمام آن امور
مربوط مى سازد ،يك نقطه معين و يك هدف و منظور از بيانات او نمودار است ،و آن توجه و ميل او به حفظ مقررات اسالمى
خاصه مذهب شيعه است.
همين امر در شرايط و صفات و حدودى كه براى رئيس مدينه فاضله خود ترسيم مىكند ،بخوبى هويدا و روشن است و موضوع
قابل توجه اين است كه مدينه فاضله خود را تشبيه به يك جسم زنده مىكند -همان گونه كه علماى اجتماع امروز ،جامعه را به يك
830
جسم زنده تشبيه مىكنند.
متأسفانه در مورد اين عالم بزرگ نيز حسد و دشمنيها اعمال شده و بر او حملهها كرده و او را متهم به زندقه و خروج از دين
كردهاند و به او نسبت دادهاند كه منكر معاد و معتقد به قدم عالم بوده و نسبتهاى نارواى ديگرى از اين قبيل به او دادهاند.
سيد صدر در كتاب خود النصوص عقيدهاى برخالف آنچه دربارهاش گفتهاند دارد و مىگويد كتابهاى فارابى كه در مطالب آنها
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تصور انكار معاد يا قدم عالم شده ،ترجمه و نقل بوده است ،و نشاندهنده افكار حقيقى او نيست.
آراء فارابى صريح در حدوث عالم است و اينكه از نبود به صورت بود درآمده است ،چنانكه در قسمت آراء او خواهد آمد.
زندگانى فارابى
زندگى فارابى از هر سو با ابهام و تاريكى همراه است و كتابهاى ترجمه و شرح حال چندان به اخبار او عنايتى نكردهاند .مثال
مراحل اوليه زندگى او در قسمت تعلم و تحصيل يا تفصيل چگونگى زندگانى او غير معلوم و بر ما مجهول است و تا امروز
همچنان نامعلوم مانده است.
مترجمان او همين اندازه نوشتهاند كه او در وسيج قريه كوچكى از دهات فاراب ،يكى از شهرهاى تركستان در ماوراءالنهر به
دنيا آمده است ،ولى تاريخ والدت او را ننوشتهاند .اما
فالسفه شيعه ،متن ،ص401 :
اما نوشتهاند كه پدرش فرماندهى نظامى و از خاندانى پارسى و ايرانى بوده است .از طرف ديگر متفقا معتقدند كه به سال 339
هجرى در دمشق در سن  80سالگى درگذشت و بنابراين تاريخ والدت او بهطور تقريب سال  259هجرى بوده است.
ابن ابى اصيبعه دو خبر متناقض در اين مورد نقل مىكند :نخست اينكه فارابى ،در آغاز كار ،نگهبان باغى در دمشق بود ،دوم
اينكه در اوايل عمر به قضاوت مشغول بود و چون به معارف ديگر آشنا شد قضاوت را ترك كرد و با تمام ميل به طرف معارف
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ديگر اقبال نمود.
بيشتر كسانى كه شرح حال او را نوشتهاند ،مىنويسند كه او مردى فقير و بىچيز و ضعيف الحال بوده ،به قسمى كه مطالعات
833
خود را در پرتو روشنايى چراغ شبگردها انجام مىداده است.
فارابى مدت زيادى در بغداد ماند ،علوم خود را در آنجا تحصيل كرد ،سپس در سال  330هجرى به حلب رفت و در پناه امير
سيف الدوله حمدانى ،كه قدر او را مىدانست و از او تجليل مىكرد و عطاهاى بسيار به او مىداد ،زندگى كرد ولى فارابى از
آنهمه عطاها چشم پوشيد و فقط روزانه به چهار درهم براى گذراندن زندگى خود اكتفا كرد.
ابن خلكان نقل مىكند كه فارابى در اواخر عمر خود در دوره سيف الدوله به تنهايى و دور از همهكس زندگى مىكرد و به
گوشهگيرى و انزوا مىپرداخت .و نيز مىگويد:
 - 829الخالدون العرب ،ص 83 -82
 - 830تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 221
 - 831تأسيس الشيعة العلوم االسالم ،ص 385
 - 832عيون االنباء ،ج  ،3ص 224 -223
 - 833عيون االنباء.

«فارابى در دوران اقامت خود در دمشق تنها در كنار جويبارها و در ميان بوستانها مىزيست» 834.و باالخره در دمشق در حال
سفر با سيف الدوله در سال  339ه 950 /م درگذشت .و سيف الدوله با  15نفر از خواص خود بر او نماز گزاردند.
ابن ابى اصيبعه او را اينگونه توصيف مىكند« :او -خدايش بيامرزد -فيلسوفى كامل و پيشوايى فاضل بود كه علم حكمت را
بهطور كامل و متقن مىدانست ،و در علوم رياضى تفوق يافته بود ،پاكدل و بسيار باهوش و ذكاوت بود و دور از مظاهر دنيا
زندگى مىكرد و از مال به مقدارى اكتفا كرده بود كه زندگى خود را در حال قناعت و سادگى با آن بگذراند ،به روش فالسفه
قديم زندگى مىكرد و اعتنايى به ظاهر و هيئت و خانه و كسب نداشت» 835.و در عين حال به شعر و ادبيات و لغت و فقه توجه
خاص داشت و به خود بسيار اعتماد داشت ولى مغرور نبود ،روزى از او پرسيدند شما دانشمندتر هستيد يا ارسطو جواب داد:
«اگر در دوره او بودم بزرگترين شاگرد او مىبودم».
از او نقل مىكنند كه گفته است« :سماع طبيعى» ارسطو را چهل مرتبه خواندم ولى
فالسفه شيعه ،متن ،ص402 :
فكر مىكنم بازهم بايد آن را مطالعه كنم 836.اما مدارك و مراجع او در فلسفه و فرهنگ ،هنوز هم مجهول است و از استادان او
فقط دو نفر از آنها را كه در حكمت و منطق استادش بودند مىشناسيم :يوحنا بن حيالن و ابو بشر متى بن يونس و نيز استاد او
در نحو ابو بكر بن سراج را مىشناسيم ،استاد اخير او به نوبه خود نزد شاگردش فارابى منطق مىخواند.
از شاگردان مشهور او ابو زكريا يحيى بن عدى منطقى است كه او خود يكى از مفسرين و مترجمين آثار يونان و از مبرزين آنها
بوده است و مشهور است كه كتابهاى ارسطو را ترجمه كرده است .و ديگر ابراهيم بن عدى است كه در حلب شاگرد او بود ،و
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فارابى شرح كتاب البرهان ارسطو را بر او امالء كرد.
آنچه به نظر مىرسد و از كتابهاى او پيداست ،فارابى با زبانهاى عربى و فارسى و تركى آشنايى كامل داشته و كتابهاى خود را
به عربى در نهايت زيبايى مىنوشته و از بالغت بهره كافى داشته است.
به فارابى نسبتهايى مىدهند كه شبيه به افسانه است ،مثال گفته شده است كه او به هفتاد زبان صحبت مىكرد! يا اينكه او در
موسيقى استاد بود و برترى و مهارت زايدالوصفى داشت و شهرت دارد كه به مجلس سيف الدوله وارد شد و آهنگ مخصوصى
نواخت كه تمام حاضران به خنده افتادند ،سپس آهنگ را تغيير داد همه بگريه درآمدند ،در مرتبه سوم آهنگى نواخت كه همگى به
خواب رفتند و خود از مجلس بيرون رفت 838.هر اندازه در ارزش اين افسانهها شك كنيم باز بدون شك عظمت شخصيت او را
مىرساند و مىفهماند تا چه درجه بين توده مردم شهرت داشته است و مواهب و نبوغ او را نشان مىدهد .گفتهاند آلتى در
موسيقى ساخت كه آهنگهاى بديعى از آن نواخته مىشد كه انفعاالت و احساسات درونى انسان را تحريك مىكرد 839.البتهه اين
اعمال از فارابى بعيد نبود ،زيرا او يك موسيقىدان و رياضيدان بود .او در علوم هندسه و فلك و مقاييس و موسيقى در حدود
هفتاد جلد كتاب نوشته است و چون در فن موسيقى و الحان هم ماهر بود ويژگيهايى در به كار بردن سازها داشت .تأليفات او در
موسيقى مرجع مهم در معرفت موسيقى قديم در تاريخ موسيقى و فن تهيه آالت موسيقى و قواعد ضرب و نواختن آهنگها قرار
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گرفت.
در تواريخ آمده است كه فارابى به بسيارى از پايتختها و شهرهاى بزرگ اسالمى رفته است و عالوه بر سرزمين خراسان كه
موطن او بود ،مدت زيادى در بغداد اقامت كرد و
فالسفه شيعه ،متن ،ص403 :
به كسب معارف و تكميل معلومات خود پرداخت و همچنين به دمشق و حلب مسافرت كرد و به سال  348هجرى به مصر
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رفت.

 - 834تاريخ ابن خلكان ،ج  ،2ص 102
 - 835عيون االنباء ،ج  ،3ص 224 -223
 - 836عيون االنباء ،ص 227
 - 837عيون االنباء ،ج  ،3ص 224 -223
 - 838تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص  196در( پابرگ) بنقل از ابن خلكان و بيهقى و شهرزورى.
 - 839عيون االنباء ،ج  ،3ص 224
 - 840الفارابيان ،ص 21
 - 841عيون االنباء ،ج  ،3ص 224

شيعه بودن فارابى
بيشتر كسانى كه شرح حال فارابى را نوشتهاند مؤكدا او را شيعهمذهب مىدانند .صدر ،در كتاب خود تأسيس الشيعة و سيد
خونسارى در روضات الجنات به تشيع او تصريح كردهاند.
و آقاى رحيمزاده صفوى در كتاب خود ابن سينا ،كه توسط على بصرى به عربى ترجمه شده است ،چنين آورده كه ابو نصر
فارابى شيعه بوده و مالزمت او را با سيف الدوله به اين علت مىداند كه هر دو شيعهمذهب بودند 842.و نيز فارابى به سيف الدوله
وصيت كرد كه به روش شيعيان بر جنازهاش نماز بخواند و كفن و دفنش كند 843.همچنين آوردهاند كه امير سيف الدوله لباس
صوفيان پوشيد و با برخى از خواص خود بر او نماز خواند 844.در كتابهاى تراجم نوشتهاند كه سيف الدوله با گروهى از نزديكان
خود بر او نماز گزارد 845.و اين مطلب عجيبى است كه فارابى سيف الدوله را وصى خود قرار داده تا بر جنازهاش نماز بخواند،
ولى سيف الدوله درزى متصوفه و بطور ناشناخته آنهم با چند نفر از خواص خود بر جنازهاش نماز خوانده باشد ،و اين عمل
داللت مخصوص دارد و باعث پرسشهايى مىشود :چرا سيف الدوله با لباس مبدل بر او نماز خواند؟ چرا فقط با چند نفر از
خواص خود نماز خواند؟ و بنظر مىرسد همان وصيت او كه به طريقه شيعه بر او نماز بخواند ،امير سيف الدوله را وادار كرده
بود كه احتياط كند و جنبه تحفظ را نگاه دارد ،زيرا در آن اوقات اختالفات گوناگون مذهبى محيط را آلوده ساخته بود ،و سيف
الدوله مىترسيد در صفوف سپاه او كه طوايف مختلف اسالمى ،اعم از شيعه و غير شيعه در آن بودند ،اختالف و تعصبى پيش
آيد .امير سيف الدوله حفظ ثغور اسالمى را در جوار همسايگى روميان به عهده داشت ،و خاصه كه در دمشق بود و دمشق
كانون تعصبات مذهبى شديد بشمار مىآمد .از طرف ديگر مىبينيم فارابى هنگامى كه صحبت از رئيس «مدينه فاضله» مىكند و
در حدود و صفات او را معين مىكند ،اوصافى براى او مىنويسد كه آن خصوصيات در طريقه تشيع مورد توجه است ،زيرا
شروط و حدود و اوصافى كه براى رئيس مدينه فاضله شمرده است همان اوصافى است كه امام از نظر شيعه امامى بايد متصف
بدان باشد .مثال مىگويد :رئيس مدينه فاضله بايد به مقتضاى طبيعت و
فالسفه شيعه ،متن ،ص404 :
فطرت شايسته مقامى باشد كه به او سپرده مىشود و ممكن است اين مقام براى هر انسانى اتفاق بيفتد 846.و مىگويد :وظيفه و
شغل كشوردارى رئيس مدينه فاضله بايد مقرون به وحى الهى باشد و آراء و افعال او در مدينه فاضله به وحى خدا باشد ،و اين
وحى به د و صورت يا به يكى از آن دو صورت ممكن است :اول آنكه تمام كارهايى كه بايد بشود به او وحى شود و مقدر هم
باشد ،دوم آنكه خودش آنها را به وسيله قوهاى كه از وحى به او مىرسد و وحىكنندهاش خداست استنباط كند و تمام شرايط و
خصوصياتى را كه براى اداره مدينه فاضله و بررسى آراء و اعمال فاضله است از اين دو راه به دست آورد ،يا قسمتى از آنها
را از طريق اول و قسمتى را از طريق دوم به دست آورد 847.اين مطالب را كه او براى رئيس مدينه فاضله الزم دانسته ،با
افكار شيعه همانندى دارد ،زيرا شيعه معتقد است كه هركس نمىتواند امام باشد .بلكه امام بايد كسى باشد كه خداوند او را به
كرامت خود مكرم داشته و او را به امامت برگزيده است ،اين اختصاص يا به وسيله تصريح از طرف رسول (ص) يا به وسيله
تصريحى است كه منشأش تصريح رسول اكرم (ص) است.
همچنين در مورد علم رئيس مدينه فاضله نيز با فكر شيعه امامى در باب علم امام هم توافق مىكند ،چون شيعه معتقد است كه علم
امام هم منتقل به علم رسول اكرم (ص) يا مستند به وحى الهى به واسطه رسول (ص) است.
اين يكى از آن دو صورت است كه فارابى در مورد كارهاى رئيس مدينه فاضله و آراء او در آن كتاب در نظر گرفته است.
فارابى صفات رئيس مدينه فاضله را كه بالطبع و بالفطره بايد در او باشد ،با آنچه كه شيعه در شرايط امام قايل است يكى دانسته
و اين نكته را در فصل مربوط به افكار و هدفهاى فارابى نقل كردهايم.
دكتر فروخ به اين نكته توجه كرده و مىگويد :فارابى براى رئيس مدينه فاضله خود شرايطى پيشنهاد كرده است كه با آنچه كه
شيعه در مورد امام قائلند قابل تطبيق است و ما را وادار مىكند كه بگوييم فارابى تنها تحت تأثير تعاليم اسالمى نبوده ،بلكه در
كتاب خود مدينه فاضله ،از مذهب شيعه هم متأثر شده است 848.و باز در جاى ديگر مىگويد« :بهطور واضح اثر امامت ،بنا بر

 - 842كتاب ابن سينا ،ص 40
 - 843همان كتاب ،ص 41
 - 844تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 198 -197
 - 845همان كتاب ،ص 198
 -- 846كتاب الفارابيان ،ص 29 -28
 - 847تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص  (222پابرگ).
 -- 848الفارابيان ،ص 29 -28

مذهب تشيع ،در صفات و خصالى كه فارابى در شخص رئيس مدينه فاضله قائل است ،مشاهده مىشود 849.عالوه بر اين فارابى
رئيس مدينه فاضله را به قلب و ساير مردم را به اعضاى خدمتگزار به قلب تشبيه كرده است و بيان و نظر او مطابق است با
آنچه هشام ابن الحكم در مناظرات خود با عمرو بن عبيد معتزلى در مورد امام تقرير كرده
فالسفه شيعه ،متن ،ص405 :
است 850.همين كار ،ما را در اين نظريه قاطع مىسازد كه فارابى همان راهى را مىپيمود كه شيعيان مىرفتند و مىروند؛ او
تمامى نظريات و آرائى را كه الزمه مذهب تشيع است قائل بوده است .چنانكه در بعضى از آراء كالمى و غير كالمى او
نشانههاى واضحى بهطور روشن بر تشيع او ديده مىشود ،چون هدف و تمايل او به مذهب تشيع بخوبى واضح است ،صاحب
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الذريعة او را در شمار مؤلفان شيعه آورده و تأليفات او را در كتاب خود الذريعة الى تصانيف الشيعة نام برده است.
فلسفه فارابى و افكار او
بسيار مشكل است تمايالت فارابى و روش و اسلوب او را در فلسفه بهطور كامل تعيين كنيم ،زيرا بيشتر تأليفات او مفقود شده و
آنچه باقى مانده نظرات و تمايالت او را بهطور صريح نمىرساند ،گرچه كتاب فصوص الحكم او را ،نمودار كاملى از آراء
فارابى دانستهاند ،چون در اين كتاب از هرچه به او نسبت دادهاند (درباره نظريه عقول ،و قدم ماده از حيث زمان ،و چيزهاى
ديگر ،از موضوعاتى كه در كتابهاى ديگر نوشته است و در آنها ناقل و مفسر آراء فالسفه يونان بوده) چيزى نيامده است ،ولى
بهطور اكيد مىتوان گفت كه فارابى فلسفه يونان را با تمام رغبت و ميل و با تمام توجه خود ،پذيرفته و در سينه خود جاى داده
بود ،خاصه افكار ارسطو و افالطون را فوقالعاده مورد عنايت خويش قرار داده و وقت خود را به شرح و حاشيهنويسى و تفسير
آنها گذرانده بود .اين معنى از آنجا معلوم مىشود كه بيشتر مؤلفات خود را اختصاص به اين قسمت داده است ،كتابهايى كه
فارابى در شرح تأليفات يونانيها نوشته است از سى جلد متجاوز است.
و باز يك موضوع قطعى ديگر در مورد فارابى اين است كه او نخستين كسى است كه منطق يونان را ،بهطور كامل و تمام به
عربها انتقال داد و عنايت مخصوصى بر اين كار ابراز داشت ،ولى فقط منطق ارسطو را مورد توجه خاص و استفاده خويش
قرار داد و از ديگران چيزى نگرفت ،كتابهاى منطقى ارسطو را شرح كرد ،و آنها را تفسير كرد و بر آنها حاشيه نوشت و شاهد
اين مدعى تأليفات بسيار او در منطق از حيث شرح و حاشيه و تفسير كتابهاى منطقى ارسطو است ،كه عالوه از تأليفات مستقل
او در منطق است كه آنها هم در حدود سى تأليف است .و به همين جهات است كه بعضى از فالسفه سفارش كردهاند كه «فقط بايد
در تعلم و
فالسفه شيعه ،متن ،ص406 :
تحصيل منطق به كتابهاى فارابى مراجعه شود ،زيرا آنچه كه در منطق تأليف كرده ،خاصه كتاب مبادى الموجودات او عصاره
دقيق و خالص منطق است» .ازاينروست كه هركس كتابهاى هشتگانه ارسطو را در منطق -كه فارابى تفسير و شرح كرده
است -بعدا تفسير و شرح كرده طريقه و رويه وى را بدون تغيير و تبديل تا اين تاريخ تعقيب كرده است.
كتابهاى هشتگانه ارسطو عبارتند از:
كتاب المقوالت (قاطيغورياس)
كتاب العبارة (بارى ارميناس)
كتاب القياس (انالوطيقاى اول)
كتاب البرهان (انالوطيقاى دوم)
كتاب الجدل (طوبيقا)
كتاب المغالطات (سوفسطيقا)
 - 849همان كتاب ،ص 30
 - 850اين مناظره در كتاب هشام بن حكم تأليف مؤلف اين كتاب ،در فصل مناظرات درج شده است.
 -- 851يازده جلد چاپشده الذريعة

كتاب الخطابة (ريطوريقا)
كتاب الشعر (بويطيقا)
فارابى در اين موضوعات بحث كرده و به شرح و تفصيل آنها پرداخته و خواص هر قسمى را تعيين و موقعيت و فايده آن را از
لحاظ علم منطق در كتاب خود احصاء العلوم ص  32 -21بيان كرده است .اين كتاب به سال  1350ه 1931 /م در مصر چاپ
شده است.
اين نكته غير قابل ترديد است كه فارابى منطق ارسطو را بهطور دقيق فهميده و غوامض و مشكالت ارسطو را شرح و توضيح
داده و اسرار آن را كشف كرده است و مطالب آنها را طورى شرح كرده است كه به خوبى براى هركس قابل درك است و آنچه
از موضوعات منطقى كه مورد احتياج بوده ،همه را جمعآورى ،و در عبارات صحيح و لطيف آنها را بيان كرده است ،و آنچه را
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كه كندى و ديگران از نظر انداختهاند ،از قبيل اقسام تجزيه و تحليل و روشهاى تعليم ،مورد توجه قرار داده است.
به نظر فارابى طريقه اى كه بشود به واسطه آن از معلوم به مجهول پى برد ،همان طريقه منطق است ،كه روشى حقيقى است و
غير از آن از مباحث ديگر منطق مثل حدود ،قضايا و قياسها همه مقدمات امر و فراهمآورنده برهان است و برهان حقيقى همان
منطق است الغير! و هدف از آن وصول و رسيدن به قوانين علمى ضرورى است و مهمترين اين قوانين ،قانون تناقض است كه
عقل ،صدق يك قضيه يا كذب آن را معلوم مىدارد ،و هر برهان يقينى بهطور حتم به يك قضيه ضرورى منتقل مىشود ،و اين
امر شدنى نيست مگر آنكه قانون تناقض بر
فالسفه شيعه ،متن ،ص407 :
آن منطبق شود.
برهان در نظر فارابى تنها وسيلهاى براى دسترسى به فلسفه و مقدمه آن نيست بلكه جزيى از فلسفه است.
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فارابى همان گونه كه در منطق ارسطو را مىشناسد و بس ،در فلسفه هم تحت تأثير فلسفه ارسطو قرار گرفته و فقط به پيروى از
فلسفه او پرداخته است و در اين راه از كندى پيشتر رفته است .با آنكه درباره كندى گفتهاند ،كه او فقط پيرو ارسطو بوده است .و
بر اين اصل است كه فارابى را يگانه فيلسوف در بين فالسفه اسالم مىدانند كه در افكار و آراء او افكار و آراء فالسفه يونان-
خاصه فلسفه ارسطو -تجسم پيدا كرده و كسى است كه فلسفه ارسطو را بسيار خوب و دقيق فهميده است.
همچنين مىبينيم كه آراء او اثر بسيار مهمى در افكار اروپاييان گذاشته است ،زيرا كتابهاى او را به التين نقل و ترجمه كردهاند و
غالب آنها در پاريس در سال  1638ميالدى چاپ شده است.
تأثير فارابى در فالسفه قرون وسطى از قبيل راهب فرانسوى دومينيكى ،و نسان دو بوويه كه در سال  1264ميالدى وفات يافت،
به خوبى نمايان است و بعضى از قسمتهاى فلسفه فارابى را در تأليفات خود آورده است و نيز تأثير فارابى در برنوس ،گنوس ،يا
آلبرت كبير كامال مشهود است كه در عرضه كردن فلسفه ارسطو تنها به آثار فارابى اعتماد داشته است و با وجود اين نتوانسته
است فلسفه رئيس فالسفه يونان را بهتر از فارابى مورد مطالعه قرار دهد .از كسانى كه تحت تأثير فلسفه فارابى قرار گرفتهاند
رونالد كرمونى و دومينيكوس گنديسالوى رئيس اسقفهاى ساگونى ،و ديگران بودهاند.
تأثير فارابى در فرانسه بيشتر از جاهاى ديگر بوده است و از كوششى كه راهبان مدرسه شارتر از قرن  12ميالدى كردند و در
مقام آن شدند كه بين فلسفه ارسطو و افالطون توافق ،دهند اين امر كامال روشن مىشود .آنها از راهى رفتند كه فارابى در اين
زمينه انتخاب كرده بود ،زيرا سيصد سال پيش از آنها فارابى درصدد جمع بين فلسفه ارسطو و افالطون برآمد و به كيفيتى آنها
را گردآورى كرد و در كتاب خود الجمع بين رأى الحكيمين 854بدين كار پرداخت.
به نظر مىرسد كه فارابى ،همان گونه كه مجذوب آراء ارسطو شده ،تحت تأثير بعضى از آراء فلسفى افالطون نيز قرار گرفته و
مجذوب آن گشته است .مثال ،قسمت سياسى فلسفه افالطون را پذيرفته است و خالصه جامعى از آن را در فلسفه خود كه تا همين
نزديكيها
فالسفه شيعه ،متن ،ص408 :
 - 852اخبار الحكماء ،ص 182
 -- 853تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 205
 -- 854عبقرية العرب ،ص 96 -95

مجهول مانده بود ،وارد كرده است كه شامل قسمت سياسى اين فلسفه است و به صورت شرح بر جمهوريت افالطون و خالصه
كتاب النواميس يا القوانين افالطون آمده ،ولى فارابى قسمت اعظم منطق و طبيعى و ما بعد الطبيعى را از فلسفه افالطون حذف
كرده است ،زيرا ديگر به آنها در دورههاى متأخر نيازى نبوده است ،مخصوصا آخرين نظريات ارسطو كه در مابعدالطبيعه و در
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منطق نيازى براى نقل سخنان افالطون باقى نگذاشته است.
فارابى تأليفات متعدد خود را در فلسفه سياسى از قبيل المدينة الفاضلة و آراء اهل المدينة الفاضلة در پرتو افكار افالطون تنظيم
كرده است و در تأليفات خود از روش جمهوريت افالطون استفاده كرده و آن را كتاب درسى در علم سياست قرار داده است،
چنانكه ابن رشد نيز كتاب جمهوريت را براى شاگردان خود درس مىداد ،خاصه سياست ارسطو را پيش از آنكه ترجمه شود
تدريس مىكرد 856،و باالخره كتابهاى النواميس و الجمهورية اساس نظريات سياسى در مكتب فارابى شده بود.
تأثير افكار فالسفه يونان بر فارابى و دلبستگى او به آراء و نظريات آنان از اينجا پيداست ،كه فارابى كوشش داشت بين آراء و
افكار مختلف آنها ،حتى در آراء ضدونقيض نقيض ،وفق دهد ،به ويژه در جمع بين آراء ارسطو و افالطون ،دايره كوشش او در
اين باب به آنجا كشيده شد كه درصدد جمع بين فالسفه و اطبا بهطور كلى برآمد و كتاب الجمع بين رأيى -الحكيمين افالطون و
ارسطو و كتاب فى اغراض فلسفة افالطون و ارسطاطاليس و كتاب فى اتفاق آراء بقراط و افالطون و كتاب التوسط بين
ارسطوطاليس و جالينوس را نوشت.
كوشش فارابى در توفيق دادن بين آراء ارسطو و افالطون در چند چيز است ،از جمله:
 -1در كيفيت ديدن است كه ارسطو ديدن را ناشى از انعكاس نور اجسام به چشم و افالطون از خروج نور از چشم به اجسام
مىداند.
 -2طبيعت بيشتر مؤثر در انسان است يا عادت؟
 -3در موضوع نفس.
 -4عالم قديم است بنا بر گفته ارسطو ،يا حادث است بنا بر گفته افالطون؟
 -5آيا عالم صانعى دارد كه خود علت فاعله آنست يا نه؟
 -6فيض الهى و كيفيت صدور آن.
فارابى معتقد است كه افالطون و ارسطو در طريقه بيان و در معانى لغوى الفاظ و در برنامه عملى ،باهم اختالف دارند ،ولى
مكاتب فلسفى آنها يكى است .در نظر فارابى پيشوايان فلسفه عبارتند از افالطون و ارسطو و ممكن نيست اين دو دانشمند بزرگ
باهم
فالسفه شيعه ،متن ،ص409 :
اختالف داشته باشند و بنا بر همين اصل و فكر بود كه اصرار داشت بين آنها توافق ايجاد كند و اختالف آنان را لفظى دانست،
مخصوصا كتاب منسوب به ارسطو به نام اثولوجيا را از تأليفات حقيقى ارسطو دانسته ،درحالىكه آن كتابى منسوب به ارسطو
است و جز مطالب پراكندهاى از كتاب تاسوعات فلوطين ،خاصه از فصل چهارم و پنجم و مخصوصا فصل ششم آن چيز ديگرى
نيست؛ ولى فارابى قطع دارد كه نسبت آن به ارسطو صحيح است و آن را مدرك و اساس آراء خود قرار داده است ،و در مرحله
اثبات موافقت بين آن دو بيشتر به كتاب اثولوجيا كه نامش را كتاب ربوبيت گذاشته استشهاد مىكند ،درحالىكه آن را نويسنده
گمنامى از پيروان نوافالطونيان نوشته است .فارابى شواهدى از اين كتاب براى بيان جمع بين آراء افالطون و ارسطو در اثبات
صانع مىآورد ،چنانكه در مورد «مثل» و عالقه بين نفس و عقل نيز از آن شاهد آورده است.
از طرفى مىبينيم كه فكر فارابى در جمع بين آراء آن دو ،خاصه در اثبات صانع فكر جديدى نبوده ،بلكه آن را از رساله
المونيوس مؤسس مذهب اسكندرانى گرفته است ،بنابراين مىتوان گفت كوشش فارابى در جمع بين آراء ارسطو و افالطون در
حقيقت كوشش در جمع بين آراء اسكندرانيهاست كه آراء ارسطو را درهم و آشفته ساخته بودند ،به عالوه فارابى تمام آراء
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ارسطو را قبول نداشت كه مورد دستبرد و تحريف اسكندرانيها واقع شده باشد ،و همچنين معتقد بوده كه آراء افالطون از
اشتباهات ناقالن و تحريفات ديگران خالى نبوده است.
امرى كه فارابى را در اين مشكل قرار داده اينست كه ناقالن فلسفه يونان به عربى در ترجمههاى خود خطاهايى داشتهاند كه
فارابى را گمراه كردهاند .و با آنكه فارابى فوقالعاده به فلسفه يونانيان ،خاصه فلسفه افالطون و ارسطو عالقهمند شده بود با اين
حال او در حقيقت نه افالطون را مىشناخته نه ارسطو را ،مگر در لباس مذهب اسكندرانيها و فلسفه ارسطو و افالطون را
آنطور كه در زمان خود آنها بوده نمىدانسته ،بلكه آن را به طورى كه در قرن پنجم و ششم بعد از ميالد تدريس مىشده و
همانطور كه مفسران و مؤلفان و پيروان نوافالطونيان ،اعم از بتپرستان و مسيحيان تفسير مىكردهاند شناخته بود 857،و
معلومات او از فلسفه يونانيان به اين صورتها كه گفتيم بوده است ،بااينحال نمىخواهيم بگوييم كه شخصيت مستقل فكرى خود را
از دست داده يا نداشته ،و به كلى تحت تأثير آن فلسفه رفته بوده و كشش فلسفه يونان او را به طرف خود كشيده و هيچ
فالسفه شيعه ،متن ،ص410 :
بررسى و تحقيقى در آنها نكرده است.
از امورى كه قابل ترديد نيست اين است كه در آن باب عناصر ديگرى هم در كار بوده است كه بر افكار فارابى سايه افكنده ،و
غالبا اصالت فكرى او بر آنها تكيه داشته است كه مهمتر از همه عنصر اسالمى اوست كه با در نظر گرفتن فروع متعدد و
نشانههاى مختلف بر افكار او سايه افكنده ،و در بسيارى از موارد و موضوعات به خوبى نمايان است ،چنانكه با تمام عالقهاى كه
به آراء ارسطو و افالطون داشته ،در عين حال آرائى مخالف آنها نيز ابراز داشته است و شخصيت بارز و مستقل او در همان
كوشش كه در جمع كردن بين رأى آن دو حكيم نموده بخوبى آشكار مىشود و مثل آنست كه در آن كوشش روح و فكر مستقل او
به كار رفته و در مسير امواج اسالمى سير مىكرده است ،از جمله آنهاست:
فارابى تصريح مىكند كه افالطون و ارسطو مىگويند كه عالم از چيزى به وجود نيامده  ...و مآل و بازگشت آن به چيزى نيست.
و نظر برخى را كه گفتهاند ارسطو عالم را قديم دانسته ،گفتهاى «قبيح و زشت» مىشمارد.
و نيز عقيده او به حدوث عالم است كه با آنچه بين فالسفه مسلمانان ،تا عصر غزالى شايع بوده مخالف است.
فارابى گفته ارسطو را در موضوع «عدم علم الهى به جزئيات» رد كرده و با ارسطو در اين باب به صراحت مخالفت كرده
است و مىگويد :خداوند مدبر عالم است و حتى ذره بسيار كوچك هم در اين عالم از نظر او دور نيست .و هر جزيى از اجزاى
عالم و احوال آن با بهترين وضع و مطابق مصلحت بوده و خواهد بود.
در مورد اخالق ،گاهى با آراء افالطون موافق است و گاهى با آراء ارسطو موافقت مىكند ،و گاهى آراء آنها را كنار گذاشته و
858
لباس يك صوفى زاهد و پرهيزكار را پوشيده است.
در بسيارى از آراء فارابى نشانههاى تشيع او ظاهر و واضح است ،از جمله:
مىگويد انسان -در مسئله اختيار و اراده -داراى دو جنبه اراده و اختيار است ،اراده او در همان راهى است كه حيوانات هم آن را
درك مىكنند و منظور احساس و تخيل اوست كه در انسان و حيوان عموميت دارد؛ اما اختيار ،متوجه شدن به امرى از روى
تأمل و تعقل ،و ميدان آن عرصه تعقل خالص است ،و اختيار انسان متوقف بر اسبابى از فكر اوست و مثل آنست كه در يكوقت
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هم مختار و هم مجبور باشد ،زيرا اين امر در علم خدا مقدر است.
با مالحظه اين نظر به خوبى واضح مىشود كه افكار و نظريات شيعه در اين باب در
فالسفه شيعه ،متن ،ص411 :
فكر او مؤثر بوده است .زيرا در همين موضوع امام صادق (ع) فرموده است:
ال جبر و ال تفويض و انما امر بين االمرين
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نه جبر است و نه اختيار بلكه امرى است بين آن دو.
به اين كيفيت كه انسان به اعتبار اسباب و علل بعيد فعل كه در اختيار او نيست مجبور است و به اعتبار اسباب نزديك كه در
اختيار اوست مختار.
مثال اگر از لحاظ سببى كه اراده انسان را برانگيخته و از احساس و خيال او برخاسته است مسئله را در مد نظر بگيريم ،البت هه آن
دو تحت اختيار او نبودهاند و به آن جهت مجبور است ،ولى اگر از لحاظ اجراى آن اراده و تصرف در آن از روى تأمل و تفكر،
كه آن را اختيار ناميدهايم ،موضوع را بررسى كنيم البتهه مختار است ،يعنى مىتواند آن عمل را اجرا نكند و از انجام آن خوددارى
كند.
روح محاكمه و بررسى فكرى فارابى در كتاب مدينه فاضله او كه با كمك و يارى گرفتن از فلسفه يونان و كتاب جمهورى
افالطون نوشته و از آنها اقتباساتى كرده است ،به خوبى پيداست و مدينه فاضله او مدينه جديدى است ،كه آن را نيكو برگزيده و
اقتباس كرده و به رنگ افالطونى و اسالمى رنگآميزى كرده و آن دو را باهم ممزوج ساخته است ،به اين جهت قواعدى عالى و
اصول علمى جديدى كه شايسته تقدير و ستايش است ،در اين كتاب آشكارا ديده مىشود« .مدينه فاضله» فارابى آنطور كه برخى
از مورخان تصور كرده و آن را صورت كوچكى از «مدينه فاضله» افالطون به نام «جمهوريت افالطون» معرفى كردهاند،
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نيست؛ گرچه در بعضى قسمتها باهم شبيه بوده و اشتراك اصولى دارند.
او معتقد است كه ضرورت طبيعى انسانها را وادار به اجتماع نموده يا به عبارت ديگر بگوييم انسان مدنىسرشت است ،و مطيع
و منقاد اراده رئيسى است كه نمايشدهنده خير و شر مدينه و جامعه است ،اگر رئيس و حاكم جامعه فاسد و نادان باشد ،جامعه هم
فاسد و جاهل است ،يا اگر حاكم فاسق يا گمراه باشد ،مردم آن جامعه نيز فاسق و گمراه مىشوند ،اما مدينه فاضله و نيكو ،به نظر
فارابى فقط يك نوع است كه فيلسوف در رأس آن قرار گرفته است و امير و رئيس مدينه را داراى تمام فضائل انسانيت و فضائل
فيلسوفى ،خيرخواه جامعه بشريت معرفى مىكند ،پس او افالطونى است در لباس رسول خدا محمد (ص) به هنگامى كه رئيس
مدينه فاضله را پيغمبرى مىداند كه به او وحى مىشود 861.زيرا ممكن نيست هر انسانى داراى صفات فيلسوفى و نبوت و سلطنت
و قانونگذارى باشد ،و
فالسفه شيعه ،متن ،ص412 :
فقط محمد رسول خداست كه چنين مزايايى دارد.
فارابى پس از آنكه مىگويد رئيس مدينه فاضله بايد حتما و بالفطره و بالطبع استعداد اين خصال را داشته و بالفعل هم داراى آنها
باشد ،و آنكه ممكن نيست هر انسانى چنين بوده باشد ،گفته است:
«اين رئيس  ...همان «امام» و رئيس اول مدينه فاضله ،همچنين رئيس ملت فاضله ،و رئيس كره زمين است و ممكن نيست اين
حالت در كسى به وجود آيد ،مگر آنكه دوازده خصلت ،بالفطره ،در او جمع شده باشد:
اول -تمام اعضاى او سالم و بىعيب باشد.
دوم -حافظهاش بسيار قوى بوده و هرچه را بشنود به خوبى بفهمد و هرچه را ببيند و بشنود خوب درك كند.
سوم -دوستدار تعليم و استفاده باشد.
چهارم -در خوردن و آشاميدن و مسائل جنسى ميانهرو بوده و حريص نباشد و از بازى و كارهاى بيهوده دورى كند و از لذتهاى
اين قبيل امور متنفر باشد.
پنجم -خوشصحبت و خوشبيان باشد.
ششم -باهوش و باذكاوت باشد.
هفتم -دشمن دروغ و دوستدار راستى باشد.
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هشتم -بزرگنفس و دوستدار كرامت و شرف باشد.
نهم -از دوست داشتن درهم و دينار و ساير وسائل دنيوى دورى كند.
دهم -عدالت و عادالن را دوست داشته و دشمن جور و ستم باشد و جابران و ستمكاران را دشمن بدارد.
يازدهم -عادل باشد ولى سختگير نبوده بلكه ماليم باشد.
دوازدهم -عزمى قوى داشته و در مورد حق جسور و پيشقدم و پيشرو بوده باشد».
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فارابى در مورد حاكم مدينه فاضله شرط مىكند كه بايد خطيب زبردست و خوشعبارات باشد و بتواند آنچه در خاطرش مىگذرد
به آسانى و بهطور كامل اظهار و بيان كند ،و قدرت آن را داشته باشد كه هرچه مىداند به عموم بفهماند ،بليغ بوده و بتواند در
مغز و انديشه آنها نفوذ و تأثير داشته باشد ،و شايسته آن باشد كه مردم را به راه خير و نعمت رهبرى كند و آنها را به كارهايى
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هدايت كند كه سعادت آنها در آن اعمال است ،قوى الجسم و به فنون جنگ آگاه باشد ،و بتواند وارد ميدانهاى جنگ شود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص413 :
فارابى مىگويد :چنين رئيس كاملترين مردم جامعه مدينه فاضله است و اوست كه سبب وجود و انتظام چنين مدينه فاضلهاى
خواهد بود ،و تمام كسانى كه در مرتبه بعد از او هستند خادم او هستند و او را به قلب كه كاملترين اعضاى بدن است تشبيه كرده
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و غير از او را به منزله اعضاى بدن مىداند كه قلب رئيس آنهاست.
اينجا بايد بگوييم ،تصوير رئيسى كه او براى مدينه فاضله خود فرض مىكند ،با آن اوصاف و حدود ،تا حد بسيارى متأثر از
روح اسالمى ،به ويژه روح مذهب تشيع در اوصاف امام و شروط امامت است.
اوصافى كه فارابى براى رئيس و حاكم مدينه فاضله خود بيان مىكند ،ما را به ياد بيانات هشام بن الحكم مىاندازد كه در اوصاف
امام بيان كرده و مىگويد :امام بايد معصوم و از تمام مردم دوره خود داناتر و شجاعتر ،سخىتر و عفيفتر باشد ،و بايد از قبيله
و عشيره و خاندانى سرشناس و معروف به نيكى باشد .همچنين تشبيهى كه از رئيس مدينه فاضله به قلب و از ديگر افراد مدينه
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به خادمان قلب كرده است ،ما را به ياد مناظره هشام بن الحكم با عمرو بن عبيد معتزلى مىافكند.
فارابى اين نكته را تأكيد مىكند كه عقل بين خير و شر حكومت مىكند 866و در اين بيان به خوبى مىفهميم كه وجهه نظر فارابى
در اين بيان همان نظريه شيعه و معتزله است كه مىگويند حسن و قبح عقلى است ،و افعال و اعمال ذاتا قبيح يا نيكو است ،و
عقل مىتواند هر دو را درك نمايد بدون آنكه تابع عرف عام يا عرف خاص باشد .و باز مىبينيم در اين بيان از افكار اشاعره كه
گفته اند :حسن و نيكى آنست كه خدا آن را نيكو نموده و امر به انجام آن داده و قبيح و شر آنست كه خدا آن را قبيح و شر دانسته و
از آن نهى نموده است ،و اين فكر ،به نفى خير ذاتى و شر ذاتى مىانجامد.
فارابى نخستين كسى است كه نظريه فيض و عقول را در افكار اسالمى وارد ساخت و متفكران مسلمان بعد از او ،اين مطلب را
از او فراگرفتهاند ،مخصوصا ابن سينا كه شاگرد وى از طريق تأليفات او به شمار مىرفت ،اين فكر را ترويج كرد .مدرك و
منشأ اين نظريه كه فارابى از آن استفاده كرده است ،همان كتاب اثولوجيا است كه به اشتباه منسوب به ارسطو شده است و مشتمل
بر برخى از آراء فلوطين طرفدار بزرگ فلسفه فيضى است و ممكن است اين فكر از راه بعضى از استادان و از دسته نسطوريان
مثل يوحنا بن حيالن و متى بن يونان به او رسيده باشد ،فارابى در اين نظريه تفسيرى براى مشكلترين مسائلى كه
فالسفه شيعه ،متن ،ص414 :
گاهى بر سر راه فيلسوفان با ايمان قرار مىگرفته ،پيدا كرده است ،و آن مسئله مشكل مسئله صدور كثير از يك واحد بسيط (خدا)
ست ،فارابى براى فيلسوف يك راه حل از راه عقايد اسالمى به دست آورده است و آن عقيده بر پايه خلق عالم و حدوثشان از
الشىء ،و آنكه خالق عالم مريد و متفكر و منزه از هر نقص است ،قرار دارد.

 - 862الفارابيان ،ص 29
 - 863الفلسفه االسالمية ،ص 61
 - 864الفارابيان ،ص 28
 -- 865كتاب هشام بن الحكم تأليف مؤلف ،ص 205 -197
 - 866همان كتاب ،ص 220

مدرك و منشائى كه فارابى را به اين نظريه متوجه ساخته ،چه افالطونى جديد باشد ،يا فكر حرانى صابئى باشد (به اعتبار آنكه
آنها افالك و ستارگان را تقديس مىكنند) ،يا مصادر ديگر ،يا از مجموع آنها گرفته باشد ،نظريه جديدى است كه فارابى آن را در
افكار اسالمى در آن زمان وارد ساخته است ،زيرا اثرى از اين فكر در بين فالسفه اسالم كه قبل از دوره فارابى بودهاند ،ديده
نمىشود .با اين حال مىشود گفت ريشههايى در رسالههاى قديمترين فيلسوف عرب يعنى كندى ديده مىشود ،او در رساله خود به
نام فى الفاعل الحق االول و در رساله ديگرش به نام العلة القريبة للكون و الفساد آورده است كه فلك اعلى در افالك ما دون خود
مؤثر است همچنان كه هر چيزى نسبت به اشياء پايينتر از خود مؤثر است.
و با اين ترتيب اين گفته فورمس كه فارابى مذهب «صدور» را در فلسفه اسالمى وارد كرده است ،صحيح به نظر مىرسد.
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كيفيت صدور در نظر فارابى به اينگونه است كه علت وجود اشياء ،اراده خالق قادر بر هر چيز نيست ،بلكه عالم خالق به آنچه
بايد بشود ،علت وجود اشياء خواهد بود و مىگويد:
صدور اشياء از خالق از راه قصدى كه شبيه به قصدهاى ما باشد ،نيست چنانكه بالطبع هم نيست ،يعنى بدون آنكه بداند و راضى
به صدور و وجود و حصول آنها باشد هم نيست ،و ظهور و حصول و وجود اشياء از او به علت علم ذاتى او است ،و به آن
جهت است كه او مبدأ نظامات خير در وجود به آنطورى كه بايد باشد ،بوده است.
بنابراين فيض خدا از ازل همان عقل اول است و چون عقل اول مبدع خود را تعقل كرد ،عقلى از آن صادر شد .و ازآنجهت كه
ذات خود را تعقل نمود ،فلك اقصى از آن به وجود آمد .و فيض عقول بهطور مستمر هريكى پس از ديگرى ،فيضى ضرورى
است تا برسد به نهايت عقول و افالك.
خواننده محترم ترتيب عقول افالكى را كه الزمه آنهاست در كتاب المدينة الفاضلة فارابى خواهد ديد 868،و خالصهاش را بهطور
كلى ابن سينا كه شاگرد فارابى ،از راه تأليفات اوست ،پذيرفته و روش نظرى او را در باب نظريه صدور نشان مىدهد به اين
شرح :كه از واحد
فالسفه شيعه ،متن ،ص415 :
جز واحد صادر نمى شود و از او فقط عقل اول صادر شده است و كثرت از عقل اول شروع شده و چون علت خود را كه خدا
باشد تعقل كرد ،شىء سوم كه عقل دوم است و فلك اقصى را اداره مىكند از او صادر شد ،و عقل دوم كه ذات خود را تعقل
كرد ،آن را دانست و نفس كه عقل فلك كار خود را توسط آن انجام مىدهد صادر شد ،پس عقل اول از آن حيث كه ممكن الوجود
است ،جرم فلك اقصى از او صادر مىشود .و عقل دوم كه مدبر فلك است ،چون علت و سبب خود را تعقل مىكند ،عقل سوم از
او صادر مىشود و از حيث آنكه ذات خود را تعقل مىكند نفس از آن صادر مىشود و به همين كيفيت عقول عشره و افالك
صادر مىشوند ،و در نتيجه از هر عقلى سه چيز صادر شده و به وجود مىآيد :عقل و نفس و جسم .و چون عقل نمىتواند جسم
را بدون واسطه تحريك كند ،ناچار بايد نفسى باشد كه به واسطه و وسيله آن مؤثر واقع شود ،و آخر همه نوبت به عقل اخير يعنى
عقل فعال مىرسد ،كه از آن ماده اشياء زمينى و صورت نوعى و نفوس انسانى صادر مىشود ،و عقل فعال است كه در آنها
تأثير كرده و تمام آنها را اداره مىكند 869.ما ترجيح داديم كه مذهب صدور را به طورى كه ابن سينا بيان داشت نقل كنيم ،زيرا
واضحتر از فارابى مطلب را بيان كرده است ،و اين مسئله در كتابهايى كه نظر فارابى در آنها نقل شده به صورت مشكل بيان
شده است .و از طرفى ابن سينا بهترين نشاندهنده مذهب فارابى در مسئله صدور است.
شايسته است به اين نكته اشاره كنيم كه عقيده فارابى در مسئله صدور فقط از يك فرض علمى محض در تفسير كيفيت صدور
ناشى است و از اين معنى تجاوز نمىكند ،و اين نظريه به صورت مذهب و عقيدهاى كه به آن ايمان داشته باشد نبوده است.
اين فرض علمى شبيه به فرضيه علمى ديگرى است كه علماى معاصر در مورد مسئله «اثير» فرض كرده و خواستهاند از اين
راه حرارت و نور خورشيد و انتقال آن را براى ما تفسير كنند .اين علما تصريح كردهاند كه «اثير» يك ماده فرضى است و
ناچار شدهاند آن را فرض كنند تا علتى آشكار براى حركت و سير نور و حرارت نشان دهند و مىگويند «اثير» با بزرگترين
ابزارهاى علمى هم ديده نمىشود و داراى وزن يا خاصيتى از صفات ماده نيست.

 - 867تاريخ الفلسفة فى االسالم ،پابرگ ص 212
 - 868همان كتاب ،ص  ،212 -211پابرگ آن.
 - 869تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص 256 -255

دليل اين مطلب آنست كه فارابى كه چنان نظريه اى را ارائه داده دليل و برهانى بر صحت آن اقامه نكرده است .الزمه آن نظريه
(عقول عشره) اين مى شود كه خالق قدرت خود را بر جزئيات حوادث از دست داده است ،در صورتى كه فارابى در بعضى از
كلمات خود تصريح كرده است كه خداى متعال عالم به جزئيات است ،همان گونه كه به كليات عالم است ،و اوست
فالسفه شيعه ،متن ،ص416 :
كه خودش آنها را اداره مىكند ،و عنايت الهى شامل تمام عوالم اعم از جزئى و كلى است ،چنانكه قبال هم به آن اشاره كردهايم.
آثار فارابى
فارابى آثار بسيارى از خود به جاى گذاشته است .اين آثار در حقيقت پيشرو عواملى بود كه در ايجاد و بناى تمدن و فرهنگ
درخشان و فكر اسالمى مؤثر افتاد و راه را براى متفكران و فالسفه آينده باز كرد ،تا آثار يونانيان را به خوبى درك كنند و
تأليفات فلسفى آنان را بهطور واضح تفسير كنند.
آثار فارابى در آن عصر ،نمونه پذيرفته شدهاى از كتابهاى فلسفى بود ،زيرا موارد بسيارى از افكار يونانيان را روشن مىساخت،
چون بر اسرار نظريات و حقايق آنها واقف شده بود.
اين اندازه براى ما كافى است كه ابن سينا فيلسوف نامى ،نتوانسته بود مباحث ماوراءالطبيعه را بخوبى درك كند ،تا آنكه به برخى
از تأليفات فارابى كه در اين باب نوشته بود ،برخورد كه در آن اثر ،فارابى قسمتى از كتب فالسفه يونان را تفسير كرده بود.
با آنكه فارابى در تأليفات خود ،روش اختصار و اقتباس را شيوه خود ساخته است و اين اختصار به درجهايست كه غالب اوقات
نمى شود مقاصد و اغراض او را فهميد ،در عين حال ارزش مطالب او كه بعدا توسط متفكران پس از او به دست آمد ،قيمت و
ارزش واقعى مطالب او را مكشوف ساخت ،و راه را براى متفكران بعد از او باز كرد و درهاى معرفت و بحث را به روى آنها
گشود .اهميت آن به خصوص وقتى به نظر ما جلوه خاصى دارد كه عصر و دوره فارابى را در نظر بگيريم .آن دوره ،دورهاى
بود كه متفكران كوشش خود را در نقل افكار يونانيان و تفسير آن افكار مبذول مىداشتند و شرحهايى بر بسيارى از مطالب آنها
مىنگاشتند .اين قسمت از زمان و دوران امتياز خاصى در ترجمه و تفسير و نقل افكار يونانيان و ديگران داشت و جمع زيادى
از مترجمان و ناقالن نسطورى و يعقوبى مسيحى امثال متى بن يونان (يونس) و يوحنا بن حيالن و ديگران به اين امر مهم
اشتغال داشتند و همين معنى را در تأليفات فارابى بهطور وضوح مىبينيم ،چون تأليفات او شامل و محتوى قسمتهايى در تفسير
كتابهاى ارسطو و افالطون و ديگران است .فارابى با مترجمان مسيحى روابط دوستانه محكمى داشت ،مثال متى بن يونان و
يوحنا بن حيالن ،از استادان او بودند و يحيى بن عدى از شاگردان او بود ،به عالوه با عده ديگرى از آنها دوست صميمى بود،
آنها در بغداد همديگر را ديده و دوست شده بودند و همين دوستى و ارتباط
فالسفه شيعه ،متن ،ص417 :
در فهم مطالب ارسطو و افالطون و فلسفه آنها به او كمك بسيارى كرد ،و فلسفه آنها توسط آن عده در دسترس او قرار گرفته
بود.
فارابى از راه تفسير و توضيح كتب ارسطو شهرت پيدا كرد ،خاصه در آنچه متعلق به منطق بوده است .و در اين رشته از
بزرگان ،بلكه از بزرگترين مفسران شمرده شده است.
بديهى است برترى و فضيلت او محدود به آن تفسيرها ،يا از نقطه نظر تهيه مقدمات نهضت فلسفى در اسالم نيست بلكه عالوه بر
آنها ،فارابى داراى افكار بديع و جالب بود و بحثهاى او در حكمت علمى و عملى بسيار عالى و عميق بوده است كه براى محققان
بعد از او هنوز وسائل فراهم نشده است كه آنها را به تفصيل و بهطور كامل مورد بحث و تحليل قرار دهند.
فارابى از آن دسته فالسفهايست كه آثارى فراوان از خود به جاى گذاشته است .ابن ابى اصيبعه در كتاب عيون االنباء خود در
حدود  120تأليف به نام او ياد كرده است ،و بروكلمان مستشرق  187كتاب از فارابى در موسيقى ،و فلك و فلسفه و كالم و
منط ق و طب و آثار علوى و رد بر فالسفه و متكلمان ،و در نفس و سياست و اخالق و هندسه و اعداد و علم مناظر و دانشهاى
ديگر برشمرده است ،و در بيشتر آنها ،طريقه و اسلوب ممتاز چه از حيث الفاظ و چه از لحاظ معانى و عمق ،و دقت در تعبير،
و چه از حيث حسن انسجام و به همبستگى كلمات و مطالب و نظم و ترتيب مشهود است ،چنانكه از لحاظ حفظ ارتباط بين
موضوعات و رعايت منطق ،تأليفات او از بهترين تأليفات در نوع خود بوده است .در حدود سى تأليف از تأليفات او در منطق
است ،چنانكه در حدود سى تأليف در فلسفه ،و هفتاد تأليف در هندسه و فلك و مقاييس و موسيقى و آنچه بدانها ارتباط پيدا مىكند،
دارد.

سرنوشت تأليفات او هم مثل سرنوشت تأليفات بسيارى از قدماى فالسفه است كه در طوفان حوادث از بين رفته و مرور زمان هم
خاك فراموشى بر آنها افشانده است .و از تأليفات او تعداد كمى باقى مانده كه بعضى از آنها چاپ شده است ،و در پرتو همين چند
تأليف ،مىتوان از روش و افكار فارابى مطلع شد ،و وجهه نظر و هدف و عقايد او را به دست آورد.
قسمتى از مؤلفات فارابى در منطق عبارت است:
 -1شرح كتاب البرهان ارسطو.
 -2كتاب التوطئة ،در منطق.
 -3كتاب المختصر ،در منطق.
و از تأليفات اوست در فلسفه:
 -4بحثى در جزء ال يتجزى.
فالسفه شيعه ،متن ،ص418 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص418
 -5كتاب الواحد و الوحدة.
 -6بحثى در خير و مقدار.
 -7كتاب فى العقل ،بزرگ و كوچك.
 -8بحثى در معناى فلسفه.
 -9كتابى در موجودات متغير.
 -10مختصرى از فصول فلسفه ،كه از كتابهاى فالسفه گرفته شده است.
 -11شرح كتاب السماء و العالم ارسطو.
 -12شرح كتاب اَلثار العلوية ،از ارسطو.
 -13شرح مقاله اسكندر افروديسى ،در نفس.
 -14كتاب الفلسفتين افالطون و ارسطو.
 -15بحثى در جوهر.
 -16رسالهاى در ماهيت نفس.
 -17گفتارى از امالى او در معناى ذات و جوهر و طبيعت.
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 -18مقالهاى در مقاصد ارسطو ،در هريك از مقاالت كتاب او به نام الحروف و اين كتاب در بيان و توضيح و مقصود او از
كتاب ما بعد الطبيعة است.
 -19بحثى در لوازم فلسفه.
 -20كتابى در بيان قوه متناهى و غير متناهى.
و از جمله كتابهاى او در فلك و نجوم:
 -21شرح كتاب مجسطى بطليموس.
 -22مقالهاى در توضيح جهتى كه مىتوان به احكام نجوم برحسب آن اعتماد كرد.
 -23بحثى در باب آنكه حركت فلك دايمى است.
 -24حاشيهاى از او در نجوم.
از كتابهاى اوست در هندسه:
 -25گفتارى از او در شرح مقاله اول و پنجم اقليدس.
 -26كتابى در مقدمه هندسه وهمى.
از جمله كتابهاى اوست در اخالق:
 -27شرح سرآغاز كتاب اخالق ارسطو.
و از آثار اوست در موسيقى:
 -28كتاب الموسيقى الكبير ،كه آن را براى وزير ابو جعفر محمد بن قاسم كرخى نوشته است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص419 :
 -29كتاب احصاء االيقاع ،گفتارى در موسيقى.
و از آثار فارابى در طب:
 -30گفتارى در اتفاق آراء بقراط و افالطون.
 -31گفتارى در اعضاى حيوان.
 -32گفتارى در جواب كسى كه از او عقيده ارسطو را در مورد «حار» 871پرسيده بود و فارابى مطالبى را در پاسخ بر او امالء
كرده است.
 -33كتاب التوسط بين ارسطاطاليس و جالينوس.
 -34كتاب فى الفحص.
و از آثار اوست در سياست:
 - 871يكى از معانى حار كه در عرف حاره استعمال مى كنند صدف دريايى است و شايد مقصود همين باشد ،زيرا معانى ديگر منطبق با
موضوع بحث نيست -.م.

 -35كتاب فى السياسات المدنية ،كه آن را مبادى موجودات هم ناميدهاند.
 -36كتاب آراء اهل المدنية الفاضلة.
 -37كتاب السياسة المدنية.
 -38كتاب فى االجتماعات المدنية.
 -39كتاب جوامع السياسة ،كه كتابى مختصر است و شايد اين همان كتاب چاپشده او به نام رسالهاى به ابو نصر در سياست
است كه ضمن مجموعهاى به اسم مقاالت فلسفيه قديمه در حيدرآباد كن هند به سال  1346هجرى به چاپ رسيده است.
و از آثار او در رد ديگران است:
 -40كتاب الرد على جالينوس فيما تأوله من كالم ارسطو (رد بر جالينوس در مواردى كه گفتار ارسطاطاليس را تأويل كرده
است).
 -41كتاب الرد على يحيى النحوى فيما رد به على ارسطاطاليس.
 -42رد بر يحيى نحوى در مواردى كه ارسطاطاليس را رد كرده است.
 -43مقالهاى در آنكه صنعت كيميا صحيح است و بر كسانى كه آن را باطل دانستهاند در اين كتاب رد نوشته است.
 -44كتاب الرد على ابن الراوندى فى ادب الجدل.
و از كتابهاى او در موضوعات مختلف:
 -45رسالهاى است در توضيح اسباب سعادت كتاب احصاء العلوم.
 -46كتاب الملة و الفقه.
فالسفه شيعه ،متن ،ص420 :
 -47رسالهاى درباره فرماندهان سپاه.
 -48گفتارى در مورد زندگى و جنگ.
 -49گفتارى در علم الهى.
 -50گفتارى در شعر و قافيه.
 -51كتابى در بيان هدفهاى ارسطو در هريك از كتابهاى خود.
 -52مختصر كتاب الهدى.
 -53كتابى در لغات.
 -54شرح كتاب سماع طبيعى ارسطو.
 -55كتاب النواميس.
 -56كتابى درباره جن و وضع وجودى آنها.

 -57كتاب المبادى االنسانية.
 -58كتابى در فلسفه و علت ظهور آن.
 -59كتابى در باب آنكه چه علمى بايد پيش از فلسفه فراگرفته شود.
 -60مختصر كتاب النذر.
اما كتابهاى چاپشده او عبارتند از:
 -1كتاب التعليقات ،كه به سال  1346هجرى در حيدرآباد هند چاپ شده است.
 -2الدعاوى القلبية ،كه به سال  1349هجرى در حيدرآباد چاپ شده است.
 -3شرح رساله زينون ،كه در سال  1349هجرى در حيدرآباد چاپ شده است.
 -4المسائل الفلسفية و االجوبة عنها در مصر چاپ شده است.
 -5المدينة الفاضلة ،كه در سال  1895در لندن چاپ شده است.
 -6كتابى در بيان آنچه بايد پيش از تعلم فلسفه فراگرفته شود ،كه در مصر به سال  1328ه 1910 /م چاپ شده است.
 -7احصاء العلوم چاپ مصر در مطبعه سعادت به سال  1350هجرى.
 -8فصوص الحكم چاپ حيدرآباد به سال  1345چاپ لندن نيز به سال  1890ميالدى ،همچنانكه در قاهره نيز چاپ شده است.
 -9آراء اهل المدينة الفاضلة چاپ مطبعه نيل در مصر.
 -10رسالهاى در عقل كه در مطبعه كاتوليكى بيروت به سال  1928ميالدى چاپ شده است.
 -11عيون المسائل چاپ قاهره به سال  1325و نيز ضمن مجموعه رسائل فارابى در ليدن هم چاپ شده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص421 :
 -12النكت فيما يصح و ما ال يصح من احكام النجوم (نكاتى درباره احكام صحيح و غير صحيح نجوم) چاپ ليدن.
 -13معانى العقل در ضمن مجموعه رسائل فارابى توسط دبتريصى در سال  1890ميالدى به نام الثمرة المرضية فى بعض
الرساالت الفارابية به چاپ رسيده است.
 -14تهذيب االخالق ،كه چاپ شده و نيز يك نسخه خطى از آن در كتابخانه تيمورى در دار الكتب مصرى به شماره «290
اخالق» موجود است.
 -15السياسات المدنية ،چاپ حيدرآباد به سال  1334هجرى.
 -16رسالة فى السياسة ،كه به نام مقاالت فلسفى قديم تأليف يكى از فالسفه عرب در مطبعه كاتوليكهاى بيروت به سال 1911
ميالدى چاپ شده است.
 -17كتاب الجمع بين رأيى افالطون االلهى و ارسطو كه در ليدن ضمن مجموعه الثمرة المرضية به سال  1890ميالدى چاپ
شده است.
 -18رسالهاى در بيان مقاصد ارسطو در هر مقاله از كتاب خود بنام «الحروف» ،كه در ليدن به سال  1890ميالدى ضمن
همان مجموعه الثمرة المرضية چاپ شده است.

 -19رسالهاى است در جواب مسائلى كه از فارابى پرسيدهاند ،چاپ ليدن سال  1890ميالدى ضمن مجموعه الثمرة المرضية.
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فزارى ابو اسحاق ابراهيم بن حبيب بن سليمان؟ 161 -ه ق
ابراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب فزارى كوفى ،منجم منصور عباسى و متوفى به سال  161ه 777 /م است.
در اوايل دولت بنى عباس بلندآوازه شد و به علم فلك و ساختن اسطرالب شهرت يافت.
قفطى او را چنين توصيف كرده است :پيشواى دانشمند معروف كه نام او در زمره حكماى
فالسفه شيعه ،متن ،ص422 :
اسالم آورده شده است ،او نخستين كسى است كه در اسالم اسطرالب ساخت ،از نبيرههاى سمرة بن جندب بود و تمايلى به
فلكشناسى و مسائل مربوط به آن داشت.
تصنيفاتى دارد ،از جمله كتاب تسطيح الكرة است كه تمام دانشمندان اسالمى از آن استفاده كردهاند.
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النديم درباره وى گفته است او نخستين كسى است كه در اسالم اسطرالب ساخت و آن را به صورتهاى مبطخ 874و مسطح تعبيه
875
كرد.
[سيد] بن طاوس 876در اول كتاب خود فرج المهموم تصريح مىكند كه ابراهيم فزارى از منجمان شيعه و صاحب قصيدهاى است
در نجوم.
اما تأليفات او عبارتند از:
تسطيح الكرة ،به طورى كه گفتيم به نقل قفطى تمام علماى اسالمى از آن استفاده كردهاند .هريك از ابو ريحان بيرونى و نصير
الدهين طوسى كتابى در اين موضوع و به همين نام دارند و كتاب القصيدة فى علم النجوم 877،كه آن را به پسرش محمد فزارى نيز
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نسبت دادهاند همچنانكه ياقوت حموى در معجم االدباء چنين كرده است.
ولى ارجح آنست كه مربوط به خود ابراهيم فزارى است نه پسرش ،چنانكه قفطى و ابن طاوس بر اين عقيدهاند.
اين قصيده مزدوج و بسيار طوالنى در حقيقت جانشين زيجهاى منجمان و با تفسير و شرحش در ده جزء است.
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اول قصيده چنين است:
الحمد هّلل العلى االعظم

ذى الفضل و المجد الكبير االكرم

 - 872در بررسى شرح حال فارابى از منابع زير استفاده شده :الفلسفة االسالمية و مركزها فى التفكير االنسانى ،ص  ،62 -51تاريخ الفلسفة
فى االسالم ،ص  ،237 -193الخالدون العرب ،ص  ،87 -78الفارابيان ،ص  ،34 - 9اخبار الحكماء ،ص  ،184 -182عيون االنباء ،چاپ
بيروت ج  ،3ص  ،233 -223تأسيس الشيعة ،ص  385 -383و منابع و مدارك ديگر كه در پابرگها به آنها اشاره شد.
 - 873اخبار الحكماء ،ص 42
 - 874در متن عربى چاپ نخست و ترجمه فارسى اين كتاب ،همه جا مبطخ به معنى پهن و گسترده كه همان مفهوم مسطح را مىدهد ،آمده
است و در كتاب الفهرست نديم چاپ تجدد نيز اين لفظ (،اسطرالب مبطخ) است ،اما در لغتنامه دهخدا در توصيف انواع اسطرالبها به نقل از
كتاب معتبر التفهيم بيرونى ،چاپ همائى ،ص  285آمده است «:اسطرالب مبطخ ،و آن لونى است كه مقنطراتش ،و منطقة البروج اندرو گرد
نبوند و لكن فشرده و پهن چون خربزه وزين جهت مبطخ خوانند» .شادروان دهخدا ذيل لغت مبطخ مرقوم داشتهاند «:خربزه شكل -تركيب-:
اسطرالب مبطخ ،نام قسمى اسطرالب .اسطرالب خربزهاى شكل .و مبطح با حاء حطى( حاء مهمله) غلط است» .ويراستار
 - 875الفهرست ،ص 381
 - 876سيد رضى الدهين على بن موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن طاوس علوى فاطمى حسينى حلى مشهور به ابن طاوس ،مكنى به ابو
القاسم و ملقب به رضى الدهين( .)664 -589
 - 877معجم االدباء ،ج  ،17ص 118
 - 878همان كتاب ،همان صفحه.
 - 879همان كتاب و همان صفحه.

الواحد الفرد الجواد المنعم

و الشمس يجلو ضوءها اال غساقا

الخالق السبع العلى طباقا

فالسفه شيعه ،متن ،ص423 :

و البدر يمأل نوره اَلفاقا

حمد مخصوص بر پروردگار بلندمرتبه بزرگ ،صاحب فضل و عظمت و آن بزرگ كريم ،كه يكى و فرد و بخشنده و منعم است.
خالق هفت طبقه آسمان ،و خالق خورشيدى كه پرتوش تاريكيها را برطرف مىكند ،و خالق قمرى كه روشنائى آن همه جا را
مىگيرد.
(و همچنين به صورت سه مصرعى تا پايان).
كتاب المقياس للزوال و كتاب الزيج على سنى العرب.
نللينو در اين مورد گفته است كه فزارى در زيج خود سالهاى قديم را به سالهاى هاللى برگرداند و حساب اوساط كواكب را به
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تاريخ عربى تبديل كرد.
كتاب العمل باالصطرالب ذوات الحلق و كتاب العمل باالصطرالب المسطح نيز از اوست.
ّللا محمد بن ابراهيم فزارى قرن دوم هجرى
فزارى ابو عبد ه
از علماى برجسته دوران منصور عباسى است كه در عالم نجوم و ترجمه از هندى به عربى شهرت فراوانى يافت ،به درجهاى
كه يحيى بن خالد برمكى در حق او گفت:
«چهار نفرند كه هريك در فن خود نظيرى ندارد :خليل بن احمد ،ابن المقفع ،ابو -حنيفه و فزارى» 881.و جعفر برمكى در اينباره
گفته است« :بهتر و نوآورتر از كسائى در نحو و از اصمعى در شعر و از فزارى در نجوم ،و از زلزل در نواختن عود 882،ديده
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نشده است» .و عالوه بر علم نجوم يك نحوى كامل و خوشخط هم بود.
قفطى او را چنين مىستايد« :در علم نجوم فاضل ،و در اتفاقات و حوادث روزگار متكلم و به سير ستارگان خبير و آگاه و
نخستين كسى از مسلمانان بود كه در اوايل دولت عباسى به اين پايه رسيده است .او همان است كه كتابى در حركات ستارگان
ترجمه كرد و
فالسفه شيعه ،متن ،ص424 :
 - 880تراث العرب العلمى ،ص 88
 - 881معجم االدباء ياقوت ،ج  ،11ص 118
 3 ( 882و  -)4همان كتاب.
 3 ( 883و  -)4همان كتاب.

تعديالتى الزم بر مبناى نيم درجه در آن به عمل آورد .مقصود اين است كه حساب جيبهاى قسى را در آن وارد ساخت و آن را
اثبات كرد و در جدولى نمايان ساخت و بعضى از اعمال فلكى از قبيل كسوف و خسوف و مطالع بروج و غيره را بر آن
بيفزود» .وى اين كتاب را ،به دستور خليفه منصور دوانيقى عباسى از هندى به عربى ترجمه كرد ،به هنگامى كه به سال 156
هجرى مردى از هند كه در حساب سند هند يا حساب سند هشت مسلط بود به خدمت منصور رسيد و اين كتاب را به حضور او
آورد .گويند كه آن هندى كتاب يادشده را از روى يادداشتهاى منسوب به يكى از پادشاهان هند بنام فيفر مختصر كرده بود .پس
منصور امر كرد تا آن كتاب را به عربى ترجمه كنند و از روى آن كتابى به عربى بنويسند كه مدركى براى عربها در حركت
ستارگان باشد.
اين كار به عهده محمد بن ابراهيم فزارى واگذار شد و او از روى آن كتابى استخراج كرد كه منجمان آن را سند هند كبير
مىنامند و معناى آن در زبان هندى زمان گذشته و طوالنى است .اين كتاب تا دوره مأمون عباسى مورد استفاده بود .ابو جعفر
محمد بن موسى خوارزمى آن را مختصر كرد و زيج خود را كه در تمام شهرهاى اسالمى شهرت يافت ،از آن درآورد ولى در
اين كار به متن اصلى كتاب سند هند اعتماد نمود و از تعديلهايى كه فزارى در آن كرده بود صرفنظر كرد و در عوض تعديلهايى
طبق نظريه ايرانيان در آن به كار برد و ميل خورشيد را بر طريقه بطلميوس پذيرفت و آن را به طرز نيكى تبويب كرد و در
تقريب مطالب آن كوشيد .با اين همه خطاهاى واضحى در اين كتاب راه يافته است و اين اشتباهات مىرساند كه مقام و پايه
اطالعات او در هندسه ضعيف بوده است .به هر صورت طرفداران حساب السند هند اين كتاب را سخت پسنديدند و نسخههاى آن
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به اطراف و اكناف جهان رسيد .»...
«آنچه ارجح به نظر مىرسد اينست كه محمد فزارى بر مذهب پدرش ،تشيع ،بوده است كه ابن طاوس در كتاب فرج المهموم
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خود تصريح به شيعى بودن او كرده است».
فالسفه شيعه ،متن ،ص425 :
فضل بن ابى سهل نوبختى 886ابو سهل 887فضل بن ابى سهل بن نوبخت؟ -قرن سوم هجرى
او از آن دسته از دانشمندان و علمايى است كه در عصر هارون الرشيد خليفه عباسى به فلسفه و كالم و نجوم پرداختند و ابو سهل
به ترجمه و نقل فرهنگ و علوم فارسى به عربى شهرت يافت.
صدر او را در عداد متكلمان شيعه آورده است و مىگويد :فيلسوف متكلم و حكيم متأله كه در علوم اوايل ،يگانه عصر بود و
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بسيارى از كتابهاى قديم پهلوى را در حكمت اشراق از فارسى به عربى برگرداند.
ّللا
قفطى در مورد او گفته است« :او از پيشوايان متكلمان بود و كسانى كه شرح حال او را نوشتهاند ،از قبيل النديم و عبد ه
مرزبانى نسبت او را بهطور كامل بيان كردهاند .او در زمان هارون الرشيد مىزيست و عهدهدار رسيدگى به خزانه كتب الحكمة
بود و هرآنچه از كتابهاى حكمت فارسى را به دست مىآورد به عربى برمىگرداند و در دانش و كتابهاى خود بر كتابهاى
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ايرانيان اعتماد مىكرد».
ابن طاوس در فرج المهموم ،آنجا كه از منجمان شيعه نام مىبرد ،از او ياد كرده و گفته است ...« :آنچه از تصانيف او به ما
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رسيده است ثابت مىكند كه معرفت او به علم نجوم كامل بوده است».
سيد امين شرح حال او را بهطور كامل و به تفصيل آورده و اين حديث را از او نقل كرده است:

 - 884اخبار الحكماء ،ص 178 -177
 - 885بنا به مقاله فزارى( ابو اسحاق ابراهيم بن حبيب) مندرج در دائرةالمعارف فارسى ج  ،2ص  1894محمد بن ابراهيم فزارى( كه شرح
حال وى در فوق آمده) متوفى به سال  188هجرى و محدث بوده و در بعضى مآخذ نام او با نام ابو اسحاق ابراهيم بن حبيب فزارى منجم( كه
شرح حالش پيشتر آمد) خلط شده است ،و بعضى از محققين معتقدند كه فزارى منجم فقط يكتن بوده كه در عصر منصور خليفه عباسى
مىزيسته است و اسطرالب ساخته و زيجى به طريقه سند هند تأليف كرده است -.م.
 - 886از روى مداركى كه در دست داريم نتوانستيم تاريخ وفات و والدت او را به دست بياوريم .دايرةالمعارف فارسى تاريخ وفات او را
 200هجرى نوشته است -.م.
 - 887ظاهرا ابو العباس فضل بن ابو سهل بن نوبخت است -،خاندان نوبختى ،عباس اقبال( صص  11و  13و  )20اصوال در اين مقال ،در
عنوان و كنيه و شرح حال و تأليفات ،خلطى بين پدر و پسر( يعنى بين خرشاد) ابو سهل بن نوبخت با پسرش ،ابو العباس فضل بن ابى سهل
بن نوبخت وجود دارد كه در پابرگ صفحه پايان مقال تا حدى به آن اشاره شده است .ويراستار
 - 888تأسيس الشيعة ،ص 364
 - 889اخبار الحكماء ،ص 169 -168
 - 890كتاب تأسيس الشيعة ،ص 364

« در كتاب عيون االخبار الرضا (ع) آمده است كه عون بن محمد از فضل بن ابو سهل نوبختى يا از برادر او چنين نقل كرد كه
چون مأمون خواست فرمان واليتعهدى حضرت رضا (ع) را صادر كند گفتم سوگند به خدا همانا آنچه را كه مأمون در دل دارد
آزمايش كنم تا
فالسفه شيعه ،متن ،ص426 :
بدانم آيا براستى قصدش اتمام اين امر است يا در مقام حيلهگرى و ظاهرسازى است؟ پس نامهاى به او نوشتم و نامه را توسط
يكى از خادمان امين او كه وى اسرار خود را به وسيله او به من مىنوشت ،فرستادم و در نامه نوشتم:
ذو الرئاستين تصميم گرفته است كه فرمان واليتعهدى را به هنگامى صادر كند كه طالع آن سرطان و مشترى نيز در آن است و
سرطان گرچه شرف مشترى است با وجود اين برجى منقلب است و در اين برج كارى به اتمام نمىرسد به عالوه مريخ در
ميزان و در خانه عاقبت است و اين نشانه داللت دارد كه فرمان براى هركه صادر شود آنكس به نكبت خواهد افتاد و من امير
المؤمنين را آگهى مىدهم تا اگر اين مطالب را از ديگرى بشنود مرا مورد سرزنش قرار ندهد.
پس مأمون نامهاى بدين مضمون نوشت :چون جواب نامهات را خواندى متن آن را با همين خادم برگردان و اگر كسى را از مفاد
آن مستحضر كنى بر جان خود ايمن مباش.
مبادا ذو الرئاستين از تصميم خود منصرف شود چون اگر از تصميم خود منصرف شود گناه را به گردن تو مىگذارم و يقين
مىكنم تو باعث اين كار شدهاى.
فضل بن ابى سهل گفت« :پس دنيا در نظرم تيرهوتار گرديد و از نوشتن آن نامه پشيمان شدم و به خود گفتم اىكاش من آن نامه
را نمىنوشتم سپس مطلع شدم كه فضل بن سهل ذو الرئاستين كه در علم نجوم آگاهى كامل داشت خود متوجه اين امر گشته و از
تصميم خود منصرف شده است .به خدا سوگند كه بر خود ترسيدم و به حضور او رفتم گفتم آيا در آسمان ستارهاى خجستهتر از
مشترى مىدانى؟ گفت نه .گفتم آيا در ميان ستارگان ستارهاى را سراغ دارى كه از مشترى در حال شرف مباركتر باشد؟ گفت
نه .گفتم پس تصميم خود را در وقتى عملى كن كه ستاره سعد مشترى در بهترين حالتهاى خود باشد .راوى گويد :پس ذو
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الرئاستين بدان منوال رفتار كرد و تا وقتى اين كار نشده بود من خود را ،از ترس مأمون ،موجودى زنده در دنيا نمىدانستم».
سيد امين پس از نقل اين حادثه مىنويسد:
« ظاهرا صاحب اين داستان همان فضل بن ابى سهل است و داللت بر آن دارد كه او كوشيده است تا موضوع عقد واليتعهدى
حضرت رضا (ع) در وقتى نامناسب ،از لحاظ نجومى ،انجام گيرد ولى اين معنى با شيعه بودن او منافاتى ندارد زيرا ترس،
892
انسان را به كارهاى مهمتر از اين نيز وادار مىكند و در عين حال باز معلوم نيست اين داستان مربوط به اوست يا برادرش».
فالسفه شيعه ،متن ،ص427 :
ّللا بن ابى سهل نوبختى» منجم مأمون باشد به دو علت:
ولى ارجح اين است كه اين حكايت مربوط به «عبد ه
نخست اينكه در اين قصه معلوم نيست صاحب داستان فضل بوده است يا برادرش.
ّللا بن ابى سهل نوبختى برادر فضل نسبت مىدهد و با قصه منقول در
دوم اينكه قفطى حادثهاى شبيه به حادثه فوق را به عبد ه
893
اعيان الشيعة ،حتى در اسلوب و عبارت ،چندان تفاوتى ندارد.
بههرحال چگونگى زندگى فضل بر ما مجهول است و مصادرى كه مختصر مطلبى را از او نقل كردهاند در باب زندگانى او
چيزى نگفتهاند.
همچنين از افكار و آراء او هم مطلبى نقل نكردهاند ولى از نام آثار او ،كه در فهرستها و كتابهاى تذكره ضبط شده است مىتوان
فهميد كه جنبه نجومى او بر ديگر جنبههاى او غلبه داشته است.
 1 ( 891و  -)2اعيان الشيعة ،ج  ،4صص  360و 368
 1 ( 892و  -)2اعيان الشيعة ،ج  ،4صص  360و 368
 - 893اخبار الحكماء ،ص  . 150 -149سرگذشتى جالب و شايسته مطالعه است و در عين حال به ما نشان مىدهد كه مأمون از چه نوع
نيرنگهاى سياسى پيروى مىكرده است چنانكه بسيارى از سياستمداران تاريخ با پيروى از اين سياست منظور واقعى خود را مخفى نگه
مىداشتند.

[آثار]
فضل بن ابى سهل مؤلفات متعددى در موضوعات مختلف دارد و بيشتر آنها در علم نجوم است از جمله آنها النهمطان فى
المواليد 894است كه النديم قطعهاى از اين كتاب را نقل كرده است و در آن مختصرى از اخبار فالسفه و تاريخ آنان آمده و نيز بر
قسمتى از
فالسفه شيعه ،متن ،ص428 :
تاريخ فلسفه مشتمل است و سيد امين آن را بهطور كامل در كتاب اعيان الشيعة آورده است.
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كتابهاى ديگر او عبارتند از :كتاب الفال النجومى ،كتاب تحويل سنى المواليد ،كتاب المدخل ،كتاب التشبيه و التمثيل ،كتاب
المنتحل ،از گفتههاى منجمان در اخبار و مسائل و مواليد و مطالب ديگر ،كتاب الحكمة ،كتاب المواليد 896و كتاب االمامة كه كتاب
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بزرگى است.
فضل بن شادان ابو محمد فضل بن شادان (شاذان) بن خليل ازدى نيشابورى قرن  3هجرى
از نامهاى درخشان در بين علماى فقه و كالم و فرهنگهاى متنوع اسالمى است .او يكى از اعالم متفكران اسالمى و از شيوخ و
بزرگان متقدم شيعه در علوم فقه و دين و حديث و قرآن و غيره بود.
چنين به نظر مىرسد كه فضل بن شادان تا اواسط قرن سوم هجرى حيات داشته است ،زيرا ناقالن احوال او نوشتهاند كه او دانش
را از امام على بن موسى الرضا (ع) متوفى به سال  202هجرى فراگرفته است ،و نيز گفتهاند از امام جواد (ع) متوفى به سال
 220و از امام على هادى (ع) متوفى به سال  254هجرى دانش فراگرفت .از برخى نوشتهها استفاده مىشود كه فضل بن شادان
به سال  260هجرى درگذشته است 898.شارحان احوال او ،باتفاق ،او را ثقه و از اجله فقهاى شيعه امامى و متكلمان شيعه
899
شمردهاند.
پدرش از شاگردان يونس بن عبد الرحمن متكلم فقيه امامى و متوفى به سال  208هجرى بود.
فضل نيشابورى ،عربى خالص و به قبيله معروف عرب يعنى ازد منسوب بود 900و از
فالسفه شيعه ،متن ،ص429 :

ّللا زنجانى ،اليهبطان ضبط كرده و به قرائات مختلف(،
 - 894مرحوم عباس اقبال نام اين كتاب را با استناد به نسخه خطى حاج ميرزا ابو عبد ه
اليهطمان و النهمطان) نيز اشاره كرده و توضيح داده است كه احتماال يهبطان يكى از هزوارشهاى پهلوى است كه آن را در عربى به مواليد
ترجمه كردهاند و الف و نون آخر آن عالمت جمع فارسى است (.خاندان نوبختى ،ص )13
اما نكته مهمتر ،مرحوم اقبال مىنويسد «:ابن النديم و به تقليد او قفطى اسم ابو سهل را فضل نوشتهاند و اين گويا خطاست ،زيراكه اوال اسم(
فارسى) ابو سهل  .. .به مناسبت درازى از طرف منصور خليفه باطل و به جاى آن كنيه ابو سهل اختيار شد .ثانيا  ...ابو سهل پسرى به نام
فضل داشته و شايد ابن النديم اين پسر يعنى ابو العباس فضل بن ابى سهل بن نوبخت را با ابو سهل بن نوبخت اشتباه كرده ،ثالثا به همين
مناسبت از ميان رفتن اسم ابو سهل مؤلفين قرون بعد هيچ كدام اسم او را نبرده و در اين خصوص در زحمت بودهاند ،ولى معاصرين و مردم
قريب العهد با ابو سهل نيز نام او را نمىدانسته اند .ابو العباس نجاشى صاحب رجال معروف به ترديد اسم او را طيمارث ذكر مىكند و اين
كلمه تحريفشده يك جزء از همان اسم درازى است كه قفطى و ابن العبرى و ابن ابى اصيبعه ذكر كردهاند .پايان نظر مرحوم اقبال.
به اين ترتيب كتابهايى كه نام برده شده مربوط به ابو سهل پسر نوبخت بزرگ است و ربطى به فرزند او ابو العباس فضل بن ابو سهل بن
نوبخت ندارد .و همچنين در شرح حال بين پدر و پسر خلط شده چنانكه موضوع خطاى منجمين در اختيار ساعت انتخاب حضرت رضا( ع)
مربوط به فضل پسر ابو سهل بن نوبخت( معاصر مأمون) است.
اين فضل با ابو نواس منادمت داشته است .ملخصا بايد گفت اين شرح حال بيشتر مربوط به پسر مىباشد ،ولى تأليفات نام برده شده متعلق به
پدر است .ويراستار
 - 895اعيان الشيعة ،ج  ،2صص  360و  ( 368ولى النديم كتاب النهمطان را كه حدود دو صفحه از آن را نقل كرده تأليف ابو سهل بن
نوبخت دانسته است نه پسرش فضل بن ابو سهل بن نوبخت -چاپ تجدد ،ص  .)299ويراستار
 - 896اين مؤلفات در كتاب اخبار الحكماء ،ص  169و تأسيس الشيعة ،ص  363و الفهرست النديم ،ص  383 -382ذكر شده است(.
جداگانه ،غير از كتاب اليهبطان فى المواليد)
 - 897الذريعة ،ج  ،2ص 332
 - 898منتهى المقال ،ص 242
 - 899سفينة البحار ،ج  ،2ص  269و اتقان المقال در قسمت ثقات ،ص  108و منتهى المقال ،ص 241
 - 900الفهرست ،ص  .41 -39نام پدر صاحب اين شرح حال ،يعنى شاد ،مى رساند كه او از ايرانيان اصيل بوده و به علت سكونت در كوى
ازديان يا به علل ديگر او را به قبيله ازد نسبت دادهاند -.م.

ّللا بن
پيشوايان در علوم قرآن شمرده مىشد .نديم فصل بزرگى ،درباره ترتيب سورههاى قرآن ،به وسيله او از مصحف عبد ه
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مسعود و از ابن كعب روايت كرده و نيز از برخى كتابهاى او در تفسير و قرائت و سنن نام برده است.
نديم او را به صفت رازى توصيف كرده و نام پسرش عباس بن فضل را هم برده و درباره فضل گفته است كه «فضل ،هم
خاصى و هم عامى است ،شيعه او را از خود مىداند... ،
و حشويه نيز او را از خود دانستهاند» 902ولى كتاب ابن شادان در رد حشويه با گفتار نديم منافات دارد.
شيخ محمدطه نجفى احتمال مىدهد فضل بن شادان رازى كه عامه از او رواياتى نقل مىكنند كسى غير از ابن شادان نيشابورى
ازدى باشد 903.بههرحال شهرستانى در كتاب الملل و النحل خود ابن شادان نيشابورى را در زمره مؤلفان شيعه و از علماى كالم
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شمرده است 904،چنانكه اشعرى نيز در المقاالت خود چنين گفته است.
قسمتى از آراء كالمى او در كتب تاريخ و ادب و فرق بهطور پراكنده آمده است ،از جمله:
خداوند تعالى جسمى است نه مثل ديگر اجسام .و منظور او از اين عبارت اين بوده است كه خدا عرض نيست تا تصور انجام
فعل از او محال باشد .پس در حقيقت جسميت را از خدا نفى كرده و اطالق اين عبارت «جسمى است نه مثل اجسام» به اين
معنى است كه او چيزى است نه مثل ديگر اشياء 906.اين رأى را به گروهى از شاگردان هشام بن حكم هم نسبت دادهاند.
شيخ مفيد در كتاب الفصول المختارة مطالبى فراوان در موضوعهاى گوناگون از او نقل كرده است كه بر حدت ذهن و ممارست
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و احاطه علمى او داللت دارد.
ابن شادان از ديدگاه مركزيت علمى و دينى و موقعيت اجتماعى خود شهرت زيادى داشت ،همچنين آثار و مؤلفات مفيد او در
موضوعات روز و افكارى كه بر اجتماع اسالمى آن روز هجوم آورده بود باعث شهرت او شد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص430 :
نيشابورى ،موقعى عرض اندام كرد كه افكار مرجئه 908،قرامطه 909،حشويه 910،ثنويه 911،و غالة 912در جامعه اسالمى
خودنمايى مىكرده و بر هر فكرى در آن روزگاران مقدم بوده است و از طرف ديگر افكارى انقالبى و مكتبهايى گوناگون در افق

 - 901الفهرست ،ص 323
 - 902همان كتاب ،همان صفحه.
 - 903اتقان المقال فى احوال الرجال در قسمت ثقات ،ص 109 -108
 - 904الملل و النحل ،ج  ،1ص 110
 - 905مقاالت االسالميين ،ج  ،1ص 127
 - 906شرح النهج ،ج  ،1ص 295
 - 907فصول المختاره ،جزء اول ،صص  76و  112و  117و  121و  ،123چاپ حيدرى نجف.
 - 908كلمه مرجئه در يكى از فصلهاى گذشته توضيح داده شد.
 - 909قرامطه فرقهاى از اسماعيليه بودند كه به قرمطويه يا قرامط ،يكى از دعات آنها ،منتسب بودند .آرايى غلوآميز به آنها نسبت داده شده و
كارهايى از ايشان در اواسط قرن چهارم سرزد كه دولت اسالمى بنى عباس را تكان داد.
 - 910حشويه آنهايى بودند كه ظواهر احاديث را بدون تأويل مىپذيرفتند و جايى كه تأويل يا حذف الزم مىشد از اين كار خوددارى مىكردند
و روايات مشتمل بر اباطيل را ،گرچه مضمون آن مخالف كتاب و سنت هم بود ،مىپذيرفتند .اوائل المقاالت ،ص 41 -40
 - 911ثنويه كسانى بودند كه به دو مبدأ معتقد بودند .ديصانيه كه به دو مؤثر ،نور و ظلمت ،معتقد بودند در شمار ثنويهاند.
 - 912غالة اصوال به كسانى گفته مى شود كه عقايد و تصورات افراطى داشته باشند و در اين معتقدات از حد طبيعت و فطرت ،با غلو و مبالغه
درگذرند .اما اصطالحا به تعريف شيخ مفيد «:غالة از متظاهرين به اسالم كسانى هستند كه على امير المؤمنين و فرزندان ايشان را به خدايى
و پيامبرى نسبت دادهاند» .غالة ،به مفهوم كلى« مبالغهگران» به چندين گروه منقسم شدهاند كه مهمترين آنها عبارتند از :اباحيه -اسحاقيه-
اسماعيليه( كه فرقه اخير به نامهاى مالحده و قرامطه و باطنيه و تعليميه و سبعيه نيز ناميده شدهاند) -بدعيه -بشيريه -بالليه -بو سليميه -بيانيه-
تناسخيه -جناحيه -جواربيه -حابطيه -حارثيه -حدثيه -حربيه -حروفيه -حالجيه -حلمانيه (-اتباع ابو حلمان دمشقى) حلوليه -حماريه -خابطيه-
خرميه -خالليه -ذماميه -راونديه -رجعيه -رزاميه -زراريه -سبائيه -شريكيه -شلمغانيه -علويه -علىاللهيه -عميريه -غماميه -قاديانيه -كاكائيه-
كامليه -كربيه -كسفيه -كيسانيه -مازياريه -مانويه -مباركيه -مبيضه -محمديه -محمره -مختاريه -مخطئه -مخمسه -مزدكيه -مشبهه -مشعشعيه-
مطلقه -معمريه -مفضليه -مقنعيه -منصوريه -موسويه -ميمونيه -ناووسيه -نصيريه -نميريه و هشاميه .ويراستار

عالم اسالم پيدا شده بود و جنبشهاى ناشى از آن در هر گوشه و كنار ديده مىشد از قبيل مكتب كراميه 913نظريه اصم در مورد
خالفت 914،و مكتبهاى جبائيان 915و بيانيه 916و غيره.
بسيار طبيعى بود كه ابن شادان كه در آن زمان زندگى مىكرد و خود مردى دانشمند بود ،به مطالعه و بررسى اين مذاهب و آراء
مشغول شود و بين آنها مقايسه و داورى كند و در پرتو نور دانش و فرهنگ جامع خود اظهارنظر كند و نتيجه اين كار آن شد كه
در كتابهاى او جنبشهاى فكرى و مذهبى آن زمان مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
نيشابورى از آن دسته دانشمندانى است كه آثار فكرى و تأليفات فراوانى داشتهاند.
كسانى كه شرح حال او را نگاشتهاند يكصد و هشتاد كتاب از او برشمردهاند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص431 :
[آثار]
نيشابورى توجه خاصى به ابطال و رد افكار فرقههاى منحرف داشت و در اين راه كوشش بليغى نمود به طورى كه بيشتر
كتابهاى او جنبه رد بر فرق مختلف دارد .از جمله:
النقض على االسكافى فى تقوية الجسم.
الرد على اهل التعطيل.
الرد على الثنوية.
الرد مع الغالية المحمدية.
الرد على محمد بن كرام ،اين شخص رئيس فرقه كراميه و از مجسمه بود.
الرد على احمد بن الحسين ،و اين احمد همان ابو مجالد نابيناست.
الرد على االصم ،يعنى ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان اصم.
الرد على بيان بن الريان.
الرد على الفالسفة.
الرد على الجبائية ،پيروان جبائيان.
الرد على المرجئة.
الرد على القرامطة.
الرد على الناسيه ،شايد مقصود همان ناوسيه باشد.
الرد على الحشوية.
 - 913كراميه بر پيروان محمد بن كرام اطالق مىشود كه معتقد بودند ايمان تنها اقرار به زبان است و خداوند جوهرى است بر عرش مستقر.
 - 914ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان اصم بلخى مشهور متوفى به سال  237هجرى است ،كه در نظر او امامت نه از نظر شرع و نه به
مقتضاى عقل واجب بود.
 - 915جبائيه بر پيروان ابو على جبايى و پسرش ابو هاشم اطالق مىشود كه آرائى مخصوص به خود دارند.
 - 916بيانيه پيروان بيان بن سمعان هستند كه در سال  119هجرى كشته شد و سخنان پوچ فاسدى دارد .براى اطالع از معتقدات اين فرقهها-
ملل و نحل شهرستانى .ويراستار

الرد على الحسن البصرى فى التفضيل.
چنانكه كتابهاى ديگرى در موضوعات مختلف كالمى كه مورد مناقشه و محل گفتگو بود نوشته است از جمله:
كتاب الوعيد.
كتاب االستطاعة.
كتاب مسائل فى العلم و حدوثه.
كتاب فى الوعد و الوعيد آخر ،اين كتاب غير از كتاب الوعيد است كه قبال بدان اشارت رفت.
ّللا.
التوحيد فى كتب ه
بيان اصل الضاللة.
كتاب االربع مسائل فى االمامة.
كتاب االمامة كه كتابى بزرگ است.
كتاب الخصال فى االمامة.
كتاب النسبة بين الخيرية و الجبرية.
فالسفه شيعه ،متن ،ص432 :
كتاب معرفة الهدى و الضالل.
كتاب االعراض و الجواهر.
ابن شادان عالوه بر كتابهاى فوق تأليفاتى در فقه و مالحم «پيشگوييها» و فضائل و قرائات بلدان دارد ،از قبيل:
كتاب العروس ،كه همان كتاب العين است.
كتاب العلل.
كتاب ايمان.
كتاب محبة السالم.
كتاب السنن فى الفقه.
كتاب مسائل البلدان.
كتاب المالحم.
كتاب المعيار و الموازنة.
كتاب حذو النعل بالنعل.
سه كتاب در فرائض ،الكبير ،الصغير ،االوسط.

كتابى در طالق.
كتابى در سنن فقهى.
و كتابهايى در تفسير و قرائات و موضوعهاى ديگر.
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فالسفه شيعه ،متن ،ص433 :
ق
قطب الدهين رازى ابو جعفر محمد بن محمد رازى بويهى918؟ 776 -ه ق
اين دانشمند بزرگ در يكى از قراى رى به نام ورامين به دنيا آمد و در ماه ذيقعده سال  776ه در شهر دمشق درگذشت و در
صالحيه به خاك سپرده شد.
او از پيشوايان منطق و فلسفه و دانشهاى ديگر ،همچنين از مشهورترين علمايى بود كه در قرن هشتم هجرى مىزيستند ،شرح او
بر شمسيه و كتاب مطالع در منطق مايه شهرت او شده است همچنان كه كتاب او در فلسفه به نام المحاكمات كه در آن به بررسى
و محاكمه دو شارح معروف كتاب اشارات ،خواجه نصير الدهين طوسى و امام فخر رازى پرداخته است ،بر شهرت او افزوده
است.
تاج سبكى در كتاب خود طبقات الشافعية او را چنين ستوده است« :پيشوايى مبرز در علوم معقول بود كه صيت شهرت او به
سرزمينهاى دوردست رسيد .به سال  763به دمشق آمد ،پس او را پيشوايى در منطق و حكمت يافتيم كه در تفسير و معانى و
بيان به خوبى وارد بود و در نحو دست داشت و اشعه ذكاوت او آشكار بود».
سيوطى در طبقات النحاة گفته است« :او يكى از پيشوايان علم معقول بود كه از عضدى و غيره دانش فراگرفت».
او از متفكران و علماى مبرز شيعه بود .شهيد اول بدين مطلب تصريح دارد و با او در دمشق ،در اواخر ماه شعبان 776
هجرى ،مالقات كرده است و چنين مىگويد« :دريايى
فالسفه شيعه ،متن ،ص434 :
بود خشك نشدنى  ...و بىشك امامى مذهب بود و من خود از او شنيدم كه به امامى بودن خود تصريح مىكرد و وابستگى او به
پيروى از اهل بيت رسالت معلوم است» و باز شهيد اول گفته است« :او شاگرد مخصوص شيخ امام جمال الدهين عالمه حلى
بود».
محقق ثانى شيخ على بن عبد العالى كركى عاملى دربارهاش مىگويد« :از بزرگان شاگردان عالمه و از اعيان اصحاب ما از
اماميه بود» .هريك از مؤلفان رياض و االمل و مجالس المؤمنين و اعيان الشيعة و الذريعة و ديگران به تشيع او تصريح
نمودهاند .يكى از اساتيد او جمال الدهين عالمه حلى متوفى به سال  726هجرى و ديگرى عضد الدهين ايجى صاحب كتاب المواقف
در علم كالم و متوفى به سال  756ه 1355 /م است.
[تأليفات]
تأليفات قطب الدهين رازى بسيار و بيشتر آنها در منطق و حكمت است از جمله:
شرح شمسيه در منطق ،كه اصل آن از نجم الدهين عمر بن على قزوينى معروف به كاتبى و متوفى به سال  493هجرى است.
اين كتاب در مصر و ايران بارها چاپ شده است و تا امروز در دانشگاههاى اسالمى مانند نجف و قم و االزهر و جاهاى ديگر
تدريس مىشود.
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 - 917از كتابهاى الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص  ،36تأسيس الشيعة ،ص  ،377فهرست نديم ،صص  53ص و  213منتهى المقال ،ص ،241
اتقان المقال قسمت« ثقات» ،ص  108و سفينة البحار ،ج  ،2ص  369استفاده شد -.م.
 - 918نسب او به آل بويه و به قولى به ابو جعفر بن بابويه قمى فقيه معروف شيعه مىرسد.

شرح المطالع ،كه از كتابهاى پرارزش در علم منطق است ،كتابى است مشهور و مفصل كه هم چاپ شده و هم در دانشگاههاى
نجف و ايران تدريس مىشود.
شرح الحاوى ،در حكمت.
شرح اشارات ابن سينا ،در فلسفه.
بحر االصداف ،در حاشيه بر كشاف زمخشرى در تفسير.
تحفة االشراف ،كه آن نيز حاشيه بر كشاف است.
المحاكمات بين شرحى االشارات ،كه اصل آن از ابن سينا و دو شرح مزبور از نصير الدهين طوسى و فخر الدهين رازى در فلسفه
است.
شرح قواعد االحكام در فقه ،كه اصل آن تأليف استاد او عالمه حلى است.
رسالهاى در تحقيق تصور و تصديق ،كه در سال  1281هجرى چاپ شده و محمد بن زاهد هروى آن را شرح كرده است.
رسالة فى تحقيق الكليات.
شرح المفتاح.
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فالسفه شيعه ،متن ،ص435 :
ك
كامل صباح كامل بن الحاج على صباح نباطى عاملى  1312ه ق 1935 /م
كامل صباح يكى از اركان علم و رياضيات و برق و اختراع در عصر جديد است ،به طورى كه از طرف «مؤسسه مهندسين
برق امريكايى» لقب قهرمان جوان دانش برق به او داده شد.
مارسى درباره او گفته است« :وى بزرگترين و درخشندهترين چهرهها در ميان متفكران رياضى اياالت متحده امريكاست».
ا .الن در مورد او گفته است« :مغز صباح دائما مشغول ،و ظرفيت آن معادل پنج مغز است» .صباح بدون شك بزرگترين متفكر
علمى است كه تاريخ جديد شرق او را شناخته است و در تمام جوانب فرهنگ جديد با كوشش و حرصى شديد در گردش است و
كمتر اين دو صفت در كسى ديده شده است ،مگر آنهايى كه نبوغ خدادادى دارند و اين قبيل نوابغ بسيار كم و نادرند.
شخصيت فكرى او در علوم رياضى و برق ،الكتريك ،بر ساير جنبههاى علمى او چربيده تا آنجا كه گروهى از علماى رياضى و
برق به تفوق و برترى او در اين علم اعتراف كردهاند.
چنانكه ا .وريس درباره او بيان داشته است:
«صباح در بين ما مثل يك معلم در ميان كودكان بود .او آراء و نظريات ما را به بازى گرفته و هرطور مىخواست با ما رفتار
مىكرد».
استون در مورد او گفته است« :صباح يگانه دانشمندى بود كه جرأت داشت در آراء رياضى اينشتين مناقشه و از آنها انتقاد كند و
از نسبيت چنان بحث كند كه گويى او خود،

 - 919در شرح حال عالمه حلى نوشتيم كه يكى از استادان او عمر كاتبى قزوينى بود ،ولى اين مطلب اشتباه است و صحيح آن اين است كه
استاد عالمه نجم الدهين ابو الحسن على بن محمد كاتبى قزوينى معروف به دبيران متوفى به سال  675ه بوده است.
 - 920مدارك ما در شرح حال قطب الدهين عبارتند از :تأسيس الشيعة ،ص  ،402 -400روضات الجنات ،ص  ،531 -530الكنى و االلقاب،
ج  ،3ص  ،58 -57سفينة البحار ،ص  ،438 -437االمل ،بخش  ،2ص  68و الذريعة (،مجلدات چاپشده آن).

فالسفه شيعه ،متن ،ص436 :
اينشتين بود».
براى اثبات نبوغ صباح همين بس كه هفتاد و شش اختراع از آثار علمى و عملى او در رشته برق و غيره به ثبت رسيده و مهمتر
اينكه تمامى اين آثار از كسى است كه چهل و يكسالگى را بپايان نرساند و اجل مهلتش نداد .بديهى است اگر اجل به او مهلت
مىداد و بيشتر از اين مدت زندگى مىكرد بهطور قطع سهم او در سازندگى تمدن جديد خيلى بيشتر از اين مىشد و به كشف
بسيارى از اسرار طبيعت كه تا اين تاريخ همچنان مجهول مانده است موفق مىشد و ارمغانهاى تازهاى به جهان تقديم مىكرد و
موجبات رفاه بيشتر بشر را فراهم مىآورد.
كامل صباح در جوانى به مقامى رسيده بود كه انديشمندان و دانشمندان جهان با ديده احترام به او مىنگريستند .او از دانشمندانى
بود كه اگر اجل به او مهلت مىداد ،از آن دسته از بزرگان به شمار مىآمد كه مردم در قرنهاى متعدد از نظريات و آراء آنها
استفاده مىكنند.
او كسى بود كه بزرگان علم به فضل او اعتراف نمودند و او را مدح و ثناى فراوان گفتند چنانكه گفتار بعضى از آنها را در باال
مالحظه كرديد.
زندگانى كامل صباح
كامل صباح در نباطيه مركز جبل عامل در لبنان ،در ماه آب (اوت) سال  1894ميالدى مطابق صفر  1312هجرى از پدر و
مادرى شيعه و در خاندان شيعه به دنيا آمد .خانواده او ،آل صباح ،يكى از خاندانهاى شريف بود و گويند نسب اين خانواده با نسب
آل صباح امراى كويت به يك اصل مىرسد و به يعقوب بن اسحاق بن صباح فيلسوف كندى مشهور منتهى مىشود.
كامل صباح ،از همان اوان كودكى باهوش و سريع االنتقال و نشانههاى نبوغ و ذكاوت از او نمايان بود .در اول كار تحصيل به
مكتبخانههاى قديمى رفت ،سپس به سال  1901ميالدى ،پدرش حاج على صباح او را به مدرسه ابتدايى نباطيه فرستاد .كامل به
حساب و شعر و فلكيات و جبر و هندسه عالقهمند شد و ميلش به رياضيات آنگاه معلوم شد كه بدون استفاده از معلم و استاد ،جبر
و هندسه را فراگرفت و در آن هنگام سن او به چهاردهسالگى نرسيده بود.
سپس به مدرسه متوسطه سلطانى بيروت رفت و در آن مدرسه زبان فرانسه را به خوبى فرا گرفت و در همين موقع بود كه
نشانههاى نبوغ او خودنمايى كرد و به دانشجويان سال پنجم متوسطه در حل مسائل دشوار هندسى و جبرى كمك مىكرد و
تعطيالت تابستان را به آزمايشهاى طبيعى و حل مشكالت رياضى مىگذراند .مدت چهار سال در همان مدرسه به تحصيل
پرداخت و همهساله شاگرد اول مىشد تا اينكه دروس متوسطه خود را بهطور
فالسفه شيعه ،متن ،ص437 :
بسيار موفقيتآميز به پايان رسانيد و در سال  1914ميالدى وارد دانشگاه امريكايى بيروت شد و با مشكالت مالى كه در راه او
پيش مىآمد سخت به معارضه پرداخت چنانكه به مختصرى غذا و لباس قناعت مىكرد .در اين اثنا زبان انگليسى را نيز به
خوبى در مدت ششماه فراگرفت و استعدادهاى طبيعى او در همان كالس اول دانشگاه خودنمايى كرد تا حدى كه با استادان
كالسهاى باال در حل مسائل رياضى مشكل در قسمت تفاضل و تكامل و مكانيك تشريك مساعى مىكرد.
مجله المقتطف 921به قلم استاد فؤاد صروف درباره او چنين نوشت« :در اين دوساله اخير از سالهاى جنگ جهانى دانشجويى
عاملى به دانشگاه امريكايى بيروت راه يافته است كه رنگش سبزه و مويش سياه و پيشانيش بلند و چشمانش براق است .هنوز
چندى از ورود او به دانشگاه نگذشته بود كه بين ما شيوع پيدا كرد كه دانشجوى تازهوارد از غولهاى رياضيات است .او هيچيك
از رشتههاى فرعى رياضيات را ناديده نمىگرفت بلكه با شوق و عشق مفرط به فرا گرفتن آن مىپرداخت و آنچنان پيشرفت كرد
كه استادان برترى و برجستگى او را تصديق كردند».
در سال دوم ،كامل صباح رشته مهندسى را انتخاب كرد و همت خود را به رشته مهندسى برق متوجه و مصروف داشت ،هنوز
آن سال را به نيمه نرسانده بود كه براى خدمت وظيفه با درجه ستوانى فراخوانده و به استانبول منتقل شد و فرماندهى كل ارتش
ترك او را در رشته تلگراف بىسيم زير نظر فرماندهى آلمانى به كار گماشت و بدينوسيله فرصتى يافت تا زبان آلمانى را
بياموزد و در ادوات بىسيم و كيفيت تركيب آن دقت و مطالعه كند و آنچه را در مدرسه فراگرفته بود به تجربه و آزمايش بسنجد
و نبوغ او هنگامى معلوم شد كه يكى از ادوات بىسيم را كه از كار افتاده بود و رئيس گروه مهندسى كه مهندس آلمانى بود از
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درست كردن آن عاجز مانده بود ،اصالح كرد .مهندس آلمانى از هوش و استعداد اين جوان بسيار تعجب كرد .همين اتفاق سبب
شد كه رئيس دسته مزبور از مقام خود استعفا دهد و كامل صباح ،تا پايان جنگ ،با درجه ستوان يكمى به فرماندهى قسمت
تلگراف بىسيم در كالىبولى به كار پرداخت .پس از فراغ از خدمت نظاموظيفه به دمشق بازگشت و در سال  1918ميالدى در
مدرسه سلطانى كه امروزه التجهيز ناميده مىشود به سمت معلم مقدمات رياضى به كار پرداخت.
و تا تابستان سال  1921ميالدى همچنان به تدريس رياضيات مشغول ماند .در اثناى اين مدت توانست در فلسفه عالى تحليل
رياضى و بررسى كليه مبادى رياضى عالى و هندسه تحليلى و كروى و هندسه ابعاد چهارگانه يعنى نظريه اينشتين و پوانكاره و
ريان و ديگران
فالسفه شيعه ،متن ،ص438 :
كه مغاير با هندسه اقليدس بود ،همچنين در حساب تفاضل و تكامل عالى و رياضيات تطبيقى و مكانيك و ديناميك برقى و
مغناطيسى و آنچه براى فهم فلسفه تحليل رياضى الزم بود ،مطالعات خود را به حد كمال برساند.
در سال  1921ميالدى به بيروت منتقل شد و به تدريس رياضيات ،در كالسهاى سيكل دوم متوسطه وابسته به دانشگاه امريكايى،
مشغول شد و در خالل همين مدت به بررسى كتابهاى رياضى و فيزيكى و مطالعه در نظريات اينشتين و لورانتز و مينوفسكى و
ديگران پرداخت.
سپس به منظور اقناع حس كنجكاوى علمى خود به امريكا مهاجرت كرد زيرا در آنجا امكان و ميدان وسيعترى براى فعاليت
وجود داشت .پس در دانشگاه ايلىنوى به تحصيل رياضيات و فيزيك عالى پرداخت ،سپس وارد شركت جنرال الكتريك بزرگترين
شركتهاى الكتريكى عالم شد و عالوه بر معلوماتى كه داشت تجربههايى عملى آموخت و در اين شركت بود كه نبوغ علمى او
ظهور بيشترى يافت و قدرت علمى او در اختراع و اكتشاف ظاهر شد ،اكتشافاتى كه شاهد گويايى بر موهبتها و قدرت خالقه او
به شمار مىرفت .در خالل ايامى كه در شركت مزبور كار مىكرد ،وارد دانشگاه اوريانا شد .اين دانشگاه در حدود پنج هزار
دانشجو داشت.
ظاهرا صباح در مدتى كه در شركت كار مىكرد از لحاظ مادى در مضيقه بود و نمىتوانست -آمال و آرزوهاى خود را عملى
سازد .دورانى را كه در شركت گذراند سختترين دوره زندگانى او به شمار مىرفت ،چون در نامههاى بسيارى كه به خويشان و
دوستان خود مىنوشت ،از وضع اقتصادى خود شكايتها داشت ،چنانكه از بداخالقى مردم شهرى كه در آن مىزيست نيز شكايت
داشت و اين شكايتها را در تمام نامههاى خود تكرار مىكرد.
مثال در يكى از نامههاى او كه به يكى از دوستان خود نوشته است چنين آمده« :نزديك است جانم از ماندن در اين شهر به درآيد،
اين مردم پست ،مغزپشه و اخالق ميمون دارند ،و بددهن هستند و اين بدزبانى را فقط نسبت به غريبانى مانند من ،كه تنها باشند
به كار مىبرند» و در نامه ديگر نوشته است «مردم شهرى كه من در آنجا هستم آنچنان پست و منحط هستند كه به وصف در
نمىگنجد  ...و بسيار بداخالق و خودخواهند» .در نامههاى ديگر خود نيز اظهار دلتنگى مىكند و از وضع خود در آن شركت و
محيط زندگى خويش شكايتها و گلهها دارد كه چرا كارهاى او آنچنانكه بايد مورد تقدير قرار نمىگيرد و شركت مزبور از
اختراعات او به نفع خود بهره كافى مىبرد ولى در مقابل زحمات و كوششهاى او پاداشى به او نمىدهند .به عالوه اشخاصى در
همان شركت به نامهاى پرنس و الكسندرسن به ضديت و مخالفت با او برخاستهاند زيرا نبوغ و استعداد صباح در زمينههاى
اختراع و برق طبعا او را محسود ديگران ساخته است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص439 :
در يكى از نامههاى خود به نكتهاى اشاره مىكند و چنين مىنويسد« :اين روزها من مرحله مشكلى را مىگذرانم ،از خدا
مىخواهم مرا از اين مرحله خطرناك نجات دهد ،مرا دعا كنيد ،زيرا دعا و رضايت شما مرا از دشمنان سرسخت نجات خواهد
داد ،دشمنانى كه هميشه با مكر و حيلهورزى با من رفتار مىكنند و مىكوشند تا مرا از سر راه خود به دور سازند» .البتهه
چگونگى اين مرحله مشكل كه او از آن رنج مىبرد هنوز بر ما مجهول است.
با آنكه كامل صباح در مراحلى از زندگى خود خاصه پس از مهاجرت به امريكا با مشكالتى روبهرو شد و حسودانى زياد داشت،
و با آنكه محروميتها كشيد و زيانها ديد ،با وجود اينها باز ستاره اقبالش درخشيدن گرفت و از اين ميان شخصيت علمى اين نابغه
خودنمايى كرد و پيشاپيش كاروان علما و دانشمندانى قرار گرفت كه در جستجوى راههايى جديد براى حل مجهوالت علمى بودند.
از مهاجرت او به امريكا و كار كردن او در شركت جنرال الكتريك چندان نگذشته بود كه شروع به اختراع و اكتشاف كرد و
آالت و ادوات جديدى در زمينه برق ،همچنين راههاى تازه در اين رشته اختراع كرد .شركت مزبور اختراعات پىدرپى او را به
نام او ثبت مىكرد تا اينكه اختراعات او از هفتاد گذشت .بيشتر اين اختراعات در دائره ثبت اختراعات در واشنگتن ثبت شده و

ازآنپس در بيشتر ممالك عالم به ثبت رسيد .آوازه شهرتش در تمام محافل علمى دنيا و شركتهاى الكتريك بسيارى از دولتها و
ملتها پيچيد.
از بارزترين اختراعات او اختراع تلويزه و تبديل نور خورشيد به قوه محركه است و نيز استفاده از امواج الكتريكى به طورى كه
جانشين بنزين و ذغال در بحركت آوردن ماشينها شود و در نتيجه بتوان بيابانها و صحارى سوزان عربستان را به شهرهاى آباد
تبديل كرد.
اختراع اول او را ،مستر بيرد ،قبل از صباح ،به مقتضاى مساعدت و حمايت و تشجيع ،اعالن كرد ،ولى اختراع دوم را شركت
به ثبت رساند و  250هزار دالر خرج ثبت آن كرد و جرايد سوريه و ديگر كشورهاى عرب تحت عنوان «تبديل صحراهاى
عربى به شهرهاى آباد ،اختراع جديدى كه ممكن است آينده دنيا را تغيير دهد» اين خبر را منتشر كردند.
كامل صباح پيوسته با مجهوالت جهان علم روبهرو مىشد و درهاى مجهوالت را با دانش وسيع و فكر عميق خود به روى مردم
دنيا باز مىكرد تا آنكه روز يكشنبه  31مارس سال  1935ميالدى در اثر انحراف ماشين سوارى او به درهاى در امريكا سقوط
كرد.
جنازه او را به وطنش نباطيه آوردند و در آنجا دفن كردند و با مرگش آن مشعل فروزان علم و اختراع خاموش شد و آن مغز
فكور به زير خاك رفت.
فالسفه شيعه ،متن ،ص440 :
اختراعات كامل صباح
صباح در بسيارى از اختراعات برق و الكتريك ،همچنين در بهتر ساختن آنها و كشف راههاى جديد استفاده از آنها سهيم بود ،به
طورى كه به نظر مىرسد بيشتر اختراعات او در سال آخر عمرش ،يعنى در سال  1935ميالدى بوده و اين امر از تاريخ ثبت
آنها استنباط مىشود .اختراعات او و همچنين تاريخ ثبت آنها به شرح ذيل است:
 -1دستگاه ضبط فشار 15 ،شباط (فوريه) سال  1927ميالدى.
 -2دستگاه نقل امواج تبديل يافته 8 ،ايار (مه) سال  1928ميالدى.
 -3طرز نگاهدارى عناصر اساسى 28 ،آب (اوت) سال  1928ميالدى.
 -4طريقه ضبط نيرو 30 ،تشرين اول (اكتبر) سال  1928ميالدى.
 -5دستگاه تلويزه الكترونى 11 ،تشرين دوم (نوامبر) سال  1928ميالدى.
 -6دستگاه انتقال مناظر و عكسها 28 ،كانون اول (دسامبر) سال  1928ميالدى.
 -7دستگاه ديگرى براى انتقال مناظر و عكسها 16 ،تموز (ژوئيه) سال  1930ميالدى.
 -8دستگاه تلويزه نورى 19 ،آذار (مارس) سال  1930ميالدى.
 -9دستگاهى براى جلوگيرى از لرزشهاى الكتريكى 26 ،كانون اول (دسامبر) سال  1929ميالدى.
 -10دستگاه امواج ثابت 7 ،كانون دوم (ژانويه) سال  1930ميالدى.
 -11دستگاه تلويزه خورشيدى 18 ،شباط (فوريه) سال  1930ميالدى.
 -12دستگاه جلوگيرى از انفجار الكتريكى 25 ،آذار (مارس) سال  1930ميالدى.
 -13دستگاهى براى تغيير شدت وحدت برق 25 ،آذار (مارس) سال  1930ميالدى.

 -14دستگاه مقياس فشار بخار 8 ،نيسان (آوريل) سال  1930ميالدى.
 -15دستگاه انتقال نيروهاى الكتريكى 22 ،كانون اول (دسامبر) سال  1930ميالدى.
 -16دستگاهى براى تنظيم برق 29 ،كانون اول (دسامبر) سال  1931ميالدى.
 -17دستگاه به كار بردن امواج ثابت ثيراطرونى 7 ،شباط (فوريه) سال  1932ميالدى.
 -18روش هدايت امواج به طرز خودكار 24 ،شباط (فوريه) سال  1932ميالدى.
 -19روش خالى كردن بار  19نيسان (آوريل) سال  1932ميالدى.
 -20دستگاه تبديل قواى الكتريكى 2 ،آب (اوت) سال  1932ميالدى.
 -21دستگاه ديگرى براى تبديل نيروى برق 21 ،آذار (مارس) سال  1933ميالدى.
 -22دستگاه تبديل و انتقال برقى  13كانون اول (دسامبر) سال  1932ميالدى.
 -23دستگاه تبديل نيروها 9 ،ايار (مه) سال  1933ميالدى.
فالسفه شيعه ،متن ،ص441 :
 -24دستگاه تبديل دهنه يا درهاى بسته برقى 18 ،تموز (ژوئيه) سال  1933ميالدى.
 -25دستگاهى ديگر براى منظور فوق 10 ،تشرين اول (اكتبر) سال  1933ميالدى.
 -26دستگاهى ديگر براى منظور فوق 20 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -27دستگاهى ديگر براى منظور فوق 11 ،ايار (مه) سال  1934ميالدى.
 -28دستگاهى ديگر براى منظور فوق 29 ،ايار (مه) سال  1934ميالدى.
 -29دستگاهى ديگر براى تبديل دهنههاى بسته برقى 29 ،ايار (مه) سال  1934ميالدى.
 -30روش منع عدم توازن 22 ،آب (اوت) سال  1933ميالدى.
 -31دستگاهى براى خالى كردن بارهاى الكتريكى 29 ،ايلول (سپتامبر) سال  1933ميالدى.
 -32دستگاهى براى خالى كردن بارهاى الكتريكى 13 ،تشرين اول (اكتبر) سال  1933ميالدى.
 -33روش گرم كردن لولهها 22 ،كانون اول (دسامبر) سال  1933ميالدى.
 -34ساختن مجراى انتقال برق 3 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -35روشهاى تحويل و تبديل با دستگاه تهيج 9 ،تشرين اول (اكتبر) سال  1934ميالدى.
 -36وسيله اصالح روش مركب ،اول كانون دوم (ژانويه) سال  1934ميالدى.
 -37آزاد كردن بار خطوط اتصالى 16 ،كانون دوم (ژانويه) سال  1934ميالدى.
 -38طريقه توزيع مساحتها 22 ،كانون دوم (ژانويه) سال  1934ميالدى.

 -39اختراع مجراى ثابت 26 ،كانون دوم (ژانويه) سال  1934ميالدى.
 -40مانع قوس خلفى 3 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -41دستگاه ضابط لوله شعلههاى حرارت 5 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -42حلقهاى براى تبديل نيرو 11 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -43وسيله سير ابتدائى و ذاتى امواج 11 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -44حلقه تحويل 16 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -45حلقهاى براى تبديل امواج 21 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -46محرك تعديل در تبديل امواج 24 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -47محرك تأثير 27 ،شباط (فوريه) سال  1934ميالدى.
 -48طريقه استخراج مقياسها 11 ،آذار (مارس) سال  1934ميالدى.
 -49طريقه تغيير مبدل قوه 15 ،آذار (مارس) سال  1934ميالدى.
فالسفه شيعه ،متن ،ص442 :
 -50طريقه پايين آوردن ولتاژ 18 ،آذار (مارس) سال  1934ميالدى.
 -51طريقه منع عمل درها و موانع 20 ،آذار (مارس) سال  1934ميالدى.
 -52دستگاه تلويزه گيرنده 23 ،آذار (مارس) سال  1934ميالدى.
 -53دايرههاى متعدد هرمونى 24 ،آذار (مارس) سال  1934ميالدى.
 -54دستگاه ارزشيابى متوازن 25 ،آذار (مارس) سال  1934ميالدى.
 -55لوله ثبت اتفاقات 26 ،آذار (مارس) سال  1934ميالدى.
 -56دستگاه تقويم گره مركب 11 ،نيسان (آوريل) سال  1934ميالدى.
 -57حلقهاى كه دوران متعدد دارد 17 ،نيسان (آوريل) سال  1935ميالدى.
 -58طريقه آزاد كردن اشعه حرارتى 23 ،نيسان (آوريل) سال  1935ميالدى.
 -59ضابطههايى براى منع انفجار 28 ،نيسان (آوريل) سال  1935ميالدى.
 -60لوله ضبط شعله 1 ،ايار (مه) سال  1935ميالدى.
 -61محرك مانع تبديل امواج 5 ،ايار (مه) سال  1935ميالدى.
 -62ضبط خطوط انتقال برق 7 ،ايار (مه) سال  1935ميالدى.
 -63وسائل تبديلكننده امواج 1 ،ايار (مه) سال  1935ميالدى.

 -64تبديلكننده امواج مستقيم 26 ،ايار( ،مه) سال  1935ميالدى.
 -65متمركز ساختن نيروها نسبت به شعاع الكترونى 4 ،حزيران (ژوئن) سال  1935ميالدى.
 -66دستگاه قوس الكتريكى 11 ،حزيران (ژوئن) سال  1935ميالدى.
 -67طريقه نگهدارى و مراقبت از حرارت 19 ،حزيران (ژوئن) سال  1935ميالدى.
اختراعات عمومى
 -68قياس نقاط قوس.
 -69تصوير صدماتى كه در حلقه پيش مىآيد.
 -70قوس امواج متغير.
 -71نظام تقويم.
 -72طريقه توزيع.
 -73طريقه قطع الكتريكى.
 -74طريقه درپوش متغير الكتريكى.
 -75طريقه درپوش و زنگ اخبار.
فالسفه شيعه ،متن ،ص443 :
 -76دستگاه بخار الكتريكى.
 -77اكتشافات زمانياب ساكن.
استاد يوسف مروه در كتاب خود به نام عبقرى من بالدى( ،يعنى بزرگمردى از ميهن من) در شرح حال صباح تمام اختراعات و
تاريخ ثبت آنها و شماره ثبت و شركتهايى كه آنها را ثبت كردهاند و نيز كشورهايى كه اين اختراعات در آنها به ثبت رسيده ،همه
را در يكجا گردآورى كرده است چنانكه قسمتى از آنها را با قيد آثار طبيعى و كيفيت و فوائد آنها يادداشت كرده است كه ما را از
شرح آنها بىنياز مىسازد.
آراء و آثار صباح
شخصيت و برجستگى صباح منحصر به كارهاى علمى او در زمينههاى نوين ،اعم از رياضى و طبيعى و فلكى ،نبود .ديوارهاى
كارخانهها و آزمايشگاهها و توجه خاص او به اختراعات الكتريكى و استنباطهاى علمى و فنى ،مانع او از مطالعه در اسرار عالم
هستى و جهان ماوراءالطبيعه و ديگر جنبهها و جهات تمدن و فرهنگ انسانى نشد.
او گرچه يك فيلسوف به معناى اصطالحى نبود ،با وجود اين به فلسفههاى طبيعى و الهى و اجتماعى و اخالقى وارد بود.
صباح داراى روح اصيل فلسفى بود و چه بسا كه تحت تأثير همين روحيه قرار مىگرفت .اين روحيه در كلمات و گفتارهاى او
سايه افكنده است.
كامل صباح ،عالوه بر آنهمه معلومات وسيع و در سطح عالى در علوم طبيعى و رياضى ،گذشته از زبان عربى كه زبان
مادريش بود ،به چهار زبان تركى ،انگليسى ،فرانسوى و آلمانى ،مثل افراد تحصيل كرده متكلمان به آن زبانها ،آشنا بود و قبل از
مرگ به خواندن زبان يونانى و روسى هم شروع كرده بود .دانستن اين زبانها در كسب فرهنگ و علوم كمك فراوانى به او
مىكرد .در علم اجتماع و فلسفه و ادبيات و تاريخ ،بحثهاى بسيارى از خود به جاى گذاشت و مجلههاى السمير ،المقتطف،

العرفان ،الهالل و روزنامه البيان همچنين در مجله جنرال الكتريك ريويو و نچرال ساينس ماگازين مقاالتى از او منتشر شده
است .صباح برخى از بحثهاى خود را در زمينههاى فلسفى و اجتماعى در روزنامه نيويورك هرالد تريبون منتشر كرد همچنين
در مجله سكند يونيون ستار بحثهايى اجتماعى مىنوشت و بر ادعاهاى برخى از امريكاييان در مورد مقام رسول اكرم (ص) در
همين مجله ردى نوشته است.
صباح مقاالت فلسفى خود را گردآورده بود و تصميم داشت آنها را به شكل كتابى چاپ كند .اين نظر را بنا بر اشاره و تذكر يكى
از دوستان امريكايى خود اتخاذ كرده بود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص444 :
گمان مىرود افكار او در مباحث ماوراءالطبيعه ،بر مبناى تأثراتى بوده كه از علوم طبيعى و رياضى خود داشته است .به طورى
كه استادان رياضيات و دانشآموزان كالسهاى باال در مدرسه التجهيز دمشق نقل كردهاند روزى صباح درباره وجود خالق با آنان
به بحث پرداخت و با روشى رياضى وجود صانع را چنان اثبات كرد كه موجب اعجاب مقامات دينى و علمى ،در آن روزگار
شد.
از برخى از نامههاى او پيداست كه صباح داراى ايمانى عميق بود و احساس او نسبت به خالق احساسى زنده بود ولى ايمان او از
نوع ايمان دانشمندانى بود كه اسرار هستى و عالم را بررسى كرده و بر مقدارى از نواميس طبيعى خلقت آگاه شده بودند.
صباح در يكى از نامههاى خود چنين آورده است« :اعتقادات دينى خاصه آنچه متعلق به قدرت الهى است كامال با علوم طبيعى
راستين منطبق است و قرآن مجيد مؤمنان را بر تفكر در خلقت آسمانها و زمين تحريض مىكند .نواميس الهى كه جهان بر آنها
مبتنى است همان كلمات الهى و اراده اوست .از تجارب و آزمايشهاى خود درباره نواميس طبيعت در زمينههاى الكترونها و نور
به اين نكته رسيدم كه هرگاه مطلبى تازه بر من كشف مىشد حكمت الهى در نظرم بزرگتر جلوه مىكرد و بر ايمانم نسبت به
خالق افزوده مىشد و چون فكر خود را متوجه دورانى مىكنم كه در حالت نطفه بسر مىبردم ،يعنى زمانى كه نه من و نه پدرم و
مادرم هيچگونه اختيارى در جلب منفعت و دفع ضرر نداشتيم آن وقت است كه به اين نكته پى مىبرم كه همان نواميسى كه
نشاندهنده مشيت و اراده بارى و خالق هستند در آن دوران از من نگهدارى مىكردند و موجبات فراهم آمدن رشد مادى و
عقالنى مرا تهيه مىنمودند».
و باز در گفتار ديگرى آورده است« .خواهش من از دانشجويان دانشگاهها و دانشكدهها ،خاصه دانشجويان علوم طبيعى و
رياضى ،اين است كه به آنچه اساتيد آنها در باب دين به آنها مىگويند اهميت ندهند ،زيرا آنان خود چيزى از دين نمىدانند.
استداللهاى مردم مادى و ملحد بر ضد دين از اعمال علماى طبيعى استمداد مىجويد ،زيرا اين دانشمندان ،ندانسته ،درباره دين
حرفهايى زدهاند .اين است عقيده من درباره دين با آنكه به علوم طبيعى و رياضى آشنا هستم و آنها را بررسى كردهام تا حدى كه
در زمره مخترعان و مكتشفان شمرده مىشوم ،اگر به گفته من اعتماد نمىكنى پس به گفتههاى آنان كه هيچچيز از دين نمىدانند
و از حقايق دانش طبيعى و علوم فلكى بىاطالعند ،نيز اعتماد مكن و خود ،شخصا به بحث و بررسى بپرداز تا در اين راه
پيشرفت كنى و در صف نخستين قرار گيرى و اگر استطاعت اين كار را ندارى در اين صورت بايد به كسانى اعتماد كنى كه هم
از دين مطلعند و هم بر علوم طبيعى و فلكى آگاهند».
فالسفه شيعه ،متن ،ص445 :
كامل صباح در جوهر فرد اتم و در نيروى آن بررسيها كرده است و درباره شكافتن اتم و فوائد و آثار مترتب بر آن اشاراتى
دارد .مثال در يكى از بررسيهاى خود به تاريخ شباط (فوريه) سال  1922ميالدى چنين آورده است:
«قوهاى كه در جوهر اتم به وديعه نهاده شده نيروى فوقالعادهايست كه در حد خود شگفتانگيز و عجيب است .علم تاكنون
نتوانسته است كه به حقيقت آن برسد و من شخصا معتقدم اين قدرت از يك نوع فوقالعاده عجيبى است كه انسان تاكنون آن را
نديده و لمس نكرده و حتى آن را قبال احساس هم نكرده است .اين قدرت ،قوهايست عجيب و درهم آميخته و مبهم كه از قدرتهاى
الكتريكى و مغناطيسى و حرارتى و فيزيكى و نوريى كه همگى باهم جمع و تركيب شده و درهم متداخل و با نظم خاصى به هم
پيوستهاند به وجود آمده است به طورى كه فهم آن بر بشر بسيار مشكل است و حل رموز آن به آسانى ميسر نيست».
و در جاى ديگر در تاريخ ماه مه سال  1932ميالدى چنين آورده است« :جسميت مادى نوترون كه در اوايل سال جارى از
طرف جيمز شدويك كشف شد ،جسميتى مادى است ،نه الكتريكى ،زيرا هيچگونه بار مثبت و منفى ندارد ولى استعداد آن را دارد
كه در هر زمان هر نوع بار الكتريكى را بپذيرد .ازاينرو عظمت و اهميت آن از ساختمان جوهرى فرد ذره -اتم ناشى مىشود و
اگر بتوان مقدار معينى بار الكتريكى به نوترون داد آنگاه است كه انقالبى عظيم و فوقالعاده در دل ذره ايجاد خواهد شد».

و در مقاله ديگرش به تاريخ فوريه سال  1935ميالدى آورده است« :معتقدم كه عناصر پرتوافكن اگر زير فشار شديدى براى
مدت معينى قرار گيرند و حجمى كوچك نسبت به مجموعه شعاعها داشته باشند آن قدرت موجود در آن ذره آزاد مىشود و
نيرويى مهيب و شديد ايجاد خواهد كرد .اين امر در نتيجه جدا شدن هستههاى آن جوهر به وجود مىآيد ،و ممكن است آن قوه و
قدرتها را در راه سعادت و رفاه نوع بشرى به كار برد».
صباح بحثهاى زيادى در اخالق و اجتماع در ضمن مقاالت متعددى در برخى از مجالت و جرايد كه قبال بدانها اشارت شد،
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انتشار داده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص446 :
كمال الدهين اردبيلى حسين بن شرف الدهين عبد الحق اردبيلى؟ 950 -ه ق
از علماى ماهر در علوم معقول و منقول و از معروفين در رياضيات و هيئت و طب بوده است.
در قرن دهم هجرى ،در عصر شاه اسماعيل صفوى ظهور كرد .تحصيالت او در شيراز و هرات در خدمت علماى بزرگ فلسفه
ّللا حسينى و ديگران بود .گويند
ّللا بن فضل ه
از قبيل جالل الدهين دوانى و امير غياث الدهين شيرازى و امير جمال الدهين عطاء ه
عالقه و توجهى خاص به تصوف داشت و ازاينرو ديوان شيخ اهل عرفان و تصوف ،يعنى شيخ محمود شبسترى را كه معروف
به گلشن راز است شرح كرده و شرح او به شيوه اهل ذوق و تصوف است.
[تاليفات]
او را در علوم مختلف تأليفاتى به فارسى و عربى و تركى است از آن جمله:
شرح نهج البالغة به فارسى ،كه آن را به نام شاه اسماعيل صفوى نوشته است.
كتابى در فضائل دوازده امام و داليل امامت آنان ،به فارسى.
ترجمه مهج الدعوات.
رسالهاى در امامت ،به تركى.
شرح تهذيب عالمه حلى.
حاشيهاى بر اشكال التأسيس و التفسير االلهى ،كه صاحب الذريعة از آن نام برده است 923،و شايد اين كتاب همان تفسير به فارسى
باشد كه در دو مجلد بزرگ است.
حاشيه بر شرح مواقف در كالم.
حاشيه بر شرح مطالع و شرح شمسيه در منطق ،اين دو شرح از قطب الدهين رازى است.
حاشيه بر شرح ميبدى ،و اين شرح از فاضل ابهرى است.
حاشيه بر حاشيه شرح تجريد ،از جالل ال هدين دوانى و صدر الدهين شيرازى.
حاشيه بر شرح مختصر ابن حاجب عضدى و شرح ايجى متوفى به سال  756ه 1367 /م.
حاشيه بر شرح چغمينى در علم هيئت ،كه اصل آن از محمود بن محمد چغمينى خوارزمى و شرح آن از قاضىزاده رومى است.
حاشيه بر شرح تذكره نصيريه ،در علم هيئت.
 - 922براى شرح حال كامل صباح از كتاب عبقرى فى بالدى ،تأليف استاد يوسف مروه استفاده و خالصه آن كتاب در اينجا آورده شد.
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حاشيه بر تحرير اقليدس ،در هندسه ،از خواجه نصير الدهين طوسى.
فالسفه شيعه ،متن ،ص447 :
حاشيه بر رساله بيست باب خواجه در اسطرالب.
تلخيص تحرير اقليدس كه برخى از مطالب مفيد علمى و براهين جديد و مسائل جالبى را نيز بر آن افزوده است و اين حاشيه غير
از حاشيه بر تحرير اقليدس است كه قبال از آن ياد كرديم .صاحب الذريعة در جلد چهارم صفحه  421به اين نكته اشاره كرده
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است.
كمال الدهين بحرانى ميثم بن على بن ميثم بحرانى؟ 679 -ه ق
از بزرگترين رجال اماميه در عصر خود بود ،به فلسفه و كالم و عرفان و تمام جوانب فرهنگ اسالمى شهرت داشت .قمى او را
ّللا بحرانى يكى از علماى بحرين در رساله خود
«عالم ربانى ،فيلسوف متبحر و محقق الهى» معرفى كرده است .سليمان بن عبد ه
كه در مورد ميثم نوشته و نامش را السالفة البهية گذاشته است ،او را اينگونه توصيف مىكند« :او فيلسوفى است حكيم» .خواجه
نصير الدهين طوسى و سيد گرگانى و صدر الدهين شيرازى ،كه در حاشيه تجريد ،خاصه در بحث جواهر و اعراض بسيار از او
نقل كرده است ،به برترى و تفوق او شهادت دادهاند.
از شاگردان او كه از او روايت كردهاند ،عالمه حلى و سيد بن طاوس و سعيد الدهين محمد بن جهم اسدى حلى هستند و گفته شده
است كه خواجه نصير الدهين طوسى در فقه از او تلمذ كرده است ،همچنانكه بحرانى در فلسفه نزد خواجه و كمال الدهين على بن
سليمان بحرينى تلمذ كرده است.
در اوايل امر ،مردى بود گوشهنشين كه دور از مردم زندگى مىكرد و دايم مشغول درس و مطالعه و بحث بود ،ولى برخى از
فضالى حله نامهها به او نوشتند و گوشهگيرى و را نكوهش كردند ،در جواب آنها نوشت:
طلبت فنون العلم ابغى بها العلى

فقصر لى عما سموت به القل

تبين لى ان المحاسن كلها

فروع و ان المال فيها هو االصل

دنبال فنون علم رفتم و در طلب آن بودم تا برترى و موقعيتى پيدا كنم؛
فالسفه شيعه ،متن ،ص448 :
ولى بىچيزى و فقر مرا از آنچه در طلبش مىكوشيدم به عقب انداخت و بر من معلوم شد كه تمام خصال پسنديده ،فروع بوده و
اصل در تمام آنها داشتن مال و بىنيازى است.
و چون اشعار او به آنها رسيد ،او را در اين نحوه فكر تخطئه كردند و نظر خود را به او نوشتند ،در اين موقع نيز وى دو بيت
از گفته شعراى سابق را در جواب آنها نوشت:
قد قال قوم بغير علم

ما المرء اال باكبريه

فقلت قول امرئ حكيم

ما المرء اال بدرهميه
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گروهى از روى بىدانشى گفتهاند ،كه بزرگى شخص به بزرگواريهاى اوست؛ ولى چون مرد حكيمى در جواب آنها گفتم:
اينطور نيست بزرگى شخص به پول اوست.
كمال الدهين بحرينى گوينده آن جمله مشهور است «كلى يا كمى»( :اى آستينم بخور!) و قصهاش اين است كه او با ظاهر و لباس
مردى فقير وارد حله شد و به مجلس فضالى حله درآمد ،او را نشناختند ،و به او اعتنايى نكردند ،حتى پس از آنكه در مسائل
مورد بحث آنان شركت جست و جوابهاى صحيحى هم به آنها داد ،بازهم به او توجه و اعتنايى نكردند و به سخنان او گوش
ندادند ،به عالوه يكى از آنها بهطور مسخره به او گفت :خيال مىكنم طالب علم هستى؟ وى مجلس را در آن روز ترك كرد و
فرداى آن روز لباس فاخرى پوشيد كه آستينهاى پهنى داشت و عمامه بزرگى بر سر نهاد و به همان مجلس روز پيش درآمد .تمام
حاضران برخاستند و از او بسيار تجليل كردند و او را به صدر مجلس بردند و نشاندند.
در اثناى مذاكره و مباحثه آنها بهطور عمد جوابهاى سست مىداد ،ولى آنها جوابهاى او را شايسته و صحيح تلقى مىكردند .چون
ناهار حاضر شد ،او را در صدر جاى دادند .در آن موقع آستين خود را با دست ديگر گرفت و گفت «اى آستينم بخور!»
حاضران پرسيدند كه مقصود چيست؟ جواب داد :من همان دوست ديروزى شما هستم ،اگر همين آستين و لباس فاخرم نبود ،اين
احترامات را از شما نمىديدم .چون مقصود او را دانستند خجل و شرمنده شدند و به خطاى خود اعتراف كردند.
[آثار]
بحرينى كتابهايى در موضوعات مختلف دارد ،كه از جمله آنهاست:
سه شرح بزرگ و متوسط و مختصر بر نهج البالغة.
شرح يكصد كلمه از كلمات امير المؤمنين على (ع) ،كه آنها را جاحظ جمعآورى كرده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص449 :
شرح اشارات ،اين اشارات تأليف استاد فيلسوف على بن سليمان بحرينى در فلسفه است.
كتاب القواعد در علم كالم ،كه آن را قواعد المرام هم ناميدهاند ،اين كتاب را در ماه ربيع االول سال  676هجرى تأليف كرده
است.
المعراج السماوى.
البحر الخضم.
رسالهاى در وحى و الهام.
كتاب النجاة فى القيامة فى امر االمامة ،كه شيخ على مفيد ،نواده شهيد دوم عاملى ،در كتاب خود الدر المنثور آن را ذكر كرده
است.
كتاب استقصاء النظر ،در امامت ائمه اثنا عشر.
رسالهاى در آداب بحث.
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كندى ابو يوسف يعقوب كندى 926مشهور به فيلسوف العرب حدود  -185حدود  260ه ق
يعقوب بن اسحاق كندى در وقتى ظهور كرد كه سروصداهاى بسيار گوشخراش جامعه اسالمى را فراگرفته بود .اين دوره عصر
مأمون عباسى است كه رنگهاى متعدد وارد بر افكار اسالمى و فلسفههاى گوناگون از خارج محيط اسالم ،در محيط اسالمى داخل
شده و رخنه كرده بود .يعقوب در دوره انتقال بزرگى در فرهنگ و معرفت زندگى مىكرد؛ اين دوره انتقال بزرگترين حادثهاى
بود كه در تاريخ حيات ملل اسالمى پديدار شده و جاى وسيعى از تاريخ را اشغال كرده است.
 -- 925تأسيس الشيعة ،ص  ،394روضات الجنات ،ج  ،4ص  143 -142و الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 419
 - 926در اوايل قرن نهم ميالدى( حدود سال  185هجرى) در كوفه والدت يافت و به طورى كه نللينو نقل كرده حدود سال  260هجرى در
بغداد وفات كرده است -.كتاب تمهيد تاريخ فلسفه اسالم ،ص 31

او روزى ظهور كرد كه فكر عربى بر واردات افكار اجنبى و يونانى و فارسى و هندى تكيه كرده بود و كار ترجمه فرهنگهاى
ملل اجنبى گسترشى بسيار داشت؛ و از طرف خلفاى بنى عباس كار ترجمه تشجيع مىشد و در اين راه اموال بسيارى خرج
مىكردند و عنايت و توجه
فالسفه شيعه ،متن ،ص450 :
خلفا به اين كار با حرص و اصرار زياد تعقيب مىشد .كار ترجمههاى مفيد و خوب از سال  750ميالدى تا سال  900ميالدى
ادامه يافت .در اين مدت مترجمان در نقل و ترجمه كتب اصلى از زبان سريانى ،يونانى ،پهلوى و سانسكريت با عالقه بسيار
اقدام كردند و مقدم بر تمام مترجمان كه در بيت الحكمه بودند ،حنين بن اسحاق بود .مأمون عباسى به وزن تمام كتابهايى كه حنين
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آنها را ترجمه كرده بود ،به او جايزه طال داد و آن جايزه به قدرى بود كه مىگفتند نزديك بود خزانه كشور را تهى كند.
رغبت و شوق مسلمانان به ترجمه فوقالعاده بوده است و از نمودارهاى اين رغبت و شوق اين است كه مأمون در سال 830
ميالدى در بغداد ،يك مجمع علمى و يك رصدخانه فلكى تأسيس كرد؛ يك كتابخانه عمومى هم به وجود آورد و در ايجاد كتابخانه
دويست هزار دينار خرج كرد (اين مبلغ معادل قريب  950000دالر امريكايى است) و در آن مجمع علمى عدهاى از مترجمان
موظف گماشت و از بيت المال براى آنان مقررى معين كرد ،و سال  850ميالدى نرسيده بود كه بيشتر كتابهاى يونانى قديم كه
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علوم رياضى و فلك و طب بودند ،تمامى به عربى ترجمه شد.
كندى در اين دوره از زمان مىزيست ،و طبيعى است كه مىبايست در اثر آن طوفان فكرى فرهنگى تكان بخورد و تحت تأثير
قرار گيرد و با آن جريان همآهنگ شود و در مسير همان موج حركت كند .به اين جهت تعجبى ندارد اگر مىبينيم در افكار او
رنگهاى مختلف فلسفه يونان ،خاصه فلسفه افالطون و ارسطو كه بر ساير افكار فلسفى در آن دوره غلبه داشت ،ديده مىشود .در
عين حال شگفت است كه انديشه او هر نوع فلسفه و علم و فرهنگ را كه در ظرف آن زمان جاگير شده بود ،در برگرفت تا آنكه
شهرت او در ترجمه و علم و فلسفه در دربار مأمون و معتصم تثبيت شد .وى در بسيارى از علوم مثل بسى از علماى ديگر كه
مجد و عظمت فكرى اسالم را پايهگذارى كردند ،نبوغ و شخصيت يافت و از هر علمى مقدارى دريافت كرد و  265رساله در
حساب ،هندسه نظرى و غيره نوشت و در تمام اين موضوعات و در آنچه به عقيده افالطون بدون داشتن آنها نمىشود فيلسوف
شد و فيلسوف بايد بيش از آنها عالم رياضى نيز باشد -داراى معلومات كافى شد و در نظر داشت كه علم طب و بهداشت و
موسيقى را بر مبناى نسبتهاى رياضى پايهگذارى كند .يكى از موضوعاتى كه او مورد مطالعه قرار داد ،پديده مد و جزر بود.
وى در قوانين مربوط به تحديد و تعيين سرعت اجسامى كه در هوا ساقط مىشوند ،بررسى و بحث كرد .چنانكه از
فالسفه شيعه ،متن ،ص451 :
پديده روشنايى ،در كتاب خود از ديدنيها بحث كرده است .و بحث او در اين نوشته ،باالترين اثر را در روجر بيكن گذاشته است،
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او و دوستش باهم كتاب ارسطو در الهيات به نام اثولوجيا را ترجمه كردند.
اما پديده و نمودارهاى تأثر او از فالسفه يونان را مىتوان از رسالههاى بسيار او ،خاصه رسالههايى كه در مورد سقراط نوشته
است به دست آورد .وى پنج رساله در مورد سقراط نوشته است به اين شرح :رسالهاى در شرح فضائل سقراط ،رسالهاى در
الفاظ سقراط ،رسالهاى در شرح گفتگويى كه بين سقراط و ارسواس (كذا) جريان يافته بوده ،رسالهاى در خبر مرگ سقراط،
رسالهاى در باب آنچه بين سقراط و حرانيها گذشته بوده است.
عنايت و توجه او به ارسطو و اهتمامى كه به او داشته ،از رسالهاش در عدد كتابهاى ارسطو و كتابى كه در مورد ارسطو درباره
معقوالت و چيزهاى ديگر نوشته است ،معلوم مىگردد.
ابو يوسف كندى از قديمىترين فالسفه اسالم است كه نام فيلسوف بر آنها اطالق شده و او نخستين عرب اصيل است كه استحقاق
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نام فيلسوف عرب را پيدا كرده است .قاضى صاعد بن احمد تأكيد مىكند كه در ميان عرب ،فيلسوفى غير از كندى و همدانى
نيست و منحصر به اين دو نفرند ،و مىگويد« :من كسى را كه اصال عرب بوده و شهرت به علم فلسفه داشته باشد ،غير از ابو
يوسف يعقوب بن اسحاق كندى و ابو محمد حسن همدانى 931نمىشناسم» 932،و كندى را از پيشقدمان و متفكران و علمايى دانسته
 - 927ترجمه فارسى تاريخ تمدن ،ج  ،11ص  .148بايد دانست كه خزانه كشور اسالمى در آن تاريخ ،از لحاظ ثروت مشهورترين خزانههاى
دنيا بوده ،نهايت خلفا آن را به آزادى در جهت ميل خود مصرف مىكردند و خالى نمىشد! .اين مطلب البتهه مبالغه در توجه دستگاه را به
ترجمه كتب خارجى مىرساند -.م.
 - 928همان كتاب ،همان مجلد ،ص 147
 - 929ترجمه فارسى تاريخ تمدن ويل دورانت ،ج  ،4ص 166
 2 ( 930و  -)3همدانى به سكون ميم -ويراستار
 2 ( 931و  -)3همدانى به سكون ميم -ويراستار
 -- 932تمهيد لتاريخ الفلسفة اْلسالميهة ،ص 31

كه در دوره تكوين فلسفه اسالمى ،ظهور كرده بودند .و در ابتداى دوره انتقال فرهنگ قديم پا به ميدان گذاشتهاند ،يعنى از دوره
گفتگوهاى خالص تا دورهاى كه كالم با فلسفه يونان و هند و جاهاى ديگر ممزوج شد ،و نتيجه كوششهاى درخشان او در تأليف،
خيلى بيش از آنست كه انسان از يك متفكر عرب در ميدان فلسفه توقع دارد و در فروع مختلف علمى دستى باز داشته است .او
در روزگارى ظهور كرد كه تمام فروع عقلى و حتى شرعى ،در بين مسلمانان در آن وقت در حال تكوين بوده است.
كوششهاى پرفايده و پرارج او در تصنيف ،شامل بيشتر جوانب و جهات معرفت بشرى شد و هيچيك از نواحى و بحثهاى فلسفى
مفهوم در آن دوره را از نظر دور نداشت .وى در همه آنها كتاب و رسالهاى نوشته است .النديم تأليفات كندى را شمارش كرده و
در حدود  238رساله و كتاب از او معرفى كرده است .و غير از النديم ،ديگران نوشتههاى او را 265
فالسفه شيعه ،متن ،ص452 :
رساله و كتاب معرفى كردهاند كه در علوم مختلف :حساب ،هندسه نظرى ،هيئت ،ظواهر جوى ،تقويم بلدان ،طبيعت ،سياست،
طب ،فلسفه ،اخالق ،كالم و غيره نوشته است.
كندى از بارزترين فالسفه اسالم است كه بر علوم رياضى و فلكى در حقيقت منت گذاشته و كوششهاى فراوان و سعى و حرارتى
بسيار در راه علوم به خرج داده است و از كسانى است كه تمدن و فرهنگ فكرى اسالم را به پيش هدايت نمود و مسافتهاى
زيادى آن را به جلو راند .او از نخستين علمايى است كه عنايت مخصوص به علوم بيگانه داشته و ازآنجهت مشغول ترجمه و
نقل و تفسير آنها شده است.
كندى طبيب حاذق ،فيلسوف بزرگ و منجم ماهر بود ،همان گونه كه رياضيدان بزرگ هم بوده است ،به تمام جنبههاى معرفت
توجه مىكرد و آثارى درخشان از خود گذاشته كه بيكن مشهور دربارهاش گفته است« :كندى و حسن بن هيثم در صف اول ،در
رديف بطلميوس بودهاند»؛ و صالح زكى در كتاب آثار باقية مىگويد :كندى نخستين كسى است كه به لقب فيلسوف اسالم ملقب
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شده است.
زندگانى كندى
با آنكه كندى در بين سرشناسان علما و شاخصان علمى دوره خود شهرت فراوانى داشت ،در عين حال كيفيت زندگى او در پرده
غموض و تاريكى شديد است .مراجع و مداركى كه به شرح حال و مطالعات او اشاره كردهاند ،وضع حياتى و مراحل زندگى او
را درست روشن نكردهاند ،و صورتى معلوم و واضح نشان ندادهاند .به اين جهت هنگامى كه در زمينه زندگى او صحبت
مىكنيم ،اعتماد ما به همان مدارك كمى است كه در كتابهاى تذكره و ادبيات بيان شده و ما مداركى را كه به اعتماد آنها در مورد
او بحث مىكنيم ،در بررسى نهايى كافى نمىدانيم.
اصل ابو يوسف از قبيله كنده عرب است و به اتفاق تمام تذكرهنويسان ،كندى عربى است اصيل و لذا او را فيلسوف عرب
ناميدهاند .عربها فيلسوفى غير از او ندارند ،آن گونه كه قاضى صاعد نوشته است 934،نسبت او را اينطور :ابو يوسف يعقوب بن
اسحاق بن صباح بن عمران بن اسماعيل بن محمد بن اشعث بن قيس كندى 935نوشتهاند .پدرش اسحاق
فالسفه شيعه ،متن ،ص453 :
بن صباح از طرف مهدى و هارون الرشيد عباسى امير كوفه 936بود و جدش از طرف بنى هاشم حكومت داشت 937.در شرح
حال او نوشتهاند ،او اصال شريف و اهل بصره بود ،به بصره آمد و امالكش در آنجا بود و به بغداد منتقل شد و در بغداد
تحصيالت خود را شروع كرد و ادامه داد ،به علم طب و فلسفه و علم حساب و منطق و آهنگسازى و هندسه و علم طبيعت اعداد
و علم نجوم آگاه بوده است ،و در اسالم فيلسوفى كه از طريقه ارسطاطاليس پيروى كند ،و شبيه او باشد ،غير از كندى نبوده
است .كندى از خادمان دولتهاى وقت بود و با بزرگان باادب رفتار و معاشرت مىكرد ،كتابهاى فلسفى بسيارى را ترجمه ،و
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مشكالت آنها را رفع و خالصه كرد ،و مطالب پيچيده فلسفه را توضيح داد.

 - 933تراث العرب العلمى ،ص 139
 - 934تمهيد لتاريخ الفلسفة االسالمية ،ص 31
 - 935تاريخ الفلسفة فى االسالم ،ص  ، 177بايد توجه داشت كه اشعث بن قيس كندى در تاريخ اسالم در خالفت على عليه السالم مزاحمتهايى
فراهم كرد كه اثر زيادى داشت و نام او در تاريخ از لحاظ طرفدارى جدى او از مخالفان على عليه السالم معروف است -.م.
 - 936عيون االنباء ،ج  ،2ص  ،178چاپ بيروت.
 - 937عيون االنباء ،ج  ،2ص  179و اخبار الحكماء ،ص 241
 - 938همان مراجع و همان صفحات.

محل والدت او در جايى تصريح نشده ،ولى هريك از دو استاد :ابو ريده و طوقان مىگويند :كندى در كوفه والدت يافت و پدرش
در آن وقت حاكم كوفه بود ،اما سندى براى بيان خود ذكر نكردهاند ،هرچند قرائن داللت بر آن مىكند ،زيرا مىدانيم كه كوفه
وطن اجداد او و مقر حكومت پدرش بوده است 939.تاريخ والدت او را كسى نقل نكرده ،ولى ارجح اين است كه در حدود سال
 185هجرى بوده است .مىدانيم كه او يتيم بود ،زيرا وى هنوز كودك بود كه پدرش از دنيا رفت .او در كوفه ،درحالىكه از
عنوان و حيثيت پدرش و ثروت او بهرهمند بود ،بزرگ شد .سپس موقعيت او در نزد مأمون كه از سال  198تا  218هجرى
حكومت داشت باال گرفت .اين امر مجوزى به دست مىدهد كه والدت او را پيش از سال  185هجرى بدانيم تا بتوان فرض كرد
فرصت كافى داشته است خود را آماده كند و شخصيت فلسفى خود را كامل نمايد تا شايستگى آن موقعيت را در نزد مأمون پيدا
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كند.
چون مراجع و مدارك مربوط به او در پردهاى از ابهام نهفته است ،يا اصال مدرك و مرجعى براى به دست آوردن و دانستن
محيط زندگى كندى و اوضاع و احوالى كه بر او گذشته ،و مراحل مطالعات او كه چگونه بوده و چگونه بار آمده ،و نيز مأخذى
براى شناختن اساتيد او موجود نيست ،لذا راهى براى اطالع از اين مراتب به نظر ما نمىرسد.
تعيين تاريخ وفات او نيز آسانتر از تعيين تاريخ والدتش نيست ،زيرا در اين قسمت هم كسى چيزى ننوشته است و آراء مختلف
در اين باب موجود است .مثال شيخ مصطفى عبد الرازق 941،ترجيح مىدهد كه كندى در اواخر سال  252هجرى وفات كرده
باشد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص454 :
مستشرق ،ماسينيون مىگويد كندى در سال  246هجرى وفات كرده 942،و استاد نللينو مىگويد در سال  260هجرى از دنيا رفته
است .و بهطورىكه مالحظه مىشود ،آراء و اظهار نظرهاى متعددى در باب وفات او هست كه هيچيك دليل صريحى همراه
ندارد و ارجح اين است كه وفات او در سال  265هجرى اتفاق افتاده باشد ،زيرا آنگونه كه مىدانيم ابو زيد بلخى شاگرد كندى
بوده و فلسفه و نجوم و طب و علوم طبيعى را از او گرفته است ،و مىدانيم كه ابو زيد در سال  322هجرى بعد از آنكه سن او
از  80گذشت وفات كرد 943.بنابراين والدت بلخى در حدود سال  242هجرى بوده است .و نمىشود گفت كه بلخى علوم فوق را
در نزد كندى در دهسالگى خوانده باشد (اگر تاريخى را كه شيخ عبد الرازق تعيين كرده در نظر بگيريم و بگوييم كندى در سال
 252هجرى درگذشته است ،خاصه اگر فرض كنيم كه بلخى در همان سال در نزد كندى تحصيل مىكرده است) و در اين
صورت تاريخى كه ماسينيون تعيين كرده و سال  246هجرى را تاريخ وفات او دانسته از حقيقت دورتر مىشود و بايد بگوييم
كندى بعد از سال  252هجرى به مدت زيادى زنده بوده است ،تا شاگردى بلخى از او از لحاظ تاريخ درست درآيد .زيرا تحصيل
فلسفه و طب و نجوم و علوم طبيعى در نزد استاد ،مدت بسيارى وقت مىخواهد و بديهى است ،بلخى هم بايد آن پختگى عقلى را
براى درك مفاهيم آن علوم پيدا كرده باشد و عادتا بايد سن او ،كمتر از بيست سال نباشد .مخصوصا با در نظر گرفتن و مقارنه
اين مطلب با آنچه ياقوت حموى نوشته است كه بلخى به عراق هجرت كرد و در طلب امام بود و در آنجا چند سال ماند ،در اين
صورت بايد بلخى در سنى باشد كه از روى تعقل و پختگى در طلب امام هجرت كند.
و اگر فرض كنيم تحصيل آن چند رشته از علوم در نزد كندى حداقل پنج سال وقت مىخواسته ،در آن صورت سال  245هجرى
تقريبا سالى خواهد بود كه كندى در آن وفات كرده است و از اين راه اين عقيده پيش آمده كه كندى بيش از هشتاد سال عمر كرده
است.
بههرحال آنچه از مطالب گذشته به دست مىآيد اين است كه كندى بعضى از علوم را در بصره و بعضى را در بغداد تحصيل
كرده ،زيرا بصره و بغداد از مراكز فرهنگى آن دوره بوده است ،و فرهنگهاى يونان و ايران و هند ،در آن دو مركز مهم بهم
مىرسيدند ،و كندى هم بههمينجهت در آنها داراى اطالعات الزم بود و حكمت هند و ايران را مىدانست ،و شايد زبان هندى و
فارسى هم مىدانسته است و بهطور قطع يونانى نيز مىدانسته ،و كتابهاى بسيارى را از آن زبان نقل و ترجمه كرده و ابو معشر
او را از مترجمان بسيار زبردست
فالسفه شيعه ،متن ،ص455 :

 - 939تراث العرب العلمى ،ص  138و مقدمه رسائل كندى ،ص 4
 - 940مقدمه رسائل كندى ،ص 5 -4
 - 941مصطفى عبد الرازق از فضال و علماى مصر بود و چندى هم وزير معارف آنجا در دوره سلطنت بوده است .وى تأليفاتى بسيار دارد-.
م.
 - 942مقدمه رسائل كندى ،ص 6 -5
 - 943معجم االدباء ،ياقوت ،ج  ،3ص 63 -62
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص455
شمرده است.
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قفطى او را اينگونه توصيف مىكند« :در فنون حكمت متبحر و در حكمت يونان و فارس و هند بسيار وارد و در آنها استاد و در
946
احكام نجوم و احكام ساير علوم متخصص بود».
و با اين وصف ،طبعا بايد كندى به زبانهاى يونانى و فارسى و هندى معرفت تمام و كاملى داشته باشد ،تا زمينه تبحر در او به
وجود بيايد.
كندى در نزد مأمون و معتصم عباسى ،موقعيت متمايزى داشت 947،و مقرب درگاه آنها بود و به نام معتصم ،چند رساله هم نوشته
است .ولى نمىدانيم در چه مدت در دربار خالفت مانده و چه سمتى داشته است .آنچه مسلم است و نوشتهاند كار ترجمه كتابهاى
يونان به عربى ،از وظايف مهم او بوده و به عالوه ترجمههاى ديگران را نيز تصحيح مىكرده است.
و چه بسا كه در قصر خالفت به كار منجمى و طبابت هم مشغول بوده است ،چنانكه در ديوان خراج (اداره ماليات) هم كار كرده
است ،ولى در اواخر دوره زندگانى او را از قصر خالفت دور كردند و مدت زيادى از آنجا بركنار بود ،زيرا محمد و احمد
فرزندان موسى بن شاكر بين او و متوكل عباسى را به هم زدند و عليه او دسيسه كردند و توطئه چيدند و در نتيجه متوكل او را
كتك زد و آن دو نفر كتابهاى او را كه متوكل مصادره كرده بود ،بردند و كتابخانه مخصوصى به نام كنديه 948تشكيل دادند.
استاد ابو ريده مىنويسد :متوكل بر كندى غضب كرد و غضب او در اثر آن بود كه قدرت مذهب اهل سنت در دوره متوكل
برگشت و بر معتزله سخت گرفت و چون كندى تمايل به اعتزال داشت ،خشم متوكل ازآنجهت نيز بود 949،اين تفسير و توجيه
دليل خاصى ندارد و شاهدى بر آن نمىتوان آورد ،زيرا اساس اختالف بين معتزله و ديگران و محور اصلى نزاع ،مسئله قول به
خلق قرآن يا قديم بودن آن بود و در تأليفات كندى مطلبى دراينباره نوشته نشده است و بعيد نيست سبب خشم متوكل بر او ،همان
سخنچينيهاى پسران موسى بوده است و ريشه آن عميقتر از آنست كه استاد ريده تفسير كرده ،و شايد روح تشيع با اين امر
رابطه نزديكى داشته كه نتيجهاش خشم متوكل شده است ،چه وى با شيعه دشمن سرسخت بود.
شارحان احوال كندى و مورخان قديم ،كندى را مردى بخيل دانسته و نوشتهاند حرص شديدى داشت و كتابهاى تاريخ و ادب
قصههايى در مورد بخل او يادداشت كردهاند ،و
فالسفه شيعه ،متن ،ص456 :
نصيحتهايى بسيار در امر حرص از او نقل كردهاند كه به پسرش ابو عباس گفته و قسمتى از آن به اين شرح است« :اى پسرم
معامالت و رفتار تو با مردم مثل كسى باشد كه شطرنجبازى مىكند ،آنچه خوددارى براى خود نگاهدار و از آنچه ديگران دارند
بگير ،اگر مال تو از دستت رفت ،ديگر برنمىگردد ،و بدانكه دينار ،تبدار است ،اگر آن را خرج كردى مىرود ،و بدان
هيچچيزى زودتر از دينار فانى نمى شود ،اگر خرد شد رفته است ،چنانكه كاغذ هم اگر از لوله خود باز شود پراكنده مىشود ،مثل
درهم ،مثل پرنده است .مادام كه در دست تو است مال توست ،و اگر پريد مال ديگرى مىشود« .متلمس» شاعر گفته است:
قليل المال تصلحه فيبقى

و ال يبقى الكثير مع الفساد

لحفظ المال خير من فناء

و سير فى البالد بغير زاد

 944نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.
 - 945عيون االنباء ،ج  ،2ص 179
 - 946اخبار الحكماء ،ص 240
 - 947عيون االنباء ،ج  ،2ص 179
 - 948مدارك سابق الذكر.
 - 949عيون االنباء ،ج  ،2ص 180

اگر مواظب مال كم باشى باقى مىماند ،و مال زياد اگر فاسدش كنى ،باقى نخواهد ماند؛ نگاهدارى مال بهتر از فانى كردن آن
است كه در شهرها بدون زاد و توشه سرگردان شوى.
و از كندى است كه گفت« :يكى از نشانههاى شرافت بخل آنست كه به سائل مىگويى نه و سر را براى گفتن نه بلند مىكنى و
نشانه ذلت و رنج آن اين است كه چون به سائل مىگويى آرى ،سرت را به زير مىاندازى» ،و باز گفته است« :دينار تبدار
است ،اگر خرجش كنى مىميرد و درهم زندانى است ،اگر آزادش كنى ،فرار مىكند .و مردم ارزش ندارند ،از آنها بگير ،و
950
چيزهاى خود را نگاهدار و حفظ كن».
اين سفارشها -اگر انتسابش به كندى درست باشد -بههيچوجه با شرافت دانش حقيقى هماهنگ نيست ،و از روح فلسفه و از خصال
كرم كه شايسته علماست ،بسيار دور خواهد بود ،اگر وى گوينده اين مطالب بوده ،بايد بگوييم كه آن را در وضعى مخصوص
گفته و يك موقعيت مادى مخصوص ايجاب مىكرده است چنين بگويد ،و ممكن است بگوييم كه اين سفارشها هم نوعى از حكمت
رشته بدبينى بوده كه از زندگى سخت و تحت فشار حكايت مىكند ،و نشان مىدهد نفوس انسانى اگر تحت فشار ماديات بروند،
951
چگونه قدرت قاهره مادى آنها را محكوم خود خواهد ساخت.
به نظر مىرسد كندى مردى مؤمن و معتقد در اسالميت ،و متمسك به عقايد اسالمى بوده ،و از آن عقايد دفاع جدى مىكرده
است .و شايد شواهدى بر اين مطلب در كتابهاى او به نظر خواننده برسد .كندى مردى بوده كه به احكام شريعت عمل مىكرده
است .حكايت كردهاند:
فالسفه شيعه ،متن ،ص457 :
كسالتى پيدا كرد كه بيمارى او با شراب قابل عالج بود و براى آن بيمارى هميشه شراب مىنوشيد ،ولى آشاميدن شراب را ترك
كرد و توبه نمود و ساير معالجات ديگر در او اثر نكرد ،ناچار متحمل دردهاى بيمارى شد و به علت همان بيمارى درگذشت.
كندى شاگردان بسيارى داشت كه بعضى از آنها از اقطاب فكر اسالمى در دوره خود شدند ،اينان نزد كندى درس خوانده و
زيردست او فارغ التحصيل شده بودند .نام عدهاى از آنها باين شرح است:
 -1محمد بن يزيد معروف به دبيس ،اين دانشمند در كيمياگرى هم كار مىكرد همچنين مشغول كارهاى (برانى) 952بود ،كتاب
953
الجامع و كتاب اعمال االصباغ (كارهاى رنگى) و ساخت مركب و مداد ،از اوست.
 -2زرنب ،كندى رسالهاى به نام شاگردش زرنب ،در بيان اسرار ستارگان و مقدمه كارهاى رنگى نوشته است.
 -3احمد بن طيب سرخسى فيلسوف معروف.
 -4ابو زيد احمد بن سهل بلخى.

954
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 -5ابو معشر جعفر بن محمد بلخى.
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شاگردان ديگرى هم (كه نامشان شبيه و هموزن نام سيبويه بوده) داشته است .آنها جماعتى بودند كه از آن جملهاند :حسنويه،
957
نفطويه ،سلمويه ،رحمويه.

 - 950مقدمه رسائل كندى ،ص 17 -16
 - 951همان مقدمه  ...ص  18با تصرف.
 - 952فهرست النديم ،ص  (-506برانى) سفالهاى لعابى است و« اعمال برانيات» كه در متن عربى آمده همان سفالگرى و لعابكارى است.
ويراستار
 - 953عيون االنباء ،ص  ،182ج 2
 - 954اخبار الحكماء ،ص 246
 - 955معجم االدباء ،ج  ،3ص 63 -62
 - 956عيون االنباء ،ج  ،2ص 181
 - 957اخبار الحكماء ،ص 246

بديهى است شهرت علمى و شخصيت فلسفى و نزديكى او به دربار عباسى ،از علل و عوامل اصلى در برانگيختن جمعى عليه
او ،به صورت رقيب و حسود و دشمن شده بود كه مزاحم موقعيت او شده بودند و حسودان بسيارى داشت ،همان گونه كه هر
بزرگى و هر صاحب مقام يا علمى داشته و دارد.
از اين دسته رقبا و حسودان دو نفر به نام محمد و احمد فرزندان موسى بن شاكر بودند كه ستاره اقبال آنها در دوره كندى
درخشيد و در رياضيات و هيئت و فلسفه نبوغى داشتند و البتهه فضل و شهرت كندى ،آن دو را آزار مىداد ،مخصوصا كه
مىديدند وى در دربار بنى عباس و دستگاه پرعرض و طول خليفه ،بسيار مقرب است .لذا مصمم شدند عليه او نزد متوكل
عباسى اقدام به نمامى و توطئهچينى كنند و در نتيجه او را از موقعيتى كه داشت پس زدند و از دربار دورش كردند و متوكل او
را كتك زد و كتابهاى او را مصادره
فالسفه شيعه ،متن ،ص458 :
كرد و تمام تأليفات او را گرفت و آن دو نفر كه دستاندركار اين مصائب بودند كتابهاى او را به بصره فرستادند و كتابخانه
بزرگ و مخصوصى به نام كنديه تشكيل دادند ،ولى سرانجام بر متوكل كشف شد كه آن دو نفر عليه كندى توطئه كردهاند و آن دو
به نوبه خود دچار غضب و خشم متوكل شدند ،تا آنكه يك رقيب قديم آنها (كه او را هم با همان روشى كه عليه كندى به كار برده
بودند ،مورد خشم متوكل قرار داده بودند و متوكل او را از دربار بيرون كرده بود) به داد ايشان رسيد و آنها را از آن چاه بيرون
آورد .اين شخص مهندس مشهور ،سند بن على بود كه در حدود سال  850ميالدى ظهور كرد.
جريان قضيه به اين صورت بود كه قرار بود محمد و احمد بن موسى قناتى به نام قنات جعفريه (به نام متوكل) حفر كنند و به
اصطالح قناتى در بياورند و چون با كوششهاى فراوان در كار خود موفق نشدند از سند بن على كمك خواستند و از او دعوت
كردند كه چارهاى در كار آنها بينديشد ،مهندس مزبور وعده كرد كه اگر كتابهاى كندى را بهطور كلى به او برگردانند ،راهحلى
در كار حفر قنات به آنها ارائه دهد ،آنها هم پذيرفتند و پس از آنكه وصول تمام كتابها از طرف كندى به مهندس ارائه داده شد ،او
958
هم نظر هندسى خود را براى رفع مشكل آن دو نفر به آنها گفت.
ديگر از دشمنان كندى ابو معشر جعفر بن محمد بلخى بود كه در سال  272هجرى وفات كرده است .وى بيش از يكصد سال
عمر كرد .اين مرد از دشمنان سرسخت كندى بود ،بسيار به او بد مىگفت ،از او به صورتى بسيار بد انتقاد كرده با مطالبى زننده
او را نكوهش مىكرد و عامه مردم را عليه او تحريك و اغوا مىنمود ،زيرا او به فلسفه اشتغال داشت و شر او از سر كندى قطع
نشد تا آنكه كندى ،به طور پنهانى ،كسى را نزد او فرستاد و او را از رموز فلسفه آگاه ساخت و چون به جاده و راه فلسفه افتاد
آرام شد .همين بلخى پس از آن از كسانى شد كه كندى را مرد بزرگ خواند و از وى استفادههاى علمى برد .در تأليفات كندى
959
رسالهاى مىبينيم كه آن را در جواب مسائلى نوشته است كه ابو معشر در باب نجوم از او پرسيده بوده است.
كندى رسالهاى در فلسفه اولى دارد كه در آن به دشمنان فلسفه كه جمود فكرى دارند ،تاخته است و شايد مقصودش از دشمنان
فلسفه ،همان ابو معشر بوده باشد .و البتهه اين رساله پيش از آن بوده كه ابو معشر فلسفه را از كندى آموخته و ياد گرفته است.
باز كندى قطعه شعرى دارد كه در آن صحبت از عوض شدن روحيه مردم مىكند و
فالسفه شيعه ،متن ،ص459 :
مردم را به كنارهگيرى از سايرين تحريض مىنمايد و بىنيازى خود را از مردم عنوان مىكند .شايد وى چون مىديد جمعى
بىمايه در آن روزگار ،از جمع دانشمندان و افاضل پيش افتادهاند و از طرفى سعايتهاى بىدليلى كه آن دو نفر فقط به سبب فضل
او ،عليه او كرده بودند ،دل او را از اين كارها و صدماتى كه از آن سعايتها متحمل شده بود به تنگ آورده بود .وى در اين شعر
خواسته است آنچه در دل داشته و بگويد آن شعر اين است:
اناف الذنابى على االرؤس

فغمض جفونك او نكس

و ضاءل سوادك و اقبض يديك

و فى قعر بيتك فاستجلس

و عند مليكك فابغ العلو

و بالوحدة اليوم فاستأنس

 - 958از كتاب تراث العرب گرفته شده ،ص  ،140 -139همچنين از مقدمه رسائل كندى ،ص  (،4قصه محمد و احمد و كندى در عيون
االنباء نيز به تفصيل آمده است) -.م.
 - 959عيون االنباء ،ج  ،2صص  181و 479

فان الغنى فى قلوب الرجال

و ان التعزز لفى االنفس

و كائن ترى من اخى عسرة

غنى و ذى ثروة مفلس

و من قائم شخصه ميت

على انه بعد لم يرمس

فان تطعم النفس ما تشتهى

تقيك جميع الذى تحتسى

دنبالهها و مردم پست بر سرها و مردم شريف برترى پيدا كردهاند ،پس يا چشمان خود را ببند و يا سرت را پايين بينداز ،سواد
خود را كم نشان بده و دو دست خودت را جمع كن ،و در گوشه خانهات بنشين ،و از مالك خود خدا بلندى بخواه ،و به تنهايى انس
بگير؛ زيرا بىنيازى ،بىنيازى دلهاست و عزت در عزت نفس است ،چه بسا مردى را در مضيقه مىبينى كه ثروتمند بوده ،و
چه بسا ثروتمندانى هستند كه مفلسند ،و كسانى را مىبينى كه ايستاده مردهاند ،نهايت آنكه هنوز به خاك سپرده نشدهاند ،اگر آنچه
960
نفس تو ميل كند به او بدهى ،تو را از تمام آنچه به تو برسد باز خواهد داشت.
كندى صاحب آن قصه معروف است كه با ابو تمام طائى شاعر معروف ،در وقتى كه ابو تمام ،احمد بن معتصم را مدح كرده
گفت:
فى حلم احنف من ذكاء اياس

اقدام عمرو فى سماحة حاتم

اقدام عمرو ،گذشت حاتم و حلم و بردبارى احنف و ذكاوت اياس را دارد.
كندى به او گفت :تو امير را مدح كردى ،ولى او را به مردم جلف عرب تشبيه كردى
فالسفه شيعه ،متن ،ص460 :
و حرف تازهاى نزدى ،ابو تمام مختصرى تأمل كرد و سپس گفت:
ال تعجبوا ضربى له من دونه

مثال شرودا فى الندى و البأس

فاهلل قد ضرب االقل لنوره

مثال من المشكاة و النبراس

از مثل زدن من كه با تمثيلى دون مقام او در موردى نادر و نامناسب مثلش زدم ،تعجب نكنيد .خدا هم براى توصيف نور خود،
فانوس و چراغ را مثل آورده است.
كندى در اين موقع به احمد بن معتصم گفت :اين مرد زندگى زيادى نمىكند.
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شيعه بودن كندى
سيد بن طاوس در جزء پنجم از كتاب خود فرج المهموم كندى را از آن دسته از علماى شيعه قلمداد كرده كه نجوم مىدانستند ،و
چنين گفته است« :از كسانى كه شهرت به علم نجوم دارند و گفته شده است كه از علماى شيعهاند ،شيخ فاضل كندى .»...
 - 960عيون االنباء ،ج  ،2ص 183 -182
 - 961معاهد التنصيص ،ج  ،1ص 15

و باز مىگويد« :آنچه از تأليفات ا و به ما رسيده و در علم نجوم است ،رساله او در اين علم در پنج جزء است».
تهرانى هم او را در عداد مؤلفان شيعه آورده و بعضى از مؤلفات او را هم نقل كرده است.
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ديديم كه او در پايتخت و مركز تشيع ،كوفه ،والدت يافته است و كوفه وطن پدران و اجداد او بوده و طبعا وى تحت تأثير روح
محيط خود قرار گرفته است .به عالوه ديدهايم كه وى رسالههاى خود را با عباراتى كه عادتا شيعه آنها را به كار مىبرند و از
مختصات شيعيان است ختم كرده ،چنانكه در خاتمه رساله خود فى الفلسفة االولى مىگويد« :و الحمد هّلل رب العالمين ،و صلواته
على محمد النبى و آله اجمعين» و يا در آخر رساله خود فى سجود الجرم االقصى مىنويسد« :و الحمد هّلل رب العالمين ،و الصالة
على محمد المصطفى و آله الطاهرين» و در آخر رساله خود فى النفس و آخر رساله خود فى حدود االشياء و جاهاى ديگر همين
فالسفه شيعه ،متن ،ص461 :
روش را داشته است.
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البتهه اين قبيل تعبيرات را مىتوانيم قرينه محكمى بر شيعه بودن او قرار دهيم و احتياج به قراين ديگر نداشته باشيم.
آنچه در اين باب قابل تذكر و اشاره است ،اين است كه هريك از ظهير الدهين بيهقى در كتاب خود بنام تتمة صوان الحكمة و شهر
زورى در نزهة االرواح بيان داشتهاند كه در مليت كندى اختالف است ،بعضى او را يهودى دانستهاند كه مسلمان شده است .اين
گفتار بسيار غريب و دور از تصديق است زيرا دانستيم كه پدران و اجداد او همگى مسلمان بودهاند و در سايه اسالم بزرگ
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شدهاند و جدش «اشعث كندى ابن قيس» بر رسول خدا (ص) وارد شد و مسلمان گرديد.
و عجيبتر آنكه ويل دورانت مستشرق و مؤلف تاريخ تمدن به كندى نسبت داده است كه او رسالهاى در دفاع از نصرانيت نوشته
است .بهطور يقين نسبت تأليف اين رساله به كندى درست نيست و رسالهاى را كه مستشرق مزبور عنوان كرده است تأليف عبد
ّللا بن اسماعيل هاشمى نوشته و براى او فرستاده بوده است .عبد
المسيح بن اسحاق كندى است كه در رد رسالهاى است كه عبد ه
ّللا بن اسماعيل هاشمى فرستاده و او را -در مقابل دعوت هاشمى از او به مسلمان
المسيح هم رساله خود را نوشته و براى عبد ه
شدن -دعوت به مسيحيت كرده است .مستشرق مذكور به علت مشابهت در اسم ،اين اشتباه را كرده است و اين دو رساله در آثار
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الباقيه بيرونى عنوان شده است.
كوشش علمى كندى
براستى موجب اعجاب و دهشت است كه مىبينيم كندى در اوايل دوره ترجمه افكار و فرهنگهاى اجنبى و در دوره تكوين افكار
فلسفى ،در ايامى كه بيشتر معارف در حال
فالسفه شيعه ،متن ،ص462 :
به وجود آمدن بود ،در تمام جهات و جوانب معرفت بشرى كه در آن عصر شناخته شده يا در شرف شناخته شدن بود ،كوششهاى
فراوان كرده و با حرارت و نشاط كامل وارد شده است و اين درجه از كوشش و كار از جانب يك متفكر عرب ،آنهم در آن
زمان ،از حدود توقع انسان خارج است.
مىبينيم وى در هر فرعى از فروع معرفت ،تأليفات و رسائل متعدد دارد 22 :كتاب در فلسفه و  19كتاب در علم نجوم و 16
تأليف در علم فلك و  17رساله در جدل و  11تأليف در حساب و  13تأليف در هندسه و  12تأليف در طب و  12تأليف در
طبيعيات و  8تأليف در كرويات و  7اثر در موسيقى و  5رساله در نفس و  5رساله در مقدمه المعرقة و  9كتاب در منطق و
 10رساله در احكاميات و  14رساله در احداثيات و  8رساله در ابعاد.

 - 962الذريعة ،ج  ،1ص  377و ج  ،7ص 12
 - 963به يازده جلد چاپشده الذريعة نگاه كنيد كه قسمتى از مؤلفات كندى را آورده است .به ويژه به ج  ،1ص  377و ج  ،7ص  12رجوع
شود.
 -- 964كتاب رسائل الكندى الفلسفية كه با پابرگهاى استاد محمد عبد الهادى ابو ريده چاپ شده ،اين تعبيرات( يعنى شمول صلوات بر آل محمد
صلوات هللا عليهم اجمعين .ويراستار) در اغلب آن رسالهها ديده مىشود.
 - 965رسائل كندى ،ص  ،2به بهطورى كه در جاى ديگر اشاره كرديم بعد از رحلت رسول خدا( ص) بعضى از افراد خانواده اشعث خاصه
در خالفت على عليه السالم و حسن بن على عليه السالم زحماتى وارد كردند -.م.
 - 966تاريخ تمدن ويل دورانت ،ترجمه فارسى ،ج  ،11ص  ،166پابرگ.

عالوه بر آنها رسالههايى در الهيات ارسطو ،معرفت داروهاى مركب ،مد و جزر و سبب رنگ الجورديى كه در هوا ديده
مىشود و در بعضى از آالت فلكى و نيز مقاالتى در تحويل سالها ،در علم معادن و انواع جواهر و اشياء و انواع آهن و
شمشيرها ،دارد.
چنانكه باز رسالههايى در اخالق و در آنكه نبايد گول كسانى را خورد كه معتقد به كيميا (يعنى تبديل فلز به طال) هستند! و در علم
مناظره و علوم ديگر هم دارد.
قديمترين كسى كه كتابهاى كندى را احصا نموده ،النديم است كه آنها را در الفهرست شمرده ،پس از او قفطى و ابن ابى اصيبعه و
صاعد و ديگران هستند كه بعضى زياد و بعضى كمتر نوشتهاند و بههرحال چه كم و چه زياد نشان مىدهد كه كندى قريحه
سرشار داشته و در عصر خود در علوم روز ،يگانه بوده و داللت دارد كه به علوم زمان احاطه داشته است و احاطه او نشانه
وسعت دايره اطالعات و قدرت عقلى و كوشش زياد اوست .آثار بسيار او انعكاسى بزرگ در محيط علمى و در نزد صاحبان
افكار قديم داشته است و همگى به فضل او اعتراف كردهاند.
ابن ابى اصيبعه در طبقات االطباء مىگويد« :كندى تأليفات گرانقدر و رسالههاى بسيار در تمام علوم دارد .»...
ابن نباته مىگويد ...« :دولت معتصم به وجود كندى و به تأليفات او درخشندگى خاص داشت و تأليفات او بسيار است .»...
ابو حيان توحيدى مىگويد« :كندى در علوم مختلف تأليفات و رسالههايى متعدد داشت كه در بين مردم نفوذ بسيار كرده بود و
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مردم به آنها اقبالى عجيب داشتند».
ابن يونس مىگويد« :كندى فاضل زمان خود در معرفت همه علوم و او فيلسوف عرب بود».
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فالسفه شيعه ،متن ،ص463 :
كندى در نزد علماى جديد موقعيت بزرگى دارد و اينان به آثار و افكار او توجه كردهاند ،به قسمى كه بيكن معروف گفته است:
«كندى و حسن بن هيثم ،با بطلميوس در صف مقدم هستند».
صالح زكى در كتاب آثار باقيه خود مىنويسد« :كندى نخستين كسى است كه به لقب فيلسوف اسالم ملقب شده است».
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كندى فيلسوفى آزاد فكر بوده و تحت تأثير اعتراض و انتقاد معاصران خود نمىرفته است .وى رسالهاى در بطالن مدعيان كيميا،
كه مردم را گول مىزدند ،نوشته و بر آنها حمله كرده و بيانات و اظهارات آنها را پوچ و بىاساس خوانده است.
چنانكه از رساله او كه به نام رسالة فى العلة القريبة الفاعلة للكون و الفساد نوشته است ،برمىآيد كه كندى از ايمان به تأثير
ستارگان در سرنوشت مردم ،بسيار دور بوده و سعد و نحس را اصال قبول نداشته است و از اينجا به دست مىآيد كه او متفكرى
از طراز صاحبان افكار جديد است كه انديشههايى عميق داشته و برتر از جامعه خود بوده است.
كندى كتابهايى بسيار از فلسفه را در دربار مأمون و معتصم ترجمه كرد و مثل گروهى از امثال خود ،در بسيارى از علوم،
عظمت فكرى اسالمى را پايه نهاد .او در هر علمى وارد بود 265 ،رساله در حساب ،هندسه نظرى ،هيئت ،ظاهراتجوى
جغرافى ،طبيعى ،سياست ،موسيقى ،طب ،فلسفه و غير اينها نوشته است .قوانين سرعت اجسامى كه در هوا مىافتند ،نيز مورد
مطالعه او بوده ،چنانكه در مسئله روشنايى در كتاب خود از بصريات بحث كرده است و با اين حال و موقعيت ،پس از مرگ
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خود از انتقاد و حمله ديگران مصون نمانده است.
صاعد در طبقات االمم خود مىگويد« :كتابهاى منطقى كندى كمتر در علوم مورد استفاده است ،زيرا از صنعت تحليل خالى است
و مىدانيم كه بدون صنعت تحليل شناختن حق از باطل امكانپذير نيست اما صناعت تركيب كه كندى قصدش از بيان آن در
كتابهاى خويش همان صنعت تحليل است ،كافى به مقصود نبوده و فقط كسانى مىتوانند از آن استفاده كنند كه مقدمات مهمى را
ديده باشند و فقط براى آنها صناعت تركيب امكانپذير است.

 - 967المقابسات ،ص 85
 - 968تراث العرب العلمى ،ص 138
 - 969تراث العرب العلمى ،ص 139 -138
 - 970تاريخ تمدن ويل دورانت ،ترجمه فارسى ،ج  ،11ص 215

بايد دانست كه مقدمات هر مطلوبى به دست نمىآيد مگر از راه صنعت تحليل و من نمىدانم چه چيز يعقوب كندى را وادار كرده
است از اين صنعت چشم بپوشد؟ آيا جهل به اندازههاى آن سبب شده؟ يا از بيان و اظهار آن بخل ورزيده است؟ هركدام باشد
نقص اوست .عالوه بر اين كندى رسالههايى بسيار در علوم دارد كه در آراء فاسد و باطل و شيوههاى دور
فالسفه شيعه ،متن ،ص464 :
از واقع و حقيقت بكار برده است».
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به طورى كه ابن ابى اصيبعه گفته اظهارات صاعد در اينجا حمله بسيار شديدى عليه كندى بوده است ،ولى اين حملهها از مقام
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علمى او نكاسته و مانع توجه مردم به كتابهاى او نشده و نمىشود و مردم از آنها استفاده مىكنند.
و در مرتبه ديگر بازهم صاعد به او ،نسبت داده است كه كندى در كتاب التوحيد كه مشهور به فم الذهب است ،مذهب افالطون را
پذيرفته و معتقد است عالم در غير ظرف زمان حادث است ،كندى اين عقيده را تأييد كرده و داليل نادرستى بر صحت آن آورده
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است كه قسمتى از آن داليل سوفسطايى و قسمتى خطابى است.
واضح است كه قاضى صاعد در اين انتقادات بههيچوجه زمان و محيط كندى را مورد توجه قرار نداده است .دوره كندى نخستين
مرحله شروع به نقل و ترجمه آثار و افكار يونانيان و ديگران يعنى دورهاى بود كه فلسفه و علوم در عالم اسالمى شروع به
تكوين مىكرد.
قاضى صاعد ،كندى را به جاى فيلسوفى كه در دورههاى اخير ،يعنى دوره پختگى افكار و علوم و دورهاى كه نتايج و ثمرات
فلسفه به صورت ميوههاى رسيده بوستان فلسفه و علوم چيده مىشود ،گرفته و به او به آن چشم نگاه كرده است.
همچنين مىبينيم ابن رشد هم در كتاب خود الكليات در جايى كه گفتگو از تركيب داروها مىكند ،رأى كندى را عنوان نموده ،از
آن به شدت انتقاد كرده است و در مقام عيبجويى از او مىگويد :كندى در كتاب طبيعة االدوية خويش مطالب بىسروته و هذيانى
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بسيار آورده است كه سبب بىنظمى و بهمريختگى در علم داروها شده است.
بههرحال ،هرچه باشد كندى با كوشش و حرارت فراوان در تمام رشتههاى علوم و جوانب فرهنگ و معرفت آنچه در دوره او
بوده ،كار كرده و نتايجى به دست داده است و مىبينيم كه كوشش او در موضوعات طبيعى و رياضى و نجوم و هيئت و ظواهر
هستى ،و حتى در علم موسيقى ،كمتر از كوشش و توجهش به قضاياى فلسفى و ماوراءالطبيعه نبوده است و به يك نسبت در تمام
آنها به كوشش مشغول بوده و حرارت داشته است .دليل ما تأليفات متعدد او در هر رشته از آن علوم و معارف است و اين خود
نمودار وسعت دامنه افق فكرى وى و ميزان و اندازه كوشش علمى اوست كه او را بحق در مرتبه بارزى در بين متفكران
سرشناس قرار داده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص465 :
روشها و تمايالت فكرى كندى
كندى در مدت حيات خود ،بين كوفه مسقط الرأس خويش و بصره و بغداد زندگى كرده قسمت اعظم از عمر خود را در بغداد
بوده در نزد مأمون و معتصم ،خلفاى بنى عباس داراى مرتبه و مقامى شده است .اين سه محل در آن زمان در حقيقت مركز و
ستاد نهضتهاى فكرى و علمى و نقطه تالقى تمام امواج فرهنگى و محل مبارزه مذاهب و طريقههاى مختلف و تمايالت مذهبى و
فرقهها بوده است ،و اگر در نظر بگيريم كه كندى در پايتخت مذهب اعتزال( ،بصره) نشو و نما كرده و هنگامى كه ملكات او
شروع به كار نموده است در بغداد ،تربيت شده است و خلفاى بنى عباس از دوره مأمون تا اوايل دوره متوكل سايه لطف بر سر
او انداخته بودند و هنگامى كه جنبش ترجمه و نقل افكار يونانيان و افكار خارجى به اوج خود رسيده بود زندگى مىكرده است و
اگر اين اوضاع و احوال و خصوصيات را در نظر بگيريم و درست به اين نكات توجه كنيم به خوبى درمىيابيم كه محيط فكرى
دورهاى كه كندى در آن زندگى مىكرده چگونه محيطى بوده و او با چه نوع موجى از امواج فرهنگى برخورد مىكرده است ،و
خواهيم دانست كه كندى در چنان محيط مشتعل و گرم افكار و علوم ،طلوع و ظهور كرده و استعدادهاى او در اثر آن شعلههاى
گرم و سوزان پخته شده است .در اين صورت خواهيم دانست كندى در اوايل زندگى خود ،در بين طوفان اعتزال و در اثناى رشد
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نهضت كالمى تا مرحله كمال آن مىزيسته و در حقيقت در ميان بحرانى از يك جنبش فكرى نيرومند قرار گرفته بود و به آثار
ا فكار اجنبى با شوق و عطش برخورده و با آن مواجه شده بود كه فرصت استفاده از فرهنگهاى خارجى را يافت.
وى تا حد زيادى از روح منتشر در آن محيط متأثر شد و بر معارف متنوع و پردامنهاى اطالع پيدا كرد كه كمتر براى كسى
آنچنان محيطى فراهم مىشد و تأليفات متنوع او شاهد بر اين مدعا است كه در آنها بسيارى از مشكالت و نظريات را مورد بحث
قرار داده است و از آن محيط ،با استمداد از طبيعت نژادى خويش و روح اسالمى و قواى فكرى خارجى كه به محيط اسالمى راه
يافته بود ،داراى چنان فرهنگ دامنهدارى شد كه پيشتر دانستيم .واضح است كه رنگهاى گوناگون از آن مواد مختلف علمى و
فرهنگى در روح و تمايالت قلبى او تهنشين شده بوده است و افكار اعتزال در آن دوره ،افكارى بود كه بر جامعه اسالمى روز
سايه افكنده بود و مأمون و برادرش ،معتصم هم آن را پذيرفته بودند و در عين حال كندى را هم در حمايت خود داشتند ،در اين
صورت بعيد نيست كه كندى تحت تأثير افكار اعتزال زير سايه آن دو خليفه رفته و از آن تمايالت اعتزالى محيط خود ارثى برده
باشد .از داليل اين تأثر رسالههايى است كه در باب موضوعات مورد نظر معتزله نوشته است .مثال
فالسفه شيعه ،متن ،ص466 :
رساله او در اثبات رسل و پيامبران ،رساله او در باب استطاعت و زمان وجود آن ،رسالههايى كه بر رد منانيه و نقض مسائل
ملحدان و رد بر بعضى از متكلمان و نقض بر ثنويه نوشته است و بحث با ابن الراوندى ،رساله او درباره جدايى مذاهب در
توحيد (به اين معنى كه همگى در توحيد اتفاق داشته ولى هريك با ديگرى به اختالف پرداختهاند) و نامه او به محمد بن جهم ،در
روشن ساختن وحدانيت خدا و رساله او در توحيد با معانى و تفسير و كتاب او در موضوع آنكه كارهاى خدا همگى بر وفق عدل
و عدالت است ،و هيچ ستمى در آن راه ندارد؛ اين رسائل و كتابها ،آنگونه كه از نام آنها پيداست ،داراى يك نوع تمايل اعتزالى
هستند .خاصه رسالههاى او در باب استطاعت و زمان وجود آن و توحيد كه دو اصل اساسى از عقايد معتزله است .يا رد بر
منانى و ثنويه و ملحدان كه تمايل او را به خوبى نشان مىدهد .و گفتيم آن دو خليفه مقتدر عباسى هم آن افكار را تأييد مىكردند.
با تمام اين احوال ،دليل مقتضى در دست نيست كه برساند او معتزلى بوده يا تمايل صريح اعتزالى داشته است ،زيرا بحث و
اثبات موضوعاتى از قبيل استطاعت ،عدل ،و توحيد و اثبات نبوت و رد بر ثنويان و مالحده و ديگران ،موضوعاتى است كه
متكلمان غير معتزله هم متعرض آنها شدهاند ،مثل هشام بن حكم و هشام جواليقى و شيطان الطاق كه همگى شيعه بودهاند كه در
اين موضوعات بحث كردهاند .البتهه توحيد و عدل ،دو موضوع جديد در اسالم نيستند بلكه هر دو ،دو عنصر اسالمى هستند كه در
قرآن بهطور مكرر آمده .اما آنكه چرا كندى وارد اين مباحث شده؟ سبب اين است كه او در دوره تصادم مذهبى و عقيدتى كه در
نهايت شدت خود بوده زندگى مىكرد ،بويژه كه جنبش اعتزالى كه نتيجهاش قول به خلق قرآن بود و سروصدايى راه انداخته بود،
مورد تأييد مأمون و معتصم هم قرار گرفته بود .از طرفى الحاد و زندقه و ماديت و افكار منحرف ديگرى هم در آن دوره شيوع
داشت و طبيعى بود كه او به عنوان يكى از سران و سواركاران ميدان علمى كه در مقام تفحص و بررسى و بحث بودهاند ،در
اين امور وارد و خارج شود و بديهى است فيلسوفى كه زمامدار علم و فكر بوده و در بين آن امواج سهمگين و طوفانهاى مهيج
كه باهم تصادم داشتند ،زندگى مىكرده ،ناچار بوده كه در آن ميدان وارد شود؛ پس اگر كندى وارد بعضى از مباحث معتزله
شده ،نه ازآنجهت بوده است كه پيرو مكتب اعتزالى بود ،بلكه چون اعتزال مسئله روز بود و اشاعره و معتزله و شيعه و
ديگران وارد آن مباحث بودند ،وى نيز در آن مباحث وارد شده و تأليفاتى در آنها كرده است .كندى ،با اين حال رنگ قوى فلسفه
خود را در آن مباحث نشان داده و روح مخصوص خويش و شخصيت ممتاز خود را از دست نداده است.
استاد ابو ريده مىگويد :ممكن است كندى را نخستين فيلسوف بدانيم ،فلسفه او
فالسفه شيعه ،متن ،ص467 :
بويژه فلسفه ماوراءالطبيعه او ،سايههاى دينى و عقيدتى داشته است و افكار او در همان مسيرى حركت مىكرد كه اسالم در آن
مسير مىرفت و نوع افكار و معتقدات او تكاندهنده بود و كمتر نظير آن در حكما و فالسفه معاصر او ديده مىشود .كوشش او
در توفيق بين دين و عقل يكى از مظاهر اين مشرب است ،وى با فلسفه و نظريه هندى برهمنى كه اساس آن بر عقل پايهگذارى
شده و تنها عقل را مصدر كافى در تمام معارف مىداند و مىگويد با بودن عقل ديگر احتياجى به پيامبران نيست ،به شدت
معارضه كرده است .دليل پيروان آن نظريه اين است كه اگر آنچه انبياء مىآورند موافق احكام عقل است ديگر به كوشش آنان
احتياجى نيست ،و اگر مخالف عقل است بايد آنها را رد كرد .ولى كندى در مقام دفاع از مسئله نبوت برآمده قول براهمه را رد
كرده و نظريه آنها را پوچ دانسته و رسالهاى در تثبيت نبوت و كتابى هم در اثبات نبوت از طريق منطق نوشته است .ولى ما
تاكنون ،به داليل او در رد خصم و اثبات نظريه وى برنخوردهايم .فقط اين مطلب شهرت دارد ،اما مدارك اصلى كه اين امور را
توضيح دهد در دسترس ما نيست .شايد روش او در اين باب و معارضه با نظر براهمه ،عين طريقهاى بوده است كه فالسفه
متأخر آن را پيش گرفتهاند و و خالصهاش اين است:

عقل سه حالت دارد:
اول .ادراك عقل به حسن بعضى از چيزها ،مثل آنكه نيكى و نيكوكارى را خوب مىداند.
دوم .ادراك عقل به قبح و بدى بعضى از امور ،مثل ادراك قبح ستم و خيانت.
سوم .آنكه عقل حسن و قبح بعضى از امور ،مثل بعضى از عبادات را درك نمىكند و حكمى در آنها ندارد و چيزى از آن را
نمىداند مگر به واسطه و وسيلهاى از قبيل شرع يا عرف يا بناگذارى ...
كندى رسالههايى در موضوعات متعدد دارد كه ظواهر آنها نشان مىدهد مشرب او همان است كه در باال به آن اشاره كردهايم .از
جمله آنها نامهايست به احمد بن المعتصم در تجويز اجابت دعا از طرف خداى عز و جل از كسى كه از او حاجت خواسته است،
رسالهاى در انتهاى جرم عالم و رسالهاى كه به محمد بن جهم درباره وحدانيت خدا فرستاده و رساله او در روشن ساختن
وحدانيت خدا و رساله گفتار او با ابن راوندى در توحيد ،رساله او در افتراق ملل در توحيد و رسالههاى او در رد منانيه و ثنويه
و نقض مسائل ملحدان و كتاب او در افعال خدا كه همگى ناشى از عدل است و  975...و ما هنگامى كه عناوين اين رسالهها و
كتابها را مىخوانيم متوجه مىشويم كه عناصر و عوامل دينى تا چه درجه در افكار او مؤثر بودهاند،
فالسفه شيعه ،متن ،ص468 :
و تشخيص مىدهيم كه او در مقام كوشش در جمع بين دين و فلسفه بوده است؛ از اينجاست كه بيهقى مىگويد «كندى در بعضى
از مصنفات خود ،بين اصول شرع و اصول معقوالت را جمع كرده است  976.»...خود كندى در رساله خويش به نام االبانة عن
ّللا
سجود الجرم االقصى كه از خدا اطاعت مىكند تصريح كرده و مىگويد :به جان خودم سوگند كه گفتار محمد راستگو صلوات ه
عليه و آنچه از طرف خداى عز و جل بيان كرده ،همه آنها با مقياسهاى عقلى منطبق است و فقط كسانى آنها را يكى نمىدانند كه
از نعمت عقل محروم بوده و به نقمت جهل با مردم پيوستهاند.
او سپس توجه خود را معطوف به فلسفه اسالمى كرده و جهت و روش جمع بين افالطون و ارسطو را در نظر گرفته است .ما
اين تمايل و روش وى را در دو رساله او كه در نفس و در عقل است ،در جايى كه اقوال ارسطو و افالطون و فيثاغورس و
ديگران ،از دسته فالسفه يونانى را كه در تفسير عقل و نفس نوشته و حدود آنها را معين كردهاند نقل مىكند ،درمىيابيم و بهطور
واضحتر در رسالهاى كه در مورد كتابهاى ارسطوطاليس نوشته ،مشاهده مىكنيم .در جايى كه متعرض علم انبياء و رسوالن
مىشود و علم آنها را با سايرين مقايسه مىكند و در آنجا مىگويد ...« :علم رسوالن و پيامبران ويژه آنان است كه خداى متعال
آنها را مخصوص به آن كرده و رسول بدون طلب و تحصيل و بحث به آنها مىرسد و هيچ وسيلهاى اعم از رياضيات ،منطق،
برهان و زمان در آن تأثير نداشته و فقط به صرف اراده خداست .طهارت نفس و تسليم به حق و تأييد و پشتيبانى حق و الهام و
پيغامهاى او به آنها ،به صورت فعليت درمىآيد و اينگونه علم مخصوص پيامبران بوده و از واردات قلبى آنهاست و ساير افراد
بشر از آن سهمى ندارند ،و اينها نشانه فارق بين رسوالن و ساير ابناى بشر است .زيرا غير از انبياء كسى راهى در تحصيل
اين علم مهم ندارد ،مثل پاسخى كه رسول اكرم در جواب مشركان بيان فرمود .رسول اكرم (ص) به همه چيز عالم بود ،و علم او
اول نداشت و تمام هم نمىشد ،بلكه سرمدى و ابدى بود ،مشركان در حال طعن بر او و با اعتقاد به اينكه او جوابى ندارد كه
بدهد ،از او پرسيدند :اى محمد ،اين استخوانهاى پوسيده را چه كسى زنده مىكند؟ فورى خداى يكتا جل شأنه به او وحى كرد كه
بگو :آنكس كه آنها را از اول ايجاد كرد ،و او هرگونه خلقى را به وجود مىآورد ،تا آنكه مىگويد :او به مجرد آنكه گفت به
وجود آى ،به وجود آمده است 977.كدام بشر مىتواند ،با فلسفه بشرى در گفتارى به كوتاهى و اختصار اين آيات شريفه مطلبى را
بهطور جامع و كامل و توضيح كافى ،به صورتى كه خداى تعالى فرموده است بگويد؟
فالسفه شيعه ،متن ،ص469 :
«استخوانهاى پوسيده را كسى كه از اول آنها را خلق كرده زنده مىكند» و قدرت او قدرتى است كه آسمانها و زمين را خلق
كرده و وجود چيزى را با نقيض آن اثبات مىكند .بديهى است هر زبان و هر منطقى عاجز از چنين امرى است و تمام بشر تا
978
آخر در اين باب عجز و قصور دارند و البتهه عقول جزيى را بدان دسترسى نيست».
از جهت ديگر ،مىبينيم كه كندى تحت تأثير فلسفه طبيعى رفته و اثرش در افكار و تأليفات او همان گونه كه در فلسفه الهى ديده
مىشود .در فلسفه طبيعى هم بارز است و از تأليفات بسيار او اين نكته به خوبى مفهوم مىشود .وى در فلك ،در حساب ،در
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موسيقى ،در هندسه ،در ظواهر طبيعت ،از قبيل ابر و باران و رعد و برق و قوس قزح و رنگ آبى آسمان و سردى و گرمى و
چيزهاى ديگر مطالعه كرده ،چنانكه بعضى از مسائل ماوراءالطبيعه را هم تفسير نموده است .مثال در ماهيت خواب و خواب
ديدن و غيره 979،ولى مسئله رياضيات بيشتر توجه او را جلب كرده است كه رسالهاى به نام فى انه ال تنال الفلسفة اال بالرياضيات
نوشته و گفته است« :انسان وقتى فيلسوف مىشود كه رياضيات را بداند» .او در اين باب اهتمام داشته و رسالهاى در نتهاى
موسيقى تأليف نموده است و اين رساله را در وقتى تأليف كرده است كه اروپا چند قرن بعد از آن نتهاى موسيقى را شناخت.
كندى حروف و اعداد را در طب نيز به كار برد و در باب دواهاى تركيبى نيز نظرياتى دارد.
دىبور مىگويد« :در واقع كندى عمل داروها را هم شبيه به موسيقى بر مبناى تناسب هندسى قرار داده است و قضيه داروها را
980
از راه تناسب در كيفيات محسوس ،گرمى و سردى و ترى و خشكى بنا گذاشته است».
از داليل اهتمام او به رياضيات اين است كه نظريه فلسفى مشهور «عدم تناهى ازلى در اجسام» را رد كرده به اينجا مىرسد كه
مى گويد :محال است جسمى وجود داشته باشد كه نهايتى به صورت فعليت (يعنى نهايت خارجى) نداشته باشد و اين نظر را با
اعتماد به مقدمات رياضى بيان داشته و از رموز رياضى كمك گرفته است .خالصه آن مقدمات (يعنى همان استداللى كه در باب
بطالن اليتناهى از طرف فالسفه اسالم عنوان شده) اين است:
 -1اشياء متجانس كه هيچيك از آنها بزرگتر از ديگرى نباشد متساوى هستند.
 -2اشيائى كه ابعاد بين نهايت آنها متساوى باشد متساوى هستند ،چه بالقوه و چه بالفعل.
 -3اشياء متناهى ممكن نيست نهايتى نداشته باشند.
 -4اگر بر يكى از آنها كه متجانس هم بودند چيزى زياد كنيم البتهه غير متساوى
فالسفه شيعه ،متن ،ص470 :
مىشوند ،يا آنكه چيزى بر آن اضافه كنيم ،البتهه بزرگتر از آنها خواهد شد ،و بزرگتر از از آن خواهد بود كه قبل از اضافه كردن
بوده است.
 -5اگر از يك چيز كم كنيم ،باقىمانده كمتر از وقتى خواهد شد كه از آن كم نشده بود.
 -6اگر از يكى از آنها چيزى كم كنيم و دوباره بر آن بيفزاييم ،نتيجه و حاصل همان است كه قبال بود.
 -7ممكن نيست يكى از دو شىء متجانس كه هر دو بىنهايتند كمتر از ديگرى باشد.
 -8شىء كوچكتر از هر دو شىء متجانس يا به اندازه شىء بزرگتر است يا قسمتى از آن.
 -9اشياء متجانس كه هريك از آنها متناهى هستند ،جمعا متناهى هستند.
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اين برهان در نظر فالسفه اسالم ،بهترين پايه بر دليل تطبيق براى بطالن اليتناهى محسوب شده و ديگران اين برهان را از كندى
استفاده كردهاند و در كتابهاى فلسفى طوسى و آنچه به دوانى و فالسفه ديگر نسبت دادهاند ،به طورى كه كراچكى در كتاب خود
كنز الفوائد نقل كرده ،صورتهاى متعددى از اين برهان ديده مىشود .موضوع قابل توجه اين است كه كندى بسيارى از نظريات
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خود را بر پايه تجربه و امتحان قرار داده ،چنانكه در رساله مربوط به جزر و مد به بعضى از اين آزمايشها اشاره كرده است.
افكار و نظريات كندى

 -- 979رسائل كندى در ماهيت خواب و خواب ديدن ،ح  ،1ص 306 -305
 - 980تراث العرب ،ص 143
 -- 981مقدمه رسائل كندى ،ج  ،1ص  . 70اين مقدمه خالصه مطالبى است كه كندى در رساله فلسفه ،رساله وحدانيت و تناهى اجرام ،و
رساله در ماهيت آنچه نمىشود نهايت نداشته باشد آورده است .همچنين رسائل او ،ج  ،1صص  194 ،115 ،114و صفحات بعد از آن و
ص  301و بعد از آن.
 -- 982رسائل كندى ،ج  ،2ص .118 -117

بسيارى از آراء كندى بدون توجه به دوره و عصر او به نظر آنقدر قابل توجه نيست كه بخواهيم آنها را مورد تفسير و تذكر
قرار دهيم ،زيرا داليل علمى و مالحظات پخته و كاملى را كه در آراء فالسفه ديگر مثل ابن سينا و طوسى و ديگران مىبينيم
ندارد ،ولى اگر آنها را با مقارنات آن از حيث زمان و دورهاى كه فلسفه در حال تكوين بوده در نظر بگيريم ،بايد بگوئيم آراء او
نماينده مترقىترين افكار و بديعترين آرائى است كه عرب در آن دورهها به وجود آورده است .چنانكه در بعضى از آراء او كه
بيان خواهيم كرد شواهد روشنى مىيابيم كه كندى ،از ديگران اعم از يونانيان و جز ايشان نقل نكرده و خود آن را گفته ،بلكه نظر
فاضل و حاكم بين نظرها را ابراز داشته است .كندى در فلسفه خارجى آنچه
فالسفه شيعه ،متن ،ص471 :
را مطابق آراء خود او بوده پذيرفته و آرائى از آنها را نيز تعديل كرده است ،و در اين مورد اين موضوع را كه شهرت دارد
عرب فلسفه خود را از يونانيان گرفته و به زبان عربى درآورده 983،باطل و بىاساس كرده است.
بعضى از آن آراء چنين است:
 -1حدوث عالم و حركت و زمان ،از راه اثبات محال بودن آنكه جسمى وجود خارجى داشته ولى نهايت نداشته باشد .و برهان
آنهم همان برهان تطبيق است 984كه متكلمان و فالسفه به آن استدالل كردهاند و اين مطلب دليل است بر آنكه فالسفه اسالم در
قضيه حدوث عالم مخالف ارسطو بودهاند و افكار ارسطو حتى در اوايل نفوذ افكار فلسفى در اسالم سيطره و نفوذى به معناى
نفوذ كامل نداشته است .ارسطو معتقد به قدم عالم از لحاظ حركت و از حيث مدت بوده و در عين حال معتقد به تناهى عالم از
حيث مساحت و امتداد جسمى مكانى بوده است و از اينجاست كه معارضهاى روشن بين نظريه ارسطو و رأى كندى كه قايل به
حدوث عالم از حيث مساحت و حركت و از حيث زمان و مكان است موجود است.
 -2كندى زمان را امرى موجود و قائم به ذات نمىداند و آن را مجرد و هم اعتبارى دانسته مىگويد« :زمان حقيقت ديگرى غير
از مدت وجود جسم ندارد ،و تابع جسم است» .وى زمان را سه قسم مىكند :حال ،ماضى و مستقبل« .زمان حال ،زمان گذشته و
زمان آينده كه بعد از حال مىآيد ،و حال زمانى است كه گذشته را به آينده متصل مىكند ،و خود بقايى ندارد ،و قبل از آنكه فكر
كنيم مىگذرد ،و «آن» و «حال» زمان نيست ،زيرا هرگاه بخواهيم زمان حال را ايجاد كنيم كه بين گذشته و آينده اتصال دهيم،
از دست ما رفته و حلقه ديگرى پيش آمده است» .مىگويد« :زمان نسبت به گذشته و آينده فقط ،دو امر اعتبارى است كه قبل و
بعد هستند» ،سپس زمان را به خاطر انگيزه طبيعى كه دارد به صورت رياضى تفسير مىكند و مىگويد« :زمان عددى بيش
نيست ،يعنى عددى است كه حركت را مىشمارد» 985و به اين نتيجه مىرسد كه زمان و حركت هر دو متناهى هستند ،زيرا به
جسم مربوط مىشوند .در اين صورت اين نظر برخالف رأى ارسطو است كه قائل به ازليت و ابديت
فالسفه شيعه ،متن ،ص472 :
زمان است ،زيرا آن را با حركت ارتباط داده است ،يعنى زمان مقدار و عدد حركات است و پايه عقيده او در مورد قديم بودن
زمان بر مبناى فكرى او يعنى قديم بودن هيولى و عالم استوار است.
 -3كندى مكان را موجود و ظاهر مىداند ،ولى مىگويد جسم نيست .وى در اين امر با عقيده ارسطو موافق ولى با عقيده
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افالطون مخالف است ،زيرا افالطون معتقد بود كه مكان جسم است.
 -4كندى ابر و باران را بخارهايى مىداند و مىگويد حرارت خورشيد است كه آبها و عناصر آبى زمينى را تبخير مىكند و اين
بخارها به باال مىروند و تشكيل ابر مىدهند و اگر با عوامل سردكنندهاى كه بخارها را در بر گيرد مصادف شوند ،به صورت
باران به زمين مىريزند 987.از تفسير او در مورد ابر و باران ،استنباط مىشود كه كندى در مقام آن است كه ظواهر عالم طبيعت
را به نحو علمى و طبيعى تفسير كند و هيچگونه تفسيرهاى خيالى ،يا استنباط از اصول نظرى مجرد ،در آن نباشد .اين تفسيرى
است كه معاصران چيزى بر آن اضافه نكردهاند كه قابل توجه باشد .ارزش تفسير او از اينجا معلوم مىشود كه آن روز ،اين
ظواهر طبيعى را بر مبناى خيال و وهم قرار مىدادند و كندى در آن روز نظر امروزى را عنوان كرده است .متأسفانه آن روح
خيالى و تفسيرهاى تقليدى وهمى هنوز در نزد جمعى از فقهاى همين عصر باقى است .حتى يكى از آنها ،رسالهاى در تكفير
 - 983اين حرف را رنان فرانسوى گفته است.
 - 984مؤلف محترم در اين كتاب برهان تطبيق را كه در ص  32كتاب خود آورده و در صفحات  35و  36ترجمه فارسى( همين كتاب)
منعكس است به تكرار آورده و ما از تكرار آن در متن كتاب خوددارى مى كنيم .مؤلف بعد از آنكه مىنويسد اين همان برهان تطبيق است كه
متكلمان و فالسفه اسالم استدالل كردهاند مىگويد :فالسفه اسالم آن را برهانى كامل در ابطال تسلسل دانستهاند ،و آن مقدمات بنا بر عقيده كندى
و برحسب تعبير خودش اين است :الف) هر جرمى كه بعضى از قسمتهاى آن بزرگتر ...
 -- 985رساله كندى در جواهر خمسه ،ج  ،2ص 34
 - 986رساله جواهر خمسه ج  ،2ص 30
 - 987همان مأخذ ص 71 -70

كسانى كه تكوين باران را از بخار مىدانند ،نوشته است و نام رساله خود را السيف البتار في دفع شبهات الكفار القائلين بان المطر
من البخار گذاشته است (يعنى شمشير برنده در دفع شبهههاى كافرانى كه قايلند باران از بخار است).
 -5كندى گفته است :تمدد و كشش و انبساط جسم از خاصيتهاى حرارت است و انقباض و جمع شدن جسم در نتيجه برودت و
سردى است و سبب اين باز و بسته شدن آن است كه هوا حركت مىكند و باد توليد مىشود .او مىگويد :هر جسمى كه سرد شد
جمع مىشود و جايى كوچكتر از جايى كه داشت مىخواهد و هر جسمى كه منبسط شود ،احتياج به جاى وسيعتر از جايى خواهد
داشت كه پيش از گرم شدن داشته ،در اين صورت هوا از جهت و محلى كه بواسطه حرارت باز مىشود ،به طرفى كه به وسيله
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برودت جمع شده ،مىرود و توليد باد مىكند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص473 :
اما آراء او در عقل و نفس بهطور كلى از يونانيان است و از افكار آنان باالتر نمىرود و معلوم است كه كندى به آراء آنها معتقد
بوده و تحت تأثير افكار آنها قرار گرفته ،مخصوصا آراء ارسطو را بيش از هر فيلسوف ديگرى مورد توجه قرار داده است .مثال
در رساله نفس خود خالصه رأى ارسطو و افالطون و ساير فالسفه را بيان مىكند و مىگويد.
«نفس بسيط داراى برترى و كمال است و جوهر و ذات آن گرانقدر و از ذات بارى تعالى است ،مثل نور خورشيد كه از
خورشيد است و مىگويد :روح از جسم جدا و مباين آن است و جوهرش الهى و روحانى است» 989و مىگويد :اگر روح از بدن
جدا شد تمام حقايق بر او كشف مىشود ،و به عالم هميشگى يا عالم عقل يا عالم حق مىرود ،سپس مطالب و آراء خود را مستند
به آراء ارسطو و افالطون و فيثاغورس مىكند 990و در باب عقل و رسائل خود آراء ستودگان قدماى يونانيان را نقل كرده و
ارسطو را از بزرگترين صاحبان اين نظر مىداند ،و آنكه حاصل گفتار افالطون همان گفتار شاگرد او ارسطو است .و مىگويد:
«رأى ارسطاطاليس در عقل اين است كه عقل بر چهار قسم است :اول عقل موجود ابدى ،دوم عقل بالقوه كه نفس است ،سوم
عقلى كه از نفس خارج شده و از قوه به فعل درآمده ،چهارم عقلى است كه آن را عقل دوم مىناميم» 991.سپس آنها را معنى و
تفسير مىكند و شايد رساله او در عقل و نفس و آنچه متعلق به آنهاست و نشان مىدهد كه كندى تحت تأثير آراء ارسطو رفته
است ،سبب شده كه بعضى از شارحان احوال كندى بگويند كه كندى در تأليف خود تابع ارسطو است 992،ولى اطالق اين حكم در
تأليفات كندى با واقع و حقيقت انطباق ندارد گرچه در بعضى از آنها چنين است.
تأليفات و آثار كندى
كندى آثار بسيارى از خود به جاى گذاشته است و تأليفات متعددى در معارف و علوم مختلف دارد كه از تبحر او در فنون حكمت
يونان و ايران و هند حكايت مىكند و باز نشان مىدهد كه آثار علمى و وجودى او در حد اعلى بوده و كتابهاى او خود كتابخانه
بزرگى است كه شامل تمام علوم در رشتههاى مختلف است و فهرست آنها چند صفحه را پر مىكند؛ به طورى كه پيشتر گفتيم
بعضى ،آنها را  265كتاب و رساله اعالم كردهاند .ما در اينجا قسمتى از آنها را نقل مىكنيم تا ثمره وجودى و علمى او را نشان
داده باشيم و مشرب
فالسفه شيعه ،متن ،ص474 :
او در وجهه نظريات و آراء و افكار وى از عناوين كتابها معلوم شود.
تأليفات او در فلسفه و منطق:
 -1رساله و نامه او به على بن جهم ،در وحدانيت خدا و تناهى جرم عالم.
 -2نامه و رساله او به احمد بن محمد خراسانى در توضيح تناهى جرم عالم.
 -3رسالهاى در عقل.

 - 988همان مأخذ ،ص 71
 - 989رساله جواهر خمسه ،ج  ،1ص 273
 - 990همان كتاب ،ج  ،1صص 278 ،274
 - 991همان كتاب ،ج  ،1ص 354 -353
 - 992عيون االنباء ،ج  ،2ص 179

 -4رسالهاى در آنكه جوهرهايى يافت مىشوند كه جسم نيستند.
 -5رسالهاى در مقدار و كميت كتابهاى ارسطاطاليس و آنچه از آنها براى تحصيل فلسفه الزم است.
 -6رسالهاى در بيان سببى كه قدما اشكال خمسه را اسطقسات ناميدهاند.
 -7رساله و نامه او به احمد بن معتصم ،در ظهور و پيدا بودن آنكه جرم اقصى اظهار اطاعت از خدا مىكند.
 -8گفتارى در نفس ،كه مختصر است.
 -9كتابى در توضيح علت فاعله قريبه ،در كون و فساد.
 -10كتابى در فلسفه اولى ،كه براى معتصم نوشته است.
 -11رسالهاى در بيان حدود اشياء و قواعد و رسوم آنها.
 -12رسالهاى در بيان ماهيت چيزهايى كه ممكن نيست نهايت نداشته باشند و آنهائى كه گفته مىشود نهايت ندارند.
 -13رسالهاى در مورد فاعل حق و اول و تام و فاعل ناقص كه فاعليت او مجازى است.
 -14كتاب جواهر پنجگانه.
اين رسالهها در سال  1950ميالدى در ضمن مجموعهاى از رسالههاى فلسفى كندى چاپ شده و استاد محمد عبد الهادى ابو ريده
آنها را براى چاپ آماده كرده و شرحى هم در مورد آنها نوشته است.
كندى رسالههاى ديگرى به اين عناوين دارد:
در جزر و مد.
در علت رنگ الجوردى فضا.
در سبب آنكه در بعضى جاها هميشه باران مىبارد.
در سبب يخ و برف و برق و صاعقه و رعد و زمهرير.
در ماهيت خواب و خواب ديدن.
در علت ايجاد مه.
در آنكه عناصر و جرم اقصى كروى شكل هستند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص475 :
اين رسالهها همه چاپ شده و در ضمن مجموعه سابق الذكر است.
اما تأليفات او در رياضيات و فلك ،قسمتى از آنها به شرح زير است:
 -1رسالهاى در مقدمه حساب ،در پنج مقاله
 -2رسالهاى در استعمال حساب هندى ،در چهار مقاله
 -3رسالهاى در خطوط و ضرب با دانه جو

 -4رسالهاى در حيلههاى عددى و علم و اخفاى آنها.
 -5رسالهاى درباره اينكه كره بزرگترين اشكال جرمى است و دائره بزرگتر از اشكال بسيط است.
 -6رسالهاى در علل اوضاع نجومى.
 -7رسالهاى در صنعت اسطرالب.
 -8رسالهاى در اغراض كتاب اقليدس.
 -9رسالهاى در اختالف مناظر.
 -10رسالهاى در تقسيم مثلث و مربع و عمل آنها.
 -11رسالهاى در تقسيم دايره به سه قسم.
 -12كتابى در براهين مساحت در مورد حسابهاى فلكى.
 -13رسالهاى در استخراج خط نصف النهار و سمت قبله.
 -14رسالهاى در استخراج ابعاد به وسيله ذات الشعبتين.
 -15رسالهاى در انتخاب و اختيار روزها.
اين دو رساله اخير خطى او در كتابخانه ليدن موجود است كه در سال  608هجرى باز نوشته شده است.
وى كتابهايى در موضوعات ديگر دارد:
كتاب فى كيمياء المطر و التصعيدات ،كه نسخهاى از آن در كتابخانه اياصوفيا به شماره  3594موجود است و تاريخ اين نسخه
خطى به ماه جمادى سال  405هجرى برمىگردد.
كتاب اخطار و تنبيه بر خدعه كيمياگران.
كتاب در ابطال دعوى كسانى كه ادعاى صنعت كيميا دارند.
كتاب طب بقراطى.
كتاب در غذا و دارو.
كتاب در جزء ال يتجزى.
كتاب در بيان ظواهر فلكى.
فالسفه شيعه ،متن ،ص476 :
رسالهاى در نسبتهاى زمانى.
رسالهاى در بيان آنكه سطح درياها كروى است.
گفتارى در آئينههايى كه مىسوزانند.
رسالهاى در انواع جواهر و اقسام شبهها.

اينها غير از رسالههاى متعدد او در موسيقى و كرويات و حساب و فلكيات و منطقيات و جدليات و نفسيات و غير آنهاست كه
جاى ذكر همه آنها نيست 993پيش از آنكه بررسى ما در مورد كندى تمام شود ،ناچاريم بگوييم كه تأليفات و آثار او داللت بر
شمول دانش او در تمام ميدانهاى معرفت بشرى دارد و مىرساند كه درك هدف و وجهه نظر و مشرب و افكار او در آن عصر،
جز براى عقول بزرگ امكان نداشته و شامل مترقىترين فرهنگ در عصر او بوده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص477 :
9
م
مال صدرا صدر الدهين محمد بن ابراهيم بن يحياى شيرازى معروف به صدر المتألهين؟ 1050 -ه ق
صدر الدهين محمد بن ابراهيم بن يحياى شيرازى معروف به مال صدرا و صدر المتألهين به سال  1050هجرى در بصره و
درحالىكه به حج خانه خدا مىرفت ،درگذشت .اين اتفاق در دوران شاهعباس دوم صفوى پيش آمد .اين دانشمند عاليمقام
بزرگترين فيلسوف اسالم در قرن يازدهم هجرى و بزرگترين حكيم اشراقى مسلك است كه طرق و راههاى فلسفه اشراق را
روشن ساخت و به فلسفه مشائيان و رواقيان به شدت حمله كرد.
صاحب سالفه او را چنين ستوده است« :در حكمت ،دانشمند دوران بود و كليه فنون را نيك مىدانست» .و باز او را اينطور
معرفى مىكند« :او نخستين مدرس فلسفه الهى در سه قرن اخير در بالد اسالمى امامى است ،همچنين آخرين وارث فلسفه يونان
و اسالم و شارع و كاشف اسرار آنهاست» .شخصيت علمى و عظمت شأن و مقام او در نفوس جامعه تا آنجاست كه فالسفه پس
از او افتخار مىكنند كه اسرار بيانات او را درك كردهاند ،يا از شاگردان بالواسطه يا معالواسطه او بودهاند .و جالب توجه است
كه استادان فكر و فلسفه ،حتى در زمانهاى اخير ،خود را از شاگردان او معرفى كردهاند.
براى معرفى مقام علمى اين فيلسوف بزرگ همين بس كه حكيم اصولى شيخ محمد حسين اصفهانى ( 1296ه 1361 /ه)
مىگفت« :اگر مىدانستم كسى هست كه اسرار اسفار مال صدرا را مىفهمد بار سفر مىبستم و به منظور شاگردى نزد او مىرفتم
گرچه در كشورهاى بسيار دور باشد».
فالسفه شيعه ،متن ،ص478 :
پس از مرگ اين فيلسوف ،شيفتگان فلسفه به منظور مطالعه و تعلم و بحث ،به تأليفات او سخت روى آوردند و به استنساخ آنها
پرداختند و در نزد استادان فلسفه به فرا گرفتن آنها مشغول شدند .مكتب فلسفى او و همچنين تأليفاتش در بين مكتبها و تأليفات
فلسفى جلوه و بروز خاصى يافت .اخيرا كليه تأليفات او در ايران در چاپخانههاى سنگى چاپ شده و بعضى از آنها بهطور مكرر
به چاپ رسيده است.
زندگانى او
شرح زندگى و نشو و نماى او مبهم است و كتابهاى تذكره و تراجم به تفصيل شرح حال او را ننوشتهاند ،مثال سال والدت او
به طور محقق معلوم نيست ،با آنكه وى يكى از رجال و شخصيتهاى بزرگ فكرى و فلسفى است و تذكرهنويسان و شارحان احوال
بزرگان در مورد اشخاص بزرگ معموال تحقيق كامل مىكنند .بااينهمه نهايت معلومات ما درباره او اين است كه در شهر
شيراز ،كرسىنشين ايالت فارس ،به دنيا آمده است و گفتهاند كه پدرش ابراهيم بن يحياى قوامى يكى از وزراى آن روزگار بوده
ولى معلوم نشده است كه وزير كدام پادشاه بوده و در كدامين دولت به وزارت رسيده است .اما مسلم است كه در دوره صفويه
مىزيسته است .وفات او به سال  1050هجرى در بصره ،در هفتمين مسافرت او به مكه يا در حال مراجعت از حج ،اتفاق افتاده
صاحب نخبة المقال در ماده تاريخ او گفته است:
ثم ابن ابراهيم صدر االجل

فى سفر الحج «مريض» ارتحل

قدوة اهل العلم و الصفاء

يروى عن الداماد و البهائى

 - 993در شرح حال كندى به مدارك ذيل مراجعه شده است :تراث العرب العلمى ،ص  147 -137و عيون االنباء ،ج  ،2ص  190 -178و
اخبار الحكماء ،ص  247 -210و رسائل فلسفى كندى خاصه مقدمات آن از استاد ابو ريده و الفلسفة االسالمية و مركزها فى التفكير االنسانى،
صص  43 ،37و تاريخ الفلسفة فى االسالم ،صص  191 ،176و الذريعة و فهرست النديم ،صص 365 ،357

صدر اجل فرزند ابراهيم كه در سفر حج «مريض» 994شد و درگذشت پيشواى اهل علم و صفا بود و از ميرداماد و شيخ بهائى
روايت مىكرد.
مال صدرا يگانه فرزند پدرش بود كه خداوند پس از نذر و نياز ،او را به والدينش مرحمت كرد و پدر ،صدرا را براى طلب علم
فرستاد .وى پس از وفات پدر خود براى تكميل دانش به اصفهان رفت و از محضر شيخ بهاء الدهين عاملى (1031 -953
هجرى) استفاده كرد .و هرآنچه را از پدر ،به ارث ،به او رسيده بوده در راه كسب دانش بذل كرد .پس از
فالسفه شيعه ،متن ،ص479 :
مرگ استادش شيخ بهاء الدهين و در مراحل اواخر تحصيالت خود ،به خدمت فيلسوف زمان ،ميرداماد ،سيد محمد باقر متوفى به
سال  1040هجرى رسيد و به تكميل معلومات خود مشغول شد .و از بعضى كلمات او ،در شرح اصول كافى ،پيداست كه تا چه
اندازه تحت تأثير استاد خود ،ميرداماد قرار گرفته بوده است ،چون فوقالعاده به او احترام مىگذارد و تجليل مىكند و مثال در
شرح اولين حديث در شرح خود بر اصول كافى چنين مىگويد:
سيدى و سندى و استادى و استنادى فى العلوم الدينية و العلوم االلهية و المعارف الحقيقية و االصول اليقينية ...
سرور من و تكيهگاه من و استاد من و پشتوانه من در علوم دينى و علوم الهى و معارف حقيقى و اصول يقينى ...
و عباراتى از اين قبيل به هر مناسبت درباره ميرداماد آورده است.
صدر المتألهين شاگردانى مبرز در رشتههاى فكرى و فلسفى داشت كه پيشوايان نهضت فلسفى در عصر خود بودند .مشهورترين
آنها دو داماد دانشمند او :يكى حكيم محدث معروف به مال محسن فيض كاشانى و ديگرى حكيم عبد الرزاق الهيجى معروف به
فياض صاحب شوارق االلهام بودند.
به بهطورىكه از ظواهر امر پيداست اقبال اين فيلسوف بزرگ هم مثل اقبال بيشتر شخصيتها و نوابغ بوده كه در زواياى تاريك
گرفتاريها و محروميتها مىزيستند و مردم در حال حيات ايشان به آنها توجهى نداشتهاند ولى پس از مرگ ستاره اقبال آنان
درخشيدن گرفت و افكار آنان زنده ماند و آثارشان مقام و شخصيت آنها را بروز داد و شأن علمى و ارزش ايشان را آشكار
ساخت و چه خوب گفته است ابو القاسم شابى شاعر:
الناس ال ينصفون الحى بينهم

حتى اذا ما توارى عنهم ندموا

حتى العبا قرة االفذاذ حيهم

يلقى الشقاء و تلقى مجدها الرمم

مردم با افراد زنده به انصاف رفتار نمىكنند و چون در زير خاك پنهان شوند مردم نيز پشيمان مىشوند؛ اين رسم در مورد
شخصيتهاى بزرگ هم صادق است ،آنها در زندگانى با بدبختى دست به گريبانند ،ولى استخوانهاى پوسيده آنها با احترام و تمجيد
روبرو مىشود.
و باز اينطور فهميده مىشود كه صدر المتألهين از طرف مردم زمان خود ،اعم از جاهل و عالم ،جفا و بىاعتنايى ديد و در
محروميت و غم و غصه زندگى كرد ،حقش شناخته نشد و احترام او را رعايت نكردند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص480 :
معاصرانش حمالت شديدى بر ضد او روا مىداشتند كه بسيارى از آرزوهاى او را به باد مىداد .فقها و مردمى كه خود را
متوليان دين مىدانستند به بهانه اين كه مال صدرا به وحدت وجود قايل است به شدت بر او حمله مىبردند .مال صدرا ،خود( ،به
صيغه غايب) به اين محروميتها و جفاها اشاره مىكند آنجا كه مىگويد ...« :و تحمل آزارهاى فراوان جهان و اراذل ،نامهربانى
 - 994كلمه« مريض» به حساب ابجد(  )1050است .ويراستار

و بىعاطفگى مردم ،مدتى مديد «او» را افسردهخاطر و محزون ساخته بود .قدر «او» در بين مردم حتى از يكى از طلبه عادى
هم كمتر بود و در ميان علما كه بيشتر آنها شقىتر از نادانان بودند ،ارزش كوچكترين شاگردان آنها را نداشت ،».چه بسا كه
همان محروميتها روح عزلت و انزوا را در او ايجاد كرد و او را به كنارهگيرى از مردم واداشت به بهطورىكه پانزده سال از
عمر خود را در كوهستانهاى دوردست در اطراف شهر قم گذراند.
مال صدرا خود در مقدمه اسفار از اين كنارهگيرى و عزلت و ناراحتى از مردم زمان خود چنين سخن گفته است ...« :چون
وضع را بدان منوال ديد كه زمانه از مردم شايسته خالى مانده و اهل معرفت نادر شده و عدالت از بين مردم رفته و آراء باطل
شيوع پيدا كرده بود بههمينجهت از ابناى زمان روى گردانيد و ناچار شد تا در بعضى از نواحى عزلت اختيار كند .پس با
افسردگىخاطر و شكستهبالى و نااميدى به گوشهاى رفت و به عبادت مشغول شد و از تدريس دست برداشت و از تأليفات خود
منصرف شد ،زيرا تدريس و مطالعه و تأليف امورى است كه احتياج به فكر آرام و بىتشويش و خيالى راحت و دور از موجبات
اختالل و مالل دارد و نيز به فراغت بال نيازمند است و اين امور براى كسى كه از اهل زمانه چيزها مىبيند و بىانصافيها نسبت
به خود مشاهده مىكند و زورگوييها مىشنود ،آماده نيست .ديدن اينكه مردم پست در مقامهاى ارجمند باشند و بزرگان در پستى به
سر برند و ترجيح اراذل بر افاضل و تظاهر جهال به صورت علما و خودنمايى كردن به جاى مردم مطلع و خبير و باالخره
مشاهده قبايح و مفاسد ،موجبات اصلى انصراف از مطالعه و تحرير است  »...ولى موجبات اين محروميتها كه وى از طرف
مردم دوران خود ديده و در اثر آن مدت درازى كنارهگيرى و عزلت اختيار كرده و اسبابى كه موجب آنهمه شكايتها كه در
تأليفات خود كرده از كجا سرچشمه مىگرفته است ،بر ما مجهول مانده است و نمىدانيم آيا اين ناراحتى را بايد ناشى از وضع
تربيتى او بدانيم؟ ازآنجهت كه يگانه فرزند پدر بوده و قهرا نازپرورده بار آمده و با حقيقت اجتماع برخورد نكرده است و چه بسا
پيشآمدى نكرده تا با حقيقت اوضاع اجتماعى روبرو شود و خشونت روزگار را ببيند؟ يا آنكه فطرت و طرز فكر وى با فكر
اجتماع او تطابق نداشت؟ يا داليل ديگرى داشت كه همچنان بر ما مجهول مانده است؟ اينها پرسشهايى است كه بايد براى آنها
پاسخى يافت.
فالسفه شيعه ،متن ،ص481 :
صدر الدهين شيرازى ،فيلسوف مورد بحث ما ،از آن دسته فيلسوفانى است كه در طغيان روح اشراق ،در آن عصر مىزيست و
بارزترين وجه تميز آن جامعه همان غلبه روح اشراقى بود .در اين صورت بههيچوجه بعيد نيست كه آن روحيه در صدر
المتألهين انعكاس جدى داشته باشد و جزء اعظم از شخصيت او را تشكيل دهد و مسير او همان مسير دو استاد بزرگوار او،
ميرداماد و شيخ بهائى ،يعنى مسلك عرفان گردد خاصه كه جنبه عرفانى استاد اول او ،شيخ بهائى بسيار قوى بوده است و از
تأليفات او اين انگيزه بخوبى واضح است.
مطالعه كتاب كشكول شيخ بهائى بهطور بسيار روشن اين معنى را آشكار مىسازد.
بنا بر آنچه به نظر مىرسد ،اثرى كه تحصيل در محضر اين دو استاد ،شيخ بهائى و ميرداماد ،در صدر المتألهين به وجود آورد
انديشه و طرز فكر او را به كلى تحت تأثير خود گرفت ،افكار استاد در اعماق روح او تهنشين شد و در نفس وى واكنشى به
وجود آورد ،يعنى هماهنگى و حالت قبول وجدانى نسبت به تعليمات روحى دو استاد خود را يافت و اين حالت و روحيه شخصيت
فرهنگى و افكار فلسفى او را تحت الشعاع قرار داد و انديشه او شكلى جديد به خود گرفت كه برانگيزهها و نظريات ديگرش غلبه
كرد .خاصه به هنگامى كه مىخواست بين فلسفه اشراق يا تصوف از يكسو و فلسفه منطقى مشايى از طرفى ديگر با تعاليم
اسالمى توفيق دهد ،اين روحيه بر افكار او غلبه مىكرد و تصميم مىگرفت بين آن عناصر مختلف توافقى ايجاد كند و فلسفه جديد
به هم آميخته اى به وجود آورد .اين نظريه جديد بر افكار مشائى كه براساس منطق و نظر و قياس عقلى است و بر علم ذاتى كه
از طريق الهام و كشف و شهود حاصل مىشود مبتنى شده و مخلوطى از آن دو بود .علم حاصل از طريق الهام و كشف از راه
پاك نگاه داشتن نفس از كدورت شهوات و كثافات ماده به دست مىآيد ،زيرا در اين حال نفس انسانى مثل آئينهاى پاك ،صورت
حقايق را نشان مىدهد و حقايق بهطور واضح در آن منعكس مىشود و كدورت را بههيچرو در آن راهى نيست .مال صدرا معتقد
است كه معرفت ذاتى از راه كشف ممكن الحصول است ،چنانكه براى انبيا و اوصيا و عرفا حاصل شده است و در كتاب مفاتيح
الغيب در مشهد هشتم از مصباح سوم گفته است:
«بسيارى از منسوبان به علم ،منكر علم ،غيب لدنى هستند كه اهل سلوك و عرفا بدان اعتماد مىكنند و آن را قوىتر و محكمتر
از ساير علوم مىدانند .اين منكران مىگويند :علم فقط از راه تعلم يا از راه تفكر و رويه حاصل مىشود».
صدر المتألهين در ذم و بدگويى از بحث و نظر در اسفار چنين آورده است:
 ...علم آنها فقط در حدود نظرها و بحثهايى است كه با اين دسته مردم شكاك بازى مىكند ،آيندگان آنها بر گذشتگان لعن و نفرين
مىكنند و هيچگاه باهم سازش ندارند ،بلكه

فالسفه شيعه ،متن ،ص482 :
هر دستهاى دسته ديگر را لعن مىكند «كلما دخلت امة لعنت اختها» .صدر المتألهين معتقد است كه طريقه مشائى و اشراقى را،
در ايصال به حقيقت نبايد از يكديگر دور كرد و هيچيك از آنها از ديگرى بىنياز نيست .در كتاب مبدا و معاد ،صفحه  278چنين
آورده است:
«بهتر آنست كه به طريقه ما كه طريقه تركيبى و حاصل از درآميختگى طريقه متألهين حكما و پرمايگان عرفاست بگروند».
در جاى ديگر از اسفار به همين مطلب اشاره مىكند و مىگويد:
«عادت صوفيان اين است كه به مجرد ذوق و وجدان اكتفا مىكنند ،ولى ما بر هرچه دليل و برهان بر وجود آن نداشته باشيم،
بهطور كامل اعتماد نمىكنيم »...
و باز در اسفار گفته است:
«خود را به ترهات صوفيه مشغول مدار و به گفتارهاى فيلسوف نمايان اعتماد مكن ،خداوند ما و شما را ،اى دوست من ،از شر
اين دو دسته حفظ كند و هيچگاه ما و آنها را و لو براى يكچشم به هم زدن با يكديگر جمع نكند».
صدر المتألهين درباره اين طرز فكر خود سخت كوشش مىكند تا پايههاى نظريه خود را استوار سازد و قواعد آن را تنظيم كند تا
به جمع بين طريقه مشائيان و اشراقيان و تلفيق بين آن دو طريقه توفيق يابد .و با آنكه او به اين انديشه خود تصريح مىكند و
مىكوشد فلسفه مشاء و اشراق را بهم درآميزد ،باز عنصر و عامل اشراق بر افكار او سيطره بيشترى دارد و در بسيارى از
تأليفات و مباحث او اين نظريه خودنمايى مىكند .اين مطلب را بهطور واضح در كتاب اسفار ،آنجا كه از نفس سخن مىگويد
همچنين در رساله حشر العوالم و رساله ديگرش در تفسير سوره «االعلى» مىتوان دريافت.
چنانكه عنصر فلسفى منطقى در مباحث او در امور عامه در قسمت وجود و ملحقات آن بروز خاصى دارد ،خاصه در موارد
سهگانه وجود اين نكته بهطور واضح به چشم مىخورد و در اين ميان تنها در مبحث وجود ذهنى است كه عنصر منطقى در آن
بهطور بسيار واضح ديده مىشود.
صدر المتألهين عالوه از اين كوشش ،در باب سازگارى بين دين و فلسفه (هر دو قسم آن) به كوشش ديگرى پرداخته است .بذر
اين نظريه را بايد از خواجه نصير الدهين طوسى دانست و خالصهاش اين است كه عقل و شرح در همه قضاياى فلسفى به هم
مىرسند.
صدر المتألهين در اسفار به اين موضوع اشاره مىكند و مىگويد:
«از شريعت حقه الهى به دور است كه احكام آن مصدر معارف يقينى ضرورى نباشد واى به حال فلسفهاى كه قوانين آن مطابق
كتاب و سنت نباشد».
و از اينجاست كه مىبينيم صدر المتألهين غالبا در هر رأيى از آراء خود ،در
فالسفه شيعه ،متن ،ص483 :
موضوعات فلسفى ،به ادله سمعى از كتاب و سنت استشهاد مىكند به قسمى كه كتابهاى فلسفى او مثل آنست كه در تفسير مطالب
دينى نوشته شده است .كتابهاى تفسير او ،مثل تفسير قرآن و شرح اصول كافى ،نيز در حكم تفسير موضوعات فلسفى است.
با تمام كوششهايى كه مال صدرا كرده است باز مىبينيم شخصيت مشائى او غالبا مخفى مانده است و شايد كنارهگيرى طوالنى او،
از مهمترين عوامل توجه وى به عرفان بوده و او را محكم به رشته اشراق بسته و شخصيت اشراقى او را نمايان ساخته است.
به نظر مىرسد كه صدر المتألهين سه مرحله را گذرانده است:
مرحله اول -مرحله شاگردى و تلمذ و تعلم اوست كه در خالل آن به تفحص و تتبع در آراء فالسفه و متكلمان پرداخته است و در
همين مرحله بوده است كه ت حت تأثير روحيه تصوف قرار گرفته چنانكه در مقدمه تفسير سوره الواقعة به اين نكته اشاره مىكند و
مىگويد:

«من در گذشته زياد به بحث و تكرار مشغول بودم و بهطور جدى كتب حكما را مطالعه مىكردم و در آنها به دقت مىنگريستم تا
حدى كه خيال مىكردم چيزى شدهام و بجايى رسيدهام و چون چشم بصيرتم باز شد و در وضع و حال خود تأمل كردم ديدم گرچه
مطالبى از احوال مبدأ و تنزيه آن از صفات امكان و حدوث را فهميدهام و مختصرى درباره معاد نفوس انسانى دستگيرم شده
است ولى از علوم حقيقى و حقايق عيانى كه جز به ذوق سليم و وجدان قابل درك نيستند ،بىبهره ماندهام».
صدر المتألهين از آنكه اوايل عمر خود را به تفريط و پيروى از مسلك اهل بحث گذرانده است اظهار پشيمانى مىكند و در مقدمه
اسفار مىگويد:
«از اينكه قسمتى از عمر خود را در تتبع آراء فلسفه و متكلمان اهل جدل گذراندم و بررسيهاى آنان را مطالعه كردم و جروبحث
آنها را ياد گرفتم ،از خدا طلب مغفرت مىكنم» .و به نظر مىرسد رساله طرح الكونين را كه در آن عقيده خود را درباره وحدت
وجود مطابق مسلك اهل عرفان ابراز داشته است ،در اين مرحله از عمر نوشته است.
مرحله دوم -مرحله عزلت و كنارهگيرى او بود كه در اين مرحله از همه بريد و به عبادت ،در برخى از كوهستانهاى دوردست،
پيوست و  15سال در آن محل به عبادت اشتغال ورزيد چنانكه او خود به اين كنارهگيرى تصريح كرده است و ما آن را قبال نقل
كرديم.
در اين مرحله عناصر تصوف در او كامل گرديد و روح عرفان در او نضج گرفت و از اين گفتار مال صدرا مىتوان به اندازه
تأثير اين مرحله در روحيه او پى برد:
فالسفه شيعه ،متن ،ص484 :
« جان و روانم به مجاهدات طوالنى پرداخت و قلبم از كثرت رياضت سخت بسوخت و از اين راه انوار ملكوت بر نفس و قلب
من پرتو افكند و پوشيدگيها و رموز عالم جبروت در آن جايگزين شد و انوار احديت بر آن تابيد و الطاف الهى شامل حال آن شد،
پس بر اسرارى آگاه شدم كه تاكنون از آن آگاه نبودم و رموزى بر من كشف شد كه از طريق دليل و برهان بر من كشف نشده
بود .هرآنچه را كه در گذشته از راه برهان بدان آگاهى يافته بودم ،همه را بيش از پيش به شهود و عيان ديدم .»...
مرحله سوم -مرحله تأليف و تدوين آراء اوست كه اكثر آنها بر طريقه اشراق و كشف و شهود است .نخستين كتابى كه در اين
مرحله تأليف كرد ،همان كتاب اسفار اوست ،و شايد در اواخر دوران مرحله دوم مطالعات او بود كه به تأليف آن شروع كرد.
اينكه از اسفار او ياد كرديم ازاينجهت است كه اين كتاب شامل تمامى افكار و آراء فلسفى و مكاشفات عرفانى اوست و بيشتر
مطالب كتابها و يا تمامى مطالب كتابهايى كه پس از آن نوشته از آن گرفته شده است و لذا گفتهاند كه اسفار سرچشمه و منبع
تأليفات ديگر اوست كه همه از آن متفرع شدهاند.
مراحل سهگانهاى كه صدر المتألهين گذرانده ما را به ياد مراحل سهگانه مطالعات غزالى و شباهت نزديكى كه بين اين دو هست،
مىاندازد زيرا هريك از اين دو دانشمند در مرحله نخست ،مشغول مطالعه و بررسى آراء فالسفه و متكلمان بودند و سپس هريك
از غزالى و صدر المتألهين آراء فالسفه را ،به عنوان آنكه راهى به حقيقت ندارد و به عالوه مانع وصول به حقيقت است ،آرائى
نابخردانه شمردهاند .به عالوه هريك از اين دو دانشمند مدت زيادى به كنارهگيرى و عزلت پرداختند و در خالل همين مدت بود
كه به پرورش افكار خود مشغول شدند و باالخره هر دو تحت تأثير فلسفه اشراق عرفان قرار گرفتند .غزالى و صدر المتألهين هم
از لحاظ اوايل زندگى و هم از لحاظ فكر و هم ديگر جهات به يكديگر شباهت داشتند .اين دو نفر باهم مكتب خاصى را به وجود
آوردند كه در بيشتر حاالت جامع بين آنها به شمار مىرود ولى صدر المتألهين امتيازش در اين بود كه فرهنگش وسيعتر و فكر و
احساسش عميقتر و از خرافات صوفيه و گمراهيهاى آنها دورتر بود .امتياز ديگر او در اين است كه در بيان احساسات عرفانى
و آراء اشراقى خود از نصوص اسالمى خالص كه آن را با تأويل و خيال نياراسته و آراء خود را در آن دخالت نداده است،
استمداد جسته و آراء خود را با نصوص اسالمى تطبيق داده و از آنها تبعيت مىكرده و به عكس غزالى و متصوفين نظير او در
همان مسير مىرفته است.
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به نظر مىرسد كه صدر المتألهين تا حدود زيادى با آراء محيى الدهين بن عربى شيخ متصوفه دوران خود و متوفى به سال 638
هجرى ،نوعى پيوستگى فكرى داشته و ابن عربى در نظر صدر المتألهين مرد بزرگى بوده است چون در تمجيد و تعظيم او
مبالغه و اغراق مىكند و به سخنان او بسيار استشهاد مىكند و آراء او را با حالتى قدسى جلوه مىدهد و او را حكيم عارف و
شيخ جليل محقق مىنامد ،بلكه بعضى از اقوال او را چون نص واجب العمل مىداند كه خطايى در آن راه ندارد .محيى الدهين بن
عربى در نظر مال صدرا از پيشوايان كشف و شهود است و اين معنى بهطور واضح از كتاب االسفار االربعة و المبدأ و المعاد و
كتابهاى ديگر او استفاده مىشود.

صدر الدهين از ابن عربى بهطور جدى دفاع مىكند و در مقام آنست كه از عقايد ضعيف و سست او دفاع كند و به طورى آنها را
موجه جلوه دهد چنانكه در مورد مخالفت او در موضوع علم خدا از اين روش پيروى كرده است چون ابن عربى نخواسته است،
به پيروى از معتزله ،به «ثبوت معدومات» كه آن را «حال» مىنامند ،معتقد شود .صدر المتألهين در اينجا نيز به اعتذار از اين
نظر ابن عربى مىپردازد.
اين نكته مسلم است كه همفكرى او با ابن عربى و تمايل شديدش به او از آثار همان روحيه تصوف است كه بر افكار و آراء او
مسلط بوده است .صدر المتألهين ،عالوه بر اين ،به فقها سخت مىتازد و آنان را مورد قدح و طعن خود قرار مىدهد به حدى كه
صاحب المستدرك دراينباره گفته است« :صدر المتألهين در كتابهاى خود به فقها و رجال دين بسيار تاخته و آنان را جاهل و
خارج از زمره دانشمندان شمرده است .چنانكه در ضمن رسائل خود ،در رساله الواردات القلبية 995و در تفسير خود 996ضمن
تفسير آية الكرسى آنجا كه از انقطاع عذاب بحث مىكند و نيز در المبدأ و المعاد 997به فقيهان مىتازد و تهاون فقها را به فلسفه و
حكمت و فالسفه بشدت انتقاد مىكند و در تحقير آنان سخت مىكوشد و درباره ايشان مىگويد« :بيشتر آنان از مردمان جاهل
شقىترند».
در عين حال از انتقاد بر ابن سينا نيز خوددارى نمىكند چنانكه در اسفار 998از او انتقاد كرده و از ديگر فالسفه هم به سختى
انتقاد نموده است.
صدر المتألهين در مورد آراء و نظريات خود به صورتى خودخواهانه و مغرورانه اظهارنظر مىكند و در بسيارى از مؤلفاتش
از فلسفه خود با غرورى مخصوص و آشكارا ياد مىكند و در عين حال از زمانه خود كه حق او را نشناخته و از او تقدير شايان
نكرده
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و احترام شايسته او را بهجا نياورده است گلهها و شكايتها دارد.
بهطور اجمال مىتوان گفت كه صدر المتألهين از روح جامعهاى كه در آن زندگى مىكرد بسيار بدور بود و با مردم زمانه خود
در هيچيك از جهات و جنبههاى زندگى كه بدان نيازمند بودند و آن را احساس مىكردند ،همبستگى و توافق نداشت .او
مىخواست مردم را به قبول فلسفهاى كه جز خود او و عده قليلى آن را درك نمىكردند وادار كند.
فلسفه اى كه از احساسات شخصى او و از افكار صوفيانه سرچشمه گرفته و به هم درآميخته شده بود ،افكارى كه جز در مغز
صاحبان آن در جاى ديگرى وجود نداشت و به ديگران سرايت نكرده بود .به اين جهت فيلسوف ما با محروميت زندگى كرد و از
آنچه ديگر علما و فقها از آن بهرهمند بودند و به سبب آن مورد تجليل و عالقه مردم قرار مىگرفتند ،محروم ماند.
همين محروميتها سبب شد كه عقدهاى در او به وجود آيد و او را به حمله بر علما و فقها و افراط در تفاخر به آراء و افكار خود
وادارد.
خدا فيلسوف بزرگ ما را بيامرزد ،او مرد ولى از روحيه همگانى مردم آگاه نشد و انديشه مردم و اكثريت را مورد توجه قرار
نداد زيرا او با ديگر مردم در يك سطح فكرى نبود.
آراء صدر المتألهين
يكى از افكار و نظريات بارز و برجسته او نظريه «وحدت وجود» است كه علما و فقها اين نظر را بر او خرده گرفتند و به
شدت بر او تاختند و آشكارا او را لعن و تكفير كردند و در اذكار و اوراد عبادى خود به لعن او زبان گشودند.
كافى است بدانيم شيخ احمد احسايى متوفى به سال  1243هجرى ازاينرو مورد تكفير قرار گرفت كه به برخى از آراء صدر
المتألهين متمايل بود ،با وجود اين او نيز مال صدرا را تكفير مىكرد و از او بد مىگفت.
نظريه وحدت وجود در جوامع فلسفى جايى براى خود باز كرد و بسيارى از فالسفه ،خاصه پيروان مكتب اشراق كه معتقد به
اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهيت بودند ،بدان معتقد شدند.
 - 995الواردات القلبية ،ص 258
 - 996تفسير مال صدرا ،ص 352
 - 997المبدأ و المعاد ،ص 278
 - 998اسفار ،ج  ،4ص 127

شاگردان مال صدرا خاصه دامادش مال محسن فيض تحت تأثير اين نظريه قرار گرفتند.
شيخ احمد احسايى در شرح الرسالة العرشية مال محسن فيض را مخاطب قرار مىدهد و به سخريه و استهزا به او مىگويد« :پس
بگو من خدايم و نترس ،زيرا با تصريح به اين
فالسفه شيعه ،متن ،ص487 :
حرف آسوده و راحت خواهى شد!».
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اين نظريه رنگ كفر و زندقه به خود گرفت و پيروان و معتقدان به اين نظريه خارج از دين شمرده مىشدند با آنكه معانى
متعددى دارد و چه بسا تالى فاسدى بر برخى از معانى آن مترتب نشود .ولى چه مىتوان كرد؟ صحبت از جمهور مردم است كه
اين مطالب را درك نمىكنند و هميشه ظواهر امر را مىگيرند و جز معناى ظاهرى لغوى كه فهميدهاند مطلب ديگرى را
نمىپذيرند .ازاينرو بسيار خطرناك است كه اين نظريات عميق را در دسترس توده مردم قرار دهيم ،زيرا آنها جز آنچه فهميدهاند
هيچ تفسير و معناى ديگرى را نمىپذيرند.
فقها در اين ميانه نقش بزرگى داشتند چون با حادثه تازهاى روبهرو شده بودند كه فقيهان پيشين در آثار خود متعرض آن نشده
بودند و بدين جهت مىدانى تازه براى استنباط و استنتاج بود كه آيا كسى كه قايل به وحدت وجود باشد كافر است؟ و آيا به نجاست
او بايد حكم داد؟
باالخره رأى فقهاى متأخر بر اين قرار گرفت كه معتقد به اين نظريه مادام كه به احكام اسالم عمل مىكند نه كافر است و نه نجس
به شرط اينكه به مفاسد مترتب بر اين نظريه ملتزم و پايبند نباشد .شاگردان مكتب مال صدرا اهتمام زيادى به تفسير نظريه او
مبذول مىداشتند تا نظريه «وحدت وجود» را صحيح جلوه دهند و آن را براى توده مردم به صورتى عامهپسند تفسير و توجيه
كنند ،تا از اين راه از شدت حمالت بكاهند .خالصه آن تفاسير اين است كه گفتهاند براى اين مسئله چند صورت است:
اول -كثرت وجود و موجود بهطور كلى و اين همان معنى و مفهومى است كه بيشتر مردم آن را مىفهمند.
دوم -وحدت كامل وجود و موجود بهطور كلى و اين عقيده طايفهاى از صوفيه است كه گفتهاند :در لوح واقع و در عين عيان جز
يك ذات كه قايم به خود است چيز ديگرى وجود ندارد و آن حقيقتى است منفرد كه تركيب را در آن راه نيست و آن همان حقيقت
حيات ازلى و ابدى و وجود محض دائم است ،ذات او از شائبههاى عدم منزه و مبرى است و هيچگاه متصف به اوصاف امكان
نخواهد بود ،و هرچه غير از او هست اشراقى از چهره او و درخشندگى و برقى از ذات او و سايه نور او هستند ،ماهيتها همه
مظاهر فيض اويند و ماهيات به تنهايى سرابى بيش نيستند كه تشنگان آن را آب مىپندارند و چون به نزديك آن رسند چيزى
نمىبينند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص488 :
سبُه ُ ا
ّللا ِع ْن َدهُ فَ َوفااهُ حِ سابَه ُ
الظ ْمآنُ ما ًء َحتاى إِذا جا َءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َ
سراب بِقِيعَة يَحْ َ
َك َ
شيْئا ً َو َو َج َد ا َ

1000

به سرابى ماند در بيابان هموار بىآب كه شخص تشنه آن را آب پندارد و به جانب آن شتابد چون بدانجا رسد هيچ آب نيابد و آن
كافر خدا را حاضر و ناظر اعمال خويش بيند كه به حساب كارش تمام و كامل برسد.
اما تعبيرهايى از قبيل غير ،سوى ،هويات و اشياء ،همه اينها جز تطورات و تعينات فانى چيز ديگرى نيستند چنانكه جامى گفته
است:
كل ما فى الكون وهم او خيال

او عكوس فى مرايا او ظالل

آنچه در عالم هست همگى وهم و خيال يا عكسهايى است كه در آئينهها ديده مىشود و يا سايههايى است.
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سوم -و حدت وجود و تعدد موجود ،به اين معنى كه براى وجود يك حقيقت قائم به ذات هست و آثار آن صرف ماهيات و نفس
كليات طبيعى است الغير كه اگر در ذهن آيد مفهوم بر آنها اطالق مىشود ،مثل مفهوم زمين و آسمان و حيوان و انسان و غير
آنها از مفاهيم تعينى ديگر .اين قول را به متألهين نسبت دادهاند.
چهارم -وحدت وجود و موجود در عين كثرت و مثال تقريبى آن اين است كه اگر در مقابل خورشيد و در موازات آن آئينههاى
متعددى قرار دهيم ،يا اجسام صيقلى قابل انعكاسى در برابر آن بگذاريم و خورشيد بر آنها بتابد ،در اين صورت در نظر اول
خورشيدهايى متعدد به شماره آن اجسام صيقلى ديده مىشود ولى اگر با دقت مالحظه شود و خود خورشيد مورد توجه قرار گيرد
آنگاه عكسها و صورتهاى آن را نگاه كنيم به خوبى بر ما معلوم و واضح مىشود كه آنها سايهها يا صور خورشيدند ،و خورشيد
يكى و عين هويت قاهره است .آنچه در نظر اول به صورت خورشيدهاى متعدد ديده مىشود چيزى جز ظهورات آن گوهر اصلى
نيست ،صورتهايى است كه حكايت از جمال او مىكند و جلوههايى است كه كاشف از اشراق نور او است ،به عبارت مختصر
صورتها مظاهر متعددى هستند كه آن حقيقت واحد در آنها جلوهگر شده است ،چنانكه آن شاعر فيلسوف گفته است:
اذا انت عددت المرايا تعددا

و ما الوجه اال واحد غير انه

روى يكى است ولى تو اگر آئينهها را متعدد كنى ،متعدد مىنمايد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص489 :
ولى نظر صدر المتألهين در انتخاب يكى از اين وجوه هميشه يكسان نبوده است .مثال در رساله خود سريان الوجود ،ص ،138
به وجه سوم متمايل شده است ،آنجا كه در بحث از ممكنات مىگويد :آنها موجودات متعدد و متكثرى در خارج هستند و كثرت
عينى و حقيقى دارند ،پس وجود يكى است ولى موجود متعدد و متكثر است .ولى در اسفار چنين مىنمايد كه از وجه چهارم
جانبدارى مىكند و اينكه وجود در حقيقت متعدد است ولى در عين حال حقيقتا يكى است و موجود نيز چنين است.
مال صدرا با اين تعبير كليه نحوههاى وجود را در يكجا گرد آورده است ،زيرا از جهتى به تعدد وجود و موجود قائل شده و از
جهت ديگر به وحدت وجود و موجود رأى داده و از جهت سوم به وحدت وجود و تعدد موجود گرويده است .اينجاست كه
اختالف و تفاوت بين آراء او ظاهر مىشود ،ولى او خود همين نظر را تأكيد مىكند و بر آن اصرار مىورزد و مىگويد :فهم اين
نظر احتياج به فطرتى مخصوص و ديگر دارد و نظر خود را چنين توجيه مىكند كه مرادش از معنى تعدد وجود ،معناى حقيقى
در مقابل مجاز لغوى است و معناى وحدت وجود معناى حقيقى در مقابل مجاز عرفانى است .او در كتاب خود المبدأ و المعاد
1001
ّللا مجاز عرفانى است».
گفته است« :اطالق وجود بر سواى خدا مجاز لغوى نيست ،بلكه در نزد اهل ه
البتهه اين رأى كه وحدت در وجود و موجود عين كثرت آنها و كثرت آنها عين وحدت است نظرى كامال پيچيده و غامض است و
اينست معنى مجاز عرفانى نه معنى مجاز لغوى.
مال صدرا در اسفار چنين آورده است:
«هويت ممكنات امور اعتبارى محض است» و حقايق آن نيز وهم و خيالى بيش نيست كه جز از طريق اعتبار حاصل نمىشود.
پس وحدت عين كثرت است و چون اهل ظاهر به چشم دو بين به وجود و موجود مىنگرند آن را متعدد مىبينند ولى صوفيان كه
با چشم راست.
و فقط با همان يك چشم بدان نگاه مىكنند آن را يكى مىبينند و غير از خدا چيزى را نمىبينند .اما فرد كامل كه با دو چشم
مىنگرد و از دو زاويه نگاه مىكند و هر دو طريقه را باهم جمع مىكند ،مىداند كه هر ممكنى دورو دارد :يك روى آن متوجه به
نفس و ذات خويش است و وجه ديگرش بهسوى خدا و منسوب به او است و وجود او انعكاسى و اشراقى و تبعى است ،اگر به
چشم راست به آن نظر كند چيزى غير از خدا كه واحد احد است ديده نمىشود و چون به ذات و نفس او بنگريم وجودش را متعدد
و متكثر مىبينيم .و در اسفار ،ص  ،15مىگويد:
فالسفه شيعه ،متن ،ص490 :

 - 1001المبدأ و المعاد ،ص 134

« وجود حقيقى به ذات خود ،در تمام مراحل ظهور ،ظاهر است و غير خود را هم آشكار مىسازد و به وسيله او ماهيتها ظاهر
مىشوند و ماهيات براى او و با او و در او و از او هستند و اگر در چيزهاى گوناگون ظهور نمىكرد و خود را ،با لذات و
ديگران را بالعرض ،آشكار نمىساخت بههيچوجه موجودى ظاهر نبود ،بلكه همچنان در حجاب عدم باقى مىماند» .سپس به اين
گفته امير المؤمنين على (ع) دراينباره ،استشهاد مىكند:
هو مع كل شىء ال بمقارنة ،و فى كل شىء ال بممازجة ،و غير كل شىء ال بمزايلة
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او با هر چيز هست ولى نه بصورت مقارنه ،و در هر چيز هست ولى نه بصورت مزج و تركيب .و غير از هر چيز است ولى
نه بصورت دورى و جدايى.
نتيجه و خالصه گفتار او اين است كه او با متصوفه در قول به وحدت وجود و موجود اتفاقنظر دارد ولى نه به آن صورت كه
از آن حلول يا اتحاد فهميده شود ،زيرا الزمه حلول و اتحاد ،دوگانگى در وجود است و نيز نه بدان صورت كه بگوييم ممكنات
فقط اعتبار محضند و سهمى از واقعيت ندارند.
مال صدرا در اسفار 1003چنين آورده است« :هريك از آنها آثار مخصوص و احكام خاصى دارند ،مقصود ما از حقيقت چيزى
است كه مبدأ اثرى خارجى باشد و مقصود ما از كثرت آنست كه مستوجب تعدد احكام و آثار باشد ،در اين صورت چگونه ممكن
است شىء ممكن نه امر خارجى باشد و نه در خارج موجود باشد».
و در مشاعر مىگويد:
«مبادا از شنيدن اين عبارات دچار لغزش شوى و خيال كنى نسبت ممكنات به بارى تعالى از راه حلول يا اتحاد و نظير آنهاست،
1004
هرگز ،زيرا اين توهم موجب دوگانگى در اصل وجود مىشود».
باالخره عقيده او در اين موضوع اين است كه وجود و موجود مستغنى بالذات ،يكى است و شريك ندارد و او وجود و موجودى
است كه به نفس و ذات خود ،نه به جعل جاعل ،موجد و آفريننده است و چنين كسى جز خداى متعال نيست چون ما سواى او فقر
و
فالسفه شيعه ،متن ،ص491 :
فاقه
عرفانى.
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محض است و به واجب و شئون او تعلق و ارتباط دارد و او را استقاللى در وجود او نيست ،و همين است معنى مجاز

اين بيان به طورى كه مالحظه مىكنيد ،توحيد خاص و خالص يا توحيد اخص است ،همچنانكه او خود آن را ناميده است و اين
نظر بههيچوجه با حلول و اتحاد كه مايه تكفيرش شد و مردم را بر او شورانيد ،همآهنگ نيست.
با اين حال نبايد فراموش كنيم كه آنچه صدر المتألهين بدان معتقد است محتاج به فطرت دومى غير از فطرت عادى مردم ،و
نيازمند به داشتن ذوق عرفانى است چون ذوق عادى آن را درك نمىكند و فقط سالكان و عرفا كه نمىتوان از آنان دليل و برهان
خواست به درك آن قادرند ،زيرا آنان دليل و برهانى جز همان سلوك و پيروى از طريقه خود ندارند و خود چنين مىگويند :چون
مطلب به قضيه ذوقى عرفانى كه تابع برهان نيست و نمىتوان از چونوچراى آن آگاه شد ،منتهى مىشود با تنها جواب آنان
روبهرو مىشويم كه از روش آنان پيروى كنيم و از نعمت ذوق عرفانى برخوردار شويم.
يكى از نظريات مهم و قابل توجه صدر المتألهين نظريه «حركت جوهرى» اوست كه در مورد آن رسالهاى بنام رسالة فى
الحركة الجوهرية نوشته است چون حركت ،به عقيده جمهور فالسفه اعم از يونانيان و اسالميان ،جز بر چهار مقوله عرضى از
اعراض نهگانه يعنى كم و كيف و اين و وضع عارض نمىشود ،ولى صدر المتألهين به تأكيد از وقوع حركت در مقوله جوهر
سخن مىگويد .اما حقيقت نظريه او هنوز نيازمند به تفسير است و ما رساله او را در اين موضوع در دسترس نداريم تا بر نظريه
او و عناصر اساسى آن به تفصيل مطلع شويم ،همچنانكه نمىدانيم مقصودش از حركت جوهرى چيست .آيا مقصودش به طورى
كه زنجانى مىگويد« :وقوع حركت در مقوله جوهر است به اين معنى ،جوهرى كه خود ،ذاتا طبيعت و صورت نوعى است،
يعنى با وجود و هويت ،نه به ماهيت ،تجدد پيدا مىكند ،و موضوع حركت ماده و هيواليى است كه به صورتى از حصول
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برخوردار است ،پس جايز است خصوصيات صورتها به ماده نيز تبديل يابد و حركت بر آن عارض شود ولى هيولى خود به
صورتى باقى بماند؟» يعنى حركت بر جوهر از حيث وجودى بر آن عارض مىشود نه از حيث ماهيت.
بنابراين تفسير مىتوان اين نظريه را اساس مبدأ تحول و تطور و نظريه نشوء و ارتقاء دانست كه صدر المتألهين ،دويست سال
پيش از تولد داروين صاحب نظريه نشوء و ارتقاء ،آن را عنوان كرده است .اين نظريه در قرن نوزدهم ميالدى بر افكار
اروپاييان سيطره يافت
فالسفه شيعه ،متن ،ص492 :
و مردم را به سياهچال كفر و الحاد كشاند .ولى صدر المتألهين ،از اين نظريه ،برهانى بر وجود و اثبات صانع و دليل بر حدوث
عالم آورده است.
بههرحال نمىدانيم مقصود او آن بود كه نقل كرديم؟ يا آنكه مقصودش اين است ،كه جوهر هر جسم -بالفعل از حركت ذاتى
بهرهمند است چنانكه اين معنى را به ابو بكر رازى نسبت دادهاند و رازى در اين باب رساله مخصوصى دارد به نام مقالة فى ان
للجسم تحريكا من ذاته و ان الحركة مبدأ طبيعى له يعنى جسم را از طرف ذات خود تحريكى است و حركت مبدأ طبيعى براى
1006
آنست.
و بنابراين حركت جوهرى همان حركت ذاتى است كه ذرات ماده از آن بهرهمند هستند و بر دور هستههاى خود بهطور منظم در
حركتند .از مجموعه اين ذرات مجموعهاى همانند منظومه شمسى به وجود مىآيد كه با سرعتى فوقالعاده زياد در حركت است و
در اثر همين سرعت فوقالعاده است كه ثابت به نظر مىرسد.
اين نظريه را بايد سرآغاز نظريات جديد در اتم دانست كه براساس آن اتم شكافته شد و به صورت بارهاى مثبت و منفى درآمد و
همين نظريه است كه مقدمهاى براى اختراعى بس بزرگ در جهان بود .معنى و تفسير نظريه او درباره حركت جوهرى هرچه
باشد باز بر كمال عقل و شخصيت فوقالعاده او داللت دارد.
تأليفات صدر المتألهين
مال صدرا در فلسفه و حكمت اشراق تأليفاتى بزرگ دارد كه برخى از آنها تا اين تاريخ هنوز يگانه يار و ياور طالب علوم عقلى
است كه به آنها پناه مىبرند .بيشتر اين آثار بلكه بقولى كليه آنها به چاپ رسيده است .تأليفات مال صدرا غالبا در موضوعهاى
زير است:
 -1آنچه براى شناخت مبدأ نخستين و صفات و آثار او الزم است كه قسمت اعظم فلسفه ،به معنى عمومى ،و بررسى فلسفه كلى
را در بر گرفته است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص493 :
 -2معرفت ،صراط مستقيم و درجات صعود و ارتقاء به جانب بارى تعالى ،و كيفيت سلوك بهسوى اوست و اين همان علم نفس
است كه جزئى از علم طبيعى به شمار مىرود و بحث در آن به منظور رسيدن به همان معرفت است.
 -3معرفت معاد ،و احوال كسانى كه به خدا رسيده و به دار رحمت او وارد شدهاند.
 -4معرفت و شناختن فرستادگان خدا از پيغمبران و اوصيا -حتى اوليا به عقيده او -كه به دعوت خلق و نجات نفوس انسانى
پرداختهاند.
 -5نقل اقوال منكران حقيقت و پردهبردارى از فضائح اعمال آنان و مطالبى ديگر كه در اثناى بحث آورده است.
 - 1006مال صدرا براى اثبات حركت جوهرى ادله چندى آورده است .يكى از داليل و خالصه نظر او ،دور از تفصيل و تطويل ،اين است:
حركت به طور قطع و يقين و به ضرورت ،در اعراض مسلم است .مانند حركت كمى و كيفى و وضعى و انتقالى( كه از آنها به حركت در كم
و كيف و وضع و اين تعبير مىشود) چون حركت نهال به سوى درخت شدن و سبز شدن و حركت جنين به طفلى و سپس جوانى و كمال و
پيرى و حركت كيفى در غوره به انگور شدن و حركت مشهود جابجا شدن اشياء و امثال آن .از آنجا كه وجود عرض تابع جوهر است پس
حركت در عرض نيز تابع حركت در جوهر خواهد بود .مثال تا وقتى قبال در جوهر جنين حركتى به وجود نيايد در كميت و كيفيت و وضعيت
و موقعيت بدن او حركت پديدار نمى شود و چون حركت در اين اعراض واقع است بايد جوهر قبال متحرك باشد تا اعراض چهارگانه به
پيروى آن حركت كنند .ويراستار

تأليفات مال صدرا عبارتست از:
 -1االسفار االربعة كه براى اولينبار در ايران چاپ سنگى شده است و  926صفحه است ،همچنين حاشيه فيلسوف سبزوارى بر
سه مجلد آن به چاپ رسيده است .اين كتاب در قطع بزرگ ،در چهار جلد ،به سال  1282هجرى چاپ شده و مورد توجه
مخصوص فالسفه و متفكران و عنايت خاص آنان قرار گرفت ،ازاينرو بر آن حاشيههايى گرانقدر و پرارزش نوشتند .تعداد اين
حواشى به نه حاشيه رسيده است كه تهرانى در الذريعة از آنها نام برده است .كتاب اسفار به سال  1378هجرى ،براى بار دوم،
در ايران بچاپ رسيد .چاپ جديد بر روى كاغذ سفيد و به صورتى بسيار نيكو با شش حاشيه منتشر شد .اين حواشى و تعليقات
عبارتند از:
حاشيه اول از حكيم آقا على بن جمشيد نورى اصفهانى متوفى به سال  1246هجرى.
حاشيه دوم از فيلسوف بزرگوار حاج مال هادى سبزوارى ( )1285 -1212صاحب اللئالى المنظومه و شرح آن در فلسفه و
تأليفات ديگر فلسفى است.
ّللا زنوزى تبريزى صاحب بدائع الحكم و متوفى به سال  1310هجرى
حاشيه سوم از فيلسوف مشهور آقا على مدرس فرزند عبد ه
است.
حاشيه چهارم از حكيم اسماعيل بن سميع اصفهانى شاگرد حكيم على نورى و متوفى به سال  1277هجرى است.
حاشيه پنجم از مدرس مشهور محمد بن معصوم زنجانى صاحب حاشيه بر شرح منظومه سبزوارى و متوفى به سال 1349
هجرى است.
حاشيه ششم از عالمه معاصر سيد محمد حسين طباطبايى صاحب تفسير الميزان و تأليفات ديگر است .محتويات كتاب اسفار بدين
شرح است:
 -1امور عامه ،و آن -به طورى كه خودش گفته است -بحث در طبيعت وجود و عوارض ذاتى آنست.
فالسفه شيعه ،متن ،ص494 :
 -2علم طبيعى.
 -3علم الهى ،يا معرفت ربانى و حكمت الهى.
 -4علم النفس از ابتداى پيدايش تا آخرين مراحل آنكه معاد است .اين قسمت را در زمان حيات استاد خود ،ميرداماد متوفى به
سال  1040هجرى ،تأليف كرد ،زيرا در اين بخش از كتاب ،استاد خود را دعا مىكند و از خداوند براى او طول عمر
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مىخواهد.
به نظر مىرسد كه اسفار را پيش از سال  1015هجرى از تأليف كرده است ،زيرا در آخر نسخه خطى كتاب المبدأ و المعاد كه
در سال  1015هجرى از تأليف آن فراغت يافت از اسفار نام مىبرد و نيز در مقدمه همان كتاب ،ص  3يادآور مىشود كه
اسفار را قبل از آن تأليف كرده است.
 -2المبدأ و المعاد ،كه در  370صفحه به قطع متوسط در سال  1314هجرى چاپ شده و مشتمل بر دو موضوع الهيات و معاد
است با بيانى متوسط كه به طريقه اسفار نوشته است ،يعنى كوشيده است تا ميان مسلك اهل تحقيق و بحث و مسلك عرفان جمع
كند و همانطورىكه قبال بدان اشاره شد اين كتاب پس از اسفار نوشته شده است و در كتابخانه آقاى سيد محمد مشكاة يك نسخه
خطى قديمى از آن وجود داشت كه به دانشگاه تهران هديه شد ،و شماره آن در كتابخانه  421است ،و نيز در كتابخانه «آل
مظفر» در نجف اشرف نسخهاى از اين كتاب يافت مىشود كه بتاريخ  1235هجرى نوشته شده است.
 -3الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية ،كتابى كوچك است كه به طريقه عرفانى نوشته شده و به سال  1286هجرى به قطع
متوسط در  264صفحه به چاپ رسيده است.
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گويند اين كتاب آخرين تأليف او است و در اين كتاب خالصه آراء فلسفى مال صدرا آمده است ،ازاينرو براى مبتديان در فلسفه
شايسته است كه آن را بياموزند .يك نسخه خطى از آن در كتابخانه آل مظفر در نجف موجود است كه به سال  1235هجرى
نوشته شده است.
 -4اسرار اَليات و انوار البينات ،اين كتاب در بيان اسرار آيات و صنايع و حكم الهى بر طريقه عرفان است كه آيات كريمه
قرآنى را با غالب مباحث آن منطبق ساخته است .اين كتاب به سال  1291هجرى به قطع بزرگ در  20صفحه چاپ شده و
بعدها هم مكررا به چاپ رسيده است.
 -5المشاعر ،كه آنهم به روش عرفانى است و به سال  1315هجرى به قطع كوچك در  108صفحه به چاپ رسيده است .اين
كتاب به طرزى بسيار زيبا و با حاشيههاى جمعى از بزرگان فلسفه چاپ شده و احمد زين الدهين احسائى بر آن ردى نوشته است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص495 :
 -6الحكمة العرشية ،كه آن نيز به طريقه عرفانى نوشته شده و در  96صفحه با كتاب المشاعر در يك مجلد به چاپ رسيده و
احمد زين الدهين احسائى آن را هم مورد انتقاد قرار داده است.
 -7شرح الهداية االثيرية ،كه به سال  1313هجرى به قطع متوسط در  397صفحه چاپ شده است .در اين كتاب از روش
مشائيان و روش اهل بحث و منطق پيروى كرده و در حقيقت از طريقه متن شرح الهداية االثيرية تبعيت كرده است .كتاب الهداية
االثيرية تأليف فيلسوف اثير الدهين مفضل ابهرى از اعالم فلسفه در قرن هفتم هجرى بود و به طورى كه گفتهاند به سال 663
هجرى درگذشت.
 -8شرح الهيات شفاء ،كه به سال  1303هجرى به قطع بزرگ در  264صفحه همراه با الهيات شفاء در يك جلد به چاپ
رسيده .در اين كتاب شفاى شيخ الرئيس را تا مقاله ششم شرح كرده و ناتمام است.
 -9رسالة الحدوث ،رساله مبسوطى است در اثبات حدوث عالم كه به سال  1302هجرى به قطع متوسط در  109صفحه در
ضمن مجموعهاى محتوى بر  8رساله چاپ شده است كه ما بهطور مسلسل تا شماره  17از آنها نام مىبريم .مال صدرا در اسفار
در چندجا ،از جمله در جلد اول صفحه  ،233از اين رساله ياد كرده است .اين نكته مىرساند كه رسالة -الحدوث پيش از اسفار
نوشته شده است.
 -10رسالة اتصاف الماهية بالوجود ،در ده صفحه كه به سال  1302هجرى چاپ شده و نيز در حاشيه رساله التصور و
التصديق او به چاپ رسيده است .در اين رساله اصالت وجود را اثبات مىكند و آن را صورتى در اعيان و مجعول در ذات كه
خودبهخود متشخص است ،مىداند و اينكه ماهيت به وسيله آن به وجود آمده و تشخص آن از ناحيه وجود است.
مسئله اصالت ماهيت يا وجود از مسائل برجستهايست كه در صدر مسائل فلسفى مربوط به بحثهاى وجود و متعلقات آن قرار
دارد .جمعى از فالسفه معتقد به اصالت ماهيت هستند و وجود را امرى اعتبارى محض مىپندارند و برخى معتقد به اصالت
وجودند و ماهيات را امر اعتبارى مىدانند و گروهى ديگر به اصالت و اتحاد وجود و ماهيت معتقدند و هيچيك را اصيل و
ديگرى را اعتبارى نمىدانند .از اين دسته است عالمه شيخ هادى بن محمد امين تهرانى نجفى متوفى به سال  1321هجرى كه
رساله اى در اتحاد وجود و ماهيت دارد و اعتقاد به اين مطلب را كه يكى از اين دو اصيل و ديگرى اعتبارى است ،در اين رساله
رد كرده است.
 -11رسالة التشخص ،در  12صفحه.
 -12رسالة سريان الوجود ،كه گمان مىرود همان رساله طرح الكونين او باشد .اين رساله در  16صفحه و پيش از اسفار نوشته
شده است ،زيرا مشتمل بر اعتقاد او به اصالت
فالسفه شيعه ،متن ،ص496 :
ماهيت است كه در اسفار از آن عدول كرده و در اسفار ج  ،1ص  10چنين آورده است:
«من بهطور جدى از نظر عرفا در اعتبارى بودن وجود و اصالت ماهيت دفاع مىكردم تا آنكه خداوند مرا هدايت و راهنمايى
كرد و بطور واضح بر من كشف شد كه مطلب عكس آنست يعنى وجود اصيل و ماهيت امرى اعتبارى است» .همچنين نظريه او
در وحدت وجود در اين رساله با نظريه او در اسفار در اين باب مخالف است.

 -13رسالة القضاء و القدر ،در  90صفحه.
 -14رسالة الواردات القلبية ،در  40صفحه.
 -15رسالة اكسير العارفين ،در معرفت حق و يقين در  63صفحه.
 -16رسالة حشر العوالم ،در  30صفحه كه در حاشيه كتاب المبدأ و المعاد صفحه  184نيز چاپ شده است چنانكه در حاشيه
كشف الفوائد عالمه حلى چاپ سال  1312ه ،ص  94به چاپ رسيده است ،گويند اين رساله همان رساله طرح الكونين فى شرح
العالمين او است ،ولى به بهطورىكه پيداست اين رساله غير از آن است ،به دليل آنكه در اسفار ،ج  ،1ص  ،10مىگويد« :ما
در باب وحدت وجود رسالهاى جداگانه به نام طرح الكونين نوشتهايم ولى در فصول مربوط به حشر و معاد در جزء چهارم از
اسفار به اين رساله اشاره نمىكند و اگر اين رساله همان طرح الكونين او بود كه آن را پيش از اسفار نوشته ،معموال به آن
اشارهاى مىكرد.
 -17رسالة خلق االعمال ،در  7صفحه كه در حاشيه كشف الفوائد نيز چاپ شده است.
 -18رسالهاى به مال شمساى گيالنى ،اين رساله براى شمس الدهين محمد گيالنى اصفهانى از شاگردان و معاصران مال صدرا و
متوفى به سال  1098ه ،درباره برخى از مسائل پيچيده و مشكل نوشته شده است .اين رساله در حاشيه مبدأ و معاد چاپ شده
است.
 -19جوابهاى مسائل سهگانهاى كه فيلسوف خواجه نصير الدهين طوسى به شمس الدهين خسروشاهى فرستاده بود .اين نيز در
حاشيه مبدأ و معاد ،ص  ،372همچنين در حاشيه شرح هداية ،ص  93به چاپ رسيده است.
 -20رسالة فى التصور و التصديق ،كه به سال  1311هجرى به قطع متوسط در  30صفحه ،همچنين در ملحقات كتاب الجوهر
النضيد عالمه حلى در منطق چاپ شده است.
 -21رسالهاى در اتحاد عاقل و معقول ،كه در ايران چاپ شده و يك نسخه خطى آن در كتابخانه محسنيه در نجف اشرف ضمن
مجموعهاى به شماره  ،124بخش هفتم ،در  35صفحه به قطع متوسط موجود است.
 -22كسر االصنام الجاهلية در كفر جماعت صوفيه .اين كتاب در عداد مؤلفات مال صدرا
فالسفه شيعه ،متن ،ص497 :
ذكر شده است.
 -23جوابات المسائل العويصة «جوابهاى مسائل مشكل» ،كه در الذريعة ذكر شده است .شايد آنها جوابهاى مسائل سهگانهاى
است كه ذكر آنها گذشت يا جوابهاى مسائل مظفر حسين كاشانى است .نسخهاى از آن در كتابخانه سيد محمد مشكاة كه به دانشگاه
تهران اهدا كرده به شماره  1030وجود دارد.
 -24رسالة فى حل االشكاالت الفلكية فى االرادة الجزافية ،كه در اسفار ،ج  ،1ص  ،176بدان اشاره كرده است و فيلسوف
سبزوارى در حاشيه خود مىگويد كه اين رساله را نديدهايم.
 -25حاشيه كتاب الحكمة االشراقيه سهروردى كه به سال  1316هجرى چاپ شده است.
 -26رسالهاى در حركت جوهرى.
 -27رسالة فى االلواح المعادية.
 -28رسالهاى بر «الرواشح السماوية» تأليف ميرداماد.
 -29شرح اصول كافى ،كه در حدود  500صفحه به قطع بزرگ در ايران به چاپ رسيده است و تاريخ چاپ معلوم نيست و تا
ّللا و خزنة علمه» اصول كافى را شرح كرده است.
حديث « 499باب ان االئمة والة امر ه

 -30رسالة المظاهر االلهية فى اسرار العلوم الكمالية ،كه در حاشيه المبدأ و المعاد ،ص  ،272به چاپ رسيده است.
 -31مفاتيح الغيب ،كه همراه با شرح اصول كافى در  200صفحه ،تقريبا ،به قطع بزرگ چاپ شده و آن را به عنوان مقدمه
تفسير خود نوشته است.
 -32تفسير القرآن الكريم ،كه مشتمل بر تفسير برخى از سورهها و آيات قرآن مجيد است و همچنان ناتمام مانده است .ظاهرا
منظور مال صدرا تأليف تفسير كاملى بوده ولى روزگار به او مهلت نداده است .اين كتاب در سال  1321يا  1322هجرى در
 616صفحه به قطع بزرگ چاپ شده است .اين كتاب مشتمل است بر تفسير سوره الفاتحه در  41صفحه ،تفسير سوره البقرة در
 248صفحه تا آيه ُ « 62كونُوا ق َِر َدة ً خا ِسئِينَ » ،تفسير آية الكرسى در  67صفحه ،تفسير آيه نور در  67صفحه كه بهطور مستقل
در سال  1313هجرى چاپ شده است ،تفسير سوره سجده در  23صفحه ،تفسير سوره يس در  86صفحه ،كه در سال 1030
هجرى تأليف آن را به پايان رسانده است ،تفسير سوره واقعه در  25صفحه كه بطور مستقل به قطع كوچك نيز چاپ شده است،
تفسير سوره الحديد در  24صفحه ،تفسير سوره جمعه در  29صفحه ،تفسير سوره الطارق در  9صفحه ،تفسير سوره الزلزلة در
سبُها جامِ َدة ً» در  3صفحه ،تفسير سوره الضحى كه در ضمن مجموعهاى از
 7صفحه ،تفسير آيه « َو ت ََرى ْال ِجبا َل ت َ ْح َ
فالسفه شيعه ،متن ،ص498 :
تفاسير او در سال  1332هجرى به چاپ رسيده است و تفسير سوره االعلى كه در حاشيه كشف الفوائد چاپ شده است.
 -33جوابات المسائل فى بدو وجود االنسان «جوابهاى پرسشهايى مربوط به ابتداى وجود انسان» كه ،در كتاب الذريعة ،ج ،5
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ص  215از آن نام برده است.
مال محسن فيض كاشانى محمد بن مرتضى بن محمود؟ 1091 -ه ق
از پيشوايان عرفان و حكمت و الهيات و حديث و از شاگردان صدر المتألهين شيرازى در فلسفه و تصوف ،و شاگرد سيد ماجد
بحرينى در فقه و حديث و از خاندان علم بود .از خانواده او علما و فقهاى بسيارى برخاستند ،كشش خاصى به طريقه عرفان و
تصوف داشت و طريقه او شبيه به طريقه غزالى بود و مىشود گفت در تأليفات خود مطالب بسيارى را از غزالى اقتباس كرده
است و در تمجيد محيى الدهين بن عربى مبالغه كرده است ،و از او مطالب بسيارى نقل كرده و او را به عنوان يكى از عرفا تعبير
مىكند .گفتارهاى پوچ و فاسد و عقايد باطل بسيارى به او نسبت دادهاند ،همچنانكه نويسندگان شرح حال او نوشتهاند كه از
گفتارهاى او بوى كفر استشمام مىشود .يكى از كسانى كه بر او حمله برده ،شيخ على نواده شهيد دوم عاملى است كه مطالب
منكرى را به او نسبت داده و او را تقبيح كرده است .چنانكه قمى مىگويد« :در مورد او اختالف است ،جمعى او را مدح و
جمعى قدح كردهاند و اين خود دليلى است بر فضيلت كافى و وافى او و آنكه بر همدورههاى خود مقدم بوده است ،بديهى است
مرد كامل كسى است كه خطا و اشتباهات او شمرده شود و مرد سعادتمند كسى است كه لغزشهاى او به حساب بيايد».
صاحب روضات به شدت از او دفاع كرده و تمام اتهاماتى را كه به او نسبت دادهاند نفى و رد كرده و قسمتى از بيانات او را كه
در بعضى از كتابهاى او در رد صوفيه و مذمت
فالسفه شيعه ،متن ،ص499 :
آنان آمده نقل كرده است .همين مىرساند كه فيض به شدت بر صوفيان حمله نموده و آنها را شياد و دروغگو و بدعتگذار و
تهمتزن معرفى كرده است.
هرطور باشد مال محسن فيض از رجال بارز علم و فلسفه و اخالق و حديث است.
وى تمام عمر خود را در راه علم و معرفت صرف كرد و هميشه در راه دانش ،جدى و كوشا و مفيد بود و بسيار بعيد است كه
صاحبان مغزهاى بزرگ و فكور به خرافات تصوف و صوفيه معتقد شوند و به آنها ايمان داشته باشند ،چون خرافات آنان مبتنى
بر تردستى و چشمبندى و حيله است .مردى ،چون فيض كاشانى با آن درجه علمى ممكن نيست زير بار آن خرافات برود ،بديهى
است قدر علما و مقام آنها باالتر از اينهاست.
اما آراء او كه سبب حمله ديگران بر او شده است به اين قرار است:
 - 1008در شرح حال مال صدرا از كتابهاى زير استفاده شد :روضات الجنات ،ص  ،331الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص  ،372اعيان الشيعة ،ج
 ،45ص  ،123 -99سفينة البحار ،ج  ،1ص  ،312 -311رحله زنجانى ،ص  404 -400و مقدمه اسفار به قلم عالمه شيخ محمد رضا
مظفر ،چاپ جديد سال  1378هجرى .اين كتاب مهمترين مرجع ما بود و نيز كتاب الذريعة ،از  11جلد چاپشده آن ،استفاده شده.

اول آنكه او به وحدت وجود قائل بوده و رسالهاى در اين مورد نوشته و چنانكه گفتهاند در آن رساله تصريح به وحدت وجود
كرده است و فقيه معروف شيخ يوسف بحرينى مدعى ديرين آن رساله است ،اين رأى اگر نسبتش به او صحيح باشد ،انعكاسى از
آراء استاد او صدر المتألهين است كه از او گرفته و تحت تأثير رأى استاد بوده است( ،قبال موضوع وحدت وجود را مورد بحث
قرار دادهايم).
دوم -عقيده او به عدم خلود كافران در عذاب آتش.
سوم -گفتار او در باب آنكه اهل اجتهاد ،و لو از بزرگان علما باشند نجات نخواهند يافت .البتهه مىدانيد كه او اخبارى بوده و
اخباريان بنا بر روش معروف خود اجتهاد را صحيح نمىدانند.
چهارم -گفتار و رأى او در باب آنكه شىء متنجس شىء ديگرى را نجس نخواهد كرد.
پنجم -رأى او در باب آنكه آب قليل از برخورد با نجاست نجس نمىشود (از آن تأثير و انفعال نمىيابد).
ششم -به نظر او غنا حالل است ...
آراء ديگر او در فقه كه مخصوص به خود او و برخالف رأى جمهور فقهاى شيعه است و البتهه آرائى است كه در حد خود ،وزن
و اعتبار خود را در مرحله تشريع حفظ كرده است و بيشتر آنها نشاندهنده شجاعت ادبى دانشمندان آزاد فكر است ،و به طورى
كه مالحظه مىكنيد بيشتر آن آراء در مسائل فرعى است و شايسته اين همه حمله نيست و و به نظر مىرسد كه اوضاع اجتماعى
آن روزگار موجب اين حمالت شده باشد.
فالسفه شيعه ،متن ،ص500 :
تأليفات فيض
تأليفات مرحوم فيض در حدود هشتاد جلد كتاب است كه بعضى از آنها در چند مجلد تدوين شده و از جمله آنهاست:
علم اليقين فى اصول الدهين ،در اين كتاب عقايد اسالمى از روى قرآن مجيد و سنت نبوى بيان شده است .وى آن را در كتاب
ديگرى به نام المعارف مختصر كرده است.
عين اليقين فى اصول الدهين ،در اين كتاب مسائلى را مطرح كرده است كه مربوط به دين و اصول آن ،با دالئل فلسفى و براهين
عقلى است ،آن را خالصه كرده و نام آن را اصول المعارف گذاشته است.
انوار الحكمة ،كه مختصر كتاب علم اليقين است.
الكلمات المكنونة فى علوم اهل المعرفة ،كه آن را هم خالصه كرده و الكلمات المخزونة ناميده است.
تشريح العالم ،در بيان هيئت عالم و اجسام و ارواح و كيفيات آنها و حركات افالك و انواع بسيطها و مركبات.
اصول العقائد ،در تحقيق اصول پنجگانه دين.
جواب االبهرى ،در كيفيت علم الهى به موجودات از ازل و اينكه آيا خدا پيش از وجود موجودات به آنها آگاهى داشته است يا نه؟،
يك نسخه از آن در كتابخانه مال محمد على خراسانى موجود است.
جواب سؤال از تحديد طبايع و حركت موجود جسمانى به تجدد امثال.
جواب مسئله وجود و بيان آنكه وجود مشترك لفظى است يا معنوى؟
كتاب التوحيد ،كه يك نسخه از آن در كتابخانه آقاى راجه محمد مهدى موجود است.
كتاب الحقائق ،كه در ايران در حاشيه جامع السعادات نراقى چاپ شده است.

التذكره در حكمت الهى ،يك نسخه از آن در كتابخانه آقاى شيخ على كاشف الغطاء موجود است .تهرانى در كتاب الذريعة اين
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مطلب را نقل كرده است.
المحجة البيضاء فى احياء كتاب االحياء غزالى ،كه در حقيقت به منزله تهذيب كتاب احياء علوم الدهين است و تكيهاش بر احاديث
اهل البيت (ع) است.
فيض در تفسير هم تأليفاتى دارد ،از جمله:
كتاب الصافى ،كه در ايران چاپ شده و يك نسخه خطى از آن را اين جانب در
فالسفه شيعه ،متن ،ص501 :
اختيار دارم.
كتاب االصفى ،كه آن نيز در تفسير است.
از جمله كتابهاى او در حديث:
كتاب الوافى است؛ اين كتاب جامع حديثهايى است كه در كتب اربعه حديث معروف شيعه آمده است .فيض كاشانى اين كتاب را
مختصر كرده و الشافى ناميده است.
از تأليفات او در فقه:
كتاب معتصم الشيعة فى احكام الشريعة.
مفاتيح الشرائع.
النخبة.
و نيز كتابى به نام تنفيس الهموم دارد كه از مثنويهاى اوست و در جلد چهارم الذريعة ،ص  459از آن ياد شده است.
غنية االنام فى معرفة الساعات و االيام؛ آن را من ال يحضره التقويم هم مىنامند .اين كتاب در بيان ايام و ساعات و تعيين
ساعتهاى سعد و نحس و رواياتى است كه از ائمه (ع) دراينباره نقل شده است .همچنين اختالف روز و ماه و سالها در نزد
متشرعين و روميان و ايرانيان و منجمان .وى احكام نجومى را در اين كتاب بيان كرده است.
تقويم المحسنين ،در اين كتاب آنچه از ائمه (ع) در اوقات سعد و نحس رسيده است گردآورده .اين كتاب مكرر در بمبئى ،در
مطبعه االسالم در سال  1305هجرى چاپ شده است.
كتاب معيار الساعات به فارسى ،يك نسخه از آن در كتابخانه دانشگاه تهران موجود است و بر همان روال كتاب غنية االنام
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اوست.
ميثمى ابو الحسن على بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار كوفى؟ 179 -ه ق
يكى از پيشروان متكلمان و از علماى برجسته شيعه است كه در دوره هارون الرشيد برآمد
فالسفه شيعه ،متن ،ص502 :
و در  179هجرى درگذشت.
 - 1009الذريعة ،ج  ،4ص 481
 - 1010در شرح حال فيض از مدارك زير استفاده شد :روضات الجنات ،ص  ،549 -542الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص  ،32الذريعة ،ج ،4
صص  ،481 -409 -403 -401 -25ج  ،5صص  193 -182 -172و تاريخ علم الفلك فى العراق ،ص 305 -304

در اقامه دليل و برهان و حجت بسيار قوى و در مناظره و جدل توانا بود و در رديف رجال و شخصيتهاى علمى ،مثال نظام و
ابو الهذيل عالف و هشام بن حكم ،به شمار مىرفت كه مجالس مناظره و بحث علمى در محضر جعفر برمكى به وجود آنها قائم
بود .نام او در كتاب مروج الذهب مسعودى با نام جماعتى از پيشوايان علم كالم برده شده است كه در مسائل فلسفى از قبيل مسئله
پيدايش ،كمون ،ماهيت ،كميت ،جواهر و اعراض و موضوعات مختلف فلسفى بحث و مناظره داشتند و روزى جعفر برمكى از
آنها خواست كه در موضوع عشق بحث كنند و هريك از آنها رأى خود را در اين مورد عنوان كرد و اظهار داشت .از جمله
كسانى كه نظريه خود را اعالم داشتند ابو الحسن على بن ميثم بود.
نجاشى در مورد او مىگويد:
«او اولين كسى است كه درباره مذهب اماميه صحبت كرده است».
ميثمى مدتى در بصره سكونت گزيد و با ابو الهذيل در حضور امير بصره مناظره كرد ،همچنين با هشام بن الحكم جلساتى داشت.
از كتابهاى كالمى اوست:
[آثار]
الكامل فى االمامة.
االستحقاق فى االمامة.
مجالس هشام بن الحكم.
كتابهاى او در فقه عبارتند از:
كتاب المتعة.
كتاب الطالق.
كتاب النكاح.
از على بن ميثم در كتابهاى تاريخ و ادب مناظرات جالبى نقل شده است كه داللت بر حضور ذهن و بديههگويى او دارد و قدرت
استدالل او را مى رساند .يكى از آنها جريانى است كه ميان او و ابو الهذيل عالف و ضرار بن عمرو ضبى اتفاق افتاد .چند
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حكايت از آنها در كتاب الفصول المختارة شيخ مفيد آمده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص503 :
ميرداماد سيد محمد باقر بن شمس الدهين محمد حسينى استرآبادى1012؟ 1041 -ه ق
هنگامى كه انحطاط و سقوط سياسى و اجتماعى بر تمام نواحى دنياى اسالم سايه افكنده و آفاق عالم اسالمى در تاريكى شديد
فرورفته بود و علم و كوشش فكرى از بيشتر پايتختهاى اسالم رخت بربسته و حوادث خونينى در عالم اسالمى به وجود آمده بود،
طوفانهاى ظلم و ستم بر قسمتى از دنياى اسالم حملهور مىشد و فقط صحبت از خون و شمشير بود و همين امر سبب و عاملى
بسيار قوى در كمبود رجال و بزرگان علم و فكر در عالم اسالم شد.
ركود علمى و فكرى در آن روزگار كه به حق آن را بايد دوره فترت ناميد ،بر جهان اسالمى فشار مىآورد .در چنين هنگامى
باز قسمتهايى از عالم اسالم همچنان از نور معرفت و فرهنگ منور بود .افكار در آنجا پرورش مىيافت و نتايج و ثمراتى بزرگ
از آن به دست مىآمد.

 - 1011در نوشتن اين مقاله به كتاب الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص  180و حاشيه الملل و النحل ج  ،1ص  278به نقل از فهرست شيخ طوسى،
ص  78و لسان الميزان ،ج  ،4ص  265مراجعه شد .بعضى از مناظرات او در الفصول المختارة ،ج  ،1صص  5و  6و  9و  10و  21و
 44آمده است.
 - 1012مترجم كتاب حاضر افتخار مىكند كه از نوادههاى اين فيلسوف بزرگوار و فقيه عالىمقدار و يگانه باتقوى و استاد الحكماء المتأخرين
است.

ايران و جبل عامل ،اين دو قسمت از عالم اسالم ،سهم بزرگترى در اين كار داشتند و از اين دو محل پربركت قواى فكرى انسانى
آزاد مىشد و بيدارى علمى به صورت درخشانى در تمام رشتههاى علوم و معارف جلوهگرى مىكرد .مردانى بزرگ در اين
دوره به وجود آمدند و جهان اسالم از وجود آنان بهرهمند شد .اينان قافلهساالران و فرماندهان دانشجويان علم و ادب بودند .در
اين ميان عدهاى از علماى شيعه اماميه در كليه رشتههاى معارف و فنون خودنمايى كردند و علم و معرفت به وسيله آنها جلوه
خاصى گرفت و رونق يافت و نسلهاى بعد از نتايج علوم آنها بهرهمند شدند.
يكى از مبرزترين علما در اين دوره محمد باقر حسينى استرآبادى معروف به ميرداماد است ،كه از پيشوايان حكمت و فلسفه و
كالم و فقه و حديث و غيره بود .اين فيلسوف عظيم الشأن در قرن نهم هجرى و اوايل قرن دهم ظهور كرد و شخصيت علمى
بزرگى در قسمتهاى مختلف فلسفه و منطق و علوم شريعت به شمار رفت .خونسارى او را چنين ستوده است« :متكلم حكيم  ...از
1013
اجله علماى معقول و منقول  ...پيشواى مبرز در فنون حكمت و ادبيات  ...ماهر در علوم عقلى بود».
شيخ حر عاملى كه خود يكى از بزرگان علم است دربارهاش گفته است« :عالم فاضل جليل القدر حكيم متكلم و ماهر در معقوالت
و معاصر با شيخ بهائى و شاعرى بلندپايه به
فالسفه شيعه ،متن ،ص504 :
زبانهاى فارسى و عربى »...
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ميرداماد نواده دخترى شيخ عبد العالى كركى عاملى مشهور به محقق ثانى بود و در دربار پادشاهان صفوى مقام ارجمندى داشت
و موقعيت بسيار ممتازى را احراز كرده بود.
ميان او و شيخ بهائى برادرى صادقانه برقرار بود .اين دو باهم آشنايى نزديك و دوستى پابرجا داشتند .چنين صداقت و دوستى
ميان دو عالم معاصر كمتر ديده شده است خاصه آنكه هر دو يك جا در دربار پادشاه صفوى بودند .به عالوه ميرداماد از
شاگردان حسين بن عبد الصمد عاملى پدر شيخ بهائى نيز بود .شاگردانى بسيار ممتاز از حوزه درس او فارغ التحصيل شدند كه
از فيلسوفان بزرگ اسالم و شيعه بودند .برخى از تالمذه او عبارتند از:
فيلسوف عاليقدر صدر المتألهين شيرازى ،صاحب اسفار.
فيلسوف بزرگوار عبد الرزاق الهيجى.
حكيم عالىمقدار مال محسن فيض كاشانى.
ميرداماد فيلسوفى بود متعبد و متهجد ،قرآن را بسيار تالوت مىكرد و بر اداى نوافل مواظبت زيادى داشت و هيچيك از نوافل را
ترك نمىكرد و اين وضع را از سن بلوغ تا زمان وفاتش -كه به سال  1041هجرى در نجف اشرف اتفاق افتاد و در همانجا
دفن شد -ادامه داد.
روح اشراق بر افكار ميرداماد غلبه داشت و سير روحى او در راه عرفان بود .روحيه اشراقى او بر افكار دو تن از شاگردان
مبرز او صدر المتألهين و مال محسن فيض اثر خود را كرد به طورى كه مطالعات و آثار هر دوى آنها در زمينه عرفان مشهود
است و در بيشتر كتابهاى ميرداماد همين روح اشراق به خوبى ديده مىشود.
ميرداماد تأليفات بسيارى در فلسفه و حكمت اشراق و علم كالم و هندسه و شريعت و تفسير و حديث و غيره دارد و از جمله
آنهاست:
[آثار]
القبسات ،در حكمت (چاپ شده).
الصراط المستقيم ،در حكمت.
الحبل المتين ،در حكمت.
 - 1013روضات الجنات ،ج  ،1ص 115
 - 1014االمل ،بخش  ،2ص 60

كتاب خلسة الملكوت.
كتاب تقويم االيمان.
كتاب االفق المبين ،در حكمت الهى.
الرواشح السماوية.
فالسفه شيعه ،متن ،ص505 :
االيماضات و التشريفات فى حدوث العالم و قدمه.
الجمع و التوفيق بين رأيى الحكيمين فى حدوث العالم.
رسالة فى حدوث العالم ذاتا و قدمه زمانا ،در اين كتاب از افكار ارسطو كه برخالف رأى افالطون است ،جانبدارى و از فارابى
انتقاد نموده است ،كه وى چگونه دو رأى مزبور را جمع كرده است .اين كتاب در حاشيه القبسات چاپ شده است.
اللوامع الربانية فى رد شبه النصرانية.
الجذوات ،كه به فارسى است.
رسالة فى المنطق.
رسالة فى تحقيق مفهوم الوجود.
كتاب السبع الشداد فى فنون من العلوم ،اين كتاب در ايران چاپ شده است.
رسالة فى فنون العلوم و الصناعات.
سدرة المنتهى.
رسالة فى خلق االعمال.
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص505
نبراس الضياء فى تحقيق معنى البداء.
عيون المسائل ،كه ناتمام است.
تفسير القرآن.
شرح االستبصار ،در حديث.
رسالة فى الجبر و التفويض ،كه در نفى هر دو و اثبات امر بين امرين است .نسخه خطى آن در كتابخانه رضوى (ع) همراه با
رسالهاى از مال محسن فيض در همين موضوع؛ همچنين رساله ديگرى در اين موضوع از حكيم صدر المتألهين موجود است.
رسالة فى ابطال الزمان الموهوم ،كه جمال الدهين خونسارى بر آن ردى نوشته و حكيم خواجويى ردى بر رد خونسارى نوشته
1016
است.
 1015نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.

رسالة فى جيب الزاوية.
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فالسفه شيعه ،متن ،ص506 :
ميرفندرسكى امير ابو القاسم حسينى موسوى فندرسكى1018؟ -حدود  1050ه ق
از بزرگان حكماى شيعه و فضالى آنهاست .او را چنين توصيف كردهاند كه مردى حكيم ،فاضل ،فيلسوف ،صوفى و ماهر در
علوم عقلى و رياضى بود .شهرت او در فلسفه و هندسه و ديگر علوم رياضى است.
حكايت كردهاند روزى در محضر ميرفندرسكى در يك مسئله هندسى از برهانى كه فيلسوف خواجه طوسى اقامه كرده بود سخنى
به ميان آمد .ميرفندرسكى كه در آن حال تكيه داده بود راست نشست و بالبداهه برهانى بر آن اقامه كرد و پرسيد آيا اين همان
برهانى است كه محقق طوسى در اين مورد اقامه كرده است؟ حاضران گفتند نه .پس برهان ديگرى اقامه كرد و از آنها پرسيد آيا
برهان خواجه همين بود؟ گفتند نه .ميرفندرسكى در همان مجلس دالئل و براهين متعددى در آن مسئله هندسى اقامه كرد.
ميرفندرسكى در دوره شاهعباس صفوى اول زندگى مىكرد و مورد احترام پادشاهان صفوى بود .وى در هشتادسالگى در
1019
اصفهان وفات كرد و وصيت كرد تمام كتابهاى او را به شاه صفى ،متوفى به سال  1052هجرى بدهند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص507 :
ميرفندرسكى استاد گروهى از حكما و متكلمين بود و تأليفاتى دارد از جمله
[آثار]
 :الرسالة الصناعية كه رسالهايست فارسى و كوچك و به سال  1267هجرى به نام حقايق الصنائع در بمبئى به چاپ رسيده است
و شرح كتاب المهارة 1020از كتب حكماى هند كه آن هم به فارسى و معروف به شرح الجول 1021است و كتابى به نام مقالة فى
1022
الحركة از اوست.
فالسفه شيعه ،متن ،ص509 :
 - 1016براى شرح حال ميرداماد -كتاب الروضات ،ج  ،1ص  ،115و اعيان الشيعة ،ج  ،44ص  115 -113و كتاب االمل بخش  ،2ص
 61 -60و سفينة البحار ،ج  ،1ص  463 -462و الذريعة ،مجلدات چاپ شده.
 - 1017الذريعة ،ج  ،5ص  ، 302جيب زاويه يا سينوس در اصطالح علم مثلثات ،نسبت ضلع مقابل زاويه به وتر همان زاويه است .همچنان
كه نسبت ضلع مجاور آن با وتر ،جيب تمام يا كسينوس ناميده مى شود .همچنين نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاور را ظل و عكس آن را ظل
تمام گويند .هرگاه بدانيم :مربع جيب -مربع جيب تمام -واحد ،و اينكه ظل -جيب ،جيب تمام و نيز ظل تمام -واحد ،ظل -جيب تمام -جيب،
همچنين واحد ،مربع جيب تمام -واحد +مربع ظل است و واحد ،مربع جيب -واحد +مربع ظل تمام است در اين صورت حل بسيارى از مسائل
مثلثات براى ما ممكن مىشود -.الذريعة ،ج  ،5ص 303 -302
 - 1018فندرسك قصبه اى است از توابع استرآباد( گرگان) و بين آن تا گرگان  12فرسنگ راه است.
 - 1019در شرح حال و افكار ميرفندرسكى با استفاده از كتاب فالسفه ايرانى ،تأليف دكتر حلبى ،دانستن نكات زير خالى از فايده نيست:
 -1وى معاصر شاهعباس(  )996 -938و شاه صفى بوده و با شيخ بهائى( متوفى  )1031و ميرداماد( متوفى  )1041همدوره است .وفاتش
در حدود سال  1050اتفاق افتاده و مدفنش در تخت فوالد اصفهان است.
به ظاهر سخت بى اعتنا بوده و به شيوه مالمتيان با ژوليدگان و حتى بدنامان حشر و نشر مىكرده ليكن از مصاحبت با اعيان و توانگران
دونهمت اجتناب مىورزيده است .وى در پاسخ تعريض شاه عباس كه معاشرت او را با اوباش به باد مالمت گرفته و گفته بود :مىشنوم
بعضى از علما با اجامر و اوباش معاشرند و به بازيهاى ناشايست آنان تماشا مىكنند ،با طنزى حكيمانه فرموده بود :من هميشه در جمع آنان
بودهام و هيچيك از علما را آنجا نديدهام؛ گفته اند در هند از يكى از شاگردان آذر كيوان صاحب منظومه جام كيخسرو تأثير پذيرفته و افكار
زرتشتى و هندى يا بودائى از اين رهگذر در ذهنش اثر نهاده است .اشعار مناسبى داشته كه در غالب تذاكر آمده است و در آنها به بيان
انديشههاى فلسفى خود پرداخته است از جمله قصيدهاى به مطلع:

چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستى

صورتى در زير دارد هرچه در باالستى

مسلك فلسفى او و پيروانش مشائى است و افكارش در دائره افكار و اقوال بو على سينا دور مىزند.
وى حركت جوهرى و اتحاد عقل و عاقل و معقول و مثل افالطونى و مثل معلقه را كه فالسفه اشراقى قبول دارند منكر است .اما در روش
زندگى شخصى وارستگى و درويشى را ترجيح مىداده است و شايد به مالحظه همين درويشصفتى بعضى او را به خطا از فالسفه صوفى
مشرب و اشراقى شمرده باشند .ويراستار
 - 1020نام صحيح اين كتاب مهابارت است.
 - 1021نام صحيح آن شرح جوك است
 - 1022كتاب الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص  28و الذريعة ،ج  ،21ص 395

ن
نراقى 1023محمد مهدى بن ابى ذر نراقى 1128؟ 1209 -ه ق
نراقى به سال  1209هجرى در نجف اشرف درگذشت و در همانجا به خاك سپرده شد ،ولى تاريخ والدت او بهطور مشخص
معلوم نيست .اما مىدانيم كه او مدت سى سال شاگرد حكيم خواجوئى متوفى به سال  1173هجرى بوده و اگر فرض كنيم در
تاريخى كه به عنوان شاگرد به حضور حكيم مزبور رفته  15ساله بوده است در اين صورت والدت او در حدود سال 1128
هجرى خواهد بود.
نراقى يكى از بزرگان و شيوخ و از مجتهدان برجسته و مبرز شيعه است كه در قرن  12و  13هجرى ظهور كرده است .او در
فلسفه و رياضيات و فقه و اخالق و غيره تفوق يافت و اراده و شخصيتى قوى داشت ،آنچنان صبور و بردبار بود كه صبر و
تحمل او را فقط در عده بسيار كمى از رجال بزرگ مىتوان ديد.
نراقى در طلب علم و دانش رغبت و ميلى بسيار شديد داشت ،فقر شديد او به آن درجه بود كه نمىتوانست روغن سوختنى براى
چراغ خود تهيه كند ،با اين حال ،فقر او را از تحصيل باز نداشت و ميل شديد او به دانش او را وادار مىكرد كه از روشنايى
چراغهاى آبريزهاى مدرسه استفاده كند و در پرتو روشنايى آنها به مطالعه بپردازد و عزت نفسش مانع بود كسى را از وضع
خود مطلع سازد .اشتياق شديد او به تحصيل دانش از
فالسفه شيعه ،متن ،ص510 :
اينجا معلوم مىشود كه چون در اصفهان در خدمت خواجوئى درس مىخواند ،در تمام آن مدت نامههايى كه از خويشان و
نزديكان او مىرسيد ،همه را زير فرش مىگذاشت و آنها را باز نمىكرد و نمىخواند و از آن مىترسيد كه مبادا در آنها مطالبى
باشد كه او را از تحصيل باز دارد و فكرش را به امر ديگرى مشغول سازد.
چون پدرش درگذشت ،از رفتن به شهر خود امتناع كرد و اصرار استادش خواجوئى در تشويق او به رفتن به شهر خود نيز
بىتأثير ماند و پس از آنكه استاد به او امر كرد كه حتما به موطن خود برود ،مسافرتى به نراق كرد .ولى سه روز بيشتر در آنجا
نماند و به اصفهان بازگشت ،با آنكه در آن تاريخ وسائل مسافرت فراهم نبود و او با زحمت بسيار به امر استاد خود به اين
مسافرت رفته بود ،باز بيش از سه روز در آنجا نماند .بيشتر عمر خود را در اصفهان نزد استادان فلسفه مثل خواجوئى و محمد
مهدى هرندى و محمد بن حكيم محمد زمان ،گذراند .سپس به كربال و نجف مسافرت كرد .و در نزد اعالم و بزرگان و رجال
علمى عظيم الشأن آن سرزمين از قبيل وحيد بهبهانى و شيخ يوسف بحرينى متوفى به سال  1186هجرى و شيخ مهدى فتونى
عاملى متوفى به سال  1183هجرى ،به كسب دانش و تكميل معلومات خود پرداخت و پس از فراغ از تحصيل به كاشان
بازگشت و در آنجا مدرسه بسيار آبرومندى از حيث مركزيت علمى فراهم آورد ،به بهطورىكه از تاريخ ورود او به كاشان اين
شهر مركز بزرگ علمى و فرهنگى شد .اين شهر تا مدتى پس از مرگ او همچنان مركزيت خود را حفظ كرد .نراقى بعدها به
عراق برگشت و در نجف اشرف درگذشت و در آنجا مدفون گرديد.
روزگار نراقى به حق روزگارى بود كه مراكز شيعه از لحاظ علمى دستخوش تغيير و انحراف شده بود ،به اين معنى كه دو
انگيزه دينى متضاد و غريب بر عالم تشيع حكومت مىكرد :يكى انگيزه تصوف و ديگرى انگيزه اخباريها .اخباريان در افكار
مردم بيشتر سلطه و نفوذ داشتند و انحرافات و غلو آنها هم بسيار زيادتر از متصوفه بود .پيشواى اخباريان و كسى كه در تبليغ
روش اخبارى حرارت فراوانى به خرج مىداد ،امين الدهين استرآبادى بود كه در سال  1033هجرى وفات كرد و بعد از او
پيشوايى آنها را عمال شيخ يوسف بحرينى به عهده گرفته بود .بحرينى از امين استرآبادى معتدلتر بود و نزديك بود كه به دست
او تحولى در وجهه فكرى اخباريان در كربال به وجود آيد و مردم متوجه افكار او شوند و اخباريان وضع ثابتى به خود بگيرند كه
شخصيت وحيد بهبهانى كه قوىترين علما
فالسفه شيعه ،متن ،ص511 :
از لحاظ شخصيت و فضل و خبرويت بود ،آن تحول قريب الوقوع را برهم زد .وحيد بهبهانى داراى خصايص نادر و ممتازى
بود ،يعنى عالوه بر عمق فكر و وسعت دايره فرهنگ ،مردى بسيار با كفايت و لياقت بود و از پشتيبانى نيرويى فعال برخوردار
بود .مردى بود پركوشش و فعال .اين مرد دانشمند فعال و اليق يكمرتبه شروع به معارضه با اخباريان و مناظره با آنها از راه
تأليف و مباحثه و مناظره كرد و در نتيجه در مقابل او قواى اخباريان از هم متالشى گرديد و نتوانستند در برابر داليل و براهين

 - 1023نراقى در دهكده نراق( بر وزن عراق) كه از دهكده هاى كاشان است به دنيا آمد .پدر او كارمند دولت بود و مقامى قابل ذكر نداشت.

خردكننده او ايستادگى كنند و سخت در برابر او شكست خوردند .بدست او و شاگردانش از قبيل سيد مهدى بحر العلوم و شيخ
جعفر كاشف الغطاء و محقق قمى و نراقى ،اصوال فكر اخبارى تا به امروز از بين رفت.
مكتب اخبارى بر پايه عدم اتكاء به عقل در مسائل دينى استوار است و به نظر آنها يگانه مرجع و مصدر در نزد اخباريان فقط
احاديث و اخبار وارده در كتابهاى مورد اعتماد است و بر ظواهر الفاظ احاديث متكى هستند و مىگويند هرآنچه در كتب اربعه
حديث:
كافى ،استبصار ،تهذيب و من ال يحضره الفقيه آمده است ،همه آنها مقطوع الصدور از رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) است ،با
اينكه بين آنها اختالف و تعارضى موجود است و براساس اين عقيده و فكر بود كه علم اصول را نپذيرفتند ،زيرا معتقد بودند كه
تمامى مدارك عقلى مستند به اخبار نيست و نمىشود به عقل تكيه كرد .به عالوه آنها منكر اجتهاد و تقليد هستند و طبقه معارض
اخباريان كه در برابر اين انحراف فكرى مقاومت مىكردند اصولى خوانده مىشدند و مىگفتند :فطرت سليم حكم مىكند كه عقل
اساس محكمى است و بايد به آن اعتماد و تكيه كرد و از طريق عقل است كه به خدا و انبيا و پيغمبران و احكام آنها مىتوان پى
برد .آنها ما را به مراجعه به عقل ارشاد كردهاند و ممكن نيست صواب را از خطا تميز داد مگر به حكم عقل و كتب اربعه كه
مستند آنهاست ،قطعى الصدور نيست ،به عالوه تمامى آنچه در آنها نوشته شده حجت ندارد و احاديثى در آنها هست كه اصطالحا
و مطابق موازين موجود ضعيفند ،چنانكه احاديث صحيح و حسن و غيره نيز در آنها آمده است.
عالوه بر اين در حدود چهل مورد در فروع دين ميان اصوليان و اخباريان اختالف است كه صاحب روضات در شرح حال
استرآبادى متعرض آنها شده است .همين مكتب اخبارى بود كه پيروانش را به غلو و افراط واداشت و شهر كربال در حقيقت
مركز اصلى فكر اخبارى و نجف مركز اصلى اصوليان بود و كمكم اختالف ميان آنها باال گرفت و به دشنام و ناسزاگويى و تكفير
هم كشيد ،چنانكه در كتاب استرآبادى به نام الفوائد المدنية قسمتى از آن دشنامها و غيره ديده مىشود .اين اختالف خيلى باال گرفت
تا حدى كه دانشجوى علوم دينى كتابهاى اصوليان را با دستمال برمىداشت چون مىترسيد در اثر تماس دست با جلد كتاب دستش
نجس شود.
فالسفه شيعه ،متن ،ص512 :
نراقى در يك چنين محيطى زندگى كرد چنانكه در محيط تصوف كه مركزش اصفهان بود نيز زندگى كرد و بديهى است مردى با
آن قدرت علمى و فضيلت و سرشناسى ناچار يكى از قهرمانان اين كشمكشها ،بلكه قاعدتا و در حقيقت فرمانده دانشمند اين
معركهها بود كه با آراء و تأليفات و مناظرات خود ،با استاد خود بهبهانى همكارى مىكرد .وسعت دامنه معلومات نراقى امرى
بود كه او را در اين مبارزه يارى مىكرد زيرا او تنها فقيه يا اصولى آشنا به مقدمات فقه و اصول نبود ،بلكه به هندسه ،حساب،
فلك و فلسفه نيز وارد بود و در فلسفه مقامى ارجمند داشت .مقام او در فلسفه به خوبى از كتاب جامع السعادات او نمايان است كه
در آنجا از نفس و بقاى آن با روش و اسلوبى بحث مىكند كه با روشهاى فالسفه چندان تفاوتى ندارد 1024.روحيه فلسفى او در
فصلى كه به نام مجارى تفكير در مخلوقات عنوان كرده است ،بهطور روشن و واضح جلوهگرى مىكند 1025.اين فصل از
فصولى است كه شايسته مطالعه و دقت است .در اين فصل انسان را متوجه آثار صنع خدا و ادله وجود و حكمت بارىتعالى
مىسازد و باز در فصلى كه براى بيان اصول عقايد مورد اتفاق تخصيص داده است روحيه و طرز فكر فلسفى او نمايان
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است.
نراقى كتابهاى بسيارى در فلسفه و اخالق و فقه و رياضيات و علوم ديگر تأليف كرده است ،از جمله:
[تاليفات]
جامع االفكار و ناقد النظار ،در اثبات واجب الوجود ،تهرانى آن را در الذريعة عنوان كرده مىگويد اين كتاب بزرگترين كتابى
است ،كه در اثبات واجب و صفات ثبوتى و سلبى او نوشته شده و نظيرى در اين مورد ندارد .در تاريخ ربيع االول سال 1193
1027
هجرى تأليف اين كتاب را به پايان رسانده است.
قرة العين فى الوجود و الماهية ،كه آن را بعد از نگارش جامع االفكار تأليف كرده است .نگاه كنيد به الذريعة ج  ،5ص .41

 - 1024جزء اول ،ص 10 -7
 - 1025جزء اول ،ص  161تا 200
 - 1026جزء اول از ص  111تا 115
 - 1027الذريعة ،ج  ،11ص 103

جامع السعادات در سلوك و اخالق ،كه به سال  1312هجرى در ايران در دو مجلد چاپ شده ،سپس در عراق به طرز جالبى به
چاپ رسيده و مقدمه بسيار مفيدى هم به قلم شيخ محمد رضا مظفر بر آن نوشته شده است.
معتمد الشيعة فى احكام الشريعة ،در فقه.
لوامع االحكام فى فقه شريعة االسالم ،كه پسرش احمد نراقى در كتاب المستند و العوائد خود بسيار از آن نقل كرده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص513 :
التحفة الرضوية فى المسائل الدينية.
التجريد فى االصول ،اين كتاب در اصول فقه است و فرزندش احمد نراقى آن را شرح كرده است.
مشكالت العلوم ،اين كتاب شبيه به كشكول شيخ بهائى است ،پسرش احمد نراقى كتاب خزائن خود را بر اين منوال نوشته است.
رسالهاى در اصول دين به فارسى.
رسالهاى در علم حساب ،كه پسرش آن را شرح كرده است.
انيس المجتهدين ،در اصول فقه.
رسالة فى االكر ،اين رساله را به سبك تحرير نصير الدهين طوسى نوشته است .نسخهاى خطى از آن كتاب نزد نوه او حسن نراقى
تهرانى در  24صفحه موجود است.
ترجمه تحرير اقليدس ،يك نسخه از آن در مسجد سپهساالر موجود است .رسائل ديگرى هم دارد كه در موضوعات متفرق تأليف
كرده است .مشهورترين تأليف او همان جامع السعادات است ،اين كتاب از آثار جاويدان در علم اخالق است.
امتياز اين كتاب ازآنجهت است كه از روح ايمان او سرچشمه گرفته است و چه بسا همين جنبه بر روحيه علمى او در اين كتاب
مىچربد و مكنونات قلبى او در اخالق در اين كتاب به خوبى نمايان است .امتياز ديگر اين تأليف كه بر خوانندگان كتاب نيز
پوشيده نمىماند عالقه مؤلف به قرآن و خاندان رسالت است كه در بيشتر فصول و ابواب آن به خوبى واضح است .اين كتاب از
لحاظ فلسفى و علمى چندان تفاوتى با كتابهاى ديگر كه در اين موضوع نوشته شده است ،جز در حسن نظم و ترتيب ،ندارد و با
آنكه روح اشراق بر بيشتر مطالب اين كتاب پرتوافكن است ،در عين حال مىبينيم كه مستقيم و يا غير مستقيم بر افكار متصوفه
حمله مىكند و به اخالق فاضلهاى كه مبتنى بر روح اسالمى است و در قرآن كريم و احاديث رسول اكرم و اهل بيت او آمده
است ،دعوت مىكند .و ازاينجهت با روش احياء العلوم كه در درجه اول مبتنى بر مبانى متصوفه ،كه نمونه اعلى در نظر مؤلف
بود اختالف دارد.
روش و اسلوب علمى او در علم اخالق ،روىهمرفته بر پايه مراعات حد وسط و اجتناب از افراط و تفريط استوار است ،همان
نظريهاى كه مسلمانان از يونانيان به ارث بردهاند و در نصوص اسالمى مطالبى مؤيد آن يافتهاند و همان نظريههايى است كه ابن
سينا در رساله اخالق خود و ابن مسكويه در كتب اخالقى خويش ،آن را پذيرفته و به كار بردهاند.
بههرحال جامع السعادات نراقى ،از كتابهاى با ارزش در علم اخالق است و مؤلف آن مىكوشد تا راه وصول انسان را به سعادتى
كه شقاوت و بدبختى را در آن راهى
فالسفه شيعه ،متن ،ص514 :
نيست ،هموار سازد.
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 - 1028براى شرح حال نراقى از مقدمه عالمه شيخ محمد رضا مظفر بر كتاب جامع السعادات و همچنين روضات الجنات استفاده شد.

وى كه معروف به كاشى حلى است (چون در كا شان والدت و در شهر حله نشو و نما يافت) و باالخره در نجف به سال 775
هجرى 1029و به قولى در سال  777هجرى 1030درگذشت .از برجستگان در علم كالم و حكمت و فقه در قرن هشتم هجرى و از
معاصران عالمه حلى و قطب رازى بود .صاحب رياض العلماء او را چنين ستوده است:
ّللا در كتاب خود مجالس المؤمنين
«او از اجله متكلمان اصحاب ما و از بزرگان فقهاى ايشان بود» و به طورى كه قاضى نور ه
گفته است ،نصير الدهين كاشى معروف به دقت طبع و تيزفهمى بود چنانكه بر حكماى عصر و فقهاى دهر خود برترى داشت و
در حله و بغداد مشغول افاده علوم دينى و معارف يقينى بود .شهيد عاملى او را اينگونه توصيف نموده است« :امام عالمه محقق
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استاد فاضالن».
از وضع زندگى او اطالعى نداريم و افكار و انديشههاى او بر ما مجهول است ،ولى آنچه را كه مىتوان فهميد اين است كه او
چندان اطمينان به اين مطلب نداشت كه فلسفه انسان را به حقيقت مطلوب مىرساند ،زيرا سيد حيدر بن على آملى در كتاب خود
منبع االنوار چنين آورده است كه« :از دانشمند عامل و حكيم فاضل نصير الدهين كاشى شنيدم كه گفت:
آنچه در اين هشتاد ساله عمر خود دانستم اين است كه اين عالم ساختهشده يك سازنده است ،با اين حال ايمان و يقين پيرزنان كوفه
از يقين من بيشتر است .پس بر شما باد كه به افكار نيك مشغول باشيد و كار نيك انجام دهيد و از روش و طريقه ائمه معصومين
(ع) دور نشويد ،زيرا هرچه غير از اين باشد در شمار هوا و وسواس و بىفايده و بىثمر است و سرانجام آن حسرت و پشيمانى
است و توفيق از خداى معبود است».
كاشى تأليفاتى دارد و بيشتر تأليفات او به صورت حاشيه و تعليق است از جمله:
فالسفه شيعه ،متن ،ص515 :
حاشيه بر شرح تجريد فاضل اصفهانى در علم كالم ،در اين حاشيه ايرادات و اعتراضات شارح اصفهانى را بر تجريد خواجه
طوسى رد كرده است.
شرح طوالع بيضاوى.
حاشيه شمسيه در منطق ،كه در اين حاشيه بر اصل شمسيه اعتراضاتى وارد آورده و سيد شريف جرجانى در حاشيه خود به رد
اين اعتراضات پرداخته است.
تعليقاتى بر شرح اشارات در حكمت كه اصل آن از ابن سيناست.
ديگر از آثار او رسالهاى است مشتمل بر بيست اعتراض بر تعريف طهارت كه در كتاب قواعد عالمه حلى در فقه آمده است.
كاشى شاگردان مبرزى داشت كه يكى از آنها سيد حيدر بن على عبيدى حسينى آملى .حكيم الهى است كه خود از بزرگان علماى
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باطن و ظاهر و صاحب تأليفات متعدد است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص517 :
ه
هشام بن حكم ابو محمد هشام بن حكم حدود  -113حدود  200ه ق
از مبرزترين متفكران و متكلمان در قرن دوم هجرى و مشهورترين شخصيت شيعى در عصر خود بود كه روح علمى و فكرى
در او تجسم يافته و آراء و نظريات او نماينده بسيارى از مبادى تشيع و تمايالت آنها بهطور صريح بود و در علم كالم و آثار ،از
پايههاى آن بشمار مىآيد .از نزديكان امام صادق (ع) و از شاگردان برجسته و مبرز آن حضرت بود كه معلومات خود را از امام

 - 1029روضات الجنات ،ج  ،3ص 42
 - 1030تأسيس الشيعة ،ص 400
 - 1031سفينة البحار ،ج  ،2ص 593
 - 1032در شرح حال كاشى از كتابهاى زير استفاده شد :روضات ،ص  ،42التأسيس ،ص  ،400الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص  210و سفينة
البحار ،ج  ،2ص 593

گرفته و از جمله كسانى بود كه از تربيت و تعليم آن حضرت استفاده كرده بودند .هشام بن حكم از لحاظ عمق فكرى و قدرت بر
جدل و تيزهوشى بسيار مشهور است.
شهرستانى در كتاب الملل و النحل خود دربارهاش مىگويد« :هشام بن حكم در اصول داراى انديشهاى عميق بود و كسى است كه
هيچوقت نمىتوان از بحثهاى او با معتزله و ايرادهايى كه بر آنان گرفته است ،غافل ماند .اين مرد به قدرى توانا بود كه دشمن را
مغلوب مىساخت و بهانهاى هم به دست دشمن نمىداد».
استاد احمد امين او را چنين توصيف كرده است كه وى بزرگترين شخصيت شيعه در علم كالم بود -مردى بود جدلى كه استداللها
و براهين او قوى بود ،با معتزله مباحثه مىكرد ،آنها هم با او محاجه مىكردند و در كتابهاى ادبى مناظرات بسيارى بهطور
متفرق ،از او نقل شده است كه نشان مىدهد در چه پايه از دانش و هوش و موقعيت و احترام بوده است.
يكى از داليل شخصيت او فرموده امام صادق (ع) درباره اوست كه فرمود« :هشام بن حكم
فالسفه شيعه ،متن ،ص518 :
پرچمدار حق ما و راهبر گفتار ما و كسى است كه راستى و حقانيت را تأييد مىكند و در قبال گفتارهاى باطل دشمنان ما از حق
ما دفاع مىنمايد ،هركس از او و از آثار او پيروى كند از ما پيروى كرده و هركس با او مخالفت كند و سخنان او را منكر شود با
ما دشمنى كرده و منكر ما شده است».
تمام مترجمان احوال او به اتفاق نوشتهاند كه اكثر دارندگان علم فقه و آثار و فلسفه در آن عصر ،از موالى بودند و هشام به قولى
از موالى بنى كنده و به قولى از موالى بنى شيبان بود .گرچه برخى او را عربى اصيل و منصوب به قبيله خزاعه مىدانند.
هشام بن حكم در كوفه به دنيا آمد و در شهر واسط ،شهر حجاج بن يوسف ،بزرگ شد.
اما مدارك و منشأ تربيت علمى و فرهنگى او نشان مىدهد كه در اوايل امر شاگرد ابو شاكر ديضانى صاحب مكتب الحاد در
اسالم بود ،سپس پيرو جهم بن صفوان جبرى شد كه به سال  128هجرى در ترمذ كشته شد ،آنگاه به امام صادق (ع) پيوست و
به مذهب اماميه گرويد.
وى از هر مرحلهاى گذشت مطالبى از آن را در ذهن خود نگهداشت و در حقيقت تهنشينهايى از اين افكار در او باقى ماند زيرا
در افكار او يك نوع تمايل مادى و همچنين يك نوع انگيزه حسى آشكارا ديده مىشود و به او نسبت دادهاند كه گفته است :اعراض
از قبيل رنگها ،طعمها و بوها ،همه اجسامند و گفته است هر جزئى قابل قسمت تا بىنهايت است و اينكه خدا نيز جسم است و
سخنانى ديگر از اين قبيل .اين آراء منسوب به رواقيون از فالسفه يونان است كه در تجسم هر چيز ،حتى اشكال هندسى ،غلو
كردهاند و معتقد بودند كه جزء عمال قابل قسمت تا بىنهايت است ولى ارسطو جزء را بالقوه قابل تقسيم تا بىنهايت مىدانست.
البتهه اين آراء هشام از رواقيون به او رسيده است و در حقيقت انعكاسى از افكار و آراء رواقيون است كه از راه مكتب ديصانيها
كه پيشرو آن ابو شاكر ديصانى بود به هشام راه يافته بود ،چنانكه سايههايى از افكار جهميها در برخى از آراء او ديده مىشود
مثال به او نسبت دادهاند كه گفته است :خداوند پيش از خلق اشياء چيزى نمىدانست و پس از آنكه نمىدانسته عالم شده است و
علم ،صفت خداست ولى به اين كيفيت كه صفت مزبور عين خدا و غير خدا و جزئى هم از آن نيست و علم خدا به اشياء از نوع
علمى است كه نمىتوان آن را حادث و يا قديم خواند.
اين آراء كه به او نسبت دادهاند بعينه همان آراء جهم بن صفوان است.
و اما مرحله فرهنگ اخير او كه شخصيت هشام از اين مرحله سرچشمه مىگيرد و بر آن پايه است ،فرهنگى است كه در مكتب
امام صادق (ع) استفاده كرده و عقل هشام در اين مدرسه به رشد رسيده و افكارش پخته شده است و معلومات و فرهنگ او از
اين مكتب تحصيل شده و تا حد بسيارى در ذهن او نقش بسته است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص519 :
جنبه عقلى هشام بر ساير جنبههاى او رجحان دارد و اين نكته از احاديثى كه از امام صادق و امام كاظم (ع) روايت كرده است و
مربوط به عقايد اسالمى و بيانكننده دقيقترين مسائل دينى است ،معلوم مىشود.

هشام روايات بسيارى از آن امام نقل مىكند كه متضمن مسائلى است كه زنديقها و ملحدان از امام صادق (ع) مىپرسيدند و با او
ّللا ديصانى و عبد الكريم بن ابى
در آن موارد بحث و مجادله مىكردند و امام به آنها جواب مىداد ،مثل ابو شاكر ديصانى و عبد ه
العوجاء و ديگران ...
ولى جهش فكرى هشام تنها از جنبه عقلى نبود ،بلكه به قضاياى ديگر فلسفى نيز تجاوز كرده است كه بيشتر آنها ارتباطى به دين
ندارد.
در عين حال هشام يكى از راويان حديث اهل بيت (ع) است كه وثوق كاملى به او داشتهاند و آنكه فقيه بوده و يكى از راويان فقه
و آثار و اصول است و در هريك از اين موارد تأليفاتى دارد كه در فهرست نام كتابهاى او آمده است و به عالوه هشام خود داراى
مكتب فكرى مخصوص بود و پيروانى دارد كه افكار او را تأييد كرده و در مورد آنها مناظره و بحث داشتند و به همان روش
هشام عمل مىكردند .طريقه مزبور به نام طريقه هشاميه شناخته شده است كه قسمتى از افكار اين طريقه در آراء جمعى از
متكلمان ،مثل ابو الهذيل عالف و جبائيان و ابو الحسين بصرى و ابو اسحاق نظام و غير آنها تأثير كرده است و متون كتب به اين
معنى اشاره مىكند كه نظام معتزلى با هشام بن حكم دوستى محكمى داشت و مطالبى از او گرفت البتهه اتصال و ارتباط با استاد،
اين اثر را خواهد داشت .اين اتصال و ارتباط سايههايى از افكار هشام بر افكار نظام انداخته است كه سايههاى مزبور در مسائل
ذيل به نظر مىرسد:
اول -انكار جزء ال يتجزى و آنكه جزء قابل تقسيم به ما ال نهاية است.
دوم -آنكه اعراض مثل رنگ و طعم و بو ،نيز جسم هستند.
سوم -آنكه طفره ج ايز است ،به اين معنى ممكن است جسمى كه در جايى قرار گرفته است به جاى سوم برود بدون آنكه از جاى
دوم مرور كند.
چهارم -جواز تداخل اجسام ،به اين معنى كه مكان و جاى يكى از دو جسم ،مكان ديگرى باشد.
پنجم -صحيح نيست كه خداوند اطفال را در روز قيامت به آن جهت كه پدرانشان مستحق عذاب هستند عذاب كند و اطفال در
بهشت خواهند بود.
ششم -آنكه علم و كالم (قرآن) صفتى است براى خدا ،آن صفت خدايى است و غير خدا هم نيست و جزء خدا هم نيست و نمىشود
در مورد او گفت حادث است يا قديم.
فالسفه شيعه ،متن ،ص520 :
هفتم -افعال بندگان صفات آنها است ،نه خود آنها و نه جزئى از آنهاست .و آن صفات اعراضى هستند ،نه جسمند و نه چيز ديگر
...
هشتم -آنكه قياس در غير از منصوص العلة جايز نيست و قياس اولويت غير از قياس است.
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نهم -امامت به صورت تعليق نخواهد بود و بايد با نص واضح و صريح و آشكار باشد و رسول (ص) آن را براى على بن ابى
طالب (ع) عنوان كرد.
دهم -اراده خداوند متعال حقيقت وصف او نيست و اگر به او نسبت داده شود ،مقصود اين است كه او ايجادكننده اراده است،
برحسب علم او و اگر گفته شود و به اين عبارت توصيف شود ،كه او مريد نسبت به افعال بندگان است ،معنى اين آنست كه
خداوند به افعال آنها امر مىكند.

 - 1033توضيح آنكه در مواردى كه جواز يا عدم جواز فعلى با دليل و علت بيان شده باشد ،مثل مورد تنقيح مناط مثال گفته شود كه شراب
حرام است به علت آنكه مسكر است ،در اين مورد مىتوان ساير مشروبات الكلى را كه دليل حرمت شراب در آنها نيز هست( سكر و مستى)
با شراب قياس كرد ،يا مثل آنكه در باب اولويت بگوييم:
وقتى كه مىگوييم يكذره خون نجس است پس بيشتر از يكذره آن هم به طريق اولى نجس خواهد بود ،در اين قبيل موارد قياس جايز است،
ولى اصطالحا قياس نيست ،ولى اگر علت فعلى منصوص از طرف شرع نباشد هيچ فعل ديگرى را نمىتوان با آن فعل قياس كرد ،اين قسمت
فقط براى توضيح بيان شد و اين بحث ،بحث مفصلى است كه جاى ورود در آن اينجا نيست و امثال فوق الذكر فقط براى اشاره اجمالى بود و
لو آنكه امثله مخصوص -العلة و اولويت ،مثالهاى ديگرى است .ه -م.

يازدهم -اجماع حجت نيست ،بلكه حجت همان قول معصوم است.
شخصيت هشام بن الحكم ازآنجهت است ،كه در دفاع از اسالم اقداماتى بزرگ انجام داده و در دفاع و نصرت و يارى توحيد و
دفع شبهات مخالفين كوشش بسيار كرده است و مذهب اماميه را بهطور بسيار روشنى تقرير كرده و با فرقههاى ديگر ،خاصه
فرقه معتزله معارضات و مباحثات مفيدى داشته است و بر آنها حمله كرده و آراء آنها را مورد انتقاد قرار داده و با پيشوايان آنها
مناظره كرده است .مىبينيم كه هشام در مناظرات خود با ساير فرقهها و بزرگان فرقههاى غير شيعه ،سربلند و سرفراز بيرون
ّللا بن يزيد اباضى و
آمده است .وى با عمرو بن عبيد و ابو اسحاق نظام و ابو الهذيل عالف و ضرار بن عمرو الضبى و عبد ه
يحيى بن خالد برمكى و متكلم شامى و جاثليق و سليمان بن جرير ،پيشواى زيديه و ديگران ،مناظره كرده و در مناظره خود
پيروز شده است و مناظرات او در مسائل مختلف بوده
فالسفه شيعه ،متن ،ص521 :
است .چنانكه قسمت زيادى از كتابهاى خود را به رد آنها به ويژه رد بر معتزله اختصاص داده است كه سبب شده بر او حمالتى
كنند و حمالت آنها سخت و شديد بوده زيرا او را خارج از اسالم معرفى مىكردند و حتى او را يك بيدين قطعى و بدون شبهه!
خواندند و يكى در حق او گفت:
متخذا امامه هشاما

ما بال من ينتجل االسالما

كسى كه خود را مسلمان مىداند چگونه هشام را راهبر خود مىشناسد؟
استاد احمد امين مىگويد :جاحظ با هشام در مباحثهاى تند وارد شد و در انتقاد از هشام با خشونت و غضب به او حمله كرد و اين
كار را به حمايت از معتزله نمود ،و چون در متكلمان فوقالعاده اثر گذاشته بود ،نمىتوانستند با او مباحثهاى بكنند كه در نتيجه بر
او غالب شوند ،بههمينجهت جماعتى در مقام رد بر او درآمدند ،مثال بشر بن معتمر معتزلى كتابى در رد بر هشام نوشت و از
طرف ديگر بعضى از متكلمان تحت تأثير آراء او رفتند ،حتى در زمانهاى بعد از او ،نيز كسانى مثل ابو عيسى محمد بن هارون
وراق و احمد بن حسين راوندى كه كتاب خود فضيحة المعتزله را نوشت و در آن به آراء معتزله و رجال آنها هجوم سختى برد و
اعتماد او در بسيارى از فصول كتاب خود بر آراء هشام بن حكم بوده است و در نتيجه آن ابو الحسين بن الخياط مجبور شد كتاب
االنتصار خود را در رد بر كتاب فضيحة المعتزله بنويسد و بر راوندى و هشام حمله كند و مطلب به اينجا تمام نشد بلكه جماعتى
وادار شدند هشام بن الحكم را تكفير كنند و او را ملحد و زنديق و غالى بخوانند ،از قبيل ابن الخياط و ابن تيميه و ابو على جبائى
و قاضى عبد الجبار و ابن قتيبه و ديگران ،اينان وادار شدند كه هشام را به هرچه مىتوانستند متهم كنند و با تعصبى شديد به او
حمله كردند و در اطراف او ابر غليظى از اتهامات و شكوك پراكندند و اين نسبتها تا به امروز مانع شده است كه بررسىكنندگان
1034
حقيقت حال او را دريابند.
تأليفات هشام بن الحكم
هشام بن الحكم آثار علمى سودمند بسيارى داشت كه در آنها آن امواج فرهنگى كه در محيط او بود ،موج مىزند .او از روح
دنياى بيداد آن روز كه بر بسيارى از موضوعات آن آگاه و بر تناقضات و اختالفات و ضعف بسيارى از آنها واقف بود ،نتايج
بسيارى
فالسفه شيعه ،متن ،ص522 :
گرفت و از آن مطالب آنچه را كه با فكر و سليقه و تمايل او موافق بود ،پذيرفت.
بههمين جهت او ،همان گونه كه از نام تأليفاتش پيداست ،با بسيارى از عقايد و روشها با تمام مشكالتى كه از لحاظ فكرى و مذهبى
داشتند ،مواجه شد و با كمال شجاعت و مهارت با يكيك آنها مقابله و آنها را رد كرد .لذا كتابهاى رديه او بسيار است .مثال
كتابهايى بر رد زنادقه و بر ثنويان (معتقدان به دو خداوند) و بر هشام جواليقى و بر پيروان طبيعت و بر كسانى كه قايل به
ترجيح امام مفضول بر امام راجح بودند (همان معتزله) و بر هركس كه وصيت رسول اكرم (ص) را انكار كرده بود و بر
معتزله در مورد طلحه و زبير و رد بر شيطان الطاق و رد بر ارسطاطاليس و رد بر معتزله بهطور كلى ،نوشته است .چنانكه

 - 1034ما اين مراتب را به تفصيل در كتاب خود به نام هشام بن الحكم آورده و بسيارى از ابهامات و اتهامات را برطرف ساختهايم.

قسمتى از تأليفات او در باب توحيد و در باب حدوث اشياء و در باب جبر و قدر و معرفت و استطاعت و در مورد حكمين و در
باب امامت و از اين قبيل موضوعات و عناوين است كه در آن زمان مورد جدل و بحث و مناقشه واقع شده است.
مؤلفات او كه شارحان احوال وى يادداشت كردهاند بيشتر از سى جلد ،در موضوعات و جوانب مختلف فرهنگ اسالمى روز
است كه قسمتى از آنها به شرح ذيل است:
كتاب االمامة.
كتاب الدالالت على حدوث االشياء.
الرد على اصحاب االثنين.
كتاب التوحيد.
الرد على اصحاب الطبائع (طبيعيان).
كتاب الجبر و القدر.
كتاب المعرفة.
كتاب االستطاعة.
الرد على ارسطاطاليس.
الرد على الزنادقة.
الرد على المعتزلة.
الرد على شيطان الطاق.
كتاب الحكمين.
كتاب الوصية و الرد على من انكرها.
الميزان (و غيره).
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فالسفه شيعه ،متن ،ص523 :
آراء هشام
در دوره او امواج دو نوع فلسفه ،بر جامعه اسالمى از شرق و غرب مىگذشت و نفوذ مىكرد .يكى از آنها فلسفه سمنى هندى
بود كه از راه خليجفارس و بصره مىوزيد و آراء آنها در قدم عالم و ابطال نظر و استدالل و آنكه هيچ معلومى جز از راه حواس
پنجگانه به انسان نمىرسد و انكار معاد بعد از مرگ و تناسخ 1036و غيره بود .اين آراء در عراق مخصوصا در كوفه پيروان و
اتباعى داشت ،آنها كسانى بودند كه به نام زنديق از آنها نام برده مىشد.
موج دوم ،امواج فلسفى يونانى بود كه ظهورش در فلسفه رواقيون و ارسطو و افالطون و فالسفه ديگر جلوه مىكرد و گمان
مى رود سرايت اين افكار به عربها از راه رواقيون و حرانيان و از راه نسطوريانى بود كه امپراطور زينون در سال 489
ميالدى آنها را تبعيد كرد و مدرسه و مكتب آنها را در رها بست و آنها به طرف ايران آمدند و در ايران آنان را احترام كرده به
آغوش باز پذيرفتند و در شهر گندىشاپور ،تحتالحمايه ايران در آمدند و اين شهر در اثر وجود و فرهنگ آنها رونقى به خود
گرفت و نشاط و حرارتى پيدا كردند و مبلغانى به شهرهاى عربى و غير عربى فرستادند و در كار خود پيشرفت كردند و
 - 1035هشام بن الحكم از همين مؤلف ،ص 110 -109
 - 1036الفرق بين الفرق ،ص 41

نصرانيت به شهرهاى عربى و غير عربى به دست اين فالسفه نفوذ كرد ولى به شكل نسطورى خود ،خاصه در مناطقى كه تحت
نفوذ و سلطه ايران مثل يمن و حضرموت و عراق و جاهاى ديگر بود ،البتهه اين امر مانع آن نبود كه آراء رواقيون هم ،به دست
ديصانيها در عراق نفوذ كند.
هشام بن الحكم ،از لحاظ اين دو موج يا طوفان در زحمت افتاد و مشغول مطالعه و بررسى در آنها شد و آنچه از او نقل كرديم
كافى براى نشان دادن آراء او در اين موضوعات بهطور تفصيل نيست و به همين علت بعضى از آراء او را در موضوعات ذيل
با احتياط و ترديد نقل مىكنيم:
 -1در موضوع جزء -مسئله جوهر فرد يا جزء اليتجزا كه لوسيپ و دموكريت در قرن پنجم قبل از ميالد عنوان كردند،
سروصداى زيادى ايجاد كرد و فالسفه روز مجذوب آن نظريه شدند ،زيرا اين مسئله ،مشكل بزرگى را در مسئله و موضوع
اصل مخلوقات كه ناشى از آن است ،حل مىكرد و در نزد متكلمان اسالم هم عنوان مهمى يافت .بزرگان معتزله و غير آنها ،از
پيروان سنت ،آن را پذيرفتند 1038.عده بسيارى از شيعه هم آن را پسنديدند
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فالسفه شيعه ،متن ،ص524 :
و به آن متمايل شدند و قبول كردند.
مفيد عليهالرحمه گفته است :هيچ واحدى در خود قابل تقسيم نيست و تمام اهل توحيد اين عقيده را دارند ،مگر عده كمى از معتزله
1039
و ملحدان كه با اين نظر مخالفند.
فالسفه قديم كه به طرف فكر جوهر رفتهاند .اينطور مىگويند و معتقدند كه ماده مركب از جوهرهايى است در نهايت كوچكى كه
از حركتى ذاتى كه در خود آنها هست بهرهور و مستفيدند و اين جواهر ،ازلى و ابدى هستند 1040و عدد آنها هيچگاه كم و زياد
نمىشود و از ازل تا ابد به همان حال هستند كه بودهاند و آنها ازاينجهت باقى و جاويدند و تغيير و تحول در آنها به علت انضمام
بعضى از آنها به بعضى ديگر و جدا شدن بعضى از بعضى ديگر است 1041.و مقصودشان اين است ،كه آنها قديمند و حادث
نيستند و بسيارى از فالسفه اسالم هم از آنها پيروى كردند و چه بسا ديدهايم كه تمام خصايص ماده را از جوهر خود سلب هم
كردهاند ،جوهر خود به نظر جمعى داراى ابعاد و حركت و سكونى نيست و با تمام اين مطالب ،متكلمان اسالم از اين نظريه
پايهاى براى آراء خود در خلقت عالم به وجود آورده و گفتهاند :خداوند در اول بال اول اجزائى كه قابل تجزيه نبودند خلق فرمود
كه همه از هم جدا و منفرد بودند ،شايد مبناى اين نظر را اين آيه شريفه دانستند كه مىفرمايد:
ض ائْتِيا َ
ِي د ٌ
ط ْوعا ً أ َ ْو ك َْرها ً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ .
ُخان فَقا َل لَها َو ل ِْأل َ ْر ِ
ث ُ ام ا ْست َوى إِلَى الساماءِ َو ه َ
سپس توجه خود را به آسمان كه دود بود معطوف داشت و به آسمان و به زمين فرمود به ميل يا به اكراه اطاعت كنند ،آسمان و
1042
زمين گفتند مطيع آمدهايم.
آنان «دخان» را به ذرات ماده كه قابل تجزيه نيست و مثل دود به نظر مىآيد معنى كردهاند.
خداوند سپس اشياء را از آن ذرات تشكيل داد 1043و مسلمانان اصل اين فكر را از يونانيان گرفتند ،ولى قديم بودن و ازلى بودن آن
را قبول نكردند و متكلمين اسالم اين فكر را با حالت اشتياق و ولع پذيرفتند و هركه را با آن مخالف بود متهم به خروج از دين و
انكار يكى از اصول اسالم مىكردند .ولى هشام بن حكم با نظريه جمهور در مورد نظريه جوهر
فالسفه شيعه ،متن ،ص525 :
فرد مخالف بود و آن را باطل دانست و گفت هر جزئى را كه فرض كنيم ،قابل قسمت به بىنهايت است .و از پيروان تشيع
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ديگرى نيز با او موافق بوده است.

 - 1037كتاب على اطالل المذهب المادى ،ج  ،1ص 41
 - 1038مقاالت االسالميين ،ص 324
 - 1039اوائل المقاالت ،ص 119
 - 1040على اطالل المذهب المادى ،ج  ،1ص 44
 - 1041قصة الفلسفة اليونانية ،ص 70
 - 1042فصلت11 ،؛ براى توضيح مىگوييم كه مقصود اطاعت تكوين است ،يعنى در نتيجه آن با توجه الهى آنچه به نام آسمان و زمين خوانده
مىشود دودى بود كه به امر الهى شد آنچه شد -.م.
 - 1043الفصل ،ج  ،5ص 62 -59

نخستين كسى كه نظريه انقسام جزء را الى غير النهايه عنوان كرد انكساغورس بود كه در حدود قرن پنجم قبل از ميالد
مىزيسته .او گروه اتميستها را كه مىپنداشتند ماده از ذرات تقسيمناپذير مركب شده است مورد انكار قرار داد و تأكيد كرد كه اين
ماده هميشه به بىنهايت تجزيه خواهد شد .و چه بسا كه اين نظريه را به رواقيون هم نسبت دادهاند ،البتهه رأى و عقيده هشام بن
حكم به تفصيل به ما نرسيده ،بلكه بهطور اجمال ،بغدادى و اشعرى و شهرستانى آن را نقل كردهاند .ما هم نمىتوانيم بهطور قاطع
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بگوييم كه مقصود هشام به نحوى كه به رواقيون نسبت مىدهند ،تقسيم جزء بالفعل است ،يا آنگونه كه ارسطو معتقد است،
مقصودش قسمت و انقسام بالقوه است؟ و گاهى نظريه تقسيم جزء الى غير النهايه را به نظام هم نسبت دادهاند ،همچنين گاهى
فعليت انقسام و گاهى انقسام بالقوه را به نظام نيز نسبت دادهاند.
قول به فعليت انقسام جزء الى ما ال نهاية له دليل قابل اطمينان و قوى ندارد ،زيرا اگر جزء معلومى را از جزء مورد نظر جدا
كنيم ،باقى مانده نامتناهى است ،پس مجموع آن دو نيز متناهى است .يا متناهى نيست ،در اين صورت اگر جزء و قسمت جدا شده
را بر آن اضافه كنيم آيا بعد از اضافه آن به همان حال و وضع خود مىماند؟ يا زياد مىشود؟
اگر بگوييم جزء مزبور بعد از اضافه كردن قسمت جداشده از آن ،بر آن زيادتر نمىشود ،اين اظهار وجدانا باطل است ،زيرا
الزمه اين حرف اين است كه جزء به اندازه كل باشد و فساد اين بيان بهطور وضوح معلوم است پس ناچار بايد زيادتر شود.
يعنى از آن مقدار كه با جدا كردن قسمتى از آن بود ،پس از برگرداندن قسمت جدا شده به آن قطعا بزرگتر مىشود و بزرگى آن
هم به همان مقدار است كه بر آن اضافه شده و در اين صورت متناهى است.
ع َددا
اما فعليت انقسام جزء ،اين نظريه با ظواهر ادله قرآن متناقض است ،از قبيل آيه شريفه َو أَحْ صى ُك ال َ
يء َ
ش ْ
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و شمارش كرد هر چيزى را به شمارهاى.
زيرا اگر بگوييم الى غير النهايه قابل قسمت است در آن صورت امكان ندارد كه خدا آن را احصاء كند و علم خدا به هر چيز و
آنكه محيط به اجزاى عالم است ،محال خواهد
فالسفه شيعه ،متن ،ص526 :
بود ،در صورتى كه بيان صريح قرآن است كه
ّللا) بكل شىء محيط (اال انه بكل شىء محيط)
(و ه
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آگاه باش كه او به همه چيز احاطه دارد.
علِي ٌم
ّللاُ بِ ُك هِل َ
َو ا
يء َ
ش ْ
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و خداوند بر هر چيزى داناست.
زيرا اگر آن را بداند علم او متناهى ولى معلوم او غير متناهى مىگردد.
دوم -اعراض ،عرض به بهطورىكه نظام مىگويد چيزى است كه عارض بر چيزى مىشود و به وجود آن چيز پا مىگيرد 1049و
از لحاظ جنسى نه نوع است ،به اين شرح :كم ،كيف ،مضاف ،وضع ،اين ،ملك ،متى ،فعل ،انفعال 1050كه آنها را اعراض نهگانه
مىنامند و هيچيك از اعراض خارج از اين نه عرض نيستند ،اين عرضها با جوهر مقوالت دهگانه را تشكيل مىدهند و اين
اعراض داخل در مقوالت مزبورند ،يعنى مقوالت عشر شامل اعراض هم هست و همه آنها در جسم خواهند بود و در محل،
جوهر جسم است ولى اعراض جسم نيستند .هشام بن الحكم با آنچه در مورد اعراض معروف است ،مخالف بوده ،شهرستانى و
اشعرى و بغدادى و ابن حزم اندلسى به هشام نسبت دادهاند كه گفته است رنگها و طعمها و بوها ،همه اجسامند 1051و نظريات
جديد رأى هشام را در مورد اعراض مذكور ،تأييد كرده است و به عقيده علماى جديد ،نور و طعم و بو و رنگ ،ماده هستند .به
 -- 1044مقاالت االسالميين ،ص  124و قارن الفرق ،صص 323 ،113 ،42
 - 1045ابراهيم بن سيار ،ص 126
 - 1046جن28 ،
 - 1047فصلت54 ،
 - 1048بقره282 ،
 - 1049المقاالت ،ص 369
 - 1050فوائد العقائد ،ص 20 -18
 - 1051الملل ،ص  29و المقاالت ،ص  44 -43و الفرق ،ص  114 -79و الفصل ،ج  5ص 42

اين كيفيت كه نور ذرات بسيار كوچكى است كه از اجسام توخالى و از اجسام شفاف مىگذرد ،همچنين بو ،آنهم ذرات تبخير شده
و اجسام بسيار ريزى است ،همچنين طعم كه آنهم به وسيله ذرات بسيار ريزى است كه منافذ زبان از آن متأثر مىشود .اين رأى
منسوب به رواقيون است كه مىگويند :در عالم وجود غير از ماده چيزى نيست و هر موجودى حتى خدا و روح ،مادهاند و آن را
به سمنيه هند هم نسبت مىدهند .زيرا آنها معتقد به اعراض نيستند و به نظر آنها پذيرفتن آن موجب تناقض مىشود .مىگويند:
قوام و دوام عرض به جسم و موجوديت آن به وسيله جسم ،خود عرض است .و محتاج به جاى ديگرى است كه به آن خودنمايى
كند و اين معنى الى غير النهايه كشش پيدا مىكند و تسلسل الزم مىآيد و به همين علت هورتن مىگويد :اين رأى ،رأى هندوان
1052
سمنيه است كه از راه بصره به عراق رفتهاند.
فالسفه شيعه ،متن ،ص527 :
عقيده هشام اين است كه اعراض شايستگى داللت بر ذات بارى تعالى ندارند ،زيرا قسمتى از آنها از طريق استدالل وجود بارى
را اثبات مىكنند ،در صورتى كه داليل اثبات بارى تعالى بايد وجودشان ضرورى باشد 1053و مقصود هشام اين است كه دليل بر
خالق حتما بايد ضرورى و واجب باشد و محتاج به دليل ديگرى نباشد و اگر بود ضرورى نبود و نمىتوان بر چنين دليل غير
ضرورى در اثبات بارى تعالى اعتماد كرد ،بهطور كلى اين نظر صحيح و پذيرفته است ،ولى الزمهاش آن نيست كه استدالل به
خودى خود و بهطور مستقيم ضرورى باشد ،بلكه اگر به ضرورى منتهى شد كافى است ،زيرا ضرورى با واسطه است و
اعراض ،بدون شك بعضى از آنها با حواس ظاهره درك مىشوند ،در اين صورت ثبوت آنها ضرورى است ،مثل طعم و بو و
امثال آنها و آنچه از آنها كه درك نمىشوند ،ناچار ثبوت آنها محتاج به يك چيز ديگرى است ،آن چيز يا وجدان يا تجزيه و يا شبيه
به آنهاست.
هشام فوطى معتزلى در اين رأى با هشام بن الحكم موافقت داشته و گفته است :عرضها داللت بر آن ندارند كه او خالق است و
براى داللت صالحيت و شايستگى ندارند و اجسامند كه داللت دارند.
سوم -طفره است ،حقيقت اين است كه نظر قابل قسمت بودن اجزاء به ما ال نهايه ،سروصداى بزرگى در بين متكلمان ايجاد كرده
و با انتقاد شديد روبرو شد ،چه از لحاظ مخالفت اين نظر با قرآن و چه از لحاظ آنكه لوازم باطلى به دنبال دارد و نتيجه اين سرو
صدا آن شد كه بين اصحاب و معتقدان اين نظر و بين ديگران از مخالفان و آنهايى كه قايل به جوهر فرد بنا بر تعبير شايع
هستند ،مناقشات و مباحثات بسيارى درمىگيرد .از بارزترين و برجستهترين افراد قايل به تقسيم جزء الى ما ال نهاية همان هشام
بن حكم و نظام بودهاند و دانستيم كه نظام اين رأى را از هشام گرفته است و صاحبان اين رأى ناچار شدند ،براى خروج از اين
مشكله يعنى مشكله ايرادات ديگران ،نظريه و راه گريزى پيدا كنند و اين نظريه طفره است.
بغدادى مىگويد« :نخستين كسى كه اين نظر را ابراز كرد ،نظام بود ،او مىگويد:
نظام از هشام بن حكم و از ملحدان فالسفه ،اين نظريه را كه «جزء ال يتجزى باطل است» گرفت و پيش از او ديگرى خيال اين
را هم نكرده است 1054،سپس بر مبناى آن قائل به طفره شده كه داليل مثبته ندارد».
و از طرف ديگر مىبينيم اشعرى از هشام عقيده او را به «طفره» حكايت و نقل مىكند و مىگويد« :اصحاب پيروان هشام بن
حكم مىگويند ،جسمى در جايى متمكن است،
فالسفه شيعه ،متن ،ص528 :
ولى دفعة به جاى سوم مىرود ،بدون آنكه به جاى دومى رفته باشد».
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آنچه به ذهن نزديك مىآيد اين است كه نظام اين رأى ،يعنى رأى به طفره را از هشام گرفته آنگونه كه رأى به قسمت و تقسيم
جزء را از او گرفته است .زيرا هشام از حيث سن مقدم بر نظام بوده و نظام با هشام خلطه و آميزش داشته و از او استفاده
مىكرده است ،خاصه آنكه عقيده به طفره از فروع قول به تقسيم جزء است.

 - 1052ابراهيم بن سيار ،ص 118 -115
 - 1053الملل و النحل ،ج  ،1ص 107
 - 1054الفرق ،صص 134 ،113
 - 1055المقاالت ،ص 126

هرطور باشد ،عقيده به طفره نتيجه سختگيرى و فشارى است كه از طرف مخالفين بر هشام و ياران او ،وارد شد .حكايت
كردهاند كه نظام با استاد خود ،ابو الهذيل عالف ،در باب جزء مناظره كرد ،ابو الهذيل مشغول بحث در مسئله ذره و بقله (دانه)
بود و گفت:
اگر هر جزئى از جسم نهايت نداشت ،در آن صورت مورچه اگر روى دانهاى حركت مىكرد هيچگاه به گوشه ديگر دانه
نمىرسيد ،نظام به او گفت :قسمتى از آن را به طفره مىگذشت و در قسمتى هم حركت مىكرد! ابو الهذيل جوابش داد ،آنچه را
كه از آن مىگذشت چگونه مىگذشت؟ 1056مقصودش اين است كه شبهه به حال خود باقى است و طفره هيچ مشكلى را حل
نمىكند زيرا شبهه در همان جزئى كه از آن گذشته ،موجود است.
گمان من اين است كه الزامات و ايراداتى كه از طرف دشمنان مذهب تجزيه بر معتقدان به تجزيه وارد مىشود ،در وقتى صحيح
است كه حركت متحرك با هر جزئى دنبال هم تماس داشته باشد و در غير اين صورت ،نقض مخالفان وارد نمىشود ،ولى
بههرحال (بنا به گفته اهل منطق) در نقض قضيه موجبه كليه ،همان سالبه جزئيه كافى است.
چهارم -مسئله تداخل است ،تداخل يعنى اينكه حيز و محل يك جسم حيز جسم ديگر هم باشد 1057،اين نظر را هم ،از هشام بن حكم
نقل كردهاند .بغدادى مىگويد :هشام قايل به تداخل اجسام ،بعضى در بعض ديگر بوده ،چنانكه نظام هم تداخل دو جسم لطيف را
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در يك جزء ممكن دانسته است.
اين گفتار را كسانى كه معتقد به جسم بودن عرضها مثل رنگ و بو و طعم و چيزهاى ديگر هستند ،ناچارند بگويند ،چنانكه به
هشام و نظام نسبت داده شده است تا از مشكله تداخل بيش از يك جسم در يك حيز و مكان بيرون بيايند .اين نظر برخالف نظر
بيشتر فالسفه و متفكرانى است كه اعراض را جسم نمىدانند و اين رد نقض بر آنها وارد نيست ،زيرا اگر بگوييم عرضها
جسمند ،الزم مىآيد كه دو جسم يا بيشتر ،در يك جا و حيز باهم جمع شوند ،مثل رنگ و طعم و بو ،در اين صورت نظريه تداخل
يكراه حل در اين مشكله
فالسفه شيعه ،متن ،ص529 :
خواهد بود.
بديهى است عقيده و نظريه هشام به امكان تداخل ،نظريهايست كه اضطرار در اثر گفتن آنكه تقسيم اجزاء به ما ال نهايه ممكن
است ،برايش پيش آورده است .پس اگر انتساب اين نظريه به او صحيح باشد ،الزمهاش قائل شدن به كمون خواهد بود يعنى
خداوند متعال تمام مخلوقات را در يكزمان و وقت خلق فرموده ،نهايت آنكه بعضى از آنها را در كمون بعضى ديگر آفريد و
تقدم بعضى بر بعض ديگر از لحاظ بروز و ظهور است كه مقدم و مؤخر از مخفيگاه و جاهاى خود بيرون مىآيند.
اين نظريه بهطور صريح به نظام نسبت داده شده ،ولى دليلى در دست نداريم كه هشام بن حكم نيز اين نظريه را داشته است .لكن
اين گفتار با گفتار تداخل ،در يك زمينه و در يك سطح قرار دارند و مسلم شده است كه هشام در باب كمون و ظهور رأيى دارد و
باز مسلم است كه او و نظام و ابو الهذيل و جمعى ديگر ،در مجلس يحيى بن خالد برمكى بودهاند و در اين مسئله و مسائل ديگر
باهم مباحثه و مناظره داشتهاند ،ولى بهطور تحقيق نمىدانيم كه نظر هشام در آن باب چه بوده است.
پنجم -مسئله حركت است ،هشام بن حكم رأى صريحى در حركت كه صاحبان و مؤلفان مقاالت براى ما نقل كرده باشند ندارد.
فقط جسته جسته مطالبى از او نقل شده كه اندك است و موضوع را روشن نمىكند .هشام حركت را به معناى فعل و عمل دانسته
و سكون را عدم الفعل و از مقوله «اين» مىداند و جمهور و اكثريت فالسفه و متكلمان با اين تفسير مخالفند .آنها حركت را پديده
اول در جاى دوم معنى كردهاند ،چنانكه سكون را حصول در حيز در بيش از يكزمان معنى كردهاند .البتهه تفسير آنها برحسب فهم
و استنباط آنها در آن زمان بوده ،بديهى است مقصود آنها همان حركت انتقالى بوده است .در اين رأى هشام ،يك نوع تطور و
پيشرفت و تغييرى در فهم معناى حركت مىبينيم كه با واقع امر نزديك بوده و همانست كه متفكران معاصر فهميدهاند و حركت را
شدنيهاى دايم پشت سرهم ،در تمام كاينات حتى جمادات البتهه هريك به نسبت خود ،دانستهاند.
در گفتار شاگردش نظام هم ديدهايم كه حركت را مبدأ تغييرى مىداند 1059و قول او با قول هشام كه مىگويد «حركت فعل است»
به هم مىرسد.

 - 1056ذكر المعتزلة و التبصير ،نسخه خطى كتابخانه االزهر ،ص 82
 - 1057مقاالت ،ص 327
 - 1058الفرق ،ص  42و المقاالت ،صص 125 ،103
 - 1059الشافى ،ص 12

ششم -مسئله تجسيم است ،به هشام بن حكم نسبت دادهاند كه گفته است :خداى متعال جسم است .اين انتساب و نسبت به او از بيان
بيشتر مؤلفان «مقاالت و فرق» استنباط مىشود ،بلكه به او نسبت ديگرى هم مىدهند كه گفته است :خالق داراى مساحت و
اعضاء
فالسفه شيعه ،متن ،ص530 :
و ابعاد هم هست.
استاد احمد امين مىگويد :هشام مايل به تجسم بود و اين مطلب را از گفتارهاى او نقل كردهاند و در مقابل جمع ديگرى اين نسبت
را نفى كرده و از اين تهمت كه به او زده شده ،دفاع كردهاند.
يكى از آنها سيد مرتضى است كه مىگويد« :اما حقيقت امر اين است كه گفتهاند او ،يعنى هشام خواسته است به اين جهت متمايل
شود كه خدا جسمى است كه حقيقت اجسام حاضر را داراست و نقل مطالبى كه عليه او ادعا شده ،فقط حرفهايى است كه جاحظ
در ضمن حكايت از نظام اظهار كرده است و آنچه در اين دو گفتار هست ،تهمتى است كه بر او زدهاند و به اظهارات جاحظ در
مورد هشام نمىتوان اعتماد كرد» و پيش از اين بيان نيز گفته است« :بيشتر اصحاب ما مىگويند اظهار هشام در اين باب در
1060
حال معارضه او با معتزله است و در مقام معارضه و مناظره و بحث چنين اظهارى را كرده است».
ابن ابى الحديد مىگويد« :كسانى از شيعه كه در عقيده خود تعصب دارند و در زمان ما هستند ،معتقدند كه هشام قائل به تجسيم
معنوى و حقيقى نبوده و گفته است :او جسمى است به معنايى كه از يونس و از سكاك و ديگران بيان كرديم» 1061.مقصودش از
آنچه از يونس و سكاك نقل كرده اين است كه جمله «جسم ال كاالجسام» جسمى است نه مثل ساير اجسام ،يعنى چيزى است نه
1062
مثل ساير چيزها و اين جمله عربى اول در آن وقت به جاى جمله دوم ،استعمال مىشده است.
شهرستانى نيز گفته اين دسته را تأييد مىكند و مىگويد« :اين هشام بن حكم ،كسى است كه در اصول غور و عمق فراوانى داشته
است و ممكن نيست كه استداللهاى خود را در مقام معارضه با معتزله ،از نظر دور داشته و از آنها غافل باشد .او مردى است
كه دنبال و پشتيبان استداللهاى خود بر ضد معتزله بوده است و كسى نيست كه در مورد خدا به تشبيه قائل شود .هشام كسى است
كه ابو الهذيل عالف را ملزم و مجاب كرده و به او گفت« :تو مىگويى خدا به علم خود عالم است و علم او ذات اوست ،در اين
صورت او را با حادثات شريك دانسته و مىگويى به علم خود عالم است و اين حرف مباين است با گفته «علم او ذات او است»
و او در اين صورت مثل ساير عالمان خواهد بود ،پس چرا نمىگويى جسم است نه مثل ساير اجسام و صورتى است نه مثل ساير
1063
صورتها و قدرى است نه مثل ساير قدرها »...
از طرف ديگر دانستيم كه شاگردان هشام مثل سكاك و على بن منصور و يونس بن
فالسفه شيعه ،متن ،ص531 :
عبد الرحمن و فضل بن شاذان همگى مىگفتند كه او جسمى است نه مثل ساير اجسام ،به اين معنى كه او برخالف عرضى است
كه محال است توهم فعلى از او شود و جسميت را از او نفى كرده و جمله «جسمى است نه مثل ساير اجسام» را ،به جاى جمله
«چيزى است نه مثل ساير چيزها» ،استعمال مىكردند 1064.و عادتا پذيرفته مىشود ،اگر بگوييم شاگرد ،نماينده آراء استاد خود
باشد و ما در عين حال شكى نداريم كه هشام نوعى تمايل به حيات داشت و اين تمايل بر افكار او غلبه مىكرد و آراء او رنگ
آراء رواقيون را نشان مىداد و شايد تحت تأثير آراء آنها از طريق ديصانيه رهاويه ،قرار گرفته بود و براى كسى كه معتقد است
عرضها جسمند و حتى شكلهاى هندسى همجسم هستند ،مشكل نيست بگويد ،خالق جسم است! زيرا اساس اوليه فلسفه رواقيون اين
است كه عالم وجود غير از ماده چيز ديگرى نيست و هر موجودى به نظر آنها ماده است حتى روح و حتى خداى متعال 1065.و
ممكن است تصور كنيم ،اين فكر او از آراء و افكارى است كه قبل از تشيع و قبل از پيروى از امام صادق (ع) داشته است».
به هشام بن حكم آراء و مطالب بسيار ديگرى هم نسبت دادهاند كه صحت انتساب آنها به او ثابت نشده است.

 - 1060الشافى ،ص 12
 - 1061شرح نهج البالغة ،ج  ،1ص 295
 - 1062همان مأخذ
 - 1063الملل و النحل ،ج  ،1ص 295
 - 1064شرح نهج البالغة ،ج  ،1ص 295
 - 1065قصة الفلسفة اليونانية ،ص 286
 - 1066هشام بن حكم تأليف مؤلف كه به تفصيل در آن شرح داده شده است.

1066

همدانى

1067

ابو محمد حسن بن احمد بن يعقوب بن يوسف بن داود همدانى يمانى صنعانى؟ 334 -ه ق

حسن بن احمد همدانى در يمن به دنيا آمد و در همانجا پرورش يافت و در زندان صنعا به سال  334ه ق درگذشت .وى كه به
ابن ابى الحائك معروف است ،از دانشمندانى است كه در فلسفه و رياضيات و طبيعيات و فلك و نجوم همچنين در علوم عرب ،از
ادبيات و شعر و تاريخ گرفته تا نحو و غيره برجستگى داشت.
سيوطى از او چنين تمجيد كرده است:
فالسفه شيعه ،متن ،ص532 :
يگانه عصر خود و برتر از پيشينيان و مبرزتر از علماى پس از خود بود و كسى چون او در يمن زاده نشد كه به آن درجه از
دانش و فهم رسيده باشد و از نظر شعر و زبان و درايت و فكر و احاطه به علوم عرب از قبيل نحو و لغت و شعر و تاريخ و
انساب و سير و مثالب و مناقب گذشتگان به عالوه اطالع بر علوم عجم اعم از نجوم و مساحت و هندسه و فلك همانند
1068
نداشت.
قفطى دربارهاش مىگويد:
اين مرد فاضلترين كسى بود كه در يمن ظهور كرد.

1069

[آثار]
همدانى به سبب تأليف كتاب االكليل در انساب قوم حمير و تاريخ پادشاهان آنها شهرت پيدا كرد و به طورى كه قفطى و ديگران
گفته اند اين كتاب بسيار پرفايده و مشتمل بر ده فن است و در ضمن آن مطالبى قابل توجه در زمينه حساب قرانهاى ستارگان و
اوقات آنها آمده است .همچنين مشتمل است بر مطالبى از علم طبيعى و اصول احكام نجوم و عقايد قدما در باب قدم و حدوث عالم
1070
و اختالف قدما در ادوار و تاريخ گذشته جهان همچنين تناسل انسانها و مدت عمر و سنين آنها.
كتاب اكليل همدانى كتاب با اهميت و قابل توجهى است كه فقط يك قسمت آن موجود است و مولر مستشرق آن را انتشار داده
1071
است .در اين كتاب شرح بناها و ساختمانهاى يمن و آثار پادشاهان را آنطور كه در روزگار او بوده ،آورده است.
همدانى همچنين به واسطه كتاب ديگرش به نام صفة جزيرة العرب معروفيت يافته است و مورخان جديد كه تاريخ عرب پيش از
اسالم را نوشتهاند ،در اين قسمت ،بر اين كتاب اعتماد كردهاند و از جمله جرجى زيدان در كتاب خود العرب قبل االسالم از اين
كتاب استفاده كرده است .همدانى جزيرة العرب را به صورتى كه در دوره و عصر خود او بوده به طورى عالمانه و محققانه
توصيف كرده كه نكتهاى ناگفته نمانده است 1072.اين كتاب در سال  1884ميالدى در ليون چاپ شده است .همدانى در اين كتاب
كاخهاى يمن و سدهاى آن سرزمين ،مخصوصا سد مأرب را آگاهانه توصيف كرده است.
كتاب صفة جزيرة العرب همدانى از مهمترين مداركى است كه جرجى زيدان بر آن اعتماد كرده و در بحث از حميريان و سد
مأرب از همين كتاب استفاده كرده است .همدانى قصر ناعط همچنين مجسمهها و نقاشيهايى را كه در آن ديده است بهطور بسيار
دقيق و جالبى ضمن قصيدهاى به رشته نظم كشيده است و مىگويد:
فالسفه شيعه ،متن ،ص533 :

 - 1067همدان( به فتحها و سكون ميم) نام قبيله اى يمنى است كه سرزمين آنان از شمال محدود به صنعا و از غرب به مأرب و نجران و از
جنوب به صحرا و از شرق به ساحل ابو عريش است.
 - 1068تأسيس الشيعة ،ص  108به نقل از سيوطى.
 - 1069اخبار الحكماء ،ص 113
 - 1070الذريعة ،ج  ،2ص 280
 - 1071العرب قبل االسالم ،جرجى زيدان ،ص 16
 - 1072همان كتاب

و آثارهم فى االرض فليأت ناعطا

فمن كان ذا جهل بايام حمير

1073

خالصهاش اين است:
هركس به روزگار حمير آگاه نيست ،از يادگارهاى آنان بر روى زمين بىخبر است ،پس به قصر ناعط بيايد و ببيند چه ستونهايى
از سنگ مرمر كه از طول نيزه بلندتر است برپاست و چگونه صندليهاى سنگين در اطراف آن چيده شده ،فاصله قطعات سنگ
به قدرى كم است كه آب در آنها نفوذ نمىكند ...
همدانى قصيدهاى در لغت سروده و آن را در يك مجلد بزرگ شرح كرده است.
نام اين قصيده الدامغة است.
1075
بود.

1074

وى زيج مشهورى نيز دارد كه به نام زيج الهمدانى مشهور است و اهل يمن را اعتماد بر آن زيج

همدانى را عالوه بر اينها ،تأليفات متعدد ديگرى است ،از جمله:
كتاب الجوهرتين.

1076

كتاب الحيوان.
كتاب الفرس.
كتاب االيام.
ديوان اشعار ،در شش جلد.
كتاب سرائر الحكمة (مقصودش در اين كتاب بيان كلياتى از هيئت افالك و اندازه حركات ستارگان و توضيح احكام نجوم و بيان
اقسام آن است).
كتاب القوى.
فالسفه شيعه ،متن ،ص534 :
 - 1073متن كامل اشعار چنين است:

يجد عمدا تعلو القنا مرمرية

و كرسى رخام حولها و بالئطا

مالحكها ال ينفذ الماء بينها

و مبهومة مثل القراح خرائطا

على كرف من تحتها و مصانع

لها بسقوف السطح لبس و عابطا

ترى كل تمثال عليها و صورة،

سباعا و وحشا فى الصفاح خالئطا

تجانب ما تنفك تنظر قابضا

الحدى يديه فى الحبال و باسطا

و سرب ظباء قد نهلن لمختف

و غضف ضراء قد تعلقن باسطا

و ذا عقدة بين الجياد مواكبا

و سامى هاد للركاب مواخطا

( از كتاب العرب قبل االسالم جرجى زيدان ،ص .)147
 - 1074دامغه به معناى كوبنده است -.م.
 - 1075اخبار الحكماء ،ص 113
 - 1076تاريخ علم الفلك فى العراق ،ص  231به نقل از مجله اليمامة شمارههاى  2و 3

كتاب اليعسوب كه در چگونگى تيرها و تيراندازى و امور مربوط به آن است.

1077

همدانى پس از آنكه مدتى را در جوار مكه مكرمه گذراند به صعده آمد و در آنجا اقامت گزيد و به هجو شعراى آن سرزمين
پرداخت .پس او را به هجو رسول اكرم (ص) متهم و زندانى كردند.
سيد صدر مىنويسد كه اين عمل را به علت تشيع درباره او روا داشتند .صدر در كتاب التأسيس خود كه در شرح حال پايهگذاران
علوم از شيعه نوشته ،شرح حال او را نيز آورده است .تهرانى نيز او را در عداد مؤلفان شيعه آورده است و مىنويسد كه صدر
در كتاب التكلمه خود نيز از او ياد كرده است 1078.منابع و مداركى كه در دست است نمىتواند روشهاى فكرى او را بر ما روشن
سازد و يا شرح حال او را به صورتى واضح نشان دهد.
قفطى در اخبار الحكماء ،سيوطى در انباء النحاة و حاجى خليفه در كشف الظنون به طورى كه در تأسيس الشيعة بدان اشاره شده
1079
است از او ياد كردهاند .صاحب روضات در صفحه  238آن كتاب ،نامش را «حسين» ضبط كرده است.
فالسفه شيعه ،متن ،ص535 :
مراجع و مدارك كتاب

1080

ابن سينا ،رحيمزاده صفوى ،ترجمه به عربى از على بصرى.
اتقان المقال ،شيخ محمد طه ،نجف.
اخبار العلماء با اخبار الحكماء ،قفطى
اعيان الشيعة ،سيد محسن امين عاملى.
االمام الصادق ملهم الكيمياء ،دكتر يحيى هاشمى.
امل اَلمل ،شيخ حر عاملى.
اوائل المقاالت ،شيخ مفيد.
تاريخ علم الفلك فى العراق ،استاد عباس عزاوى.
تاريخ الفلسفة فى االسالم ،آدام متز ،ترجمه استاد محمد عبد الهادى ابو ريده.
تأسيس الشيعة ،سيد حسن صدر.
تراث العرب العلمى ،استاد قدرى حافظ طوقان.
تسع رسائل فى الطبيعيات ،ابن سينا.
تلبيس ابليس ،ابن جوزى.
تمهيد لتاريخ الفلسفة االسالمية ،شيخ مصطفى عبد الرازق.
ّللا مامقانى.
تنقيح المقال ،شيخ عبد ه

 - 1077اخبار الحكماء ،ص  ،113التأسيس ،ص 108
 - 1078التأسيس ،ص  108و الذريعة ،ج  ،2ص 280
 1079روضات الجنات ،ج  ،1ص  245نيز مراجعه شود.
 - 1080البتهه از مدارك ديگرى نيز استفاده كردهايم كه در پابرگها اشاره شده است.

ّللا جيالنى.
توفيق التطبيق ،على بن فضل ه
الحضارة االسالمية فى القرن الرابع ،آدام متز ،ترجمه ابو ريده.
فالسفه شيعه ،متن ،ص536 :
الخالدون العرب ،استاد قدرى حافظ طوقان.
دراسات عن المورخين العرب ،مارگوليوث ،ترجمه دكتر حسين نصار.
الذريعة الى تصانيف الشيعة ،شيخ آقا بزرگ تهرانى.
رحلة افرنجانى ،افرنجانى.
رسائل الكندى الفلسفية ،تحقيق استاد ابو ريده.
روضات الجنات ،سيد خونسارى.
سفينة البحار ،شيخ عباس قمى.
عبقرية العرب ،دكتر عمر فروخ.
العرفان (مجله) ،عارف الزين (لبنان).
عيون االنباء ،ابن ابى اصيبعه خزرجى.
فرق الشيعة (مقدمه) ،سيد هبة الدهين شهرستانى.
الفصول المختارة ،شيخ مفيد.
الفلسفة االسالمية و مركزها فى التفكير االنسانى ،ريچارد والتر -ترجمه عربى.
الفهرست ،النديم.
القرآن و الفلسفة ،دكتر محمد يوسف موسى.
قصة الحضارة (تاريخ تمدن) ،ويل دورانت ،ترجمه محمد زيدان.
الكنى و االلقاب ،شيخ عباس قمى.
معجم االدباء ،ياقوت حموى.
الملل و النحل ،شهرستانى.
منتهى المقال ،محمد بن اسماعيل معروف به ابو على.
منظومة الفلسفة ،سبزوارى.
ّللا نعمة (مؤلف).
هشام بن الحكم ،شيخ عبد ه
فالسفه شيعه ،متن ،ص537 :

[فهارس]
فهرست كتابها و رسالههايى كه در متن و پابرگها نام برده شده است
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آ
آثار االمام الفاضل المعصوم (ابو بكر رازى320 ،315 :)1082
اَلثار الباقية عن القرون الخالية (بيرونى):
461 ،123 ،121 ،118 -116 ،113
آثار باقيه (صالح زكى)463 ،452 ،391 :
اَلثار العلوية (ارسطو)179 :
آداب العرب و العجم (ابن مسكويه)183 :
آداب المتعلمين (خواجه نصير)303 :
آداب الملوك ،مقالة من ( ...سرخسى)189 :
آراء اعمال المدينة الفاضلة (فارابى)420 ،419 ،408 ،400 :
اَلراء الطبيعية (ابو بكر رازى)329 :
اَلراء و الديانات (حسن نوبختى)271 -269 ،266 :
آئينههايى كه مىسوزانند ،گفتارى از كندى درباره 474 :...
الف
ائو لوجيا (الهيات) ارسطو451 ،413 ،409 ،58 :
االبتهاج فى اثبات اللذة العقلية هّلل تعالى (ابو اسحاق نوبختى)96 ،95 :
االبحاث المفيدة فى تحصيل القصيدة (عالمه حلى)385 :
(*) ابراهيم بن سيار256 ،525 :
االبدال (جابر)237 :
ابطال الباطل (فضل بن روزبهان)382 :
ابطال دعوى كسانى كه ادعاى صنعت كيميا دارند ،در ( ...كندى)475 :

 -)*( 1081در اين كتابنامه نام منابع اصلى با يك ستاره و نام كتابهايى كه در ضمن پابرگها آمده با ستارهاى داخل پرانتز مشخص شده است.
بقيه كتابها كه تنها در متن آمده يا با پابرگها مشترك است ،بدون ستاره درج شده است؛ غير از رسالهها كه به صورت الفبايى آمده است .در
مورد هر كتاب ،اسم اصلى آورده شده و اگر بيانى دارد با عالم ت( )،بعد از اسم كتاب ذكر شده؛ مثال :النفس ،مقالة فى  (...بيرونى) يعنى:
مقالة فى النفس از بيرونى.
 -)**( 1082ابو بكر رازى در اين فهرست ها ،همان محمد زكرياى رازى است.

ابطال القياس (ابو سهل نوبختى)143 :
ابطال القياس ،فى ( ...صرام)42 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص538 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص538
ابطال النجوم (ابن سينا)169 ،
ابعاد الجسم غير ذاتية له ،فى  ...ان (ابن سينا)168 ،
االبعاد و االجرام (غياث الدهين جمشيد390 :)1084
(*) ابن سينا (دكتر اعوانى)202 ،387 ،163 ،162 :
(*) ابن سينا (رحيمزاده صفوى)170 ،116 :
(*) ابو سفيان بن حرب110 :
ابو على بن شهيد بلخى (ابو بكر رازى)328 :
اتفاق آراء سقراط و افالطون ،فى ( ...فارابى):
419 ،408
* اتقان المقال (شيخ محمدطه)432 ،429 ،428 ،271 ،44 ،42 ،
االثبات (ابو بكر رازى)322 ،61 ،
اثبات انوار االلهية (بهائى)357 :
اثبات العقل الفعال (خواجه نصير)303 :
اثبات نبوت (كندى)457 :
اثقال االدوية المركبة (ابو بكر رازى)61 :
االثنى عشرية (خواجه نصير)303 :
االثنين (جابر) :برگردان ابو بكر رازى به شعر330 :
االجتماعات المدينة (فارابى)419 :
االجرام السماوية (ابن سينا)168 :
 1083نعمه ،عبد هللا ،فالسفه شيعه1 ،جلد ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى  -ايران  -تهران ،چاپ 1367 ،1 :ه.ش.
 )*( 1084منظور غياث الدهين جمشيد كاشانى است.

اجوبة ابى اسحاق المؤدب (ابو زيد)137 :
اجوبة ابى على بن محتاج (ابو زيد)137 :
اجوبة ابى الفضل السكرى (ابو زيد)137 :
اجوبة ابى القاسم الكعبى (ابو زيد)136 :
اجوبة اهل الفارس (ابو زيد)136 :
(*) اجوبة المسائل الدينية ،نشريه95 ،56 :
االحتجاج فى امامة على (ع) ابو جعفر كوفى):
106
االحتجاج لعمرو بن عباد و نصرة مذهبه (حسن نوبختى)266 :
االحجار السبعة (جابر)235 ،214 :
احداث الجو ،فى (سرخسى)190 :
االحراق (جابر)237 :
احصاء العلوم (فارابى)420 ،419 ،406 ،399 :
احصاء االيقاع (فارابى)419 :
احكام نجوم (فلكى طوسى)73 :
احياء علوم الدهين (غزالى)513 ،500 :
اخبار الحكماء (يا اخبار العلماء) (قفطى):
،388 ،320 ،317 ،246 ،209 ،197 -195 ،193 ،187 -185 ،173 ،170 ،92 ،91 ،89 ،80 ،74 ،72 ،70 -68
534 -،532 ،476 ،457 ،455 ،453 ،428 ،427 ،425 ،422 ،421 ،406
اخبار الطوال (دينورى)110 ،109 :
اخبار المبيضة و القرامطة (بيرونى)124 :
ّللا مرزبانى)363 :
اخبار المتكلمين (ابو عبد ه
اخبار النبيين (ابو زيد)140 :
اختصار كتاب انالوطيقاى نخستين (سرخسى):
189
اختصار كتاب انالوطيقاى دوم (سرخسى)189 :
اختصار كتاب ايساغوجى فرفوريوس (سرخسى):

188
اختصار كتاب بارترمينياس (سرخسى)189 :
اختصار كتاب بطلميوس (بيرونى)128 :
اختصار كتاب قاطيغورياس (سرخسى)188 :
اختصار كتاب الكون و الفساد (ارسطو) (حسن نوبختى)266 :
االختصاص (جلدكى)226 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص539 :
اختالف االقاويل الستخراج التحاويل (بيرونى)126 :
اختالف االمم (ابو زيد)130 :
اختالف ذوى الفضل فى استخراج العرض و الميل ،مقالة فى ( ...بيرونى)126 :
اختيارات (عمرانى)388 :
اختيارات االيام و حساب االهلة (محمد باقر مجلسى)71 :
اختيارات السير (ابو زيد)135 :
اختيارات المهمات (خواجه نصير)299 :
اختيارات النجوم (خواجه نصير)299 :
اختيارات نجوم (كاشفى)72 :
اخراج ما فى القوة الى الفعل (جابر)243 :
اخطار و تنبيه بر خدعه كيمياگران (كندى):
475
االخالق (ابن مسكويه)180 ،177 :
اخالق (ارسطو)418 ،185 :
اخالق االمم (ابو زيد)138 :
اخالق جاللى (دوانى)248 :
اخالق ناصرى (خواجه نصير)314 ،284 ،283 ،183 :
اخالق النفس ،فى ( ...سرخسى)190 :
اخوان الصفا219 :

ادب الدنيا و الدهين (مسكويه)183 :
ادب السلطان و الرعية (ابو زيد)137 :
االدب فى ظل التشيع (نعمه)2 :
ادب الكاتب (ابن قتيبه)239 :
ادب الكاتب (صولى)139 :
ادب النفس (سرخسى)190 :
االدوية القلبية (ابن سينا)168 :
االدوية المفردة (ابن مسكويه)184 ،77 :
االربع فى مسائل االمامة (فضل بن شادان):
431
اربعين (بهائى)351 ،349 ،278 :
االرثماطيقى (سرخسى)189 ،188 ،79 :
االرثماطيقى و الموسيقى (ابن سينا)168 :
االرجاء (ابو سهل نوبختى)143 :
ارجوزة فى تدبير الصحة فى االصول االربعة (ابن سينا)168 :
االرزاق و اَلجال و االسعار (حسن نوبختى):
266
االرشاد فى احكام النجوم (بيرونى)126 :
االرشاد (عالمه حلى)384 :
االرشاد (مفيد)371 :
ارض االحجار (جابر)237 :
االرقام (بيرونى)128 ،81 :
االركان االربعة (جابر)237 :
اركان الفلسفة بعضها اعلى من بعض ،فى ان ...
(سرخسى) -190 :االستيفاء
االركان من دعائم الدهين (مفيد)372 :

ازيس ،مجله331 ،78 :
االس (جابر)330 ،435 ،232 :
االس جابر (برگردان ابو بكر رازى به شعر):
330
اساس االقتباس (خواجه نصير)303 :
االساس فى الهندسة (غياث الدهين منصور:)1085
393 ،79
االستبصار (شيخ طوسى)511 ،345 :
االستبصار فى النص على االئمة االطهار (كراچكى)99 ،97 :
استتمام (جابر)236 -234 ،225 :
استحالة رؤية القديم تعالى ،فى ( ...ابو سهل نوبختى)144 :
االستحقاق فى االمامة (ميثمى)502 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص540 :
استخراج االدبار فى الرأى بخواص الخط المنحنى فيها (بيرونى)125 ،81 :
استخراج التقويم (خواجه نصير)299 :
استخراج جيب درجة واحدة (غياث الدهين جمشيد)391 :
استخراج قدر االرض برصد انحطاط االفق عن قلل الجبال ،مقالة فى ( ...بيرونى)126 :
االستشهاد باختالف االرصاد (بيرونى)124 :
استطاعة (سكاك)42 :
االستطاعة (فضل بن شادان)431 :
االستطاعة (هشام)522 :
االستطاعة على مذهب هشام بن الحكم (حسن نوبختى)266 :
استعمال اسطرالب كروى ،مقاله در ...
(بيرونى)127 :
استقصاء النظر فى القضاء و القدر (عالمه حلى)386 :

 -)*( 1085منظور غياث الدهين منصور شيرازى است.

استقصاء النظر (بحرانى)449 :
استكاكات حروف (دوانى)248 :
استيعاب الوجوه الممكنة فى صفة االسطرالب (بيرونى)125 :
استيفاء (سرخسى) :-190 :فى ان اركان الفلسفة بعضها اعلى من بعض
االستيفاء االول (جابر)235 ،234 :
االستيفاء فى االمامة (ابو سهل نوبختى)142 :
اسرار اَليات و انوار البينات (مال صدرا):
494
اسرار الحكم (سبزوارى)255 :
االسرار الخفية فى العلوم العقلية (عالمه حلى)385 :
(*) اسرار العباد (سبزوارى)256 :
االسرار فى الكيمياء (ابو بكر رازى)327 ،308 ،74 ،61 :
اسرار الكيمياء (جابر) -240 :سر االسرار اسطرالب (بهايى) و (اصطرالب) (التحفة الحاتمية؛ و مختصر بيست باب خواجه
نصير)356 ،70 :
اسطرالب (اصطرالب) (بيرونى)121 ،66 :
االسطقس االس اول و الثانى (جابر)235 :
(*) اسفار (مال صدرا)504 ،498 -493 ،490 ،489 ،485 ،484 ،482 -480 ،477 ،387 ،256 :
اسماء االشياء (ابو زيد)136 :
ّللا و صفاته (ابو زيد)136 :
اسماء ه
االسماء و الكنى و االلقاب (ابو زيد)136 :
(*) اشارات (ابن سينا)433 ،165 ،161 ،160 ،156 ،145 :
(*) اشارات ابن سينا (با شرح خواجه نصير و فخر رازى)433 ،298 ،297 ،286 -284 :
االشرافى (مفيد)371 :
االشربة (ابن مسكويه)184 ،77 :
اشراق هيكل النور (شرح هياكل النور) (غياث الدهين منصور)392 :
اشفية السموم (كندى)77 :
اشكال التأسيس و التفسير الهى446 :

اصطالح اقليدس (كندى)78 :
االصفى (فيض)501 :
اصالح المنطق (دينورى)109 :
اصول الحكماء السلف (مسكويه)183 :
اصول دين (سبزوارى)255 :
اصول العقائد (فيض) -500 :تشريح العالم
اصول الفقه (مفيد)371 :
االصول فى مذهب آل الرسول (كراچكى):
102
اصول كافى (كلينى) -511 ،497 ،483 ،479 ،345 ،218 ،29 :كافى
اصول الكيميا (جابر)240 ،237 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص541 :
اصول المعارف (فيض)500 :
اصول الملحمة (نجيب الدهين اصفهانى)299 :
اصول الموضوع (خواجه نصير)302 :
االصول و الفروع (خواجه نصير)83 :
االطوال للفرس (بيرونى)127 :
االعتبار و التمييز و االنتصار (حسن نوبختى):
266
االعتصام فى علم الكالم (زين الدهين بياضى)44 :
اعراض الصنعة (جابر)241 ،213 :
االعراض و الجواهر (فضل بن شادان)432 :
اعالم زركلى240 :
اعالم النبوة (ابو حاتم رازى)329 ،318 :
اعمال االصباغ (دبيس)457 :

* اعيان الشيعة (سيد محسن امين)،152 ،144 ،142 ،140 -138 ،128 ،125 ،116 ،111 ،95 ،94 ،91 ،80 ،44 :
،269 -266 ،249 ،247 ،245 ،235 ،227 ،223 ،217 ،213 ،208 -206 ،203 ،202 ،197 ،170 ،164 ،156
505 ،498 ،434 ،428 -426 ،373 ،360 ،349 ،341
اغراض اقليدس (كندى)78 :
اغراض فلسفة افالطون و ارسطاطاليس ،فى ...
(فارابى)408 :
(*) اغراض مابعدالطبيعه ارسطو149 :
االغشاش و صناعة الحسبة الكبير (سرخسى):
189
االفصاح (يا :االفصاح و االيضاح) جابر (يا به اقوالى منسوب به ابن عياض مصرى):
237 ،236 ،225
االفصاح فى االمامة (مفيد)372 :
افعل ال تفعل (ابو جعفر كوفى)106 :
افعل لم تفعل (ابو جعفر كوفى)106 :
االفق المبين (ميرداماد)504 :
اقسام الحكمة الرياضى (مسكويه)183 :
اقسام العلوم الفلسفة (ابو زيد)136 ،135 ،130 :
اقليدس327 ،148 :
اقوال المنجمين ،فى ( ...سيد مرتضى)340 :
اكرما ناالوس (خواجه نصير)284 :
االكسير (ابو بكر رازى)61 :
االكليل فى تاريخ اليمن و اذوائها (همدانى):
532 ،69 ،68
اكمال الدهين (ابو زيد)135 :
اكمال الدهين (صدوق)140 ،90 :
الهى (جابر)221 :
(*) الهيات شفا495 ،156 -153 :

الهيات (ابو بكر رازى)318 :
الفاظ سقراط (سرخسى)190 ،188 :
االلفين فى االمامة (عالمه حلى)386 ،51 :
الى الداعى االطروش (ابو بكر رازى)316 :
امارات االقبال و الدولة ،مقالة فى ( ...ابو بكر رازى)329 :
(*) االمالى (سيد مرتضى)341 ،340 ،336 ،334 ،333 ،45 ،40 :
االمالى (مفيد)372 :
االمالى العراقية فى شرح فصول االيالقية (حمصى)275 :
(*) امام الصادق (ابو زهره)242 ،225 ،224 ،210 :
االمام المأموم المحقين (ابو بكر رازى):
320 ،315
االمامة (ابن قبه)91 :
االمامة (ابو جعفر كوفى)106 :
ّللا بن مملك اصفهانى)42 :
االمامة (ابو عبد ه
امامت (جابر)241 :
االمامة (سكاك)42 :
االمامة (على بن منصور)42 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص542 :
االمامة (فضل نوبختى)428 :
االمامة (فضل بن شادان)431 :
االمامة (هشام)522 :
(*) االمان (سيد بن طاوس)316 :
(*) االمتاع و المؤانسة (توحيدى)175 ،174 ،103 :
االمد على االبد (محمد بن يوسف عامرى):
131
* االمل اَلمل (حر عاملى)505 ،504 ،434 ،387 ،358 ،349 ،276 ،273 ،93 ،72 ،70 ،44 ،43 :

انباء النحاة (سيوطى)534 :
(*) انباء الرواة79 :
(*) االنتاج و المؤانسة361 :
(*) االنتصار (ابن الخياط)521 :
انتصار (احمد بن يحيى راوندى)143 :
انتصار فيما انفردت به االمامية (سيد مرتضى):
340
انتفاع المؤمنين بما فى ايدى السالطين (كراچكى)102 :
انتقاد به معتزله (ابو بكر رازى)328 :
االنتقال من القوة الى الفعل (جابر)240 ،216 :
االنثيين (جابر)239 ،232 ،218 :
االنسان (حسن نوبختى)266 :
االنسان و الفرد على ابن الراوندى (ابو سهل نوبختى)143 :
انس الفريد (مسكويه) :-183 :نديم الفريد
انس الكريم (فلكى طوسى)72 :
االنصاف (ابن قبه)91 ،90 :
انفاذ البشر عن القضاء و القدر (سيد مرتضى):
339
انموذج العلوم (دوانى)249 ،247 :
االنوار (دينورى)108 ،73 :
انوار الحكمة (فيض)500 :
انوار الدرر فى ايضاح الحجر (جلدكى):
226
االنوار فى تاريخ االئمة االطهار (ابو سهل نوبختى)143 :
االنوار الملكوت فى شرح الياقوت (عالمه حلى)385 ،95 :
االنيس (كراچكى)102 :

انيس الخاطر (مسكويه)184 :
االوائل (سجزى)332 :
* اوائل المقاالت فى المذاهب المختارات (مفيد)،430 ،373 ،371 -369 ،367 ،200 -198 ،140 ،96 ،95 ،53 ،45 :
524
االوراق (صولى)139 :
االوسط (فضل بن شادان)432 :
اوقات پنجگانه نماز (كيكاووس ديلمى طبرى)70 :
االهليلجه :-50 :توحيد مفضل
االهوية (ابن بازيار)72 :
االيام (همدانى)533 :
االيجاز (جابر)239 :
ايساغوجى148 :
االيضاح (جابر)236 :
ايضاح (مفيد)371 :
ايضاح االدلة على كيفية سمت القبلة (بيرونى):
 :-126دالئل القبلة
ايضاح االشياء فى احوال الرواة (عالمه حلى):
386
ايضاح التلبيس من كالم الرئيس (عالمه حلى):
385 ،383
ايضاح الحساب (شرح خالصة الحساب بهائى) فخر الدهين طريحى355 :
ايضاح السبيل فى علم اوقات الليل
فالسفه شيعه ،متن ،ص543 :
(كراچكى)101 ،70 :
االيضاح عن احكام النكاح (كراچكى)102 :
ايضاح الفوائد (فخر المحققين حلى)384 ،381 :
ايضاح المقاصد من حكمة عين القواعد (عالمه حلى)386 :

االيماضات و التشريفات فى حدوث العالم و قدمه (ميرداماد)505 :
االيمان (فضل بن شادان)432 :
ب
الباء (دينورى)108 :
باب تشريح االفالك (بهائى) از مولوى سهار نقوى356 :
باب الحادى عشر (عالمه حلى)386 :
(*) بحار االنوار (مجلسى)101 ،97 ،93 ،74 -72 :
بحارين االمراض ،فى ( ...كندى)77 :
بحر االصداف (قطب الدهين رازى)434 :
بحر الخضم (بحرانى)449 :
بحر الحساب (بهائى)354 ،84 :
بدائع الحكم (زنوزى تبريزى)493 :
بداية النهاية (حمصى)275 :
البداية و النهاية (ابن كثير)361 :
البدء و التاريخ (ابو زيد)138 :
(*) البدء و التاريخ (مقدسى)319 :
البدء و المثال (ابو زيد)138 ،130 :
براهين سدهانه (سند هند)126 :
برد العجوز ،در بيان ( ...سرخسى)190 ،188 :
برهان االدراك يا نهاية االدراك (شرح تجريد االفالك بهائى) از مال عبد الكاظم356 :
البرهان ارسطو (انالوطيقاى دوم)406 ،402 :
(*) برهان (جابر)226 :
برهان الكفاية (سجزى)331 ،69 :
البروج االثنا عشرية ،القصيدة االمية فى ...
(خواجه نصير)301 :
البرهنة ،مقالة فى ( ...خواجه نصير)83 :

البستان (كراچكى)102 :
بسط الكافية (عالمه حلى)386 :
البشارات فى شرح االشارات (انورى)193 :
البطيخ (ابن مسكويه)184 :
بقاء النفس بعد بوار البدن (خواجه نصير):
303
البلدان الكبير (دينورى)109 :
البلسم (جابر)212 :
البهق (ابن مسكويه)77 :
البهق و المنش و الكلف ،مقالة فى ...
(سرخسى)189 :
البيان ،روزنامه443 :
البيان (جابر)235 :
بيان اصل الضاللة (فضل بن شادان)431 :
بيست باب (خواجه نصير)356 ،299 :
پ
پاسخها (ى حسن نوبختى) به ابو جعفر بن قبه266 :
ت
(*) تاريخ ابن خلكان401 :
تاريخ االسالم السياسى (دكتر حسن ابراهيم حسن)209 :
تاريخ االمم الشرقية (بيرونى)127 :
(*) تاريخ بغداد (خطيب بغدادى)363 -361 ،106 :
(*) تاريخ تمدن ،ويل دورانت (ترجمه)،450 ،312 ،211 ،208 ،128 ،116 ،58 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص544 :
463 ،461 ،451
تاريخ الحكماء (شهرزورى)112 :

(*) تاريخ حالج (ماسينيون فرانسوى)196 :
(*) تاريخ دول االسالم361 :
تاريخ رياضيات (اسميت)111 ،80 :
تاريخ سرجان ملكم284 :
تاريخ سلطان محمود غزنوى و پدرش (بيرونى)127 :
تاريخ شيمى (برتيلو)206 :
تاريخ طبرى192 ،172 :
تاريخ العلماء :-تاريخ الحكماء
* تاريخ علم الفلك فى العراق (عزاوى):
533 ،501 ،447 ،360 ،356 ،354 ،305 ،292 ،289 ،286 ،284 ،80 ،72 ،71
تاريخ فقه جعفرى1 :
تاريخ الفكر العربى (دكتر مظهر)236 ،208 ،206 :
(*) تاريخ الفلسفة االسالمية451 ،160 :
* تاريخ الفلسفة فى االسالم (آدام متز ،ترجمه ابو ريده)،167 ،160 -158 ،128 ،125 ،121 -118 ،116 ،115 ،59 :
،404 -402 ،400 -398 ،396 ،395 ،330 ،324 -322 ،318 ،310 ،309 ،307 ،188 ،186 ،183 -180 ،170
533 ،501 ،476 ،464 ،452 ،421 ،415 ،414 ،411 -409 ،407
تاريخ الهند (بيرونى)124 :
تاسوعات فلوطين409 :
* تأسيس الشيعة (صدر)،197 ،193 ،186 ،184 ،178 ،144 ،142 ،141 ،139 ،106 ،103 ،95 ،94 ،91 ،44 :
534 ،532 ،515 ،514 ،449 ،434 ،432 ،428 ،425 ،421 ،403 ،400 ،377 ،341 ،305 ،285 ،276
تأليف اعداد (كندى)78 :
التأويالت الكبير ،البحث عن ( ...ابو زيد):
137
التبيين و التنقيح فى التحسين و التقبيح (حمصى)275 :
تتمة انواع االعراض من جمع ابى رشيد النيشابورى (سيد مرتضى)340 :
تتمة صوان الحكمة (ظهير الدهين بيهقى):
461 ،125
تثبيت الرسالة (ابو سهل نوبختى)143 ،

تجارب االمم و تعاقب الهمم (ابن مسكويه):
185 ،176
تجريد االعتقاد (خواجه نصير)515 ،382 ،380 ،348 ،298 :
التجريد (جابر)238 :
تجريد الشعاعات و االنوار (بيرونى)124 :
تجريد در حكمت (غياث الدهين منصور)392 :
التجريد فى االصول (نراقى)513 :
تجريد الهندسة (خواجه نصير)299 ،298 :
التجميع (جابر)238 :
تحديد نهايات االماكن لتسطيح مسافات االماكن (بيرونى)126 :
تحرير االشكال (نراقى)79 :
تحرير اقليدس (خواجه نصير)447 ،446 ،299 ،284 ،83 :
تحرير اقليدس ،ترجمه نراقى513 :
تحرير االكر ،از تاذوسيوس (خواجه نصير):
302 ،299
تحرير االيام و الليالى از تاذوسيوس (خواجه نصير)302 :
تحرير ظاهرات الفلك اقليدس (خواجه نصير):
302
تحرير الكرة المتحركة اطولوقس (خواجه
فالسفه شيعه ،متن ،ص545 :
نصير)302 :
تحرير الكالم (خواجه نصير)304 :
تحرير مجسطى (خواجه نصير)300 ،284 :
تحرير المساكن از تاذوسيوس (خواجه نصير)302 :
تحرير المعطيات اقليدس (خواجه نصير):
302 ،300

تحرير المناظر اقليدس (خواجه نصير)302 :
تحفة االشراف (قطب الدهين رازى)432 :
التحفة الحاتمية ( :-اصطرالب بهائى):
356
تحفة الحكيم (محمد حسين اصفهانى)37 :
التحفة الرضوية فى المسائل الدينية (نراقى)513 :
التحفة الشاهية (قطب الدهين شيرازى)299 :
تحفة الطالب فى حل خالصة الحساب بهائى (كاك على)355 :
تحقيق ارادة ( :-مسئلة فى االرادة) (سيد مرتضى)339 :
تحقيق افالطون (جابر)240 :
تحقيق جهة القبلة (بهائى)71 :
تحقيق ما للهند (بيرونى)124 ،118 ،115 :
تحقيق منازل القمر (بيرونى)126 :
التحليل و التقطيع للتعديل ،مقالة فى ...
(بيرونى)126 :
تحويل سنى العالم (ابن بازيار)72 :
تحويل سنى المواليد (ابو جعفر بلخى)331 :
تحويل سنى المواليد (سجزى)69 :
تحويل سنى المواليد (فضل نوبختى)428 :
التدابير (ابو بكر رازى)61 :
التدابير (جابر)235 :
التدبير (على بن منصور)42 :
تدبير االصحاح (كندى)77 :
التذكر (جابر)236 :
تذكره طوسى (خواجه نصير) فى علم الهيئة:
298 ،294 ،69

التذكرة (فيض)500 :
تذكرة الفقهاء (عالمه حلى)384 :
تذكرة النوادر240 :
* تراث العرب العلمى (طوقان)،115 ،112 ،111 ،92 ،89 ،84 -81 ،79 ،78 ،74 ،69 ،68 ،66 ،60 ،59 ،36 :
،349 ،331 ،330 ،327 -325 ،320 ،317 ،305 ،303 ،294 ،285 ،195 ،169 ،165 ،128 ،126 ،123 -،121
476 ،469 ،468 ،463 ،462 ،459 ،458 ،453 ،452 ،423 ،391 ،388 ،360 ،356 ،354
الترتيب (ابو بكر رازى)61 :
ترتيب السعادات (مسكويه)185 :
ترتيب العادات (مسكويه)185 :
تركيب الباجات من االطعمة (مسكويه)184 ،77 :
التركيب الثانى (جابر)236 :
تسطيح االرض و تربيع الدائرة (خواجه نصير)83 :
تسطيح الطول و العرض لمساكن المعمور فى االرض ،مقالة فى ( ...بيرونى)126 :
تسطيح الكرة (بيرونى)128 :
تسطيح الكرة (فزارى ،ابو اسحاق)422 :
تسليك النفس الى حظيرة القدس (عالمه حلى)385 ،380 :
التشبيه و التمثيل (فضل بن ابى سهل)438 :
تشريح االفالك (بهائى)359 ،356 ،355 ،70 :
تشريح الحساب ،شرح خالصة الحساب بهائى (محمد على كرمانى)354 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص546 :
تشريح الحساب ،شرح خالصة الحساب بهائى (نظام الدهين عاملى كاظمى)384 :
تشريح العالم (فيض) :-500 ،70 :اصول العقائد
التشريح فى الطب (جابر)241 ،77 :
تصحيح االعتقاد (شرح عقايد صدوق)369 :
التصحيح فى علم الصنعة (جابر)240 :
التصريح يا التوضيح (شرح تشريح االفالك بهائى) از امام الدهين الهورى356 :
تصفح الكالم ابى سهل الكوفى فى الكوكب المنقضة ،مقالة فى ( ...بيرونى)126 :

تصوف و اخالق ،در ( ...غياث الدهين منصور):
393
التصوف و العرفان (دوانى)248 :
تصوير امر الفجر و الشفق فى جهة الشرق و الغرب عن االفق (بيرونى)126 :
التطبيق الى تحقيق حركة الشمس (بيرونى):
126
التعجب فى االمامة من اغالط العام (كراچكى):
101 ،98 ،97
تعديل المعيار فى تنزيل االفكار (خواجه نصير)303 :
تعديل الميزان (غياث الدهين منصور)393 :
التعلل باصالة الوهم فى نظم اولى الفهم (بيرونى)127 :
التعليقات (فارابى)420 :
تعليقات بر شرح اشارات (نصير كاشانى):
515
تعليقات خواجوئى بر اربعين بهائى278 :
التعليق الصغير (حمصى)275 :
التعليق العراقى الكبير (حمصى):-275 :
المنقذ من التقليد و المرشد الى التوحيد
تعليق فى المنطق (ابن مسكويه)183 :
تعليقه بر ملل و نحل (احمد فهمى)191 :
التعليم الثانى (فارابى)159 :
تعيين البلد من العرض و الطول كليهما ،مقالة فى ( ...بيرونى)126 :
تفريح االدراك فى توضيح تشريح االفالك بهائى (سيد صدر الدهين قزوينى)356 :
تفسير آيات قرآن (دوانى)248 :
التفسير االلهى (اردبيلى)446 :
(*) تفسير تبيان (شيخ طوسى)387 ،191 :

تفسير سماع الطبيعى الرسطو (ابن سينا):
169
تفسير سوره توحيد (نورى مازندرانى)387 :
تفسير سوره هل اتى (غياث الدهين منصور):
393
تفسير طبرى298 :
تفسير الفاتحة و الحروف المقطعة فى اوائل السور (ابو زيد)137 :
تفسير قرآن (ابو محمد بن على عبدكى):
42
تفسير القرآن (دينورى)109 :
تفسير قرآن (صرام)42 :
(*) تفسير القرآن (مال صدرا)497 ،485 ،483 :
تفسير القرآن (ميرداماد)505 :
تفسير كبير (نيشابورى)298 :
تفسير مجمع البيان (طبرسى)191 :
تفسير الميزان (طباطبائى)493 :
(*) التفهيم الوائل صناعة التنجيم (بيرونى):
422 ،126 ،81
تقاسيم االقاليم (بيرونى)127 :
تقدمة المعرفة (جابر)241 :
تقريب دايره (كندى)78 :
تقريظ الجاحظ (ابو زيد)130 :
تقسيم دايره (كندى)78 :
تقسيم مربع (كندى)78 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص547 :
تقويم االيمان (ميرداماد)504 :

تقويم الكواكب (مرعشى شهرستانى)71 :
تقويم المحسنين (فيض)501 :
التكليس (جابر)235 ،234 :
تكملة (صدر)534 :
التكملة فى شرح التذكرة (خفرى)298 :
تكميل زيج حبش بالعلل و تهذيب اعمال فى الزلل (بيرونى)126 :
تكميل صناعة التسطيح (بيرونى)126 :
تالقى عوارض زلزله ،مقاله در ( ...بيرونى):
127
* تلبيس ابليس (ابن جوزى)271 -269 :
التلخيص (جابر)238 :
تلخيص تحرير اقليدس (اردبيلى)447 :
ّللا ايالقى):
تلخيص كتاب قانون (سيد عبد ه
152
تلخيص المفتاح (غياث الدهين جمشيد)391 :
* تمهيد لتاريخ الفلسفة االسالمية452 ،451 ،449 ،157 ،129 ،28 :
تمهيد المستقر لتحقيق الممر (بيرونى)126 :
التناسب بين االشعرية و السوفسطائية (عالمه حلى)386 :
تناقض گفتار جاحظ در فضيلة الكالم (ابو بكر رازى)328 :
التنبيه (ابو سهل نوبختى)142 ،140 :
تنبيه الخواطر (ورام)273 :
التنبيه على اغالط ابو الحسن البصرى (كراچكى)101 :
التنبيه على خدع الكيميائيين (كندى)60 :
التنبيه على صناعة التمويه (بيرونى)127 :
التنبيه و االشراف (مسعودى)189 ،188 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص547
تنزيه االنبياء (سيد مرتضى)339 ،338 ،333 ،45 :
تنزيه و ذكر متشابه القرآن (حسن نوبختى):
266
التنفيس المهموم (فيض)501 :
ّللا مامقانى)263 :
تنقيح المقال (شيخ عبد ه
التوحيد (ابو سهل نوبختى)143 :
(*) توحيد (صدوق)362 ،116 ،40 ،29 ،28 ،8 :
توحيد (فيض)500 :
التوحيد (هشام)522 :
التوحيد :-فم المذهب (كندى)464 :
التوحيد الصغير (حسن نوبختى)266 :
ّللا (فضل بن شادان)431 :
التوحيد فى كتب ه
التوحيد الكبير (حسن نوبختى)266 :
توحيد مفضل ( :-االهليلجه)50 :
التوحيد و حدوث العلل (حسن نوبختى):
266
التوحيد و المعرفة (على بن ابى حاتم قزوينى)44 :
التوسط بين ارسطوطاليس و جالينوس (فارابى)419 ،408 :
توضيح التذكرة (نيشابورى)298 :
توضيح جهتى كه برحسب آن مىتوان به احكام نجوم اعتماد كرد (فارابى)418 :
توضيح الحساب (حاشيه بر خالصة الحساب بهائى) ،هروى اصفهانى355 :
توضيح خالصة الحساب بهائى (كاظمى)355 :
توضيح خالصة الحساب بهائى (نجفى حجازى قمى)354 :
التوضيح فى حروب امير المؤمنين (حسن نوبختى)266 :

توضيح المقاصد (بهائى)358 :
التوطئة (فارابى)417 :
* توفيق التطبيق (جيالنى)170 ،157 ،154 ،131 :
(*) تهافت الفالسفة (سيد مرتضى)338 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص548 :
تهذيب (شيخ طوسى)511 ،354 :
تهذيب (عالمه حلى)446 :
تهذيب االخالق (فارابى)421 :
تهذيب االخالق و تطهير االعراق (ابن مسكويه):-184 ،181 ،174 :
طهارة النفس
تهذيب االقوال فى تصحيح العروض و االطوال (بيرونى)126 :
تهذيب البيان (بهائى)356 :
ث
الثمانين (سيد مرتضى)335 :
الثمرة (خواجه نصير)301 :
الثمرة المرضية (فارابى)421 :
ج
جابر و الكيميا (هبة الدهين شهرستانى)223 :
جاروف (جابر)237 ،206 :
جام جمشيد (غياث الدهين جمشيد)390 :
الجامع (دبيس)457 :
الجامع (مسكويه)186 :
جامع االفكار و ناقد النظار (مهدى نراقى):
512
جامع الحاصر ( -حاوى) (ابو بكر رازى):
327

جامع الرواة (خوانسارى) -:مشرق الشموس:
272
جامع السعادات (مهدى نراقى)514 -512 ،500 ،278 :
جامع شاهى (سجزى)232 ،69 :
جامع الشتات فى النوادر و المتفرقات (خواجوئى)278 :
جامع عباس (بهائى)358 ،351 :
الجامع فى االصطرالب (جابر)240 ،218 ،67 :
الجامع فى االمامة (حسن نوبختى)266 :
الجامع فى الحساب فى اليخت و التراب (خواجه نصير)300 ،83 :
الجامع الكبير (ابو بكر رازى) :-حاوى:
327
(*) جامع المقاصد (كركى عاملى)392 ،384 :
جامع الوقائع (دبيران)293 ،280 :
جاويدان خرد (مسكويه) :-الحكمة الخالدة
جبر الحساب (بهائى)356 ،84 :
الجبر و االختيار (خواجه نصير)300 :
الجبر و القدر (هشام)522 :
الجبر و المقابلة (خواجه نصير)83 :
الجبر و المقابلة (دينورى)109 ،79 :
(*) الجدرى و الحصبة (ابو بكر رازى)75 :
الجدل (طوبيقا) (ارسطو)406 :
الجذوات (ميرداماد)505 :
جرمى النيرين ،تأليف اسطرخس ،فى ...
(خواجه نصير)302 :
جزء قابل تقسيم تا بىنهايت است ،در بيان آنكه ( ...سرخسى)188 :
جزء ال يتجزى ،بحثى در ( ...فارابى)417 :

جزء ال يتجزى ،در ( ...كندى)475 :
جزء ال يتجزى ،در ( ...حسن نوبختى)266 :
الجفر (بهائى)357 :
الجفر االسود (جابر)239 :
الجفر الصادق (جابر)240 ،239 :
الجفر النصيرى (خواجه نصير)303 :
جالء االذهان فى تاريخ البتانى (بيرونى):
127
الجلساء و المجالسة (سرخسى)189 :
الجليس (كراچكى)102 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص549 :
الجماهر فى معرفة الجواهر (بيرونى)127 :
الجمع (جابر)235 ،234 :
الجمع بين رأيى افالطون و ارسطو (فارابى):
421 ،408 ،407
جمع الطرق السائرة فى معرفة اوتار الدائرة (بيرونى)125 :
الجمع و التفريق (دينورى)109 ،79 :
الجمع و التوفيق بين رأيى الحكيمين فى حدوث العالم (ميرداماد)505 :
الجمل فى االمامة (اسماعيل نوبختى)142 :
جمهوريت افالطون411 ،408 :
(*) الجمهورية المصرية ،روزنامه236 :
جن و وضع وجودى آنها ،درباره ( ...فارابى):
420
جنات الخلد فى تدبير الحجر (جابر)240 :
جنرال الكتريك ،مجله443 :
الجنة و النار و تفاصيل احكامهما (احسائى):

345
جوابات ابن نباته (مفيد)372 :
جوابات على بن ابى القاسم استرآبادى (ابو سعيد رازى)43 :
جوابات الفيلسوف فى االشرار (مفيد)372 :
جوابات اللطيف من الكالم (مفيد)372 :
جوابات المسائل العويصة (مال صدرا)497 :
جوابات المسائل فى بدو وجود االنسان (مال صدرا)497 :
جوابات مسعود الصوائى (ابو سعيد رازى)43 :
جوابات نقض خمس عشرة مسئلة على البلخى (مفيد)372 :
جواب االبهرى (فيض)500 :
جواب ابى حيان توحيدى (مسكويه):-
رسالة العدل184 :
جواب ثالث مسائل عجيبة (بهائى)357 :
جواب رسالة ابى على بن المنير الزيادى (ابو زيد)137 :
جواب رسالة الحازمية (كراچكى)101 :
جواب سؤال از تحديد طبايع و حركت موجود جسمانى به تجدد امثال (فيض):
500
الجواب فى المسائل الثالث (مسكويه)186 :
جواب كسى كه از فارابى عقيده ارسطو را در مورد «حار» پرسيده بود ،گفتارى در 419 :...
جواب مسائل الشيخ صالح الجزايرى (بهائى):
357
جواب مسائل شيخ محمد ابراهيم (سبزوارى):
255
جواب مسائل قوبليه (احسائى)345 :
جواب المسائل المدنيات (بهائى)357 :
جواب مسئله وجود (فيض)500 :

جواب الملحدة فى قدم العالم من اقوال المنجمين (سيد مرتضى)339 :
جوابهاى ديگر به ابو جعفر بن قبه (حسن نوبختى)267 :
جوابهاى مسائل سهگانه (مال صدرا)496 :
جوامع السياسية ( :-رسالهاى به ابو نصر در سياست) (فارابى)419 :
الجوامع الفقهية (محمد بن باقر)340 :
جواهر پنجگانه (كندى)474 :
جواهر العلم (دينورى)109 :
الجواهر و الفرائض -فرائض (خواجه نصير)303 :
جوهر ،بحثى درباره ( ...فارابى)418 :
الجوهر النضير فى شرح التجريد (عالمه حلى):
385
الجوهرتين (همدانى)533 :
چ
چهل حديث (خواجوئى)277 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص550 :
ح
حاشيه بر اسفار مال صدرا (اسماعيل اصفهانى):
493
حاشيه بر اسفار مال صدرا (زنجانى)493 :
حاشيه بر اسفار مال صدرا (سبزوارى)493 ،256 :
حاشيه بر اسفار مال صدرا (سيد محمد حسين طباطبائى)493 :
حاشيه بر اسفار مال صدرا (مال على مدرس):
493
حاشيه بر اسفار مال صدرا (نورى اصفهانى):
493
حاشيه بر اسفار مال صدرا (نورى مازندرانى):

387
حاشيه بر اشكال التأسيس و تفسير الهى (اردبيلى):
446
حاشيه بر الهيات شفا (غياث الدهين منصور)392 :
حاشيه بر الهيات شفا (حكيم خفرى)376 :
حاشيه بر اوايل كشاف (غياث الدهين منصور):
392
حاشيه بر تجريد (صدر الدهين شيرازى)447 :
حاشيه بر تحرير اقليدس خواجه نصير (اردبيلى):
447 ،446
حاشيه بر تذكره طوسى (كمال الدهين فارسى):
70 ،69
حاشيه بر تذكره در هيئت (خواجه نصير و شيخ بهائى)358 :
حاشيه بر تفسير بيضاوى (بهائى)358 :
حاشيه بر تفسير كشاف (صدر الدهين ابو المعالى شيرازى)193 :
حاشيه بر تهذيب منطق (دوانى)247 :
حاشيه بر حاشيه چغمينى (دوانى)248 :
حاشيه بر حاشيه خفرى بر الهيات (الهيجى):
376
حاشيه بر حاشيه خفرى بر شرح تجريد (تنكابنى)203 :
حاشيه بر شرح تجريد دوانى و صدر الدهين (اردبيلى)446 :
حاشيه بر حاشيه قديم جاللى (محقق خوانسارى):
272
حاشيه بر حكمة االشراق سهروردى (مال صدرا):
497
حاشيه بر حكمة العين (دوانى)247 :

ّللا بن حسين يزدى):
حاشيه در منطق (عبد ه
350 ،34
حاشيه بر رساله بيست باب خواجه نصير (اردبيلى)447 :
حاشيه بر زبده خواجه نصير (بهائى)358 :
(*) حاشيه بر سيوطى (سبزوارى)256 :
حاشيه بر شرح اشارات ابن سينا (محقق خوانسارى)272 :
حاشيه بر شرح اشارات ابن سينا (غياث الدهين منصور)392 :
حاشيه بر اشارات (الهيجى)376 :
حاشيه بر شرح ايجى (اردبيلى)446 :
(*) حاشيه بر شرح تجريد (دوانى)247 ،246 :
حاشيه بر شرح تجريد (دوانى و صدر الدهين)446 :
حاشيه بر شرح تجريد فاضل اصفهانى (نصير -الدهين كاشانى)515 :
حاشيه بر شرح چغمينى (اردبيلى)446 :
حاشيه بر شرح حكمة العين (غياث الدهين منصور)392 :
حاشيه بر شرح حكمة العين (محقق خوانسارى)272 :
حاشيه بر شرح شمسيه (ابو المعالى شيرازى):
193
حاشيه بر شرح شمسيه (اردبيلى)446 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص551 :
حاشيه بر شرح عضدى (دوانى)247 :
حاشيه بر شرح عضدى بر مختصر االصول (بهائى)358 :
حاشيه بر شرح مختصر ابن حاجب (اردبيلى):
446
حاشيه بر شرح مختصر ابن حاجب (محقق خوانسارى)272 :
حاشيه بر شرح مختصر االصول (ابو المعالى شيرازى)193 :
حاشيه بر شرح مطالع (ابو المعالى شيرازى):

193
حاشيه بر شرح مطالع (اردبيلى)446 :
حاشيه بر شرح مطالع (دوانى)247 :
حاشيه بر شرح مواقف (اردبيلى)446 :
حاشيه بر شرح ميبدى (اردبيلى)446 :
حاشيه بر شفاى ابن سينا (تنكابنى)203 :
حاشيه بر شرح (محقق خوانسارى)272 :
حاشيه بر شمسيه (نصير كاشانى)515 :
حاشيه بر شواهد الربوبيه مال صدرا (سبزوارى):
256
حاشيه بر شواهد الربوبية مال صدرا (نورى مازندرانى)387 :
(*) حاشيه بر مبدأ و معاد256 :
حاشيه بر مثنوى (سبزوارى)256 :
حاشيه بر المحاكمات بين شراح االشارات (محقق خوانسارى)272 :
حاشيه بر المحاكمات جرجانى (دوانى)247 :
(*) حاشيه بر مفتاح الغيب (سبزوارى)256 :
حاشيه بر من ال يحضر الفقيه (بهائى)358 :
حاشيه بر نجوم (فارابى)418 :
(*) حاشيه هيدجى بر شرح منظومه سبزوارى:
252
الحاصل (جابر)242 ،214 :
الحاصل و المحصول (ابن سينا)166 :
حاصر صناعة الطب ( :-حاوى) (ابو بكر رازى)326 :
الحاكى و المحكى (ابو سهل نوبختى):
143
الحاوى (ابو بكر رازى) :-326 ،308 ،75 ،74 :حاصر صناعة الطب

الحبل المتين (بهائى)357 :
الحبل المتين (ميرداماد)504 :
الحج فى االمامة (حسن نوبختى)267 :
حجة العالم فى هيئة العالم (كراچكى)101 ،70 :
حجة الكالم (غياث الدهين منصور)393 :
حجتهاى طبيعى مستخرج از كتب ارسطو (حسن نوبختى)266 :
الحجر (ابو بكر رازى)61 :
الحجر (جابر)216 :
حدوث العالم (ابو سهل نوبختى)144 :
حدوث عالم ،گفتگوى ابو بكر رازى و مسعودى در مورد 329 ،316 :...
حدوث القرآن (مفيد)372 :
الحدود (جابر)239 :
حدود الحقائق (سيد مرتضى)339 :
حركت فلسفه دائمى است ،بحثى در باب آنكه ( ...فارابى)418 :
الحركة ،مقالة فى ( ...ميرفندرسكى)507 :
الحركة و انها ليست مرئية بل معلومة ،فى ...
(ابو بكر رازى)328 :
الحروف (جابر)239 :
الحروف (فارابى)421 :
حساب ترتيب ساير الكواكب السبعة (كمال الدهين فارسى)69 :
حساب الدور ،فى ( ...دينورى)108 ،79 :
الحساب و الجبر و المقابلة (ابو العالء بيهقى)79 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص552 :
حساب الهند ،البحث فى ( ...دينورى)108 ،79 :
الحساب الهندى و ابوابه و عمل الجذر و المكعبات باقسامها ،فى ( ...كراچكى) 179 ،101
* الحضارة االسالمية فى القرن الرابع (آدام متز :ترجمه ابو ريده)،197 ،177 ،137 ،136 ،131 ،68 ،58 ،40 ،38 :
365 ،319

حقايق (فيض)500 :
(*) حقايق االيمان (شهيد ثانى)199 :
الحكمة (سبزوارى)256 :
الحكمة (فضل نوبختى)438 :
الحكمة االشراقية (سهروردى)497 :
(*) الحكمة الخالدة (ابن مسكويه) :-186 ،183 ،177 -174 ،172 :جاويدان خرد
الحكمة العرشية (ابن سينا)166 :
الحكمة العرشية (مال صدرا)495 :
حكمة العين (دبيران)293 ،280 :
الحكمة المشرقية (ابن سينا)160 :
الحكمة المصونة (جابر)241 :
حكمين (هشام)522 :
حل الخالصة (خالصة الحساب بهائى) الهل الرئاسة (جزرى قادرى)355 :
حل المرموز فى كيميا (محمد تميمى)226 :
حل المشكالت من كتاب التلويحات (عالمه حلى)385 ،380 :
حل مغالطه جذر اصم (دوانى)248 :
حواشى بر مختلف الشيعة (بهائى)358 :
حواشى تجريد (ابو المعالى شيرازى)193 :
الحواشى على كليات القانون از ابن سينا (خواجه نصير)303 :
(*) حواشى مفتاح الغيب (سبزوارى)256 :
حيرة الفضالء (خفرى)249 :
الحيل (ابو بكر رازى)328 :
الحيوان (ارسطو)179 :
الحيوان (جابر) :-241 :حيات الحيوان
الحيوان (همدانى)533 :
الخارصين يا الخارصينى من المعادن (جابر):

239
* الخالدون العرب421 ،411 ،400 ،399 ،245 ،237 ،235 ،234 ،209 ،205 ،157 :
(*) خاندان نوبختى (عباس اقبال)427 ،425 ،140 :
الخبر الواحد و العمل به ،فى ( ...حسن نوبختى)267 :
الخريدة (اصفهانى)195 ،69 :
خزاين (احمد نراقى)513 :
الخصال فى االمامة (فضل بن شادان)431 :
الخصوص و العموم (ابو سهل نوبختى)143 :
الخضابات المسودة للشعر ،فى ( ...سرخسى):
190
خطابه (ريطوريقا) ،ارسطو406 :
خطبههاى ابن نباته336 ،334 :
خالصة االقوال فى معرفة الرجال (عالمه حلى):
384 ،372 ،90
خالصة الحساب (بهائى)359 ،354 ،350 ،84 :
خالفتنامه (خواجه نصير)304 :
خلسة الملكوت (ميرداماد)503 :
خلق االعمال (دوانى)248 :
خمسة عشر (جابر)236 :
خواص االشياء (ابو بكر رازى)61 :
خواص خط االستواء ،مقالة فى ( ...ابن سينا):
168
خواص اكسير الذهب (جابر)237 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص553 :
خواص الكبير (جابر)240 ،236 ،214 :
الخواطر (ابو سهل نوبختى)143 :

الخواطر (جابر)212 :
حيز و مقدار ،بحثى در ( ...فارابى)418 :
د
(*) دائرةالمعارف فارسى (مصاحب)425 ،424 ،307 ،246 ،215 ،193 ،92 :
دائرةالمعارف لبنانى349 :
دامغة النصارى (كراچكى)100 :
دامغه ،قصيده ( ...همدانى)533 :
الدراسات االدبية ،مجله128 :
* الدراسات عن المورخين العرب (مارگليوث ،ترجمه دكتر حسين نصار)186 ،176 ،171 ،170 ،108 ،58 :
الدراية (شهيد ثانى)273 :
الدر المكنون فى علم القانون (عالمه حلى):
385
الدر المنثور (شيخ على مفيد)449 :
الدر و المرجان فى احاديث الصحاح و الحسان (عالمه حلى)387 :
الدروس (شهيد اول)272 :
درة االخبار284 :
درة التاج فى شعر ابن الحجاج (بديع اسطرالبى)195 :
الدرة المكنونة (جابر)235 :
الدستور (بيرونى)127 :
دستور منجمين (حسين زيدى حسينى)301 :
الدعاوى القلبية (فارابى)420 :
دقايق الحقائق (على بن محمد رازى)44 :
(*) دالئل الصدق (مظفر نجفى)387 ،386 ،382 ،379 ،51 ،46 :
الدالئل فى احكام النجوم (سجزى)332 ،331 ،69 :
الدالئل القبلة :-ايضاح االدلة (بيرونى):
126

الدالئل و المسائل (هبة الدهين شهرستانى):
223
الدالالت على حدوث االنبياء (هشام)522 :
دليل الموحدين (سيد مرتضى)339 :
الدهين فى االصول (ابو منصور صرام)42 :
ديوان اشعار همدانى533 :
ديوان شعر حسين بن حجاج195 :
ديوان شعر (فارسى) سبزوارى)256 :
ديوان شعر سيد مرتضى341 :
ذ
ذات الفرائد (طغرائى)64 :
ذات و جوهر و طبيعت ،گفتارى از امالى فارابى در معناى 418 :...
ذخيرة االيمان (ابن يونس)94 ،93 :
الذخيرة (ابن بسام)332 :
الذخيرة فى الكالم و فى اصول الدهين (سيد مرتضى)339 :
* الذريعة الى تصانيف الشيعة (تهرانى)،95 ،94 ،92 ،89 ،82 ،80 ،79 ،74 -72 ،69 ،65 ،64 ،50 ،37 ،36 ،9 :
،235 ،226 ،223 ،218 ،211 ،210 ،203 ،193 ،184 ،178 ،170 ،155 ،138 ،132 ،128 ،116 ،109 ،103
،338 ،332 -329 ،327 ،318 ،316 ،305 ،287 ،278 ،276 ،273 ،268 ،261 ،255 ،249 ،247 ،241 -،238
،507 ،505 ،502 ،500 ،498 ،497 ،493 ،476 ،460 ،447 ،446 ،428 ،405 ،391 -387 ،360 ،357 ،356
534 ،532 ،512
الذريعة فى اصول الفقه (سيد مرتضى)340 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص554 :
(*) ذكر المعتزلة و التبصر528 :
ر
(*) راح افراح (سبزوارى)256 :
الراحة (جابر بن حيان)239 :
ربوبيت :-409 :ائولوجيا
رتبة الحكيم (مجريطى)237 :

(*) رجال (بو على)373 ،337 ،96 ،43 :
رجال (محدث نيشابورى)344 :
رجال (نجاشى)376 ،373 :
* رحله (زنجانى؟ يا افرنجانى)498 ،298 ،297 :
رحله (كراچكى)103 ،
الرحمة الصغير (جابر)241 ،238 ،233 ،232 ،214 ،209 :
(*) رحيق (سبزوارى)256 :
رد بر ابو القاسم بلخى (ابو بكر رازى)328 :
رد بر اسماعيليان (عبدكى)42 :
رد بر انموذج العلوم دوانى (غياث الدهين منصور)393 :
رد بر حاشيه دوانى بر تهذيب (غياث الدهين منصور)393 :
رد بر حاشيه دوانى بر شمسيه منطق (غياث الدهين منصور)393 :
رد بر رساله زوراء دوانى (غياث الدهين منصور)393 :
رد بر فادرى مسيحى (نورى مازندرانى)387 :
رد بر مسمعى (ابو بكر رازى)328 :
الرد على ابن الراوندى فى ادب الجدل (فارابى)419 :
الرد على ابن عون فى المخلوق (مفيد)372 :
الرد على ابن كالب فى الصفات (مفيد)372 :
الرد على ابى العتاهية (ابو سهل نوبختى) 143
الرد على ابى على جبائى (ابن قبه)91 :
(*) الرد على ابى على جبائى فى رده على المنجمين (حسن نوبختى)267 :
الرد على ابى الهذيل العالف فى ان نعيم اهل الجنة ينقطع (حسن نوبختى)267 :
الرد على ابن يوسف الكندى (ابو بكر رازى):
322
الرد على احمد بن الحسين (فضل بن شادان):
421

الرد على ارسطاطاليس (هشام)522 :
الرد على اصحاب االثنين (هشام)522 :
الرد على اصحاب التعجيز (حسن نوبختى):
267
الرد على اصحاب التناسخ (حسن نوبختى):
267
الرد على اصحاب الحالج (مفيد)372 :
الرد على اصحاب الطبائع (هشام)522 :
الرد على اصحاب المنزلة بين المنزلتين فى الوعيد (حسن نوبختى)267 :
الرد على االصم (فضل بن شادان)421 :
الرد على اهل البدع (على بن ابى حاتم قزوينى)44 :
الرد على اهل التعطيل (فضل بن شادان):
421
الرد على بيان بن ريان (فضل بن شادان):
421
الرد على ثابت بن قرة (حسن نوبختى)267 :
الرد على الثنوية (فضل بن شادان)421 :
الرد على الجاحظ و العثمانية (مفيد)371 :
الرد على جالينوس فيما تأوله من كالم ارسطو (فارابى)419 :
الرد على جالينوس فى المحل االول (سرخسى):
190
الرد على الجبائية (فضل بن شادان)421 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص555 :
الرد على الحسن البصرى فى التفضيل (فضل بن شادان)421 :
الرد على الحشوية (فضل بن شادان)421 :
الرد على الخالدين فى االمامة (مفيد)372 :

الرد على الدوانى و صدر الدهين فى حواشيهما على التجريد (محمد امين استرآبادى):
44
الرد على رصد االصفهانى (دينورى)109 :
الرد على الزنادقة (هشام)522 :
الرد على الزيدية (ابن قبه)91 :
الرد على شيطان الطاق (هشام)522 :
الرد على الطاطرى (ابو سهل نوبختى)142 :
الرد على عبدة االوثان (ابو زيد)136 :
الرد على عيسى بن ابان فى القياس (ابو سهل نوبختى)143 :
الرد على الغالة (ابو سهل نوبختى)143 :
الرد على فرق الشيعة ما عدا االمامية (حسن نوبختى)297 :
الرد على الفالسفة (فضل بن شادان)421 :
الرد على القرامطة (فضل بن شادان)421 :
الرد على المجبرة فى المخلوق و االستطاعة (ابو سهل نوبختى)143 :
الرد على المجسمة (حسن نوبختى)267 :
الرد على محمد بن االزهر (ابو سهل نوبختى):
142
الرد على محمد بن زكريا الطبيب الرازى (ابو حاتم)318 :
الرد على محمد بن كرام (فضل بن شادان):
421
الرد على المرجئة (فضل بن شادان)421 :
الرد على المعتزله (هشام)522 :
الرد على المعتزلة فى امامة المفضول (ابو جعفر كوفى)106 :
الرد على المنجمين (حسن نوبختى)267 :
الرد على من اكثر المغازلة (حسن نوبختى):
267

(*) الرد على من زعم ان الفلك حى ناطق:
264
الرد على المنطق (حسن نوبختى)267 :
الرد على من قال برؤية البارى عز و جل (حسن نوبختى)267 :
الرد على الناسية (فضل بن شادان)
الرد على نقرة االصفهانى (دينورى)109 :
الرد على الواقفة (ابو سهل نوبختى)143 :
الرد على يحيى بن االصفح فى االمامة (حسن نوبختى)267 :
الرد على يحيى بن عدى فى اعتراض دليل الموحد فى حدوث االجسام (سيد مرتضى):
339
الرد على يحيى بن عدى فى مسئلة سماها طبيعة المسلمين (سيد مرتضى)339 :
الرد على يحيى النحوى فيما رد به على ارسطاطاليس (فارابى)419 :
الرد على اليهود (ابو سهل نوبختى)143 :
الرد فى االمامة على الكيال ،فى ( ...ابو بكر رازى)320 :
الرد مع العالية المحمدية (فضل بن شادان):
421
(*) رسائل جابر بن حيان (منتخبات)215 :
رسائل جعفر الصادق (ع)239 :
رسائل الحكمة االشراقية (ابن سينا)167 :
رسائل خواجه طوسى302 :
(*) رسائل فلسفى ابن سينا170 :
* رسائل فلسفى كندى476 ،470 ،469 ،463 ،461 ،459 ،458 ،456 ،454 ،453 ،34 ،32 ،31 :
رسائل فى الحكمة و الطبيعيات (ابن سينا):
166
فالسفه شيعه ،متن ،ص556 :
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رسالة اَلخرين (كراچكى)100 :
رسالة االبانة عن سجود الجرم االقصى (كندى):
468
رساله اتحاد عاقل و معقول (مال صدرا)496 ،37 :
رساله اتحاد وجود و ماهيت (مال صدرا)495 :
رساله اتحاد الوجود و الماهية (هادى تهرانى)37 :
رساله اتصاف الماهية بالوجود (مال صدرا):
490 ،236
رساله اجرام العلوية (ابن سينا)166 :
رسالة االجوبة االسرارية (سبزوارى)255 :
رساله اختيارات (سجزى)332 :
رساله اخالق (ابن سينا)313 :
رسالة اسباب الرعد (ابن سينا)166 :
رسالة استخراج جيب درجة واحدة (غياث الدهين جمشيد)82 :
رسالة االسعار (سجزى)332 :
رسالة االصطرالب (بهايى)71 ،68 :
رسالة االعتقادية (بهائى)357 ،
رسالة االعجاز (هبة الدهين شهرستانى)200 :
رسالة اقسام العلوم العقلية (ابن سينا)166 :
رسالة اكسير العارفين (مال صدرا)496 :
رسالة البتول العذراء (شيخ موسى خراسانى):
65
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رساله بحث با ابن الراوندى (كندى)467 466 :
رساله برء الساعة (ابو بكر رازى)316 :
رساله برحل شبهات (ابو المعالى شيرازى):
193
رسالة بر رد منانيه (كندى)466 :
رسالة بر رواشح السماويه ميرداماد (مال صدرا):
497
رساله به ابن نوابه (سرخسى)190 :
رساله به ابو نصر در سياست (فارابى)419 :
 جوامع السياسيةرسالهاى به مال شمساى گيالنى (مال صدرا)496 :
رساله بيست باب (خواجه نصير)447 ،70 :
رسالة التشخيص (مال صدرا)495 :
رسالة التصور و التصديق (مال صدرا)496 ،495 :
رسالة تفسير سورة االعلى (مال صدرا)482 :
رسالة التولى و التبرى (خواجه نصير)284 :
رسالة التهليلية (دوانى)248 :
رسالة الثانية فى الخطوط المتوازية (خواجه نصير)83 :
رسالة الجوامع السياسية (فارابى):-419 :
رساله به ابو نصر در سياست
رسالة الجوهر الفرد (بهائى)359 ،357 :
رسالة الجهات الست (غياث الدهين منصور):
79
رسالة الجيب و الوتر (غياث الدهين جمشيد):
391 ،82
رسالة الحث على الذكر (ابن سينا)166 :

رساله حدوث (مال صدرا)495 :
رساله حدود (ابن سينا)166 :
رسالة حديث النفش الى حظيرة القدس فى المعارف الخمس (احسائى)345 :
رسالة حشر العوالم (مال صدرا)496 ،482 :
رسالة حقايق الشهاد فى صحة علم الكيميا (ابن سينا) :-169 :فى الكيميا
رسالة حقايق الصنائع (ميرفندرسكى) :-507 :رسالة الصناعية
رسالة حقايق الصنائع (ميرداماد)507 :
رسالة حل ما ال يحل (خواجه نصير)303 :
رسالة حى بن يقطان (ابن سينا)169 ،166 :
حيرة الفضالء (سبزوارى)249 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص557 :
رساله خلق االعمال (مال صدرا)496 :
رساله خواص الجواهر (ابو المعالى شيرازى):
193
رساله در آداب بحث (بحرانى)449 :
رساله در ابطال زمان موهوم (خواجوئى):
278
رساله در اثبات حدوث عالم (تنكابنى)202 :
رساله در اثبات رسل و پيامبران (كندى):
466
رساله در اثبات واجب (دوانى)247 :
رساله در اختالف مناظر (كندى)475 :
رساله در استخراج ابعاد به وسيله ذات الشعبتين (كندى)475 :
رساله در استخراج خط نصف النهار و سمت قبله (كندى)475 :
رساله در استعمال حساب هندى (كندى)475 :
رساله در اسطرالب (سجزى)332 :

رساله در اشتراك معنوى وجود (سبزوارى):
255
رساله در اشكال هندسى (بيرونى)127 :
رساله در اصول دين (مهدى نراقى)513 :
رساله در اغراض كتاب اقليدس (كندى)475 :
رساله در افتراق ملل در توحيد (كندى)467 :
رساله در افعال خدا (دوانى)248 :
رساله در الفاظ سقراط (كندى)451 :
رساله در امامت (به زبان تركى) (اردبيلى):
446
رساله در امامت (خواجوئى)278 :
رساله در انتخاب و اختيار روزها (كندى):
475
رساله در انتهاى جرم عالم (كندى)467 :
رساله در انواع جواهر و اقسام شبهها (كندى):
476
رساله در باب آالت و ادوات رصدخانه مراغه (عرضى)290 :
رساله در باب آنچه بين سقراط و حرانيها گذشته بوده (كندى)451 :
رساله در باب استطاعت و زمان وجود آن (كندى)466 :
رساله درباره جدائى مذهب در توحيد (كندى):
466
رساله درباره فرماندهان سپاه (فارابى)420 :
رساله درباره وحدانيت خدا (كندى)461 :
رساله در بيان آنكه سطح درياها كروى است (كندى)476 :
رساله در بيان حدود اشياء و قواعد و رسوم آنها (كندى)476 :
رساله در بيان علم حروف جفر و انواع بسط و تكسير و معرفت ميزان حروف (احسائى) 345

رساله در بيان ماهيت چيزهايى كه ممكن نيست نهايت نداشته باشند و آنهائى كه گفته مىشود نهايت ندارند (كندى)474 :
رساله در بيان مقاصد ارسطو در هر مقاله از كتاب «حروف» خود (فارابى)421 :
رساله در تثبيت نبوت (كندى)467 :
رساله در تحقق وحدت وجود (تنكابنى)202 :
رساله در تحقيق تصور و تصديق (قطب الدهين رازى)424 :
رساله در تحقيق جهت قبله (بهائى)354 :
رساله در تحقيق جواهر پنجگانه و چهارگانه و ( ...احسائى)345 :
رساله در تعريف علم كالم (دوانى)248 :
رساله در تفضيل امير المؤمنين على (ع) (كراچكى)97 :
رساله در تقسيم مثلث و مربع و عمل آنها (كندى)475 :
رساله در تقسيم دايره به سه قسم (كندى):
فالسفه شيعه ،متن ،ص558 :
475
رساله در توحيد (دوانى)248 :
رساله در توضيح اسباب سعادت كتاب احصاء العلوم (فارابى)419 :
رساله در توضيح كندى به احمد بن محمد خراسانى در تناهى جرم عالم474 :
رساله در توضيح كندى به على بن جهم در وحدانيت خدا و تناهى جرم عالم474 :
رساله در توضيح وحدانيت خدا (كندى)467 :
رساله در جبر و اختيار (خوانسارى)272 :
رساله در جبر و اختيار (سبزوارى)256 :
رساله در جزر و مد (كندى)474 ،470 :
رساله در جواب مسائلى كه از فارابى پرسيدهاند:
421
(*) رساله در جواهر خمسه (كندى)474 -471 :
رساله در جوهرهايى كه جسم نيستند (كندى):
474

رساله در حساب (ديلمى عاملى عينانى)80 :
رساله در حساب (نجيب الدهين مكى عاملى)80 :
رساله در حساب هندى (كندى)78 :
رساله در حصبه و آبله (ابو بكر رازى)327 :
رساله در حيلههاى عددى و علم و اخفاى آنها (كندى)475 :
رساله در خبر مرگ سقراط (كندى)451 :
رساله در خطوط و ضرب با دانه جو (كندى):
475
رساله در خواص حروف (دوانى)248 :
رساله در سبب باريدن باران در بعضى جاها (كندى)474 :
رساله در سبب ناميدن قدما اسطقسات را به اشكال خمسه (كندى)474 :
رساله در سبب يخ و برف و صاعقه و رعد و برق و زمهرير (كندى)474 :
رساله در شرح رباعيات (دوانى)248 :
رساله در شرح فضائل سقراط (كندى)451 :
رساله در شرح گفتگوى بين سقراط و ارسواس (كندى)451 :
رساله در شيمى (جابر)238 :
رساله در صنعت اسطرالب (كندى)475 :
رساله در عروض و قافيه (انورى)193 :
رساله در عقل (فارابى)420 :
رساله در عقل (كندى)474 :
رساله در علت ايجاد مه (كندى)474 :
رساله در علت رنگ الجوردى فضا (كندى):
474
رساله در علل اوضاع نجومى (كندى)475 :
رساله در علم حساب (مهدى نراقى)513 :
رساله در كروى شكل بودن عناصر و جرم اقصى (كندى)474 :

رساله در كميت مضافة (كندى)78 :
رساله در كيفيت سير و سلوك (احسائى)345 :
رساله در ماهيت خواب و خواب ديدن (كندى)474 :
رساله در ماهيت نفس (فارابى)418 :
رساله در مباحث الفاظ (احسائى)345 :
رساله در مقدار و كميت كتابهاى ارسطاطاليس و آنچه از آنها براى تحصيل الزم است (كندى)474 :
رساله در مورد فاعل حق و اول و تام و فاعل ناقص كه فاعليتش مجازى است (كندى):
474
رساله در نسبتهاى زمانى (كندى)476 :
رساله در نفى قطعى الصدور بودن احاديث كتب اربعه (احسائى)345 :
رساله در نفى وجوب مقدمه واجب (خوانسارى):
272
رساله در وحى و الهام (بحرانى)419 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص559 :
رسالة الدستور و دعوة المسلمين الى الحضور (شمس الدهين طيبى)280 :
رساله رد بر بعضى متكلمان (كندى)466 :
رسالة الرصد على بطلميوس (حسن نوبختى):
268
رسالة الرصدية (ابن سينا)168 :
رسالة الزوراء و حاشيه بر آن (نوانى)247 :
رساله زينون420 :
رساله سريان الوجود (مال صدرا)495 ،489 :
رسالة السعادة و الحج العشرة (ابن سينا):
166
رساله سالفة البهية (سليمان بحرانى)447 :
رسالة سلم السماء (غياث الدهين جمشيد)391 :

رساله سيد هانتاس57 :
رسالة السيف البتار فى دفع شبهات الكفار القائلين بان المطر من البخار (كندى):
472
رسالة الشافية عن الشك فى الخطوط المتوازية (خواجه نصير)302 :
رسالة الصناعية (ميرفندرسكى):-507 :
رساله حقايق الصنائع
رسالة الصوفية (كراچكى)102 :
(*) رسالة الطب الروحانى (ابو بكر رازى):
329
رساله طرح الكونين (مال صدرا)496 ،495 ،483 :
رسالة الطير (ابن سينا)166 :
رسالة الطير (غزالى)167 :
رسالة العدل (مسكويه)184 :
(*) رسالة العرشية (ابن سينا)507 ،486 166 ،163 :
(*) رسالة العروس (ابن سينا)163 :
رسالة العشق (ابن سينا)163 :
رسالة العلة القريبة فى الكون و الفساد (فارابى)414 :
رسالة العهد و االخالق (ابن سينا)166 :
رساله عيون الحكمة (ابن سينا)166 :
رسالة الفعل و االنفعال (ابن سينا)166 :
رسالة فى ابطال الزمان الموهوم (ميرداماد):
505
رسالة فى اثبات للفرقة الناجية (خواجه نصير)303 :
رسالة فى استخراج الكسوف و الخسوف (مرعشى شهرستانى)71 :
رسالة فى االصطرالب (خواجه نصير)300 :
رسالة فى االكر (محمد مهدى نراقى)513 :

رسالة فى االلواح المعادية (مال صدرا)497 :
رسالة فى االمامة (خواجه نصير)303 :
رسالة فى ان انوار ساير الكواكب مستفادة من الشمس (بهائى)357 :
رسالة فى انعكاس الشعاع و انعطافه (خواجه نصير)300 :
رسالة فى ان قطر المربع ال يشارك الضلع من غير هندسة (ابو بكر رازى)328 :
رسالة فى انه ال تنال الفلسفة إال بالرياضيات (كندى)469 :
رسالة فى البداء و احكام اللوحين :لوح المحو و االثبات (احسائى)345 :
رسالة فى البديهة الخامسة (خواجه نصير):
303 ،84
رسالة فى بطالن الجبر (عالمه حلى)386 :
رسالة فى بيان حقيقة العقل و الروح و النفس بمراتبها (احسائى)345 :
رسالة فى تحقيق الجهات (غياث الدهين منصور):
393
رسالة فى تحقيق الكليات (قطب الدهين رازى):
424
رسالة فى تحقيق مفهوم الوجود (ميرداماد):
فالسفه شيعه ،متن ،ص560 :
505
رسالة فى تدبير الحجر االعظم (مرعشى شهرستانى)80 :
رسالة فى الجبر و الحساب و المقابلة (خواجه نصير)300 :
رسالة فى الجبر و التفويض (ميرداماد)505 :
رسالة فى جواب ثابت بن قره فيما سئل عنه (سرخسى)189 :
رسالة فى جيب الزاوية (ميرداماد)505 :
رسالة فى حدوث العالم (الهيجى)376 :
رسالة فى حدوث العالم ذاتا و قدمه زمانا (ميرداماد)505 :
رسالة فى حدود االشياء (كندى)460 :

رسالة فى حدود الفلسفة (ابو زيد)136 :
رسالة فى الحركة (ابو طالب اصفهانى)36 :
رسالة فى الحركة الجوهرية (مال صدرا)497 ،491 :
رسالة فى حصر الحق بمقالة االمامية (خواجه نصير)303 :
رسالة فى الحكمة و الطبيعيات (ابن سينا):
166
رسالة فى حل اشكاالت الفلكية فى االرادة الجزافية (مال صدرا)497 :
رسالة فى حل اشكال عطارد و القمر (بهائى):
357
رسالة فى الخالء و المالء (كراچكى)102 :
رسالة فى خلق االعمال (خواجه نصير)303 :
رسالة فى خلق االعمال (عالمه حلى)386 :
رسالة فى خلق االعمال (ميرداماد)505 :
رسالة فى الرد على الغالة (كراچكى)103 :
رسالة فى الزاوية (ابن سينا)169 :
رسالة فى السالكين و طرايف اعتقاد هم (سرخسى)189 :
رسالة فى سجود الجرم االقصى (كندى)460 :
رسالة فى السياسة (فارابى):-421 ،419 :
مقاالت فلسفى قديم
رسالة فى صفات الجواهر و خواص االحجار (خواجه نصير)303 :
رسالة فى الصنعة (احسائى)65 :
رسالة فى الطب (جابر بن حيان)77 :
رسالة فى العالم المثالى (ديلمى الهيجى)45 :
رسالة فى العشق (ابن سينا)169 :
رسالة فى علم الدراية (بهائى)358 :
رسالة فى علم العقود (زين العابدين يزدى):
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رسالة فى علم الصنعة و الفلسفة و اطوارها و احوالها (احسائى)345 :
رسالة فى العلة القريبة الفاعلة للكون و الفساد (كندى)463 :
رسالة فى علة قيام االرض فى حيز (ابن سينا):
169
رسالة فى الفاعل الحق االول (فارابى)414 :
رسالة فى الفلسفة االولى (كندى)470 ،460 ،458 :
رسالة فى فنون العلوم و الصناعات (ميرداماد):
505
رسالة فى القوى الطبيعى (ابن سينا)169 :
رسالة فى الكيفية العمل بالصفيحة (بهائى):
از فخرى موصلى356 :
رسالة فى الكيمياء (ابن سينا):-169 :
رساله حقايق االشهاد فى صحة علم الكيمياء رسالة فى اللذات و اَلالم فى جوهر النفس (مسكويه)186 :
رسالة فى مدح الوراثة (ابو زيد)137 :
رسالة فى مدخل الى االرثماطيق (كندى)78 :
رسالة فى معرفة نصف النهار و احوالها (ابن -سينا)162 :
رسالة فى معرفة نصف النهار (مرعشى
فالسفه شيعه ،متن ،ص561 :
شهرستانى)71 :
رسالة فى معرفة الهالل (مرعشى شهرستانى):
71
رسالة فى معنى االمكان و العلم و المشيئة (احسائى)345 :
رسالة فى منافع البحار و الجبال و االنهار (مسعودى)189 :
رسالة فى المنطق (ميرداماد)505 :
رسالة فى المواريث (بهائى)358 :

رسالة فى النصب الزمانية (كندى)34 :
رسالة فى نسبة اعظم الجبال الى قطر االرض (بهائى)357 ،84 :
رسالة فى النفس (كندى)474 ،473 ،460 :
رسالة فى واجب االعتقاد (عالمه حلى)386 :
رسالة فى وجوب الكيميا و الرد على مبطليها (فارابى)399 :
رسالة فى وصف مذاهب الصابئين (سرخسى):
190
رسالة فى الهيئة الجديدة (مرعشى شهرستانى)71 :
رسالة قانون السلطنة (غياث الدهين منصور):
393
رسالة القدر (ابن سينا)196 :
رسالة القضاء و القدر (مال صدرا)496 :
رسالة قوى النفس (ابن سينا)166 :
رساله كراچكى به پسر خود97 :
رساله المونيوس اسكندرانى409 :
رسالة اللباب فى االصطرالب (مرعشى شهرستانى)71 :
رسالة المحيطية (غياث الدهين جمشيد)391 ،82 :
رسالة المشارق فى اثبات الواجب (غياث الدهين منصور)393 :
رسالة فى المظاهر االلهية فى اسرار العلوم الكمالية (مال صدرا)497 :
رساله معراجنامه (ابن سينا)166 :
رسالة المعينية در هيئت (خواجه نصير)300 ،283 :
رسالة المقنعة (مفيد)372 :
رسالة الموسيقى (ابن سينا)166 :
(*) رساله ناطقه (ابن سينا)166 ،163 :
رسالة النبوة (ابن سينا)166 :
رساله نقض بر ثنويت (كندى)466 :

رساله نقض مسائل ملحدان (كندى)466 :
رساله نور الهداية (دوانى)248 ،246 :
رسالة النيروزية (ابن سينا)166 :
رسالة الواردات القلبية (مال صدرا)496 ،485 :
رساله وحدانيت و تناهى اجرام (كندى):
466
رساله و نامه كندى به احمد بن معتصم در ظهور و پيدا بودن آنكه جرم اقصى اظهار اطاعت از خدا مىكند474 :
رسالة اليونسية فى شرح مقالة التكليفية (ابن يوسف)93 :
(*) رسالة رسل الملوك (ابن الفراء) :-135 :سفيران
رسوم الكتب (ابو زيد)137 :
رصد الغ بيك82 ،73 :
رصد ايلخانى (خواجه نصير)73 :
رصد ابو حنيفه دينورى73 :
الرصد على بطلميوس (حسن نوبختى)73 :
الركن (االركان االربعة) (جابر)237 :
رواشح السماوية (ميرداماد)504 :
* روضات الجنات،176 ،173 ،172 ،170 ،157 ،152 ،148 ،128 ،123 ،115 -112 ،103 ،92 ،79 ،71 ،58 :
،282 -280 ،278 ،276 ،273 ،263 ،249 ،227 ،226 ،186 ،184 ،178
فالسفه شيعه ،متن ،ص562 :
،393 ،387 ،376 ،360 ،351 ،349 ،347 ،346 ،344 ،341 ،330 ،318 ،312 ،309 ،305 ،293 ،292 ،285
534 ،515 ،514 ،511 ،505 ،503 ،501 ،498 ،449 ،447 ،434
روضة التسليم (خواجه نصير)284 :
روضة الشهداء (بيهقى كاشفى)72 :
روضة العابدين و نزهة الزاهدين (كراچكى):
102
روضة القلوب (خواجه نصير)284 :
الروضة (جابر)236 :

الرياض (جابر)237 :
رياض الحكم (كراچكى)102 :
رياض الرضوان (غياث الدهين منصور)393 :
(*) رياض العلماء514 ،424 ،202 ،193 ،94 :
رياضة العقول فى مقدمات االصول (كراچكى):
101
الرياضة ،فى ( ...ابو بكر رازى)328 :
ريحان المجالس و تحفة المؤانس (فلكى طوسى)72 :
ز
الزاهد فى آداب الملوك (كراچكى)102 :
الزايجات (محمد بن عبد العزيز سجزى):
301 ،69
زئبق شرقى (جابر)235 :
زئبق غربى (جابر)235 :
زبدة االدراك فى هيئة االفالك (خواجه نصير):
300
زبدة البيان (ابن يونس)93 :
زبدة فى اصول الفقه (بهائى)357 ،350 :
الزراعة النبطية (ابن وحشيه)215 :
زمان و مكان ،گفتار ابو بكر رازى درباره :...
329
زندگى و جنگ ،گفتار فارابى در مورد 420 :...
زهر الرياض (جابر)238 :
زيج (ابن اعلم) :-89 ،73 :زيج عضدى
زيج (ابن بازيار)72 :
زيج ابو حنيفه109 ،67 :

زيج اصفهان (حسينى اصفهانى)73 :
زيج ايلخانى (خواجه نصير)390 ،300 ،289 ،288 :
زيج خاقانى (غياث الدهين جمشيد)390 ،301 :
زيج زاهى (مختصر زيج شاهى خواجه نصير از :نجم الدهين بن لبودى)301 :
زيج سجزى (عبد الرحمن خازنى)193 :
زيج شاهى (براى ركن الدهين خور شاه اسماعيلى كه مختصرش زيج زاهى است) (خواجه نصير):
301
زيج شاهى (عمدة االيلخانية) (عالء منجم خوارزمى)301 :
زيج شاهى (انورى ابيوردى)193 ،73 :
زيج شاهى (محمد شاه غازى هندى)73 :
زيج عضدى -:89 :زيج ابن اعلم
زيج عالئى (بيرونى)73 :
زيج عالئى (نظام اعرج)73 :
الزيج على سنى العرى (ابراهيم فزارى):
423
زيج اللطيف (جابر بن حيان)242 ،67 :
زيج المحقق السلطانى على اصول الرصد ايلخانى (خواجه وابكتوى)301 :
زيج محمودى (بديع اسطرالبى)195 ،70 :
زيج مسعودى (بيرونى)127 ،73 :
زيج همدانى (همدانى)533 ،68 :
زينة الدهر (ابو المعالى خطيرى)195 ،69 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص563 :
س
السبع الشداد فى فنون من العلوم (ميرداماد):
505
السبعة (جابر)236 :

السبعين (جابر)243 ،240 ،236 :
سدرة المنتهى (راصد)292 :
سدرة المنتهى (ميرداماد)505 :
سرائر الحكمة (همدانى)533 ،68 :
سر االسرار :-االسرار؛ :-سفر االسرار (جابر)236 :
سر االسرار فى الحكمة (زكريا رازى)329 :
سر السرور (بيرونى)127 :
السر فى الحكمة (زكريا رازى)329 :
السر المكتوم (جابر)239 :
السر الوجيز فى تفسير كتاب العزيز (عالمه حلى)387 :
سفر االسرار :-سر االسرار (جابر)236 :
السفير (غياث الدهين منصور)392 ،70 :
(*) سفيران (ترجمه اتابكى):-135 :
رسل الملوك ابن الفراء
* سفينة البحار (شيخ عباس قمى)515 ،514 ،505 ،498 ،434 ،432 ،428 ،423 ،387 ،383 ،379 ،276 ،111 :
سفينة النجاة فى تخطئة البغاة (سعد رازى -نجيب43 :)-
سقوط الغرب (شپنگلر)220 :
سكند يونيون استار ،مجله443 :
سالفة العصر (سيد على خان)471 ،349 ،347 :
(*) سلم الوصول (وزيرى شاگرد ابو زيد):
132 ،130 ،128
السماء و العالم (ارسطو)418 :
سماع طبيعى (ارسطو)420 ،401 :
السموء (جابر)244 ،240 ،77 :
السمير ،مجله443 :
(*) سند هند كبير (محمد فزارى) :-424 ،423 ،126 ،57 :براهين سدهانه السنن فى الفقه (فضل بن شادان)432 :

سوانح سفر (بهائى) به حجاز358 :
سوانح القريحة فى شرح الصفيحه فخرى موصلى (بهائى)356 :
سورة الحمد تنوب عن جميع القرآن ،فى ان ( ...ابو زيد)136 :
سوفسطيقاى ارسطو (سرخسى)190 :
السهل (جابر)238 :
السياسات المدنية ،فى ( ...فارابى) :-421 ،419 :مبادى موجودات
(*) سياسة الخاصة (ابو زيد)135 :
سياسة الخلفاء الراشدين (نعمة)2 :
السياسة السلطانية (مسكويه):-183 :
السياسة الملك
(*) السياسة الصغير (ابو زيد)135 :
السياسة الصغير (سرخسى)189 :
(*) السياسة العامة (ابو زيد)135 :
سياسة الكبير (ابو زيد)135 :
(*) سياسة المختصرة (ابو زيد)135 :
سياسة المدنية (فارابى)419 :
السياسة الملك (مسكويه):-183 :
السياسة السلطانية
السير (مسكويه)186 :
سيرة االنسان (سرخسى)190 :
السيرة الفلسفية (زكريا رازى)329 :
سى فصل در هيئة و معرفة تقويم (خواجه نصير)301 :
ش
(*) الشافى (فيض)530 ،521 ،501 :
الشافى فى االمامة (سيد مرتضى)،51 ،45 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص564 :

341 ،339 ،333
الشافية (غياث الدهين منصور)392 :
الشذور (ابو الحسن ،على)236 :
شرايع االحكام (نجم الدهين حلى)381 :
شرايع االديان (ابو زيد)135 :
شرح آثار العلوية ارسطو (فارابى)418 :
ّللا بن فارسى65 :
شرح ابيات شيخ على بن مجد ه
شرح اثناعشريه شيخ حسن پسر شهيد ثانى (بهائى)358 :
شرح االستبصار (ميرداماد)505 :
شرح االسماء (شرح دعاى جوشن كبير) (سبزوارى)255 :
شرح اشارات ابن سينا ،تعليقاتى بر ( ...نصير -الدهين كاشانى)515 :
شرح اشارات ابن سينا (خواجه نصير)298 ،297 ،286 -284 :
شرح اشارات ابن سينا (سليمان بحرانى)449 :
شرح اشارات ابن سينا (قطب الدهين رازى):
434
شرح اصول كافى (مال صدرا)497 ،483 ،479 :
شرح اقليدس (جابر)242 :
شرح الهيات شفا (مال صدرا)495 :
شرح ايجى ،حاشيه بر ( ...اردبيلى)446 :
شرح البرهان ارسطو (فارابى)417 :
(*) شرح تجريد االعتقاد خواجه نصير (عالمه حلى)446 ،392 ،384 -382 ،380 ،297 ،199 ،51 ،45 :
شرح تجريد االفالك بهائى (برهان االدراك يا نهاية االدراك) (مال عبد الكاظم)356 :
شرح تجريد فاضل اصفهانى515 :
شرح تذكره نصيريه446 :
شرح تشريح االفالك بهائى (بحرينى)355 :
شرح تشريح االفالك بهائى (حصينى خلخالى):

355
شرح تشريح االفالك بهائى (حويزى)355 :
شرح تشريح االفالك بهائى (سيد على طباطبائى):
356
شرح تشريح االفالك بهائى (شرموطى)356 :
شرح تشريح االفالك بهائى (على عليارى تبريزى)356 :
شرح تشريح االفالك بهائى (فضل كاشانى):
355
ّللا شوشترى)355 :
شرح تشريح االفالك بهائى (قاضى نور ه
شرح التهذيب فى االمامة (فلكى طوسى)72 :
شرح تهذيب عالمه حلى (اردبيلى)446 :
شرح الثمره بطلميوس (ابن يوسف)92 :
شرح الثمره (خواجه نصير)92 :
شرح الجبر و المقابلة (عمرانى موصلى)78 :
شرح الجبر و المقابلة حاسب مصرى (عمرانى موصلى)388 :
شرح جمهوريت افالطون (فارابى)408 :
(*) شرح جول (ياجوك) (ميرفندرسكى):
507
شرح چغمينى (بهائى)70 :
شرح چغمينى (شرح بر شرح رومى بر ملخص بهائى)357 :
شرح چغمينى (قاضىزاده رومى)446 ،391 ،82 ،
شرح چهل حديث (بهائى)358 :
شرح حال محمد بن زكريا رازى (نجمآبادى):
320
شرح الحاوى (قطب الدهين رازى)434 :
شرح الخطبة الشقشقية (سيد مرتضى)340 :

شرح خالصة الحساب (بهائى)( :جواد كاظمى):
355
شرح دعاى امير المؤمنين (ع) (خواجوئى):
فالسفه شيعه ،متن ،ص565 :
278
(*) شرح دعاى صباح (سبزوارى)256 :
شرح ديوان ابو تمام (بيرونى)127 :
شرح الرحمه جابر (ابو بكر رازى)320 ،239 :
شرح رساله اثبات واجب صدر الدهين شيرازى (غياث الدهين منصور)392 :
شرح رساله زينون (فارابى)420 :
شرح رساله عرشيه (احسائى)486 :
شرح رسالة العلم بحرينى (خواجه نصير):
303
شرح رساله نصيريه (دوانى)248 :
شرح سرآغاز كتاب اخالق ارسطو (فارابى):
418
شرح سماء و العالم ارسطو (ابو زيد)137 ،68 :
شرح سماء و العالم ارسطو (فارابى)418 :
شرح سماع طبيعى ارسطو (فارابى)420 :
شرح شمسيه (قطب الدهين رازى)446 ،434 ،433 ،381 :
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شرح صحيفه معروف به حدائق الصالحين (بهائى)358 :
شرح صد كلمه از كلمات على «ع» (بحرانى):
448
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شرح طوالع بيضاوى (نصير الدهين كاشانى):
515
شرح طوالع همام ال هدين (دوانى)248 ،246 :
(*) شرح عقايد صدوق يا تصحيح االعتقاد (مفيد)371 ،369 ،361 ،45 :
(*) شرح عقايد صدوق ،مقدمه سيد هبة الدهين شهرستانى361 :
(*) شرح غرر الفوائد (مهدى محقق)255 :
شرح الغزل (دوانى)248 :
شرح الفرائض النصيريه خواجه نصير (بهائى):
357
شرح القصيدة المذهبه سيد حميرى (سيد مرتضى)340 :
شرح قواعد االحكام عالمه حلى (قطب الدهين رازى)434 :
شرح كافيه (شيخ رضى)386 :
شرح مجسطى بطلميوس (جابر)237 ،67 :
شرح مجسطى بطلميوس (فارابى)418 :
شرح مختصر ابن حاجب عضدى449 ،446 :
ّللا)80 :
شرح المشكل من اقليدس فى النسبة (حسن بن عبيد ه
شرح مطالع (قطب الدهين رازى)446 ،434 ،433 ،392 ،381 :
شرح المفتاح (قطب الدهين رازى)434 :
شرح مقاله اسكندر افروديسى (فارابى)418 :
شرح مقاله اول و پنجم اقليدس (فارابى):
418
(*) شرح منظومه سبزوارى :-261 ،256 ،252 ،251 :غرر الفوائد
شرح مواقف446 :
شرح المهارة (ميرفندرسكى)507 :
شرح ميبدى (فاضل ابهرى)446 :
(*) شرح نهج البالغة (ابن ابى الحديد)531 ،530 ،339 ،269 ،192 ،175 ،104 ،95 ،91 ،40 :

شرح نهج البالغة (اردبيلى)446 :
شرح نهج البالغة (بحرانى)448 :
شرح وسيلة الفوز و االمان بهائى (منينى)346 :
شرح هداية االثيرية (مال صدرا)496 ،495 :
شرح الهياكل (الهيجى)375 :
شرح هياكل النور (غياث الدهين منصور) :-392 :اشراق هياكل النور
شرح الصناعة (ابو بكر رازى)61 :
الشطرنج (ابو زيد)137 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص566 :
الشطرنج (سرخسى)190 :
الشعر (بويطيقا) ارسطو406 :
الشعر (جابر)235 :
الشعر و الشعراء (دينورى)108 :
شعر و قافيه (فارابى)430 :
(*) شفا165 ،160 ،159 ،154 ،145 :
الشكل القطاع (خواجه نصير)304 ،294 ،83 :
الشمس (جابر)235 :
شمسيه (دبيران)293 ،280 :
شمسية (نجم الدهين كاتبى)515 ،446 ،434 ،433 :
الشموس الثاقبة للنفوس (بيرونى)124 :
الشوارق االلهام (الهيجى)479 ،375 :
الشواهد (ابو بكر رازى)61 :
شواهد الربوبية فى المناهج السلوكية (مال -صدرا)494 :
الشهاب فى الشيب و الشباب (سيد مرتضى):
340
شيمى عطر (كندى)60 :

ص
الصافى (جابر)238 :
صافى (فيض)500 :
صانعوا الكيميا (هولمبارد)211 ،209 :
صبح النفوس (جابر)239 :
صحت صنعت كيميا ،مقاله در ( ...فارابى):
419
(*) صحيفه سجاديه54 :
صحيفة فى االصطرالب (بهائى)70 :
الصراط المستقيم (ميرداماد)504 :
الصراط المستقيم فى مستحق التقديم (ابن يونس)93 :
صرف التوهم عن ذى النون المصرى (اخميمى):
226 ،209
الصرفة فى االعجاز (سيد مرتضى)339 :
الصفات (ابو سهل نوبختى)143 :
صفات االمم (ابو زيد)137 :
الصفحة فى االصطرالب (بهائى)356 :
صفو الشرح ايساغوجى173 :
صفة جزيرة العرب (همدانى)532 :
صفة الكون (جابر)241 :
صناعة الشعر (ابو زيد)136 ،68 :
صندوق الحكمة (جابر)241 :
صور االقاليم (ابو زيد)136 ،68 :
الصورة و المصدر (ابو زيد)136 :
صولجان الكتبة (ابو زيد)137 :
صيدلة فى الطب (بيرونى)126 :

ض
الضمير فى خواص االكسير (جابر)237 :
ضياء العالمين (شيخ فتونى عاملى)51 :
ط
الطب (حسن بن فضال)77 :
الطب (عياش تميمى)77 ،72 :
الطب االئمة (زيات)217 :
الطب البقراطى (كندى)475 ،77 :
الطب الروحانى (ابو بكر (زكريا) رازى):
 -329رساله ....
الطب الصغير (ابو جعفر قمى)77 :
ّللا)76 :
الطب العربى (دكتر خير ه
الطب الكبير (ابو جعفر قمى)77 :
الطب الملوكى (ابو بكر رازى)314 :
الطب المنصورى (ابو بكر رازى)71 :
طبقات االطباء (ابن ابى اصيبعه)462 :
(*) طبقات االمم (قاضى صاعد)463 ،318 ،307 ،108 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص567 :
طبقات الشافعية (سبكى)433 :
طبقات النحاة (سيوطى)189 :
الطبيخ (سرخسى)189 :
طبيعة االدوية (كندى)464 :
الطبيعة الثالثة المنفعلة اليابسة (جابر):
241
الطبيعة الرابعة المنفعلة الرطبة (جابر):
241

الطبيعة الفاعلة الثانية (جابر)241 :
ّللا مرعشى)178 :
الطبيعيات (قاضى نور ه
طالق (فضل بن شادان)432 :
طالق (فيض)502 :
طلحة و الزبير و عائشة ،فى امر ( ...ابو جعفر كوفى)106 :
الطلسمات الكبير (جابر)227 :
الطلسم و الميزان (جابر)214 :
الطلوع و الغروب -اطولوقس( -خواجه نصير)302 :
طوالع (بيضاوى)515 :
طهارة النفس (مسكويه)303 ،283 ،186 :
الطهارة (جابر)242 :
طيف الخيال (سيد مرتضى)340 :
ظ
ظاهرات الفلك اقليدس (خواجه نصير)301 :
الظفر فى الجبر و المقابلة (خواجه نصير):
301
ظواهر فلكى ،در بيان ( ...كندى)475 :
ع
العالم ارسطو ،فى 179 :...
العبارة (بارى ارمينياس) ارسطو406 :
(*) عبقرية العرب (دكتر عمر فروخ)407 ،332 ،158 ،122 ،67 ،66 ،63 ،62 :
(*) عبقرى فى بالدى (يوسف مروه)445 ،443 :
العجائب الطبيعية و الغرائب الصناعية (بيرونى)127 :
عدة المصير فى حجج يوم الغدير (كراچكى):
100
العدل (جابر)241 :

العرائض (خواجه نصير) :-303 :جواهر و العرائض
(*) العرب قبل االسالم (جرجى زيدان):
533 ،532
* العرفان ،مجله443 ،305 ،291 ،287 ،286 ،284 ،35 :
العروة الوثقى در تفسير قرآن (بهائى):
358
عروس (فضل بن شادان)432 :
العشق ،فى ( ...سرخسى)190 :
عصمة االنبياء (ابو زيد)136 :
العفو (جابر)239 :
عقايد صدوق370 :
العقل (سرخسى)190 :
العقل (فارابى)418 :
علل (فضل بن شادان)432 :
علل الشرائع (صدوق)362 ،28 :
علة جذب المغناطيس للحديد ،فى ( ...ابو بكر رازى)328 :
علة فاعلة قريبة ،در كون و فساد (كندى):
474
علة نفث الدم (كندى)77 :
العلم االلهى (ابو بكر رازى)329 ،328 :
علم الهى (فارابى)420 :
علم الصفة االلهية و الحكمة و الفلسفة ،فى ...
(جابر)238 :
(*) علم الفلك و تاريخه عن العرب القرون
فالسفه شيعه ،متن ،ص568 :
الوسطى66 :

علم النجوم ،القصيدة فى ( ...ابراهيم فزارى):
422
علم اليقين فى اصول الدهين (فيض)500 :
علمى كه بايد پيش از تعليم فلسفه قرار بگيرد (فارابى)430 :
علوم العقل (سعد رازى)43 :
(*) على اطالل المذهب المادى524 ،523 :
على من ابى وجوب االمامة بالنص (سكاك):
42
عمدة االيلخانية (عالء منجم)301 :
عمدة مختصرة على المعتزلة فى الوعيد (مفيد)272 :
العمل باالصطرالب ذوات الحلق (ابراهيم فزارى)423 ،67 :
العمل باالصطرالب المسطح (ابراهيم فزارى):
423 ،67
العمل فى االصطرالب (بيرونى)125 :
العوالم (جابر)239 :
عين الحيات در تفسير قرآن (بهائى)358 :
عين اليقين فى اصول الدهين (فيض)500 :
عيون اخبار الرضا425 :
* عيون االنباء (ابن ابى اصيبعه)،196 -194 ،192 ،170 ،165 ،164 ،153 -151 ،128 ،126 ،119 ،69 ،61 ،58 :
-453 ،421 -417 ،403 -401 ،395 ،330 ،327 ،322 -320 ،318 ،314 -312 ،309 ،265 ،264 ،235 ،220
476 ،473 ،467 ،464 ،459 -457 ،455
عيون الحساب (زين العابدين يزدى)80 :
عيون المسائل (فارابى)420 ،369 :
عيون المسائل (ميرداماد)505 :
عيون المسائل و الجوابات (ابو القاسم بلخى):
269
غ

غاية الحكيم (مجريطى)227 ،218 :
الغاية فى االصول (كراچكى)100 :
غذا و دارو (كندى)475 :
غرر الغرر و درر الدرر (عالئقى)340 :
(*) غرر الفوائد (سبزوارى)256 ،251 :
غرر الفوائد و درر القالئد (سيد مرتضى):
 :-340امالى
غش الصناعات و الحسبة الصغير (سرخسى):
189
غنية (ابن زهره حلبى)282 :
غنية االنام فى معرفة الساعات و االيام (فيض):
 :-507 ،70من ال يحضره التقويم
ف
فاتح الكنوز المحروزة فى ضمن االرجوزة (ابن يونس)93 :
(*) الفارابيان421 ،413 ،411 ،409 ،404 ،402 ،397 ،159 -157 :
الفال النجومى (فضل نوبختى)428 :
الفال ،فى ( ...سرخسى)190 :
الفتاك و النساك (ابو زيد)136 :
الفحص ،فى ( ...فارابى)419 :
فرج المهموم (سيد بن طاوس)460 ،425 ،424 ،422 ،330 ،268 ،222 ،197 ،92 ،89 ،72 ،69 :
الفرق بين الفرق (سبزوارى)528 -526 ،523 ،269 :
فرق بين نحو العرب و المنطق ،فى ...
(سرخسى)190 :
* فرق الشيعة (هبة الدهين شهرستانى)197 ،43 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص569 :
فرق الشيعة (حسن نوبختى)271 ،268 ،267 :

القرود (ابو زيد)137 :
الفرس (همدانى)533 :
(*) فرهنگ نفيسى244 ،239 :
الفصاحة (دينورى)108 :
فص الياقوت (ابن ابى الحديد)95 :
(*) فصل526 ،524 :
فصل (ابن حزم)269 :
فصوص الحكم (فارابى)420 ،405 :
فصول ايالقيه (ايالقى)275 :
الفصول على مذهب آل الرسول (ابو سعيد رازى):
43
* الفصول المختارة (مفيد)502 ،429 ،372 ،370 ،367 ،268 ،91 ،48 ،42 :
الفصول النصيرية (خواجه نصير)303 :
فضائل بغداد و اخبارها (سرخسى)189 :
فضائل بلخ (ابو زيد)137 :
فضائل دوازده امام و داليل امامت آنان ،در ( ...اردبيلى)446 :
فضائل مكة على ساير البقاع (ابو زيد)137 :
فضل صناعة الكتابة (ابو زيد)135 :
فضل الملك (ابو زيد)137 :
(*) فضيحة المعتزلة (احمد بن حسين راوندى):
521 ،143
فضيلة علم االخبار (ابو زيد)136 :
فضيلة علم الرياضيات (ابو زيد)136 :
فضيلة الكالم (جاحظ)328 :
الفقه (جابر)242 :
(*) فالسفة الشيعة (نعمة)42 ،1 :

(*) فالسفه ايرانى (دكتر حلبى)506 :
* الفلسفة االسالمية و مركزها فى التفكير االنسانى476 ،421 ،412 ،411 ،409 ،408 ،330 ،325 ،319 ،317 ،170 :
فلسفه اولى (كندى)474 ،32 :
فلسفه و علت ظهور آن ،در ( ...فارابى)420 :
الفلسفتين افالطون و ارسطو (فارابى)418 :
فم المذاهب (كندى) :-464 :توحيد
فنون القرآن (سيد مرتضى)340 :
(*) فوات الوفيات377 ،195 :
فوائد االعتقاد (خواجه نصير)348 :
فوائد حقايق العلوم (محمد امين استرآبادى):
44
(*) فوائد الرضوية71 :
(*) فوائد العقائد526 :
الفوائد العمدية (بهائى)357 :
فوائد المدنية (استرآبادى)511 :
الفوز االصغر (مسكويه)183 :177 :
الفوز االكبر (مسكويه)183 :
(*) فهرست شيخ طوسى502 ،373 ،266 :
* الفهرست (نديم)،138 ،134 ،131 ،109 ،108 ،106 ،105 ،91 ،80 ،77 ،73 ،72 ،62 ،58 ،45 ،44 ،42 :
،296 ،241 ،239 -237 ،235 ،227 -225 ،223 ،220 ،218 ،217 ،215 -213 ،211 :197 ،144 ،141 ،140
476 ،462 ،457 ،432 ،429 ،428 ،422 ،388 ،361 ،330 ،320 ،317 -315 ،309
(*) فهرست كتابخانه دانشگاه تهران72 :
فهرست كتابخانه مجلس186 :
فيما اليتناهى ،مقاله يحيى بن عدى منطقى ...
(سيد مرتضى)339 :
ق
(*) قارن الفرق ،مقالة 525 :...

قاطيغورياس (ابن سينا)173 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص570 :
قانون (ابن سينا)275 ،167 ،165 ،164 ،152 ،149 ،147 ،145 ،144 ،76 :
قانون مسعودى (بيرونى)125 ،121 :
قبسات (ميرداماد)505 ،503 :
قبلة اَلفاق (رضى الدهين قزوينى)71 :
قدر منفعة صناعة الطب ،فى ( ...كندى)77 :
قدماى پنجگانه ،قسمتى از گفتار ابو بكر رازى درباره 329 :...
قرابين و الذبائح (ابو زيد)136 ،131 :
قرارداد اجتماعى (روسو)399 :
القرانات (ابن بازيار)72 :
القرانات (ابو معشر بلخى)72 :
قرة العين فى الوجود و الماهية (نراقى)512 :
* قصة الحضارة327 :
* قصة الفلسفة اليونانية531 ،524 :
القصيدة الالمية فى البروج االثنى عشر (خواجه نصير)301 :
قوارع القرآن (ابو زيد)136 :
قواعد االحكام (عالمه حلى)515 ،424 ،383 :
القواعد الجلية فى شرح رسالة الشمسية (عالمه حلى)385 :
قواعد العقائد (خواجه نصير)303 :
قواعد المرام (بحرانى)449 :
القواعد و المقاصد فى المنطق الطبيعى و االلهى (عالمه حلى)385 :
قواعد الهندسة (خواجه نصير)303 ،83 :
قوانين افالطون408 :
القوانين العامة االولى فى الصناعة الديالمية ،فى ( ...سرخسى)190 :
القولنج (ابن سينا)168 :

قوه متناهى و غير متناهى ،در بيان ( ...فارابى):
418
القوى (همدانى)533 :
قياس (انالوطيقاى اول) ارسطو406 :
القيان (سرخسى)190 :
ك
كارهاى خدا همگى بر وفق عدل و عدالت است در اينكه ( ...كندى)466 :
الكافى (كراچكى)101 :
كافى (كلينى) :-511 ،345 :اصول كافى
الكافى فى احداث االزمنة (موسى نوبختى):
43
الكامل (ابن اثير)363 ،196 :
الكامل فى االمامة (فيض)502 :
الكامل فى الدهين (مفيد)372 :
الكبير (جابر)239 :
الكبير در فرائض (فضل بن شادان)432 :
الكر و الفر فى االمامة (ابو سهل بغدادى)44 :
الكرة المتحركة (خواجه نصير)301 :
الكرة و االسطوانة ،فى ( ...ارشميدس) (خواجه نصير)302 :
كسر االصنام الجاهلية (مال صدرا)96 :
الكسوف (دينورى)109 :
كشاف (زمخشرى)434 :
كشف االسرار و هتك االسرار (جابر)238 :
كشف الحقائق (نظام اعرج)301 :
كشف الخطإ من كتاب الشفاء (عالمه حلى):
385 ،383

كشف الظنون (حاجى خليفه)534 ،391 ،275 ،239 ،208 ،193 ،166 ،127 ،124 ،109 ،82 :
كشف الفوائد فى شرح قواعد العقائد (عالمه حلى)498 ،496 ،385 -383 ،380 ،338 ،297 ،52 ،51 ،45 :
كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد (عالمه حلى)384 ،383 ،298 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص571 :
1089

فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص571
كشف اليقين فى فضائل امير المؤمنين «ع» (عالمه حلى)387 :
كشكول (بهائى)513 ،481 ،359 ،358 ،352 ،351 ،349 ،348 ،346 ،286 ،249 ،85 ،84 :
كفاية المرتاض فى علم االبوال و االمراض (ابن سينا)169 :
الكفاية فى مقدمات اصول الكالم (كراچكى):
101
كالم جرى بينه (ابو بكر رازى) و بين المسعودى فى حدوث العالم316 :
الكالم على الجبائى فى المعدوم (مفيد)372 :
الكالم فى االنسان (مفيد)372 :
الكالم فى المعدوم (مفيد)372 :
الكالم فى المكان ال يخلو من متمكن (مفيد):
372
كالمه مع الخوارج (ابو جعفر كوفى)106 :
كلمات الطيبة (الهيجى)376 :
كلمات محزونة (فيض)500 :
كلمات المحققين300 :
كلمات المكنونة فى علوم اهل المعرفة (فيض):
 :-500كلمات محزونة
كلمات النافعات فى تفسير الباقيات الصالحات (ابن يونس)93 :
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كليات (ابن رشد)464 :
كنز الفوائد (كراچكى)470 ،370 :
كنز الفوائد (مفيد)367 ،102 ،101 ،99 -97 ،53 ،51 :
(*) كنز القواعد32 :
* الكنى و االلقاب،209 ،197 ،193 ،186 ،170 ،142 ،139 ،132 ،128 ،116 ،114 ،111 ،106 ،103 ،91 ،70 :
،507 ،502 ،501 ،498 ،449 ،434 ،432 ،393 ،376 ،360 ،350 ،341 ،330 ،312 ،305 ،276 ،273 ،249
515
كواكب سبعه (ابو بكر رازى)328 ،70 :
الكوكب الدرى فى معرفة التقويم (مرعشى شهرستانى)71 :
كون النصاب ،فى ( ...سرخسى)190 :
كيفية االبصار ،فى ( ...ابو بكر رازى)327 :
كيفية الدفاع (كندى)77 :
كيفية رسوم الهند فى تعلم الحساب (بيرونى):
81
كيمياء المطر و التصعيدات ،فى ( ...كندى):
475
گ
گلشن راز شبسترى446 :
ل
الالهوت (جابر)241 :
ال يتصور لمن ال دراية له بالبرهان ان االرض كروية و ان الناس حولها ،فى انه ...
(ابو بكر رازى)328 :
اللئالى المنتظمة (سبزوارى)493 ،256 :
لالنسان خالقا حكيما ،فى ان ( ...ابو بكر رازى)328 ،320 :
اللباب فى االصطرالب (مرعشى شهرستانى):
71
لب االلباب فى علم الحساب (مرعشى شهرستانى)80 :

للجسم تحريكا من ذاته و ان الحركة مبدأ طبيعى ،فى ان ( ...زكريا رازى)322 :؛ (مال صدرا)492 :
اللذة ،قسمتى از كتاب ( ...ابو بكر رازى):
329
لسان العرب (ابن سينا)169 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص572 :
لسان الميزان (ذهبى)502 ،361 :
للعالم خالقا حكيما ،فى ان ( ...ابو بكر رازى):
328
لغات ،در ( ...فارابى)420 :
(*) لغتنامه دهخدا422 ،314 ،114 ،113 :
اللمعة (ابن يونس)93 :
لوازم دو حركت (بيرونى)127 :
لوامع االحكام فى فقه شريعة االسالم (نراقى):
512
اللوامع الربانية فى رد شبه النصرانية (ميرداماد)505 :
اللوامع و المعارج (غياث الدهين منصور):
392 ،70
اللهو و المالهى و نزهة الفكر الساهى (سرخسى):
189
م
ما اغلق من قريب القرآن (ابو زيد)136 :
مابعدالطبيعه ارسطو (متافيزيك) (ابن سينا):
418 ،159 ،149
مأخوذات ارشميدس (خواجه نصير)302 :
ما فى براهين سدهانة من طرق الحساب ،ترجمه (بيرونى)126 ،87 :
ماهية النوم و الرؤيا ،فى ( ...سرخسى)190 ،188 :

ما يرد به اظهار ما يدعى من عيوب االنبياء ،فى ( ...ابو بكر رازى)320 :
ما يصح من احكام النجوم (ابو زيد)136 ،68 :
ما يلحق فيه العالم (دينورى)108 :
المباحث السنية فى المعارضات النصيرية (عالمه حلى)385 ،383 ،380 :
مبادى االنسانية (فارابى)420 :
مبادى الموجودات (فارابى)406 :
مبادى الوصول فى علم االصول (عالمه حلى):
386
مبدأ و معاد (مال صدرا)497 ،496 ،494 ،489 ،485 ،482 :
المبدعات فى حال االبداع ال متحركة و ال ساكنة ،فى ان ( ...سرخسى)190 ،188 :
المتعة (ميثمى)502 :
المتوسطات بين الهيئة و الهندسة (خواجه نصير)301 :
متوسط الفتوح بين المتون و الشروح (حر عاملى)72 :
مثاالت العارفين (غياث الدهين منصور)393 :
مثلثات (ريجيو مونتانوس)83 :
المجالس (مفيد)372 :
مجالس ثابت بن قرة (ابو سهل نوبختى)144 :
المجالس فى مقدمات علم الكالم (كراچكى):
101
ّللا)514 ،434 ،246 :
مجالس المؤمنين (قاضى نور ه
مجالس هشام بن حكم (ميثمى)502 :
ّللا بن مملك267 :
مجالسه (حسن نوبختى) مع ابى عبد ه
مجالسه (حسن نوبختى) مع ابى القاسم بلخى:
267
مجالسته (ابو جعفر كوفى) مع ابى حنيفه و المرجعة106 :
المجسة (جابر)241 ،77 :

مجسطى بطلميوس418 ،300 ،294 ،168 ،148 ،125 ،82 :
مجموعه شيخ ورام363 :
محبة السالم (فضل بن شادان)432 :
محجة البيضاء فى احياء كتاب االحياء (فيض)500 :
محاكمات (قطب الدهين رازى)381 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص573 :
محاكمات (داورى بر شرح تجريد صدر الدهين و دوانى) (غياث الدهين منصور)392 :
محاكمات بين حاشيه صدر الدهين و دوانى بر مطالع (غياث الدهين منصور)392 :
المحاكمات بين شراح االشارات (عالمه حلى):
385 ،383
محاكمات در رد بر شيخيه (سبزوارى)256 :
المحنة الذهب و الفضة و الميزان الطبيعى ،فى ( ...ابو بكر رازى)327 ،61 :
المحنة و الحيل (ابو بكر رازى)61 :
مخاريق االنبياء (ابو بكر رازى)319 :
مختار االشعار و اَلثار (بيرونى)127 :
مختار االشعار (مسكويه) :-185 ،184 ،176 :المستوفى
مختصر اقليدس (ابن سينا)168 :
مختصر البيان عن ادلة شهر رمضان (كراچكى):
102
مختصر تنزيه االنبياء (كراچكى)100 :
مختصر در منطق (فارابى)417 :
مختصر دعائم االسالم (كراچكى)102 :
مختصر شرح نهج البالغة (عالمه حلى)386 :
مختصر الصحاح (ابن يونس)93 :
مختصر طبقات الموارث (كراچكى)102 :
مختصر فى ان الزاوية التى من المحيط و المماس ال كمية لها (ابن سينا)168 :

المختصر فى علم التنجيم و معرفة التقويم (خواجه نصير)302 :
المختصر فى اللغة (ابو زيد)137 :
مختصر كتاب النذر (فارابى)419 :
مختصر كتاب الهدى (فارابى)420 :
مختصر الكالم فى الجزء (حسن نوبختى):
267
مختصر المجسطى (ابن سينا)168 :
مختصر مجمع البيان (ابن يونس)93 :
مختصر المختلف (ابن يونس)93 :
مختصر النافع (نجم الدهين حلى)381 :
المختصر (عز الدهين حلى)370 :
مختصرى از فصول فلسفه (فارابى)418 :
المختلف الشيعة فى احكام الشريعة (عالمه حلى)384 :
المخالة (بهائى)358 :
المخلص فى اصول الدهين (سيد مرتضى)339 :
مدت يعنى زمان ،و در خالء و مالء يعنى مكان ،در ( ...ابو بكر رازى)329 :
المدخل (فضل بن ابى سهل)428 :
المدخل الى صناعة الطب (سرخسى)189 :
المدخل الى صناعة الموسيقى (ابن سينا):
168
المدخل الى صناعة النجوم (سرخسى)189 :
المدخل الى علم الموسيقى (سرخسى)189 :
المدخل الى علم النجوم (خواجه نصير)302 :
المدخل البرهانى (ابو بكر رازى)61 :
المدخل التعليمى (ابو بكر رازى)61 :
المدخل فى المنطق (ابو بكر رازى)327 :

المدهش (كراچكى)102 :
مدينه فاضله فارابى420 ،414 ،411 ،408 ،404 :
مرآة الجنان (يافعى)96 :
المراجعات (سيد شرف الدهين عاملى)51 :
المراصد التوفيق و مقاصد التحقيق (عالمه حلى)385 :
المرايا وجهة الرؤية فيها ،فى ( ...حسن نوبختى)267 :
المرموق فى اوصاف البروق (سيد مرتضى):
340
مروج الذهب (مسعودى)502 ،269 ،268 ،141 :
مزيل اللبس و مكمل االنس (كراچكى)70 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص574 :
101
المسائل (سرخسى)189 :
مسائل البلدان (فضل بن شادان)432 :
المسائل الفلسفية و االجوبة عنها (فارابى):
420
مسائل فى العلم و حدوثه (فضل بن شادان):
431
مسائل المعدوم و االحوال (ابو الحسن رازى):
44
مسائل المعدوم و االحوال (زين الدهين بياضى):
44
المسائل الموصلية فى الوحيد و القياس و االعتماد (سيد مرتضى)339 :
المسائل الناصرية (سيد مرتضى)340 :
مسائل االشكال البسيطة و الكروية (خواجه نصير)303 ،83 :
المساكن (خواجه نصير)302 :

المسالك و الممالك (سرخسى)189 :
المسامرة فى اخبار خوارزم (بيرونى)127 :
مسئلة االحوال التى يقول فيها المعتزلة (سعد رازى)43 :
مسئلة اخرى فى االرادة (سيد مرتضى)339 :
مسئلة العدل فى المحاكمة الى العقل (كراچكى):
101
مسئلة فى االرادة (مفيد)372 :
مسئلة فى االرادة (سيد مرتضى):-339 :
تحقيق اراده
مسئلة فى االصلح (مفيد)372 :
مسئلة فى االعتقاد (عبد الجليل رازى)43 :
مسئلة فى كونه تعالى عالما (سيد مرتضى):
339
مسئلة فى المعجز (عبد الجليل رازى)43 :
مسئلة فى المعدوم (عبد الجليل رازى)43 :
مسئلة فى نفى الرؤية (عبد الجليل رازى)43 :
مسئلة الكافية فى ابطال عقوبة الخاطئة (مفيد):
371
مسئلة للجبائى فى مسائل شتى (حسن نوبختى):
267
مسئلة المفردة (ابن قبه)91 :
المستثبت (ابن قبه)91 ،90 :
المستدرك485 :
المسترشد (ابو القاسم بلخى)91 ،90 :
المستند و العوائد (مسكويه) :-185 ،184 ،176 :مختار االشعار
مشارق االلهام (الهيجى)375 :

(*) المشاعر495 ،494 ،490 :
مشرق الشمس (بهائى)357 :
مشكاة اليقين فى اصول الدهين (حمصى)275 :
مشكالت العلوم (مهدى نراقى)513 ،278 :
المصابيح النور (مفيد)371 :
المصادر (ابو زيد)137 :
المصادر (حمصى)275 :
مصالح االبدان و االنفس (ابو زيد):-136 :
المقالتين
المصباح فى علم المفتاح (جلدكى)226 :
مصباح المتهجد (شيخ ابو جعفر طوسى)386 :
مصححات ارسطاطاليس (جابر)241 :
مصححات افالطون (جابر)237 :
مصححات سقراط (جابر)237 :
مصححات فيثاغورس (جابر)241 :
مطالب العلمية فى علم العربية (عالمه حلى):
386
المطالع446 ،433 :
المطامع ايسقالوس ،فى ( ...خواجه نصير):
302
مطلع الشمس (اعتماد السلطنة)253 :
مطلوب المؤمنين (خواجه نصير)284 :
معارج الفهم فى شرح النظم (عالمه حلى):
فالسفه شيعه ،متن ،ص575 :
385
معارضة االضداد (كراچكى)100 :

المعارف (فيض)500 :
معالج االبدان و االنفس (ابو زيد):-77 :
المقالتين
معالم الشفاء و الشافية (غياث الدهين منصور):
392 ،77
معالم الفلسفة (مغنيه)297 :
معانى العقل (فارابى)421 :
(*) معاهد التنصيص460 :
المعتبر (نجم الدهين حلى)381 :
معتصم الشيعة فى احكام الشريعة (فيض)501 :
معتمد الشيعة فى احكام الشريعة (مهدى نراقى):
512
معجزه جاويدان (هبة الدهين شهرستانى)338 :
(*) المعجزة الخالدة (هبة الدهين شهرستانى):
200
* معجم االدباء (ياقوت حموى)،423 ،422 ،227 ،218 ،188 -186 ،138 ،133 -129 ،127 ،114 ،108 ،79 ،68 :
457 ،454
معدن الجواهر و رياضة الناظر (كراچكى):
101 ،98 ،97
المعراج السماوى (بحرانى)449 :
معراجنامه (ابو على)154 ،153 ،150 :
المعرفة (ابو جعفر كوفى)106 :
المعرفة (ابو سهل نوبختى)143 :
المعرفة (سكاك)42 :
المعرفة (هشام)522 :
معرفة الفارض على استخراج سهام الفرائض (كراچكى)102 :
معرفة مساحة االشكال (خواجه نصير)302 :

معرفة الهدى و الضالل (فضل بن شادان):
432
المعطيات (خواجه نصير)302 :
معناى فلسفه ،بحثى در ( ...فارابى)418 :
معيار االشعار (خواجه نصير)303 :
معيار الساعات (فيض)501 ،70 :
المعيار و الموازنة (فضل بن شادان)432 :
مغالطات (سوفسطيقا) ارسطو406 :
المغنى (قاضى عبد الجبار)339 :
مفروضات ثابت بن قره (خواجه نصير)302 :
مفاتيح الشرائع (فيض)501 ،
مفاتيح الغيب (مال صدرا)497 ،481 :
مفاتيح الحساب (غياث الدهين جمشيد)391 ،82 :
مفتاح الفالح فى ادعية اليوم و الليلة و اعمالها (بهائى)358 ،349 :
مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العالمة (سيد جواد عاملى)384 :
مفتاح الهيئة (بيرونى)126 :
المقابسات (توحيدى)462 ،109 :
المقابلة و المماثلة (جابر)238 :
مقاصد ارسطو ،مقاله در ( ...فارابى)418 :
مقاصد العدل (محمد بن على بن الحسين):
298
المقاالت (مفيد)372 :
مقاالت االسالميين (اشعرى)528 ،526 ،525 ،523 ،439 :
مقاالت فلسفيه قديم (فارابى):-421 ،419 :
رسالة في السياسة
المقالتين (ابو زيد) :-77 :مصالح االبدان و االنفس يا معالج االبدان و االنفس

مقاليد الهيئة و ما يحدث فى بسيط الكرة (بيرونى)125 :
المقام االسنى فى تفسير اسماء الحسنى (ابن يونس)93 :
المقاومات فى مناقشة الفلسفة القدماء (عالمه
فالسفه شيعه ،متن ،ص576 :
حلى)385 ،383 :
(*) المقتطف ،مجله (فأد صروف)443 ،437 ،240 :
(*) مقدمه اسفار (مظفر)498 :
مقدمه امالى سيد مرتضى (محمد ابو الفضل ابراهيم)341 :
(*) مقدمه اوائل المقاالت (زنجانى)373 :
(*) مقدمه رسائل كندى470 ،458 ،456 ،453 :
مقدمه هندسه وهمى ،در ( ...فارابى)418 :
مقصد الواصلين فى اصول الدهين (عالمه حلى):
385
مقوالت (قاطيغورياس) ارسطو406 :
مقياس (سبزوارى)256 :
مقياس للزوال (ابراهيم فزارى)423 :
المكتسب (؟)226 :
مالحم (فضل بن شادان)432 :
الملك (جابر)237 :
ملل و نحل (ابو سهل نوبختى)144 :
* ملل و نحل (عبد الكريم شهرستانى)،429 ،337 ،320 ،269 ،192 ،187 ،144 ،106 -103 ،91 ،90 ،47 -39 :
530 ،527 ،517 ،502 ،430
الملة و الفقه (فارابى)319 :
* ملهم الكيميا (االمام الصادق) (دكتر يحيى هاشمى)243 ،242 ،233 ،231 ،224 ،220 ،217 ،212 ،209 ،55 :
منار الحق (خواجه نصير)72 :
المناظر (خواجه نصير)302 :
مناظرات و مباحثات ابو بكر رازى و ابو حاتم رازى329 :

منافع االحجار (جابر)236 :
مناالوس (خواجه نصير)302 :
مناهج اليقين فى اصول الدهين (عالمه حلى):
384
منبع االنوار (سيد حيدر آملى)514 :
المنتحل (فضل نوبختى)428 :
المنتخب (جابر):
منتخب البصائر (ابن يونس)93 :
منتخبات رسائل جابر بن حيان (كراووس):
215
منتهى المطلب فى تحقيق المذهب (عالمه حلى)384 :
* منتهى المقال (ابو على)428 ،387 ،363 ،361 ،106 :
منتهى الوصول الى علمى الكالم و االصول (عالمه حلى)384 :
منخل الفالح (ابن يونس)93 :
المنصورى (ابو بكر رازى)327 ،314 ،308 :
المنصورى (غياث الدهين منصور)393 :
منظومه جواب و سؤال مشكله (سبزوارى):
256
* منظومه سبزوارى256 ،52 ،37 ،30 :
منظومة فى الهندسة (حر عاملى)80 :
منظومه نامه كيخسرو (آذر كيوان)506 :
المنفعة (جابر)222 ،213 :
منفعة الجبال ،فى ( ...سرخسى)189 :
المنقذ من التقليد و المرشد الى التوحيد (حمصى) :-275 :التعليق الكبير
من ال يحضره التقويم (فيض:-507 ،70 :
غنية االنام فى معرفة الساعات و االيام

من ال يحضره الفقيه511 ،362 ،345 :
منهاج االصالح:
منهاج السنة (ابن سميعه)267 :
منهاج الكرامة (عالمه حلى)382 :
منية الكتاب (ابو زيد)137 :
موازين (جابر)237 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص577 :
موازين العدل (على بن حاتم قزوينى)44 :
المواقع النجوم فى الهيئة (مرعشى شهرستانى):
71
المواقف (عضد الدهين ايجى)446 ،433 :
المواليد (فضل نوبختى)428 :
المواليد و تحويل سنيها (ابن بازيار)72 :
الموجز (حسينى حلبى)275 :
موجودات متغير ،در ( ...فارابى)418 :
الموسيقى ،فى ( ...خواجه نصير)303 :
الموسيقى الكبير (سرخسى)189 ،188 :
الموسيقى الكبير (فارابى)418 :
الموضح من حروب امير المؤمنين (حسن نوبختى)268 :
الموضح من الوعيد (مفيد)372 :
موعظة العقل للنفس (كراچكى)372 :
مهارة (مهابارت)507 :
مهج الدعوات (اردبيلى)446 :
الميزان (ابن حجر)142 :
الميزان (هشام)522 :
ميزان العقل :فى ( ...ابو بكر رازى)329 :

الميزان ،تفسير (عالمه سيد محمد حسين طباطبائى)493 :
ن
نار الحجر (جابر)239 ،237 :
نامهاى به ابو بكر بن مسير (ابو زيد)137 :
نامهاى به ابو المظفر (ابو زيد)137 :
نامهاى به داعى اطروش در حكمت (ابو بكر رازى)329 :
النبات (دينورى)109 :
نبراس الضياء فى تحقيق معنى البداء (ميرداماد)505 :
النبض ،مقالة فى ( ...ابن سينا)168 :
نتايج الفكر فى علم الحجر (جلدكى)226 :
النجاة (ابن سينا)167 ،165 ،160 ،145 ،76 ،35 :
النجاة فى القيامة فى امر االمامة (بحرانى):
449
نجد الفالح (ابن يونس)93 :
النجوم (احمد بن محمد بن طلحه)72 :
النجوم و الفال و القيافة و الزجر (عياشى تميمى)77 ،7 :
نچرال استايس ماگازين ،مجله443 :
النحو و التعريف (ابو زيد)136 :
نخب كتاب القديم (جابر)241 :
النخبة (فيض)501 :
نديم الفريد (مسكويه) :-183 :انس الفريد
نزهة االرواح و روضة االفراح (شهرزورى):
461 ،183
نزهة الحقائق (غياث الدهين جمشيد)390 :
نزهة النفوس (سرخسى)189 :
نزهتنامه عالئى (مسكويه)183 :

النسبة بين الخيرية و الجبرية (فضل بن شادان):
431
النسبة التناسب (احمد بن يوسف)92 ،78 :
(*) نظر دانش ،مجله252 :
النصوص (كراچكى)97 :
النصوص (سيد صدر)400 :
نصيحة الشيعة (كراچكى)102 :
النظائر (توحيدى)130 :
(*) نظر متفكران اسالمى درباره طبيعت (نصر)221 :
نظم البراهين فى اصول الدهين (عالمه حلى):
385
نظم الدرر فى مبنى الكواكب و الصور (كراچكى)101 ،70 :
نظم القرآن (ابو زيد)136 ،130 :
نفحات الالهوت (كركى عاملى)392 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص578 :
نفس ،در ( ...ابو بكر رازى)329 :
نفس ،گفتارى در ( ...كندى)474 :
النفس (ارسطو)179 :
النفس (سرخسى)189 :
النفس و الروح ،الباب المفتوح الى ما قيل فى ( ...ابن يونس)93 :
نفس و عالم هستى ،قسمتى از گفتار ابو بكر رازى درباره 329 :...
النفى و االثبات (ابو سهل نوبختى)144 :
نقد التنزيل (خواجه نصير)303 :
نقد المحصل فخر رازى (خواجه نصير)303 :
نقش الصحيفة فى شرح الصفيحه بهائى (احمد بغدادى)356 :
نقض اجتهاد الرأى على ابن الراوندى (ابو -سهل نوبختى)143 :

نقض االمامة على ابى على (ابن مملك اصفهانى)42 :
نقص االمامة على جعفر بن حرب (مفيد):
372
نقض امامة المروانية للجاحظ (حسن نوبختى):
268
نقض رسالة الشافى (ابو سهل نوبختى)143 :
نقض رسالة فردان مروزى فى الجزاء (كراچكى)101 :
نقض على ابن الجنيد (مفيد)372 :
النقض على ابن عباده (مفيد)371 :
ّللا البصرى (مفيد)371 :
نقض على ابى عبد ه
نقض على ابى الهذيل فى المعرفة (حسن نوبختى)268 :
النقض على االسكافى فى تقويم الجسم (فضل بن شادان)431 :
النقض على جعفر بن الحرب فى االمامة (حسن نوبختى)268 :
نقض على على بن عيسى الرمانى المعتزلى (مفيد)371 :
نقض فضيلة المعتزلة (مفيد)371 :
النقض فى االمامة على الكيال (ابو بكر رازى)328 ،315 :
نقض كتاب االمم فى االمامة (مفيد)372 :
نقض كتاب التاج على ابن الراوندى (ابو -سهل نوبختى)143 :
نقض كتاب التصفح (عبد الجليل رازى)43 :
نقض كتاب عبث الحكمة البن راوندى (ابو سهل نوبختى)143 :
نقض كتاب العثمانية للجاحظ (حسن نوبختى):
268
نقض گفتار ابن شهيد بلخى ،در ( ...ابو بكر رازى)328 :
نقض المروانية (مفيد)371 :
نقض مسئلة الرؤية (نجيب رازى)43 :
نقض مسئلة عيسى بن ابان فى االجتهاد (ابو -سهل نوبختى)143 :

نقض مسئله عيسى الوراق فى قدم االجسام مع اثباته االعراض (ابو سهل نوبختى)143 :
نقض المستثبت (ابو زيد)90 :
نقض الموجز (حمصى)275 :
نقل ضواحى الشكل القطاع الى ما يغنى عنه ،مقالة فى ( ...بيرونى)126 :
النكاح (فيض)502 :
نكت االعتقادية (مفيد)373 :
نكت الرموز (ابو بكر رازى)61 :
النكت على ابن الراوندى (حسن نوبختى):
268
النكت فيما يصح و ما ال يصح فى احكام النجوم (فارابى)421 ،397 :
نوادر الجبر (دينورى)109 :
النوادر فى فنون شتى (ابو زيد)136 :
النواميس (افالطون)408 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص579 :
النواميس (فارابى)420 :
النور (جابر)235 :
نور السعادة (مسكويه)183 :
(*) النهار ،روزنامه لبنانى56 :
نهاية المرام فى علم الكالم (عالمه حلى):
385
نهاية المطلب (جلدكى)239 ،237 -235 ،226 ،212 ،208 :
النهاية و الالنهاية فى ( ...ابن سينا)169 :
نهج االيمان فى تفسير القرآن (عالمه حلى):
387
نهج البالغة531 ،530 ،490 ،448 ،446 ،177 ،50 ،8 :
نهج الحق و كشف الصدق (عالمه حلى)385 ،384 ،382 ،51 ،46 :

نهج العرفان فى علم الميزان (عالمه حلى):
386
نهج الكرامة فى االمامة (عالمه حلى)386 :
نهج المسترشدين الى اصول الدهين (عالمه حلى)386 :
نهج الوضاح فى احاديث الصحاح (عالمه حلى):
386
ّللا نوبختى):
النهمطان فى المواليد (فضل ه
 :-428 ،427يهبطان فى المواليد
و
الواحد الصغير (جابر)235 :
الواحد الكبير (جابر)235 :
الواحد و الوحدة (فارابى)418 :
(*) الواردات القلبية (مال صدرا)485 :
وافى (فيض)501 :
وجع المعدة و النقرس ،فى ( ...كندى)77 :
وحدانيت خدا ،در ( ...سرخسى)190 ،188 :
وسائل الشيعة (حر عاملى)80 :
وسيلة الفوز و االمان ،قصيده ( ...بهائى)346 :
الوصايا (دينورى)109 :
وصايا قوماغورس ،فى ( ...سرخسى)190 :
وصف مذاهب الصابئين ،فى ( ...سرخسى)190 :
الوصية (جابر)236 :
الوصية و الرد على من انكرها (هشام):
522
الوعد و الوعيد آخر ،فى ( ...فضل بن شادان):
431

الوعيد (سيد مرتضى)339 :
وعيد (فضل بن شادان)431 :
وفيات االعيان (ابن خلكان)322 :
ه
هداية (دوانى)246 :
هداية االثيرية (ابهرى)495 :
هداية الفؤاد الى احوال المعاد (خواجوئى):
278
الهداية فى الحكمة (ابن سينا)169 :
هداية المسترشد (كراچكى)102 :
الهداية و النهاية290 :
* هشام بن الحكم (نعمه)531 ،522 ،521 ،413 ،405 ،338 ،323 ،161 ،54 ،48 ،41 ،39 ،32 ،2 :
الهالل ،روزنامه443 :
هيئة االرض من السماء و كونها فى الربط ،مقالة فى ( ...ابن سينا)168 :
هيئة العالم (ابو بكر رازى)70 :
هيئة و معرفة تقويم ،سى فصل در ( ...خواجه نصير)301 :
هيولى ،در ( ...ابو بكر رازى)329 :
ى
(*) يادگار ،مجله252 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص580 :
ياقوت (نوبختى)95 ،94 ،46 :
اليتيمه (ثعالبى)172 :
يعسوب (همدانى)534 :
(*) يمامه ،مجله533 :
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فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص580
ينتجل (بيرونى)59 :
يهبطان يا يهمطان :-نهمطان (فضل نوبختى):
فالسفه شيعه ،متن ،ص581 :
فهرست اعالم

1091

آ
آدم (ع)105 ،27 :
آدم متز319 ،263 ،197 ،130 ،39 ،38 :
آرى ،كمال الدهين حسين246 :
آكويناس ،توماس144 :
آلبرت بزرگ407 ،308 :
آلوسى191 :
آملى ،حيدر بن على عبيدى حسينى515 ،514 :
الف
ّللا بن يزيد520 :
اباضى ،عبد ه
ابراهيم بن سيار -نظام
ابراهيم بن عدى402 :
ابراهيم حسن ،دكتر حسن209 :
ابن ابى اصيبعه،462 ،427 ،417 ،401 ،330 ،327 ،322 ،320 ،318 ،317 ،312 ،309 ،188 ،113 ،111 ،69 :
464
ابن ابى الحائك -531 :همدانى صنعانى
ابن ابى حاتم191 :
ابن ابى الحديد530 ،339 ،329 ،269 ،192 ،175 ،104 ،95 ،91 ،40 :
ابن ابى طى حلبى103 :
ابن ابى العوجاء519 :
ابن اثير364 ،333 ،196 :
 -)*( 1091اعالمى كه با ستاره مشخص شده مربوط به فالسفه مورد بحث اين كتاب است و شماره صفحات مربوط با حروف بزرگتر آمده.

* ابن االعلم بغدادى ،شريف ابو القاسم على
ابن حسن علوى حسينى89 ،7 :
ابن االكفانى366 :
ّللا بن عمر بن بازيار72 :
ابن بازيار ،محمد بن عبد ه
ابن براج ،قاضى عبد العزيز337 ،335 :
ابن بسام333 :
ابن التلميذ نصرانى ،هبة الدهين صاعد184 :
ابن تيميه521 ،386 ،382 ،267 :
ابن ثوابه190 :
ابن الجنيد372 :
ابن جوزى270 ،269 ،175 :
ابن حاجب عضدى446 ،386 ،272 ،247 :
 عضدىابن حجر عسقالنى-361 ،144 ،42 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص582 :
عسقالنى
ابن حزم اندلسى526 :
ابن حزم ظاهرى269 :
ابن خلدون228 ،63 :
ابن خلكان ،قاضى ،شمس الدهين402 ،401 ،373 :
ابن الخمار ،حسن بن سوار173 :
ابن الخياط ،ابو الحسين522 ،144 :
ابن راوندى466 ،419 ،268 :
ابن الربيع ،سليمان بن موسى بن ابى هشام:
209
ابن رشد464 ،408 ،395 ،168 :

ابن الرومى141 ،7 :
ابن السكيت ،ابو يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت فوزى ،اهوازى110 -108 :
ّللا بن على ملقب به شيخ الرئيس و حجة الحق،75 ،55 ،43 ،36 -34 ،30 ،13 ،11 ،7 :
* ابن سينا ،ابو على حسين بن عبد ه
،298 ،296 ،287 ،286 ،275 ،272 ،203 ،178 ،175 ،171 -144 ،121 ،119 ،118 ،116 ،112 ،103 ،96
515 ،513 ،495 ،485 ،470 ،434 ،416 -414 ،403 ،396 ،395 ،392 ،387 ،385 ،377 ،376 ،317 ،303
ابن شاكر ،احمد بن موسى458 ،457 ،455 :
ابن شاكر ،محمد بن موسى458 ،457 ،455 :
ابن شبل بغدادى321 :
ابن شهرآشوب43 :
ابن طاوس ،سيد ،رضى الدهين على،424 ،422 ،388 ،331 ،316 ،268 ،267 ،222 ،197 ،97 ،92 ،89 ،72 ،69 :
460 ،447 ،425
ابن عباس (حبر امت)191 :
ابن العبرى427 :
ابن عربى ،خواجه شمس الدهين بن محى الدهين:
289
ابن عربى ،محى الدهين498 ،485 :
ابن الفراقر -شلمغانى
ابن على بن بالل -43 :ابو الطيب رازى
ابن العميد ،ابو الفتح ،على بن محمد ،ذو الكنايتين335 ،327 ،310 ،177 ،172 :
ابن العميد ،ابو الفضل177 ،175 -170 :
ابن عون372 :
ابن عياض مصرى -مصرى
ابن عيسى وراق268 :
ابن الفراء135 :
ابن الفرائقى -سرخسى ،احمد بن طيب
ابن فورك اصفهانى270 ،269 :
* ابن قبه رازى ،ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن311 ،267 -265 ،91 ،90 :
ابن قتيبه521 ،239 :

ابن قوطى -شيبانى
ابن قولويه قمى218 :
ابن كثير شامى367 ،361 :
ابن كعب429 :
ابن كالب372 :
ابن كمونه249 ،248 :
* ابن مبشر ،محمد بن مبشر بن ابو الفتوح ،نصر بن ابى ليلى بغدادى92 ،91 :
ابن مردويه191 :
ابن مسكويه -ابو على مسكويه
ابن معلم -شيخ مفيد
ابن مقفع423 ،102 :
ابن ميمون321 :
ابن نباته462 ،372 ،336 ،334 :
ابن وحشيه215 :
* ابن يوسف مصرى ،احمد بن يوسف بن ابراهيم،
فالسفه شيعه ،متن ،ص583 :
ابو جعفر92 ،78 :
* ابن يونس عاملى ،زين الدهين على بن محمد ابن على بن محمد بن يونس عاملى نباطى:
462 ،94 ،93
ابو اسحاق ،ابراهيم بن اسحاق بن ابو سهل نوبختى -نوبختى
ابو بكر377 ،175 :
ابو بكر بن سراج402 :
ابو بكر بن مستنير137 :
ابو تمام طائى460 ،459 ،127 ،7 :
* ابو تمام نيشابورى ،يوسف بن محمد104 -103 ،7 :
ابو الثمانين -سيد مرتضى

ابو الجبائى42 :
* ابو جعفر كوفى ،احول محمد بن على بن نعمان بن ابى طرفه بجلى كوفى صيرفى -522 ،466 ،106 -105 ،41 ،7 :شيطان
الطاق -مؤمن الطاق
ابو جعفر ،محمد بن حسن بن على طوسى -شيخ طوسى
ابو جعفر ،محمد بن خليل بغدادى -سكاك
ابو حرى -اخميمى
ابو الحسن (در شعر)114 :
ابو الحسن ،سيد255 :
ابو الحسن ،على بن احمد بن بشار90 :
ابو الحسن ،على بن منصور42 :
ابو الحسين بن ابى الخضيب قمى72 :
ابو حنيفه106 ،105 ،47 :
ابو حنيفه ،نعمان مصرى102 :
* ابو حنيفه دينورى -دينورى
* ابو حيان ،توحيدى -توحيدى
ابو الخير خمار171 ،126 :
* ابو ريحان بيرونى -بيرونى
ابو ريده ،استاد محمد عبد الهادى476 ،474 ،466 ،461 ،455 ،453 ،322 ،242 ،185 ،183 ،116 :
* ابو زهره ،شيخ242 ،225 ،223 ،222 ،210 :
ابو زيد بلخى -بلخى
ابو سبكتكين استادار62 :
ابو سفيان بن حرب110 :
ابو سهل بغدادى -بغدادى
ابو سهل كوفى126 :
ابو سهل مسيحى177 ،169 ،116 :
ابو سهل نوبختى -نوبختى
ابو طالب ،پسر177 :

ّللا بن جيالنى اصفهانى36 :
ابو طالب ،عبد ه
ابو الطيب رازى -ابن على بن هالل43 :
ّللا بن مملك اصفهانى267 ،42 :
ابو عبد ه
ّللا -نوبختى
ابو عبد ه
* ابو عثمان -دمشقى
ابى العتاهيه ،اسماعيل بن قاسم بن سويد عينى:
143
ابو العالء -معرى
ابى على بن محتاج137 :
ابى على جبائى -جبائى
ابو على ،حسن بن ابو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن سهل صوفى رازى74 ،73 :
ابو على ،حسن بن فضال77 :
ابو على (مؤلف رجال)373 ،337 :
ابو على خازن -ابن مسكويه -ابو على مسكويه
ابو على سينا -ابن سينا
* ابو على مسكويه -ابن مسكويه ،احمد بن محمد بن يعقوب،218 ،186 -170 ،116 ،77 ،64 ،62 ،59 ،58 ،30 ،7 :
513 ،304 ،283 ،227
* ابو الفتح كراچكى -كراچكى
ابو فراس همدانى7 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص584 :
ابو القاسم از پيشوايان معتزله -بلخى
ابو القاسم بن محمد محمود70 :
ابو القاسم بن نافع72 :
ابو قران -نصيبى
ابو الكتائب بن عمار ،شيخ100 :
ابو لهب114 :
ابو مجالد ،احمد بن الحسين431 :

ابو محمد -همدانى صفانى
ابو محمد بن على -عبدكى
ّللا بن سليمان بن وهب80 :
ابو محمد ،حسن بن عبيد ه
ابو المظفر138 :
ابو معشر -بلخى
ابو موسى -جابر بن حيان243 :
ابو نصر -ابو المعالى شيرازى
ابو نصر -فارابى
ابو نصر قمى -قمى
ابو الفاء125 :
ابو هاشم ،عبد السالم337 :
ّللا بن محمد بن حنفيه40 :
ابو هاشم عبد ه
ابو هاشم نصرانى -نصرانى
ابو الهذيل عالف -عالف
ابو يعقوب وراق42 :
ابهرى ،فاضل500 ،446 :
ابهرى ،اثير الدهين مفضل495 :
اپيكور325 ،319 :
اتابكى ،پرويز135 :
* احسائى ،شيخ احمد495 ،494 ،486 ،345 -343 ،253 ،71 ،65 :
احمد بن ابى عوف142 :
* احمد بن طيب سرخسى -سرخسى
احمد بن عيسى بن شيخ187 :
احمد بن محمد خراسانى -خراسانى
احمد بن محمد بن طلحه72 :
احمد پاشا تيمور243 :

احمد فهمى محمد192 ،191 ،187 :
احنف549 :
احوص مصرى ،داود بن اسد بن اعفر271 :
اخميمى ،ابو حرى ،عثمان بن سويد225 ،209 :
* اربلى امامى ،عز الدهين حسن بن محمد بن احمد بن نجا377 -376 :
اردبيلى ،احمد بن محمد384 :
* اردبيلى ،كمال الدهين حسن بن شرف الدهين عبد الحق447 -446 ،77 ،7 :
ارسطو ،ارسطاطاليس،181 ،179 ،178 ،169 ،165 ،137 ،135 ،131 ،129 ،104 ،75 ،66 ،58 ،34 ،33 ،18 :
،397 -395 ،326 ،322 ،309 ،266 ،264 ،242 ،241 ،237 ،236 ،232 ،228 ،225 ،206 ،205 ،190 ،185
525 ،523 ،522 ،518 ،505 ،474 -471 ،468 ،462 ،451 ،450 ،421 -416 ،413 ،410 -405 ،402 ،401
ارسطو و بقراط اسالم -ابو بكر رازى75 :
ارسواس451 :
ارشميدس302 :
ازدى ،مهلب بن ابى صفره171 :
ازدى بصرى ،ابو العباس ،محمد بن يزيد عبد االكبر107 :
استابلتن234 :
استرآبادى ،امين الدهين511 ،510 :
استرآبادى ،جمال الدهين محمد246 :
استرآبادى ،زين الدهين288 :
استرآبادى ،على بن ابى القاسم43 :
استرآبادى ،محمد امين44 :
استون435 :
اسحاق263 ،58 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص585 :
اسحاق بن حنين265 :
اسدى حلى ،احمد بن جهم474 :
اسدى حلى ،محمد بن جهم467 ،466 ،447 ،446 :

اسطخرى68 :
اسطرخس302 :
* اسطرالبى ،بديع -:بديع اسطرالبى
اسطرالبى ،جعفر69 :
اسطرالبى ،نجم الدهين289 :
اسفراينى (اسفزارى) ،ابو حامد366 :
اسكافى ،ابو على ،محمد بن احمد بن جنيد:
431 ،363
اسكندر135 :
اسماعيلى پسر امام صادق (ع)224 ،223 ،221 :
اسماعيلى ،خورشاه301 ،286 :
(اسماعيلى) معين الدهين ناصر الدهين283 :
(اسماعيلى) ناصر الدهين عبد الرحيم بن ابى منصور284 ،283 :
اسميت390 ،124 ،111 ،84 ،82 ،80 :
اشجع سلمى7 :
اشعرى ،على بن بشر526 ،525 ،429 ،329 ،40 :
اصفهانى69 :
اصفهانى ،ابن فورك269 :
اصفهانى ،ابو اسماعيل ،حسين بن على بن محمد226 :
اصفهانى ،ابو السعادات282 :
اصفهانى ،اسعد بن عبد القاهر282 :
اصفهانى ،حكيم اسماعيل بن سميع493 :
اصفهانى ،عالمه محمد حسين بن محمد حسن:
477 ،37
اصفهانى ،عماد195 :
اصفهانى ،فاضل515 :

اصفهانى ،مال اسماعيل -واحد العين252 :
اصفهانى ،نجيب الدهين299 :
اصفهانى ،نصرت109 :
اصم ،فاطمه بنت حسين بن احمد اصم234 :
اصم بلخى ،ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان:
431 ،430
اصمعى423 ،110 :
اطروش ،ابو محمد ،ناصر الكبير ،ناصر الحق:
329 ،316
اطولوقس334 ،332 ،302 :
اعتماد السلطنه254 ،253 :
اعظمى ،نعمان109 :
اعوانى ،دكتر170 ،163 ،162 :
اعور ،يوسف بن مخزوم واسطى263 ،262 :
افروديسى ،اسكندر418 :
افالطون-416 ،411 -407 ،405 ،397 ،325 ،322 ،319 ،309 ،296 ،240 ،237 ،222 ،180 ،178 ،104 ،18 :
505 ،473 ،472 ،468 ،464 ،450 ،419
اقبال ،عباس427 ،425 ،196 ،140 :
اقليدس513 ،475 ،447 ،446 ،438 ،418 ،327 ،302 ،301 ،299 ،284 ،194 ،179 ،79 ،78 :
الغ بيك ،معين الدهين سلطان شاه391 -389 ،292 ،82 ،73 :
الكسندرسن438 :
الن ،ا435 :
اليانآبادى ،اسماعيل -واحد العين252 :
امام زمان (ع)340 :
امير ابو المعالى شيرازى -شيرازى
ّللا192 :
امير حبيب ه
امير عالء الدهين ،ابو نصر91 :

امير غياث الدهين منصور -شيرازى
امين ،احمد530 ،521 ،517 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص586 :
امين ،سيد محسن428 ،426 ،425 ،266 -264 ،223 ،203 ،201 ،197 ،164 ،111 :
امين الضرب54 :
انباذقلس323 :
اندروماخوس245 :
اندلسى ،محمد بن هانى70 :
انصارى ،سعد بن عباده خزرجى246 :
انصارى مال محى الدهين246 :
انكساغورس525 ،323 :
* انورى ابيوردى ،اوحد الدهين على بن اسحاق193 ،73 :
اياس459 :
ايجى ،عضد الدهين446 ،434 :
ايجى ،كمال الدهين289 ،272 :
ايسقالوس302 :
ّللا ،محمد بن يوسف275 :
ايالقى ،شرف الدهين ،ابو عبد ه
اينشتين438 -435 ،54 ،35 :
ب
بارتجنن234 :
باغنوى ،شيخ منصور246 :
باقر ،امام (ع)191 ،116 ،105 ،8 :
باقالنى ،ابو بكر اشعرى269 :
باقالنى ،محمد بن طيب بن قاسم بصرى ،قاضى:
366
باكون327 :

بجنوردى ،اسماعيل255 :
بحترى141 ،7 :
بحر العلوم ،سيد مهدى511 :
ّللا447 :
بحرانى ،سليمان بن عبد ه
بحرانى ،سيد عدنان71 :
بحرينى ،سيد ماجد498 ،351 :
ّللا بن صالح352 :
بحرينى ،شيخ عبد ه
بحرينى ،شيخ على بن سليمان449 ،447 ،303 :
بحرينى ،شيخ محمد بن عبد على355 :
بحرينى ،شيخ يوسف510 ،499 :
* بحرينى ،كمال الدهين ميثم449 -447 ،302 ،282 ،280 :
بخارى ،شمس الدهين محمد بن مبارك272 :
بدر ،غالم معتضد عباسى314 ،187 :
بدوى ،عبد الرحمن186 ،183 ،110 ،2 :
ّللا بن حسين بن احمد195 -194 ،70 ،69 :
* بديع اسطرالبى ،ابو القاسم هبة ه
برايس ،جمس63 :
برئوس407 :
برتيلوى فرانسوى238 ،237 ،235 ،225 ،213 ،212 ،209 ،206 ،205 :
برقى ،ابو بكر166 :
برگسون162 :
برمكى ،جعفر بن يحيى502 ،423 ،223 ،213 ،212 :
برمكى ،على بن اسحاق213 :
برمكى ،فضل بن يحيى213 :
برمكى ،منصور بن احمد213 :
برمكى ،يحيى بن خالد529 ،520 ،423 ،213 ،212 :
بروفر216 :

بروكلمان417 ،279 ،125 ،118 :
بشر بن معتمر معتزلى521 :
بصرى ،ابو الحسن336 ،101 ،43 :
بصرى ،ابو الحسين519 ،338 :
ّللا ،جعل371 ،364 ،363 :
بصرى ،ابو عبد ه
بصرى ،ابو نعيم ،على بن حمزه109 :
بصرى ،حسن431 :
بصرى ،داود بن اسد بن اعفر االحوص44 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص587 :
بصرى ،على403 ،387 ،116 :
بصروى ،شيخ محمد بن محمد337 :
بطلميوس462 ،452 ،424 ،418 ،300 ،284 ،268 ،179 ،125 ،73 :
بغدادى527 -525 :
بغدادى ،ابو سهل44 :
بغدادى ،احمد بن محمد بن خضر356 :
بغدادى ،برهان الدهين ،ابو شجاع ،محمد بن على بن شعيب70 :
بغدادى ،خطيب191 ،106 :
بغدادى ،محمد بن ميسر
بغدادى ،موفق الدهين عبد اللطيف109 :
بغدادى مؤلف الفرق بين الفرق269 :
بغدادى -بديع اسطرالبى
بقراط419 ،408 ،313 ،179 ،75 :
بقراط اسالم -ابن سينا164 :
بقراط دوم -ابن مسكويه173 :
بكرى دمشقى ،ابو بكر133 :
بالغى نجفى ،شيخ جواد219 :

بلخى ،ابو حبش ،مظفر بن محمد بن احمد:
139
بلخى ،ابو زيد ،احمد بن سهل454 ،372 ،316 ،315 ،311 -309 ،138 -128 ،107 ،103 ،77 ،68 ،30 ،7 :
بلخى ،ابو القاسم315 ،311 ،269 ،267 ،265 ،199 ،136 ،100 ،95 ،91 ،90 :
بلخى ،ابو معشر ،جعفر بن محمد بن عمر:
458 ،457 ،454 ،331 ،310 ،72 ،69 ،58
بلخى ،على بن شهيد328 ،320 :
بلخى ،شهيد بن حسين325 :
* بنى نوبخت -خاندان نوبختى
بوزجانى ،ابو الوفاء366 ،304 ،81 :
بوشهرى ،حاجى معين54 :
بويل212 :
* بهايى ،بهاء الدهين عاملى ،محمد بن عز الدهين حسين بن عبد الصمد جبلى عاملى ،حارثى همدانى،71 ،70 ،56 ،55 ،13 ،7 :
512 ،506 ،504 ،503 ،481 ،479 ،478 ،360 -346 ،286 ،278 ،249 ،85 -83
بهبهانى ،سيد محمد54 :
بهبهانى ،وحيد512 -510 :
بياضى ،زين الدهين على بن عبد الجبار44 :
بيان بن ريان430 :
بيان بن سمعان430 :
بيدآبادى ،آقا محمد387 :
بيرجندى ،شيخ عبد العلى بن محمد بن حسين:
299
بيرد ،مستر439 :
* بيرونى خوارزمى ،ابو ريحان ،محمد بن احمد،242 ،171 ،128 -111 ،82 -80 ،73 ،66 ،61 ،59 ،58 ،30 ،7 :
461 ،422
بيضاوى358 :
بيكن ،روجر451 :

بيكن ،فرانسيس463 ،452 ،232 ،61 :
بيهقى ،ظهير الدهين461 ،402 ،191 :
بيهقى (كاشفى) حسين بن على72 :
پ
پرنس438 :
پرلستلى212 :
پلوتين325 :
پوالكازه437 :
ت
تبريزى ،ابو القاسم66 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص588 :
تبريزى ،فيلسوف الدوله265 :
تبنينى عاملى ،شيخ محمد بن على350 :
تجدد ،رضا428 ،422 ،42 :
تفتازانى ،سعد الدهين298 :
ّللا352 :
تفريشى ،فيض ه
تمار ،على بن اسماعيل بن ميثم42 :
تميمى ،محمد بن امين226 :
* تنكابنى ،حسين بن ابراهيم203 -202 :
توبلى ،شيخ عبد على345 :
توحيدى ،ابو حيان ،على بن محمد بن عباس شيرازى نيشابورى رازى،218 ،184 ،176 -173 ،108 ،107 ،103 ،67 :
462 ،367 ،366 ،360 ،234 ،227
توشى هيكو ،پروفسور255 :
تهرانى ،آقا بزرگ،247 ،240 ،239 ،235 ،213 ،211 ،195 ،178 ،132 ،116 ،109 ،95 ،79 ،73 ،69 ،50 ،9 :
534 ،512 ،500 ،493 ،460 ،391 -389 ،357 ،356 ،316 ،255
تهرانى ،ميرزا مهدى240 :
تهرانى نجفى ،عالمه شيخ هادى بن محمد امين:

495 ،37
ث
ثابت بن قره دهرانى304 ،302 ،267 ،265 -263 ،144 ،129 ،103 ،58 :
ثاذوسيوس302 :
ثعالبى176 ،172 :
ثعلبى ،امام191 :
ثقفى ،على بن عبيده130 ،129 :
ّللا337 :
ثيابى ،ابو الفضل ،ثابت بن عبد ه
ج
* جابر بن حيان399 ،330 ،329 ،245 -202 ،173 ،77 ،67 ،64 -59 ،55 ،54 ،30 ،7 :
جاثليق520 :
جاحظ ،ابو عثمان530 ،521 ،370 ،328 ،268 ،130 ،129 ،107 :
جاحظ خراسان -ابو زيد بلخى130 :
جالينوس419 ،408 ،326 ،322 ،317 ،314 ،309 ،245 ،190 ،185 ،180 ،179 ،74 :
جالينوس عرب -:ابو بكر رازى317 ،307 ،74 :
جامى488 :
جبائى ،ابو على521 ،430 ،372 ،337 ،267 ،266 ،264 ،199 ،144 ،40 :
جبائى ،ابو هاشم عبد السالم430 ،337 :
جبائى ،قاضى ،ابو بكر ،عمرو بن محمد بن سالم363 :
جباعى ،شمس الدهين محمد349 :
جبرئيل191 :
جبرى ،جهم بن صفوان518 :
جبير -جابر بن حيان206 :
جبلى عاملى ،شيخ حسين عبد الصمد360 ،350 ،349 :
جرجانى ،سيد شريف515 ،192 :
جرجانى ،سيد شمس الدهين محمد بن شريف:

262 ،247
جرجى زيدان532 :
ّللا73 :
جزايرى ،سيد نعمت ه
جزايرى ،شيخ صالح357 :
جزايرى ،شيخ محمد جواد255 :
جزرى قادرى ،ابو هريره355 :
جعفر بن حرب372 ،268 :
جعفر قطاع -قطاع
جعفرى ،ابو الحسن336 ،334 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص589 :
جعفرى ،ابو يعلى ،محمد بن حسن بن حمزه:
237
جالل الدهين دوانى -دوانى
جلدكى ،على بن محمد بن ايدمر241 ،239 -235 ،226 ،212 ،209 ،208 ،64 -62 :
جواد ،حضرت امام (ع)428 ،364 :
جواليقى ،هشام بن سالم522 ،466 ،41 :
جوزجانى165 :
جوينى ،عطا ملك299 :
جيمز445 :
جيهانى131 ،130 :
چ
چغمينى خوارزمى ،محمد بن محمد446 ،391 ،367 ،82 :
چنگيز خان286 ،283 :
ح
حاجى خليفه534 ،128 ،82 :
حاجى عبد الوهاب253 :

حاجى عمار303 :
حاجى مهدى ،از تجار سبزوار252 :
ّللا بن على334 ،69 :
حاسب اصفهانى ،عبد ه
حاسب پدر ابن يوسف92 :
حاسب مصرى ،ابو كامل ،شجاع بن اسلم388 ،78 :
باّلل فاطمى217 :
الحاكم ه
حاكم نيشابورى191 :
حبش حاسب روزى72 :
* حبله رودى263 -262 :
حجاج بن يوسف518 ،362 :
حديثى ،ابو الحسن135 ،133 :
حربى حميرى212 ،211 :
حر حاملى ،زين العابدين بن حسن بن على:
72
حر عاملى ،شيخ محمد حسن93 ،80 :
حزين ،شيخ على36 :
حسام الدهين193 :
حسن ،ابراهيم حسن264 :
حسن بن حسين علوى ،ابو محمد133 ،132 :
حسن بن على (ع)461 ،133 ،132 :
حسن بن فضال ،ابو على77 :
حسن بن محمد بن عاصم محدث كوفى73 :
حسن بن هيثم463 ،452 :
حسن ،شيخ ،پسر شهيد ثانى358 :
حسنين (ع)177 ،110 :
حسنى ،ابراهيم196 :

حسين بن حجاج195 :
حسين بن على (ع)334 ،332 ،133 ،132 ،117 ،71 :
ّللا:
ّللا بن فضل ه
حسينى ،امير جمال الدهين عطاء ه
459 ،450 ،446
حسينى اصفهانى ،محمد حسن بن بديع الزمان:
73
حسينى حلبى ،ابو مكارم حمزة بن زهره282 ،275 :
حسينى خلخالى ،سيد شمس الدهين على بن محمد بن على355 :
حسينى رضوى نجفى ،محمد باقر بن معز الدهين:
45
حسينى مرعشى شهرستانى ،محمد حسين بن محمد على80 :
جالح ،منصور196 ،141 :
حلبى ،امام ابو صالح ،تقى الدهين بن نجم الدهين:
339 ،337 ،142 ،102
حلبى ،دكتر محمد مصطفى506 ،170 :
حلبى ،عز الدهين حسن بن سليمان370 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص590 :
حلبى ،عيسى166 :
حلبى ،محمد بن ادريس274 :
حلى ،سديد الدهين ،يوسف بن مطهر380 :
* حلى ،عالمه ،جمال الدهين ابو منصور ،حسن بن يوسف بن على بن مطهر،265 ،262 ،140 ،95 -93 ،90 ،51 ،45 :
515 ،514 ،496 ،447 ،446 ،434 ،387 -378 ،373 ،345 ،344 ،338 ،337 ،303 ،298 ،297 ،279
حلى ،محمد بن حسن ،فخر المحققين (پسر عالمه حلى)384 ،381 :
حلى ،نجم الدهين ابو القاسم ،جعفر بن حسن ،محقق380 ،378 ،281 :
حمدانى ،امير سيف الدوله403 -401 :
حمدونى90 :
* حمصى ،سديد الدهين محمود بن على بن الحسن الحمصى الرازى369 ،358 ،340 ،339 ،276 -273 :

حمصى ،جمال الدهين على بن محمود
حموى ،ياقوت454 ،422 ،186 ،171 ،133 ،132 ،129 ،127 ،113 ،111 ،108 ،79 ،68 :
حميرى ،سيد316 ،7 :
حنين بن اسحاق450 ،220 ،216 ،189 ،54 :
ّللا بن محمد بن درويش355 :
حريزى ،فرج ه
حيان211 :
حى بن يقطان169 ،166 :
حيدرى ،صاحب چاپخانه429 ،372 ،370 ،339 ،316 :
خ
خازنى ،ابو جعفر137 ،68 :
خازن -ابو على مسكويه
خازنى ،عبد الرحمن193 :
خالد بن يزيد226 ،210 :
* خاندان نوبختى (بنى نوبخت)263 ،201 -196 ،141 ،140 ،96 ،44 ،43 :
خجندى ،ابو محمد133 ،70 :
خدابنده ،الجايتو سلطان محمد383 ،379 :
خراسانى ،احمد بن محمد474 ،334 ،32 :
خراسانى ،شيخ موسى بن محمد على بن راد:
65
خراسانى ،مال محمد على500 :
خرشاد ماه طيماذاه ،مابازيار خسروشاه -ابو سهل بن نوبخت425 ،196 :

1092

فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص590
خرقى225 :
خضرى ،حكيم298 :
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خطيب بغدادى367 ،362 ،361 ،191 ،106 :
خطير الدهين محمود بن محمد73 :
خطيرى ،ابو المعالى69 :
خضرى فيلسوف376 ،248 :
خالطى ،فخر288 :
خلخالى ،سيد سميع255 :
خليل بن احمد423 :
خليل بن عامرى44 :
* خواجويى 510 ،506 ،505 ،278 ،277
خوارزمشاه ،ركن الدهين286 ،283 :
خوارزمشاه ،سلطان محمد283 :
(خوارزمشاه) عالء الدهين ،پسر محمد283 ،
خوارزمى ،ابو بكر177 :
خوارزمى ،ابو جعفر محمد بن موسى421 ،57 :
خوارزمى ،عالء المنجم ،عليشاه بن محمد قاسم:
301
خوارزمى ،على بن مأمون171 ،116 :
خونسارى ،ابو القاسم300 :
خونسارى ،جمال الدهين حسين505 ،278 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص591 :
خونسارى (صاحب روضات)503 ،403 ،393 :
* خونسارى ،محقق ،حسين بن جمال الدهين حسين349 ،309 ،272 ،36 :
خونسارى ،محمد على299 :
ّللا ،دكتر76 :
خير ه
خيمى -ابو الفتح كراچكى97 ،96 :
د

داروين491 :
دالتون ،جون55 :
داماد نيشابورى ،فريد الدهين282 :
دبتريصى421 :
دبيران ،نجم الدهين على بن محمد293 ،280 :
ّللا جعفر بن محمد337 :
درويستى ،ابو عبد ه
دشتكى ،امير صدر الدهين246 :
دعبل7 :
دكارت ،رنه232 ،162 ،161 :
دمشقى ،ابو عثمان430 ،265 ،264 ،58 :
دموكريت523 ،309 :
* دوانى ،جالل الدهين ،محمد بن اسعد كازرونى معروف به عالمه دوانى،383 ،272 ،249 -245 ،192 ،44 ،33 ،30 ،7 :
470 ،446 ،393 ،392 ،384
دوانيقى ،منصور عباسى -عباسى
دوبوئر310 :
دورانت ،ويل463 ،461 ،312 ،211 ،128 ،116 :
دومنيكوس گنديسالوى407 :
دومينيكى ،راهب فرانسوى407 :
ديباجى ،سهل بن احمد336 ،334 :
دىبور469 ،322 ،36 :
ديصانى ،ابو شاكر519 ،518 ،48 :
ّللا519 :
ديصانى ،عبد ه
دىفر396 :
ديلمى ،بهاء الدوله ،ابو نصر پسر عضد الدوله:
172
ديلمى ،ركن الدوله ،حسن بن بويه172 ،171 :
ديلمى ،ابو يعلى ،ساالر بن عبد العزيز337 ،97 :

ديلمى ،صمصام الدوله89 :
(ديلمى) عز الدوله پسر معز الدوله62 :
ديلمى ،عضد الدوله364 ،361 ،332 ،317 ،313 ،310 ،309 ،185 ،172 ،171 ،89 ،75 :
ديلمى ،عالء الدوله168 :
ديلمى ،عالء الدهين183 :
ديلمى ،معز الدوله171 :
ديلمى ،مؤيد الدوله172 :
ديلمى ،مهيار364 ،7 :
ديلمى طبرى ،كيكاوس بن دسمر70 :
ديلمى عينانى ،ناصر بن ابراهيم80 :
ديلمى الهيجى ،محمد بن على45 :
* دينورى ،ابو حنيفه ،احمد بن داود423 ،130 ،110 -107 ،78 ،73 ،67 :
ديوانى7 :
ذ
ذو النون مصرى209 :
ذهبى377 ،376 ،361 :
ر
راجه ،سيد محمد500 ،256 :
رازى ،ابن قارن315 :
رازى ،ابن قبه -ابن قبه رازى
* رازى ،ابو بكر ،محمد بن زكريا ،ابو بكر رازى ،محمد زكريا رازى ،زكريا رازى:
،74 ،70 ،64 ،62 -59 ،36 ،35 ،30 ،7
فالسفه شيعه ،متن ،ص592 :
492 ،399 ،330 -307 ،239 ،238 ،235 ،232 ،227 ،226 ،218 ،179 ،173 ،131 ،75
رازى ،ابو حاتم339 ،320 :
رازى ،ابو الحسن ،على بن محمد44 :

رازى ،ابو الحسين ،عبد الرحمن بن عمر بن سهل بن صوفى73 :
رازى ،ابو سعيد ،عبد الجليل بن ابى الفتح بن مسعود بن عيسى متكلم43 :
رازى ،ابو غالب ،احمد بن محمد بن سليمان362 :
رازى ،احمد بن حمدان بن احمد318 :
رازى ،سعيد بن يعقوب315 :
رازى ،فخر الدهين434 ،433 ،302 ،298 ،297 ،286 ،273 ،191 ،166 :
* رازى ،قطب الدهين ،ابو جعفر محمد بن محمد بويهى446 ،434 -433 ،381 ،272 ،30 ،7 :
رازى ،نجيب ،سعد بن ابى طالب بن عيسى:
43
راصد ،تقى الدهين محمد بن زين الدهين292 :
راغب پاشا357 ،237 :
راوندى ،احمد بن حسين521 :
راوندى ،احمد بن يحيى بن اسحاق143 :
ّللا338 :
راوندى ،قطب الدهين ،ابو الحسن سعيد بن هبة -ه
رحيمزاده صفوى403 ،387 ،116 :
رسول اكرم ،محمد (ص)،258 ،239 ،200 ،191 ،177 ،134 ،132 ،117 ،72 ،69 ،40 ،38 ،36 ،28 ،19 ،3 :
534 ،522 ،520 ،513 ،511 ،468 ،461 ،460 ،443 ،412 ،411 ،404 ،369 ،316 ،285
رشتى ،سيد كاظم71 ،70 :
رشدى صالح ،استاد236 :
رضا ،امام (ع)428 -425 ،352 ،346 ،290 ،249 ،248 ،143 ،90 ،77 ،68 ،8 :
رضوى ،امير محمد زمان بن محمد جعفر45 :
رضى ،سيد ،شريف363 ،336 ،334 ،91 ،45 ،7 :
رضى ،شيخ386 :
رقى منجم ،ابو القاسم69 :
ربانى ،ابو الحسن على بن عيسى388 ،366 ،363 :
رنان471 ،297 :
روسو399 :

رومى ،قاضىزاده ،صالح الدهين موصلى446 ،391 ،390 ،357 ،299 ،82 ،73 :
روندلس287 :
ريان437 :
ريبتز240 :
ريجو ونتانوس83 :
ز
زبير522 ،106 :
زرارة بن اعين41 :
زرسيموس216 :
زركلى240 :
زكى ،صالح812 :
زلزل423 :
زمخشرى434 ،387 :
ّللا427 :
زنجانى ،حاجى ميرزا ابو عبد ه
ّللا370 :
زنجانى ،شيخ فضل ه
زنجانى ،محمد بن معصوم493 ،491 :
زنجانى498 :
ّللا493 :
زنوزى تبريزى ،آقا على مدرس ،فرزند عبد ه
ّللا محمد بن ابراهيم بن محمد381 :
زهره حلى ،سيد ابو عبد ه
فالسفه شيعه ،متن ،ص593 :
زيات ،حسن بن بسطام بن شاپور218 ،217 :
ّللا بن بسطام بن شاپور218 ،217 :
زيات ،عتاب عبد ه
الزيادى ،ابى على بن المسير137 :
زيد بن على بن الحسين105 ،38 :
زيدى حسينى شريف حسين بن محمد بن يحيى:
301

زينون523 ،420 :
س
ساخائو127 ،125 ،124 ،111 :
سارتون305 ،294 ،279 ،205 ،195 ،80 ،75 :
سامانى ،ابو صالح ،منصور بن اسحاق322 :
سباعى حضاوى ،محمد110 :
سبزوارى ،حاجى مال حسين251 :
* سبزوارى ،حاجى مال هادى497 ،493 ،261 -251 ،52 ،37 ،30 :
سبزوارى ،عبد القيوم (فرزند حاجى)254 ،253 :
سبزوارى ،محمد اسماعيل (فرزند حاجى):
254 ،253
سبكتكين ،محمود115 ،113 ،59 :
سبكى ،تاج433 :
* سجزى ،ابو سعيد ،عبد الجليل ،احمد بن محمد339 -331 ،68 ،66 :
سجزى ،محمد بن عبد الجليل331 ،69 :
سخاو80 :
* سرخسى ،احمد بن محمد بن مروان بن طيب ،احمد بن طيب310 ،192 -186 ،103 ،79 ،7 :
سرخسى ،سراج الدهين282 :
سعيد بن جبير362 :
سقراط452 ،270 ،245 ،188 ،104 :
سكاك (يا شكال) ابو جعفر ،محمد بن خليل بغدادى520 ،42 :
السكرى ،ابى الفضل137 :
سلجوقى ،سلطان ابى القاسم محمود بن محمد:
195
سلجوقى ،ملكشاه193 :
سليمان بن جرير520 :

سمرقندى ،شمس الدهين محمد300 :
سمرة بن جندب422 ،421 :
سمنانى ،حسن بن حسين شهنشاه301 :
سمنانى ،سيد صادق255 :
سنجر ،سلطان193 :
سند بن على ،مهندس458 :
سوتر195 :
سوسنگردى ،ابو حسين ،محمد بن بشر265 ،139 :
سهارنفوى ،مولوى ،عصمة الدهين اعظم بن عبد الرسول356 ،354 :
سهروردى ،شهاب الدهين497 ،385 ،375 ،261 ،247 :
سهيلى ،ابراهيم بن سعيد194 :
سهيلى ،ابو الحسن169 :
سهيلى ،احمد بن محمد168 :
سهيلى ،محمد بن ابراهيم بن سعيد194 :
سيد ،ابو الحسن255 :
سيد بن طاوس ،رضى الدهين على،424 ،422 ،388 ،331 ،316 ،268 ،267 ،222 ،197 ،97 ،92 ،89 ،72 ،69 :
460 ،447 ،425
سيد على خان349 :
سيد فاضل مسلم ايرانى192 :
سيد عميدى ،سيد عبد المطلب بن اعرج95 :
سيد هاشم عالمه1 :
سيرافى نحوى ،ابو سعيد107 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص594 :
سيستانى ،ابو سعيد ،احمد بن محمد78 :
سيف الدوله ،على بن حمدان395 :
سيواسى ،حسام الدهين حسن بن محمد300 :
ّللا386 :
سيورى حلى اسدى ،مقداد بن عبد ه

سيوطى534 ،532 ،531 ،433 ،377 ،376 ،191 :
ش
شابى شاعر ،ابو القاسم479 :
شاد428 :
شافعى143 :
شامى ،حسام الدهين520 ،289 :
شبسترى ،شيخ محمود446 :
شپينگلر220 :
شرف الدهين على393 :
شرقاوى ،عبد الرحمن38 :
شرموطى ،سيد محمد355 :
شريف ،ابو الحسين ،على بن حسين حسينى168 :
شريف خاتونآبادى ،احمد بن محمد مهدى71 :
شريف گرگانى299 :
شلمغانى ،ابو جعفر ،محمد بن على -238 ،232 ،218 ،141 ،140 :ابن العزاقر
ّللا514 ،385 ،382 ،355 ،246 :
شوشترى ،قاضى نور ه
شوكانى191 :
شهرزورى ،شمس الدهين461 ،402 ،312 ،183 ،112 :
شهرستانى [مؤلف ملل و نحل]،419 ،320 ،269 ،201 ،197 ،196 ،192 ،144 ،106 ،105 ،103 ،90 ،41 ،39 :
531 ،526 ،525 ،517
شهرستانى ،محمد على ،هبة الدهين373 ،370 ،361 ،357 ،338 ،268 ،265 ،224 ،223 ،221 :
شهيد اول ،شيخ محمد بن مكى عاملى جزينى:
514 ،434 ،433 ،370 ،347 ،272 ،80
شهيد ثانى ،عاملى ،زين الدهين بن على عاملى ،جبعى350 ،347 ،273 ،199 :
شيبانى ،كمال الدهين بن عبد الرزاق بن احمد ،ابن قوطى -289 :ابن قوطى
شيخ الرئيس -ابن سينا
شيخ الطائفه -شيخ طوسى

شيخ محمد ابراهيم255 :
شيخ محمد تقى252 :
* شيرازى ،امير ابو المعالى ،صدر الدهين محمد ابن ابراهيم -447 ،446 ،392 ،384 ،246 ،194 -191 ،144 ،44 :امير
ابو المعالى
* شيرازى ،امير غياث الدهين منصور446 ،393 -392 ،246 ،79 ،77 ،70 :
شيرازى ،حاجى سيد جواد ،امام جمعه كرمان:
253
شيرازى ،خواجه جمال الدهين محمود246 :
شيروانى ،شمس الدهين289 :
* شيطان الطاق -ابو جعفر كوفى -مؤمن -الطاق
شيطان106 :
ص
صاحب بن عباد175 :
صاحب رياض302 ،193 :
صادق ،امام (ع) جعفر بن محمد،233 ،224 -222 ،218 -،212 ،210 ،177 ،117 ،106 ،105 ،50 ،48 ،46 ،8 :
531 ،519 -517 ،411 ،242 ،240 ،239
صارم الدوله ،امير102 :
صاعد ،قاضى463 ،462 ،451 ،318 ،317 ،307 ،108 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص595 :
صالح ،زكى463 ،452 ،392 :
صايغ عاملى جزينى ،اسد الدهين80 :
صباح ،حاجى على436 :
* صباح ،كامل بن الحاج على صباح نباطى عاملى445 -435 ،56 ،7 :
صدر ،سيد534 ،425 ،400 ،304 ،285 ،197 ،178 :
صدر المتألهين -مال صدرا
صدوق ،ابو جعفر ،محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى،369 ،362 ،361 ،140 ،116 ،90 ،45 ،40 ،29 ،28 ،8 :
370
صرام ،ابو منصور42 :

صروف ،فؤاد437 :
صفدى ،صالح333 ،113 ،111 :
صفوى ،شاه اسماعيل446 :
صفوى ،شاه صفى506 :
صفوى ،شاهطهماسب392 :
صفوى ،شاهعباس اول506 :
صفوى ،شاهعباس دوم477 ،358 ،351 ،301 :
صوانى ،مسعود43 :
صورى عاملى ،عبد المحسن364 :
صوفى ،ابو على ،حسن بن ابو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن سهل74 ،73 :
صوفى رازى ،ابو الحسن ،عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل366 :
صوفى مصرى ،حكيم ابو على حسين بن عبد الرحمن302 :
صوفى -جابر بن حيان227 ،225 ،224 ،59 :
صوفى ،ابو بكر محمد بن يحيى139 :
صهرشتى ،ابو الحسن سليمان337 :
صيرفى كوفى ،حسن بن محمد بن سماعه142 :
ض
ضبى ،ضرار بن عمرو520 ،502 ،42 :
ط
طايى جرمى (طاطرى) ،على بن حسن بن محمد:
طباطبائى ،سيد رفيع الدهين ،محمد بن حيدر:
350
طباطبائى ،سيد على356 :
طباطبائى ،سيد محمد حسين493 :
طبرسى ،عالمه93 :
طبرى ،ابو جعفر،8 ،191 ،173 :

طبرى ،پدر301 :
طبرى ،على بن ربن311 ،310 :
طرابلسى ،حسن بن بشر بن على103 :
طريحى ،فخر الدهين بن محمد على355 :
طغرائى اصفهانى ،مؤيد الدهين حسين بن على:
239 ،236 ،226 ،64 ،62 ،59
طلحه522 ،106 :
طوسى ،اصيل الدهين حسن بن نصير الدهين:
300 ،289
طوسى ،حسن بن محمد بن حسن304 :
* طوسى ،خواجه نصير الدهين،184 ،166 ،92 ،83 ،82 ،80 ،79 ،73 ،72 ،70 ،69 ،51 ،45 ،37 ،36 ،32 ،13 ،7 :
،434 ،433 ،422 ،390 ،385 -380 ،376 ،375 ،358 -356 ،348 ،333 ،305 -278 ،274 ،266 ،262 ،248
515 ،513 ،506 ،496 ،482 ،470 ،447 ،446
طوسى ،شيخ ،ابو جعفر ،شيخ الطائفه،387 ،363 ،339 ،337 ،335 ،333 ،282 ،274 ،273 ،266 ،140 ،139 :
502
طوسى ،صدر الدهين على بن نصير الدهين289 :
طوقان استاد قدرى حافظ،79 ،74 ،69 ،68 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص596 :
453 ،391 -389 ،354 ،349 ،304 ،293 ،279 ،234 ،210 ،209 ،121 ،84 ،83
طولون92 :
طه ،شيخ محمد271 :
طيبى ،شمس الدهين احمد بن يعقوب281 ،280 :
ع
ّللا ،وزير173 :
عارض ،ابو عبد ه
عارف تامر281 :
عامرى ،ابو الحسن ،محمد بن يوسف366 ،174 ،131 :
عاملى ،زين الدهين بن محمد بن حسن350 :
عاملى ،سيد جواد384 :

عاملى ،سيد شرف الدهين51 :
عاملى ،شيخ حسين بن عبد الصمد عاملى (پدر بهائى)504 ،360 ،347 :
عاملى ،شيخ حسين بن محى الدهين بن عبد اللطيف ابن ابى جامع77 :
عاملى ،شيخ حر503 ،355 ،349 ،273 :
عاملى ،شيخ عبد الصمد357 :
عاملى ،نظام الدهين مرتضى بن حسن بن مرتضى354 :
عايشه106 :
عباس بن احنف7 :
عباس بن فضل بن شادان429 :
عباس ،احمد بن معتصم474 ،467 ،460 ،459 :
عباسى ،امين110 :
عباسى ،التوفيق108 :
عباسى ،الراضى395 :
عباسى ،مأمون،465 ،462 ،455 ،453 ،450 ،449 ،427 ،426 ،424 ،213 ،211 ،209 ،208 ،92 ،58 ،57 :
466
عباسى ،متوكل465 ،458 ،457 ،455 ،110 ،109 :
عباسى ،معتز109 ،92 :
عباسى ،معتصم474 ،463 ،462 ،455 ،311 ،285 ،58 :
عباسى ،معتضد314 ،187 :
عباسى ،معتمد108 :
عباسى ،المقتدر395 :
ّللا بن عباس427 ،424 ،423 ،421 ،196 ،65 ،57 :
عباسى ،منصور دوانيقى ،ابو جعفر بن محمد على بن عبد ه
عباسى ،مؤيد109 :
عباسى ،مهدى453 ،209 :
عباسى ،هارون الرشيد501 ،453 ،425 ،213 ،212 ،210 ،208 ،110 ،58 :
عبد الجبار بن احمد ،قاضى521 ،364 ،339 :
ّللا بن طاهر43 :
عبد ه

ّللا بن محمد بن عمار ،قاضى ابو طالب102 :
عبد ه
ّللا بن مسعود429 :
عبد ه
ّللا بن ميمون قداح104 :
عبد ه
عبد الكاظم ،مال356 :
عبدكى ،ابو محمد بن على42 :
عبده ،شيخ محمد177 ،50 :
عبيده استاد احمد300 :
عثمان200 ،28 :
عذنى ،كمال الدهين ابو سعيد ،احمد بن يوسف:
73
عراقى ،ابو االصبغ بن تمام226 :
عراقى ،ابو نصر116 :
عرضى ،مؤيد الدهين بن برمك بن مبارك290 ،288 ،194 :
عز الدوله پسر معز الدوله62 :
عسقالنى -ابن حجر
فالسفه شيعه ،متن ،ص597 :
عضدى -ابن حاجب
عطار ،فريد الدهين282 ،55 :
عقاد ،استاد399 :
عالء المنجم خوارزمى ،عليشاه بن محمد قاسم:
 -301خوارزمى
عالئقى ،عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم340 :
عالف ،ابو الهذيل530 ،529 ،520 ،519 ،502 ،323 ،268 -266 ،42 :
علقمى وزير مستعصم عباسى285 :
علوى ،ابن حمزه172 :
علوى ،ناصر خسرو320 :

علوى نيشابورى ،ابو محمد ،يحيى بن محمد43 :
ّللا356 :
عليارى تبريزى ،على بن عبد ه
على ،امام (ع) امير المؤمنين،177 ،175 ،139 ،133 ،132 ،117 ،110 ،106 ،104 ،97 ،51 ،50 ،40 ،28 ،8 :
،452 ،448 ،430 ،387 ،378 ،377 ،369 ،363 ،346 ،343 ،281 ،278 ،268 ،266 ،262 ،224 ،200 ،197
520 ،490 ،461
على (در شعر) -ابن يونس94 :
على بن جهم33 :
على بن حسين سجاد (ع)105 ،54 :
على بن رضوان320 :
ّللا سينا169 :
على بن عبد ه
على بن عبيده ثقفى130 ،129 :
على بن عيسى265 :
على بن ماهان107 :
ّللا بن فارسى ،شيخ65 :
على بن مجد ه
على بن منصور ،ابو الحسن530 ،42 :
على بن وهسودان314 :
على بن يقطين212 :
ّللا بن فارسى ،شيخ345 :
على عبد ه
على قلى ميرزا124 :
عمر175 ،104 ،28 :
عمر بن عبد العزيز220 :
عمرو بن عباد266 :
عمرو بن عبيد معتزلى413 ،404 :
عمرو466 ،456 :
* عمرانى موصلى ،على بن احمد388 ،78 :
عون بن محمد425 :
عياشى تميمى ،ابو النضر محمد بن مسعود:

77 ،72
عيسى بن ابان643 :
عيسى (ع)27 ،17 :
غ
غازى هندى ،محمد شاه73 :
غراوى ،عباس353 :
غريضى بحرانى نجفى ،سيد على بن محمد بن على71 :
غزالى500 ،498 ،484 ،410 ،392 ،230 ،167 ،121 :
غزنوى ،سلطان محمود127 ،125 :
غزنوى ،سلطان مسعود127 ،125 :
غزنوى ،سلطان مودود128 :
غفارى ،ابو ذر202 :
غنى252 :
ف
فادرى مسيحى387 :
* فارابى ،ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ (معلم ثانى)،129 ،119 ،118 ،103 ،36 ،30 ،13 -11 ،7 :
505 ،421 -395 ،310 ،196 ،185 ،178 ،175 ،162
فارسى ،كمال الدهين حسن بن على بن حسين:
299 ،69
فالسفه شيعه ،متن ،ص598 :
ّللا بغدادى كاظمينى135 :
فاضل جواد ،شيخ جواد بن سعد ه
فاضل خان390 :
فتونى عاملى ،شيخ مهدى510 ،51 :
ّللا356 :
فخرى موصلى ،سيد عبد ه
فرزدق7 :
فرفوريوس327 ،178 :
فروخ ،دكتر404 :

فرويد162 :
* فزارى ،ابو اسحاق ،ابراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب424 -421 ،67 ،57 ،7 :
ّللا محمد بن ابراهيم424 -422 :
فزارى ،ابو عبد ه
فضل بن روزبهان385 ،382 :
* فضل بن شادان (شاذان)531 ،332 -328 ،7 :
فلكى طوسى ،احمد بن حسن بن ابو الحسن على72 :
فلوطين413 ،409 :
فورمس414 :
فوطى معتزلى ،هشام527 :
فياض ،دكتر على اكبر287 :
فيثاغورس473 ،468 ،397 ،318 ،309 ،241 ،222 ،179 ،89 :
* فيض كاشانى501 -498 ،486 ،479 ،350 ،344 ،70 ،30 :
فيفر ،يكى از پادشاهان هند424 :
ق
قابوس بن وشمگير113 :
قارى فارسى ،وجيه الدهين سليمان392 :
ّللا وزير معتضد187 ،142 :
قاسم بن عبد ه
قاضىزاده رومى -رومى
قرطبى191 :
قرمطى ،خورشيد شاه285 :
قزوينى104 :
قزوينى ،رضى الدهين محمد بن حسن71 :
قزوينى ،سيد صدر الدهين محمد بن صادق:
335
قزوينى ،على بن ابى حاتم
قصرى ،شريف ،ابو القاسم ،على بن قاسم:

* قطاع ،جعفر ،سديد بغدادى245 :
قفطى،317 ،245 ،224 ،206 ،197 ،192 ،186 ،184 ،183 ،173 ،171 ،93 ،91 ،80 ،79 ،74 -72 ،69 :
462 ،455 ،427 ،425 ،423 ،421 ،388 ،330
قمى ،ابو جعفر ،ابن بابويه433 :
قمى ،ابو جعفر ،احمد بن محمد بن عيسى77 :
قمى ،ابو جعفر محمد بن جعفر بن بطئه قمى:
90
قمى ،ابو الحسن بن شادان197 ،97 :
قمى ،ابو القاسم ،جعفر بن محمد بن قولويه:
362
قمى ،ابو نصر ،حسن بن على74 ،73 :
قمى ،شيخ منتجب بن بابويه273 :
قمى نيشابورى ،نظام الدهين حسن بن محمد بن حسن -نظام اعرج301 ،300 ،298 ،73 :
قمى447 ،273 ،272 ،193 ،111 ،108 :
قنبر غالم على (ع)110 :
قنواتى ،جرج شماسه166 :
قوامى ،ابراهيم بن يحيى478 :
قوشچى ،على390 ،382 ،298 ،82 ،73 :
قومنجى (سينگ سينگسينگ)289 :
قيصرى ،ابو القاسم194 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص599 :
1093

فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص599
ك
كاتب ،احمد بن محمد بن عمران336 :
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كاتب ،نجم الدهين على بن محمود حكيم289 :
كاتبى ،غياث الدهين جمشيد بن مسعود301 :
كاتبى قزوينى ،نجم الدهين عمر بن على،272 :
434 ،381 ،288
كارادىفو82 :
كارام165 :
* كاشانى غياث الدهين جمشيد391 -389 ،82 ،73 ،30 ،7 :
كاشانى ،فضل بن محمد شريف355 :
كاشانى ،مظفر حسين497 :
* كاشانى نصير الدهين على بن محمد515 -514 ،300 :
كاشف الغطاء ،شيخ جعفر511 :
كاشف الغطاء ،شيخ على500 :
كاشى ،نجم الدهين302 :
كاظم (امام) -موسى بن جعفر (ع)
كاظمى ،جواد بن سعد بن جواد357 ،355 :
كاظمى ،شيخ عبد النبى بن على355 :
كاظمين (ع)278 :
ّللا حسين بن على بن ابراهيم ،جعل366 ،363 :
كاغذى ،ابو عبد ه
كامل الصباح -صباح
كتبى ،ابن شاكر376 :
كثير7 :
* كراچكى طرابلسى ،ابو الفتح ،محمد بن على بن عثمان470 ،370 ،363 ،337 ،103 -96 ،79 ،77 ،70 ،52 ،51 ،32 :
كرادفو ،بارون38 :
كراووس232 ،224 ،219 ،215 :
كرخى ،ابو القاسم محمد418 ،42 :
كركى عاملى ،سيد عز الدهين حسين بن حيدر:

346
كركى عاملى ،شيخ حسين بن شهاب ال هدين بن حسين77 :
كركى عاملى ،عبد العالى504 :
كركى ،على بن عبد العالى ،محقق ثانى434 ،392 ،384 ،347 :
كرمانى ،احمد حميد الدهين221 ،217 :
كرمانى ،قوام الدهين192 :
كرمانى ،محمد على354 :
كرنكو128 :
كريمونا327 ،61 :
كريمونى ،رونالد407 :
كريمونى ،ژرار167 ،76 :
كسايى423 :
كفائى ،حاجى ميرزا احمد54 :
كفعمى93 :
كلباسى ،حاجى252 :
كليمى ،موسى بن ميمون318 :
كلينى368 ،218 :
كميت7 :
كنديسالنيس165 :
* كندى ،ابو يوسف ،يعقوب بن اسحاق بن صباح،132 ،131 ،129 ،103 ،79 -،77 ،63 ،60 ،58 ،34 -32 ،30 ،7 :
476 -446 ،436 ،414 ،407 ،406 ،396 ،348 ،322 ،310 ،227 ،192 ،188 ،186 ،179
كندى ،ابو عباس بن يعقوب456 :
كندى ،اسحاق بن صباح (پدر كندى)452 :
كندى ،اشعث بن قيس461 ،452 :
كندى ،عبد المسيح بن اسحاق461 :
كوپرنيك298 :
كوكبى كاتب ،ابو على حسين بن قاسم139 :

كيال ،احمد320 ،315 :
كيميائى رازى ،ابو الطيب ،ابن على بن هالل:
فالسفه شيعه ،متن ،ص600 :
218 ،176 ،173 ،43
گ
گاليله298 :
گرگانى ،سيد447 ،262 :
گنوس407 :
گودرز141 :
گيالنى اصفهانى ،شمس الدهين محمد496 :
گيالنى ،سيد كاظم344 :
ّللا170 :
گيالنى ،على بن فضل ه
ل
الوازيه212 :
الهورى ،امام الدهين356 :
* الهيجى ،عبد الرزاق بن على بن حسين گيالنى قمى (فياض)504 ،479 ،382 ،376 -375 ،30 ،7 :
الهيجى ،عبد القادر298 :
اليبنيتز322 ،36 :
لكريس319 :
لورانتز438 :
لوسيب523 :
ليكارت206 :
ليلى (در شعر)264 :
م
مار84 :
مارسى435 :

مارگليوت مستشرق185 ،176 ،108 :
مازنى مصرى ،معين الدهين سالم بن بدران:
282
ماسينيون فرانسوى454 ،396 ،196 :
مأمون خوارزمى122 ،121 :
مانى323 :
مايرهوف ،تامس326 ،240 ،216 ،75 :
مبرد ،ابو العباس محمد بن يزيد عبد االثير ازدى بصرى108 ،107 :
متلمس شاعر456 :
متنبى310 ،139 ،138 ،7 :
متى بن يونس ،ابو بشر416 ،413 ،402 :
مجريطى ،ابو القاسم سلمة بن محمد240 ،237 ،232 ،227 ،218 ،64 ،62 :
مجلسى ،محمد باقر71 :
مجلسى ،محمد تقى352 ،350 ،349 ،272 ،101 ،97 ،93 ،71 :
محدث نيشابورى344 :
محقق ،دكتر مهدى255 :
محمد (ص) -رسول اكرم (ص)
محمد ،ابو الفضل ابراهيم340 :
محمد بن ابى بكر245 ،7 :
محمد بن الياس364 :
محمد بن باقر340 :
محمد بن الحسن (ع)140 :
محمد بن حكيم محمد زمان510 :
محمد بن جالل194 :
محمد بن حنفيه40 :
محمد بن طفج364 :

محمد بن على بن حسين298 :
محمد بن على بن طيب364 :
محمد بن كرام442 ،431 :
محى الدهين ابن العربى -ابن عربى
مدرس اصفهانى ،ميرزا ابو القاسم387 :
مدرس زنجانى ،محمد بن معصوم255 :
مراغى ،فخر الدهين290 ،289 :
مراغى ،قاضى القضاة ،نظام الدهين عبد الملك:
383
ّللا379 :
مراغى ،نظام الدهين عبد ه
* مرتضى ،سيد ،شريف ،ابو القاسم على بن
فالسفه شيعه ،متن ،ص601 :
حسين بن موسى ،ذو المجدين ،علم الهدى:
530 ،372 ،364 ،363 ،341 -332 ،199 ،143
مرتضى (ع) -133 ،132 :على (ع)
مرداويج جبلى103 :
ّللا ،محمد بن عمران363 ،336 ،334 ،142 ،133 ،132 :
مرزبانى ،ابو عبد ه
ّللا425 :
مرزبانى ،عبد ه
مرعشى شهرستانى ،محمد حسين بن محمد على ابن محمد حسين حسينى71 :
ّللا178 :
مرعشى ،قاضى نور ه
مروزى ،حسين بن على130 :
مروزى ،عماد الدهين ابو الصمصام ذو الفقار بن محمد337 :
مروزى ،فردان101 :
مروه ،يوسف445 ،443 :
مزيدى حلى ،رضى الدهين على بن احمد بن يحيى381 :
مسترشد195 :

مستوفى ،ميرزا محمد رضا محمد شفيع301 :
مسعودى502 ،329 ،316 ،269 ،268 ،189 ،188 ،141 ،121 ،118 :
مسعودى ،على بن حسين315 :
مسمعى328 :
مسيح183 ،17 :
مشار ،خانبابا304 :
مشاط ،ابو الفضل43 :
مشكاة ،سيد محمد497 ،494 ،332 ،331 :
مصرى ،احمد بن محمد بن سليمان ،ابن عياض:
 -237ابن عياض
مصرى ،احمد بن يوسف ،مهندس301 :
مصرى ،داود بن اسد بن اعفر احوص271 :
مصرى ،سعيد بن عياض237 :
مصرى ،على بن ابى الحسن بن ابى حازم101 :
مصرى ،معين الدهين280 :
مصطفى عبد الرزاق454 ،453 :
مطارآبادى ،زين الدهين ابو الحسن بن طراد:
381
مطرف بن محمد وزير مرداويج103 :
مظفر نجفى ،شيخ محمد حسن385 ،382 ،51 ،46 :
مظفر ،شيخ محمد رضا514 ،512 ،498 :
مظهر ،دكتر اسماعيل237 ،235 ،206 :
معاويه192 ،191 :
معرى ،ابو العالء321 ،121 ،116 ،7 :
معصومه ،حضرت375 :
المعلم (پدر مفيد)362 :

معمورى بيهقى ،ابو العالء محمد بن احمد79 :
معين الدوله ابو الشمس بن عبد الرحمن300 :
مغربى ،محيى الدهين289 :
مغنيه ،شيخ محمد جواد297 :
مفضل بن عمرو50 :
ّللا محمد بن محمد بن نعمان (ابن المعلم)،198 ،161 ،140 ،139 ،97 ،91 ،53 ،46 ،45 ،42 :
* مفيد ،شيخ ،ابو عبد ه
524 ،502 ،430 ،429 ،373 -360 ،338 ،336 ،334 ،268 ،199
مفيد ،شيخ على نواده شهيد دوم449 :
مفيد نيشابورى ،ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن حسين خزاعى337 :
مقدسى ،ابو سليمان ،محمد بن معشر129 :
مقدسى ،مطهر بن طاهر319 ،138 ،137 ،68 :
مقريزى191 :
مكى عاملى ،نجيب الدهين على بن محمد80 :
* مال صدرا ،محمد بن ابراهيم بن يحيى شيرازى،343 ،260 ،256 ،203 ،202 ،49 ،37 ،36 ،34 ،30 ،12 ،11 ،7 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص602 :
 -505 ،504 ،499 -477 ،350 ،344صدر المتألهين
ملكم ،سرجان284 :
ممتاز الدوله54 :
مناالوس78 :
المنجد ،دكتر صالح الدهين135 :
منجم ،ابو جعفر72 :
منصور بن اسماعيل بن خاقان327 ،314 :
منطقى سجستانى ،سليمان (ابو سليمان)174 ،173 :
منطقى ،يحيى بن عدى416 ،402 ،339 :
منينى ،احمد بن على349 ،346 :
المؤدب ،ابى اسحاق137 :
موسى بن ابى هشام209 :

موسى بن جعفر امام (ع) -519 ،334 ،332 ،282 ،224 ،142 ،110 ،91 ،47 :امام كاظم (ع)
موسوى ،سيد نجيب الدهين حسن بن محمد بن خسن337 :
موصلى ،سيد ركن الدهين383 ،379 :
موصلى ،كمال الدهين بن يونس282 :
مولر532 :
مؤمن الطاق -شيطان الطاق -ابو جعفر كوفى
مونس فحل187 :
مهران167 :
مهلبى ،ابو محمد حسن بن هارون177 ،171 :
مهلبى حلبى ،شيخ عز الدهين حسن بن شمس الدهين محمد بن على263 :
ميبدى446 :
* ميثمى ،ابو الحسن502 -501 :
* ميرداماد ،سيد محمد باقر505 -503 ،497 ،479 ،478 ،376 ،351 ،347 ،278 ،178 ،30 ،7 :
ميرزا سيد حسن253 ،252 :
* ميرفندرسكى ،امير ابو القاسم حسينى موسوى507 -506 ،272 ،13 :
ميسى عاملى ،على بن عبد العالى ،محقق347 :
مينورسكى438 :
ن
ّللا بن وصيف140 -138 :
الناشى االصفر ،ابو حسين ،على بن عبد ه
ناصر الدين شاه253 :
ّللا91 :
ناصر ،ابو العباس ،الناصر الدهين ه
نجاتى72 :
نجاشى ،ابو عباس ،احمد بن على502 ،427 ،373 ،363 ،266 ،140 ،139 ،90 :
نجفى حجازى قمى ،محمد امين354 :
نجفى ،شيخ محمدطه429 :
نجفى ،محمد على330 ،252 :

نجمآبادى ،دكتر محمود75 :
نجم الدهين بن لبودى201 :
نحوى ،يحيى419 :
النديم (ابن النديم) محمد بن اسحاق،138 ،134 ،131 ،109 ،108 ،106 ،105 ،90 ،77 ،72 ،62 ،58 ،45 ،42 :
،263 ،242 ،241 ،239 ،237 ،235 ،234 ،232 ،225 ،223 -220 ،218 -213 ،211 ،209 ،197 ،144 ،140
462 ،451 ،429 -427 ،425 ،422 ،388 ،361 ،322 -320 ،317 -315 ،311 ،309 ،266 ،265
نراقى ،احمد513 ،512 ،79 :
* نراقى ،محمد مهدى بن ابى ذر514 -509 ،500 ،278 ،79 :
نراقى تهرانى ،حسن513 :
نصار ،حسين185 :
نصر ،سيد حسن221 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص603 :
نصرانى ،ابو هاشم100 ،
نصيبى ،ابو قران232 ،218 :
نظام اعرج -قمى نيشابورى
نظام ،ابو اسحاق ،ابراهيم بن سيار530 -525 ،520 ،519 ،502 ،338 ،53 ،46 ،42 ،40 ،39 ،33 :
ّللا2 ،1 :
نعمه ،شيخ عبد ه
نفيسى239 :
نقيب رازى ،تقى بن ابى طاهر هادى337 :
نللينو454 ،449 ،423 ،122 ،121 ،66 :
* نوبخت ،فرزندان ،خاندان201 -196 ،65 ،58 ،44 ،30 :
نوبخت ،ابو سهل بن428 :
نوبخت ،حسن بن سهل بن201 -197 ،73 :
نوبخت ،فضل بن ابو سهل بن428 -425 :
ّللا)197 ،196 :
نوبخت ،منجم زردشتى (عبد ه
نوبختى ،ابراهيم بن اسحاق ،ابو اسحاق385 ،201 ،198 ،96 -94 ،46 :
نوبختى ،ابو ايوب ،سليمان197 ،196 :

نوبختى ،ابو جعفر141 ،44 :
نوبختى ،ابو الحسن موسى بن حسن43 :
نوبختى ،ابو الحسين محمد197 ،196 :
نوبختى ،ابو الحسين هارون197 ،196 :
نوبختى ،ابو سهل بن نوبخت197 ،196 :
* نوبختى ،ابو سهل ،ابراهيم بن اسحاق264 ،94 :
* نوبختى ،ابو سهل ،اسماعيل بن على بن ابو سهل بن نوبخت271 ،201 ،199 ،144 -138 ،44 :
نوبختى ،ابو سهل ،على بن اسماعيل بن اسحاق ابن ابى سهل198 :
نوبختى ،ابى العباس ،فضل بن اسحاق بن ابى سهل بن نوبخت201 ،198 ،197 ،58 ،30 :
ّللا ،محمد بن يحيى238 :
نوبختى ،ابو عبد ه
* نوبختى ،ابو محمد ،حسن بن موسى273 -263 ،140 ،73 ،58 ،44 ،43 ،30 ،7 :
نوبختى ،اسحاق197 ،196 ،141 :
نوبختى ،حسن بن محمد بن عباس بن اسماعيل:
43
نوبختى ،داود197 :
نوبختى ،سهل بن ابو سهل197 ،196 :
نوبختى ،شيخ ابو القاسم حسن بن روح140 :
ّللا بن ابى سهل427 ،197 ،196 :
نوبختى ،عبد ه
ّللا196 :
نوبختى ،عبيد ه
نورى اصفهانى ،حكيم آقا على بن جمشيد:
493
نورى ،حكيم الهى344 :
نورى ،محمد344 :
نورى مازندرانى ،على بن جمشيد387 :
نوشجى نحوى ،محمد بن زيد بن محمود بن ابى االزهر142 :
نيشابورى ،ابى رشيد340 :

نيشابورى ،احمد بن حسن بن احمد337 :
نيشابورى ،محمد بن سعيد بن كلثوم43 :
نيشابورى ،نظام الدهين اعرج ،حسن بن محمد -قمى نيشابورى
و
وابكتوى ،شمس الدهين محمد على خواجه:
201
واحد العين ،مال اسماعيل اصفهانى252 :
ّللا97 :
واسطى ،حسين بن عبد ه
واسطى اعور ،يوسف بن مخزوم262 :
واصل بن عطاء40 ،38 :
والترز ،دكتر ريچارد319 ،317 ،310 :
والد ،حسن بن محمد بن حسين262 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص604 :
وراق ،ابو عيسى محمد بن هارون521 :
وراق ،عيسى143 :
ورام ،شيخ زاهد364 ،274 ،273 :
ورژيه166 :
وريس .ا435 :
وزيرى ،ابو الحسن129 :
وزيرى ،ابو محمد ،حسن بن محمد136 ،133 ،131 ،129 :
ولتر310 :
ه
هادى ،امام على (ع)428 :
ّللا بن اسماعيل461 :
هاشمى ،عبد ه
هاشمى ،دكتر محمد يحيى211 ،128 ،54 ،35 :
هرندى ،محمد مهدى510 :

هروى اصفهانى ،مال محمد تقى الدهين بن حسن:
355
هروى ،محمد بن زاهد434 :
* هشام بن حكم،466 ،429 ،416 ،413 ،404 ،338 ،323 ،266 ،105 ،53 ،42 ،41 ،39 ،34 ،33 ،30 ،7 ،2 :
531 -517 ،503
هالكو383 ،379 ،293 ،292 ،289 -286 ،284 ،283 ،281 :
هالل بن محسن264 :
هلموت ،وان63 :
همايى ،جالل422 ،127 :
همام الدهين246 :
همبولت ،الكساندر130 :
* همدانى ،صنعانى ابو محمد ،حسن بن احمد بن يعقوب534 -531 ،451 ،79 ،68 ،30 ،7 :
همدانى ،حارث346 :
همدانى ،قاضى عبد الجبار بن احمد521 ،366 ،364 ،339 :
هورتن527 :
هولميارد ،فريك234 ،216 ،212 -209 :
هووستادتر ،روبرت55 :
هينجر ،ويليام55 :
ى
يافعى97 ،96 :
ياولوس كراوس329 :
يحيى بن اصفح267 ،266 :
يحيى بن على142 :
يزدى ،امير حسين246 :
يزدى ،شيخ احمد بن محمد جعفر255 :
ّللا بن حسين350 ،44 :
يزدى ،عبد ه
يزدى ،محمد باقر زين العابدين80 :

يوحنا بن حيالن416 ،413 ،402 :
يوحنا بن ماسويه220 ،216 ،54 :
يوليوس روسكا222 :
يونس بن عبد الرحمن530 ،428 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص605 :
فهرست جاىها
آ
آذربايجان287 :
آستانه240 ،212 :
آشور124 :
آصفيه240 ،236 ،235 :
آصفيه ،خزانه235 :
آصفيه ،كتابخانه240 :
آكسفورد237 ،236 ،67 :
آكسفورد ،دانشگاه كريس كريستى237 ،67 :
آلمان222 :
آمد187 :
آمل349 :
آندلس365 ،81 :
الف
اخشيد364 :
اخميم225 :
اربل289 :
اروپا469 ،396 ،327 ،326 ،307 ،304 ،289 ،234 ،233 ،225 ،167 ،144 ،83 ،81 ،76 ،74 ،63 ،61 :
ازهر434 ،196 :
اسپانيا ،كتابخانه ،اسكولاير128 :

استانبول437 ،357 ،354 ،340 ،237 ،186 ،170 ،166 ،50 :
استانبول ،چاپخانه آداب50 :
استانبول ،چاپخانه الجوائب340 :
استانبول ،چاپخانه المعارف العثمانية،83 :
302 ،205
استانبول ،چاپخانه الجوائب
استانبول ،كتابخانه راغب پاشا357 ،237 ،186 :
استرآباد506 :
استرآباد ،فندرسك506 :
اسكندريه212 :
اصفهان،387 ،370 ،364 ،355 ،353 ،350 ،346 ،278 ،277 ،253 ،252 ،195 ،170 ،168 ،73 ،56 ،55 :
512 ،510 ،506 ،478
اصفهان ،تخت پوالد506 :
اصفهان ،حمام56 :
اصفهان ،خواجوى277 ،170 :
اصفهان ،مسجد شاه56 :
افريقا365 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص606 :
الجزيره289 :
الموت ،قلعه287 ،285 -283 :
امريكا439 ،438 ،435 ،396 ،317 :
امريكا ،دانشگاه اوريانا438 :
امريكا ،دانشگاه ايلينو438 :
امريكا ،دانشگاه پريسترن317 :
امريكا ،شركت جنرال الكتريك439 ،438 :
امريكا ،دانشگاه ترينيتى236 :
انگلستان ،موزه239 ،237 -235 :

اهواز365 ،144 :
اياصوفيا ،كتابخانه475 :
ايران،314 ،313 ،301 ،300 ،290 ،282 ،277 ،257 -255 ،211 ،193 ،180 ،167 ،166 ،98 ،84 ،58 :
،500 ،497 ،496 ،493 ،478 ،473 ،454 ،434 ،391 ،389 ،384 -382 ،359 ،358 ،356 -354 ،352 --349
524 ،512
ب
بابل124 :
بتليس (بدليس)288 :
بحرين447 ،365 :
بخارا92 :
برلن354 ،222 ،84 :
برلن ،كتابخانه دولتى302 ،301 ،238 ،236 ،222 :
برلن ،مؤسسه علوم240 :
بريتانيا ،موزه238 ،236 :
بصره526 ،523 ،502 ،478 ،477 ،465 ،458 ،454 ،453 ،365 ،363 :
بعلبك349 ،346 :
بغداد،245 ،212 ،195 ،187 ،173 ،131 ،117 ،109 ،106 ،95 ،92 ،91 ،89 ،75 ،73 ،69 ،60 ،57 ،43 :
،361 ،356 ،355 ،335 ،334 ،326 ،321 ،315 -312 ،308 ،307 ،300 ،299 ،292 ،286 -284 ،282 ،278
404 ،402 ،401 ،378 ،366 -364 ،362
بغداد ،بيمارستان314 ،308 :
بغداد ،بيمارستان عضدى315 ،313 ،75 :
بغداد ،خزانه اوقاف عمومى356 ،355 :
بغداد ،شارع عبد الصمد173 :
بغداد ،غسيله89 :
بغداد ،قصر وضاح69 :
بلخ137 ،132 ،131 ،90 :
بلخ ،شامستيان131 :
بمبئى507 ،501 :

بودلين ،كتابخانه بودلين237 ،67 :
بيروت438 -436 ،421 ،420 ،340 ،170 ،169 ،69 ،50 :
بيروت ،دار الفكر196 :
بيروت ،دار الكتب340 :
بيروت ،دانشگاه امريكايى438 ،437 ،169 :
بيروت ،مدرسه التجهيز437 ،436 :
بيروت ،مطبعه كاتوليكها421 :
بيرون خوارزم111 :
بيرون سند113 :
پ
پاريس407 ،239 -235 ،222 :
پاريس ،كتابخانه دولتى222 :
پاريس ،كتابخانه ملى300 ،239 -235 :
ت
تبريز370 ،265 ،247 :
تركستان400 :
ترمذ518 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص607 :
1094

فالسفه شيعه ؛ متن ؛ ص607
تفليس290 :
تهران494 ،340 ،339 ،317 ،312 ،255 ،251 ،203 ،202 ،186 ،135 ،127 ،82 :
تهران ،انتشارات انقالب اسالمى135 :
تهران ،انتشارات سلسله دانش ايرانى255 :
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تهران ،دانشگاه497 ،494 :
تهران ،كتابخانه مدرسه سپهساالر300 :
تهران ،كتابخانه مجلس شوراى ملى301 ،300 ،299 ،186 :
تهران ،مسجد سپهساالر513 :
ج
جبل عامل503 ،436 ،382 ،349 ،347 ،95 :
جبع يا جباع349 :
جزيرة العرب532 ،211 :
جلدك226 :
جنديشاپور ،مدرسه523 ،220 :
جهرود282 :
جيحون ،نهر349 :
چ
چين239 :
ح
حبشه189 :
حبلهرود262 :
حجاز358 ،351 :
حضرموت523 :
حلب403 ،401 ،286 ،96 :
حله514 ،448 ،378 ،282 ،281 ،70 :
حمص273 :
حيدرآباد421 -419 ،302 ،166 ،128 ،113 ،83 :
خ
خراسان402 ،395 ،390 ،346 ،327 ،314 ،283 ،253 ،252 ،212 -210 ،131 ،130 ،69 :
خليج فارس523 :

خم139 :
خوارزم115 ،112 ،111 :
خيم97 :
د
درسدن ،سالن رياضى194 :
دمشق437 ،433 ،403 ،401 ،390 ،376 ،300 ،290 ،288 ،97 ،92 :
دمشق ،كتابخانه ظاهريه300 :
دمشق ،كوه تاسيون376 :
دهلى356 :
ديلم334 ،332 ،285 :
ديلم ،قلعه285 :
دينور107 :
ر
ربذه202 :
رصدخانه الغ بيك292 :
رصدخانه تبانى292 :
رصدخانه ،نبى االعلم292 :
رصدخانه حاكمى292 :
رصدخانه سمرقند391 -389 ،82 :
رصدخانه مأمون291 :
رصدخانه مراغه292 -289 :
رمله97 :
رم167 ،165 ،76 :
روم319 ،183 ،180 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص608 :
رى433 ،364 ،321 ،317 ،315 -312 ،308 ،307 ،273 ،174 ،172 ،90 :

رى ،بيمارستان315 -313 ،308 :
س
ساحل ابو عريش531 :
ساكوفى407 :
سبزوار254 -251 :
سمرقند391 -389 ،82 :
سوريه439 ،351 ،349 ،286 ،273 ،28 :
سيستان132 :
ش
شام292 ،291 ،289 ،92 :
شام ،شماسيه291 :
شيراز478 ،392 ،251 ،246 ،240 :
ص
صالحيه433 :
صحرا531 :
صعده534 :
صنعا ،زندان531 ،68 :
صور102 ،97 :
صيدا385 ،298 ،199 ،102 ،97 ،12 :
ط
طبرستان365 ،334 ،314 ،116 ،113 :
طرابلس102 ،100 ،97 :
طليطله167 ،76 :
طوس352 ،282 ،278 ،226 ،212 -209 ،90 :
ع
عراق،351 ،344 ،333 ،316 ،305 ،300 ،292 ،133 ،131 ،130 ،108 ،96 ،80 ،71 ،70 ،56 ،43 ،28 :
533 ،526 ،523 ،512 ،510 ،454 ،387 ،383 ،382 ،356 ،355

عراق ،كتابخانه موزه356 ،300 ،299 :
عربستان439 ،211 :
عكبرى سوقيه ابن البصرى462 :
غ
غزنه113 ،111 :
ف
فاراب400 ،395 :
فارس478 ،455 ،346 ،248 -246 ،58 :
فرات335 :
فرانسه407 :
فردجان ،قلعه169 ،168 :
فلورانس ،دانشگاه194 :
ق
قاهره420 ،240 -237 ،222 ،215 ،192 ،187 ،186 ،170 ،166 ،165 ،109 ،97 :
قاهره ،چاپخانه عيسى حلبى166 :
قاهره ،دار الكتب العرب170 :
قاهره ،دار الكتب المصريه421 ،355 ،302 -300 ،186 :
قاهره ،كتابخانه238 :
قزوين387 ،290 :
قيصر ناعط533 ،532 :
قم480 ،434 ،375 ،350 ،282 ،256 ،90 :
ك
كابل300 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص609 :
كابل ،كتابخانه رئيس مطبوعات300 :
كازرون ،دوان246 :

كاشان514 ،510 ،509 ،389 :
كاظمين286 :
كالى بولى437 :
كراچك96 :
كربال511 ،510 ،357 ،335 ،332 ،271 ،117 ،71 ،56 :
كرخ365 :
كرمان364 ،353 :
كلدان124 :
كلكته84 :
كمبريج ،دانشگاه237 ،67 :
كوفه523 ،518 ،514 ،465 ،460 ،453 ،449 ،223 ،213 ،211 ،138 ،62 :
كوفه ،باب الشام62 :
كوفه ،مسجد138 :
كويت436 :
گ
گرگان506 ،365 ،169 ،116 ،113 ،42 :
گرگانج171 ،116 ،113 :
ل
لبنان ،دانشگاه436 ،385 ،347 ،1 :
لندن420 ،238 ،194 ،124 :
لندن ،انجمن سلطنتى آسيايى194 :
ليدن475 ،421 ،420 ،237 ،167 ،166 :
ليدن ،كتابخانه475 :
ليپزيك127 ،125 ،123 :
ليون532 ،239 ،238 ،235 :
ليون ،كتابخانه239 ،238 ،235 :

م
مآرب532 ،531 :
مآرب سر532 :
مازندران387 :
ماوراءالنهر400 ،314 :
مدينه342 ،335 ،225 ،202 ،132 :
مدينه ،بقيع343 :
مراغه390 ،292 -287 ،123 ،73 :
مراغه ،مسجد123 :
مراكش364 :
مشهد390 ،346 ،301 ،290 ،256 ،253 -251 ،248 ،211 :
مشهد ،كتابخانه حضرت رضا303 ،301 ،299 ،248 ،184 ،68 :
مشهد ،مدرسه فاضل خان390 :
مصر420 ،406 ،384 ،351 ،340 ،329 ،298 ،292 ،286 ،248 ،225 ،165 ،124 ،102 ،97 ،92 ،73 :
مصر ،انجمن ابن سينا165 :
مصر ،چاپخانه خيريه298 ،286 :
مصر ،چاپخانه نيل420 :
مصر ،دار الكتب العربية166 :
مصر ،دار المعارف المصريه166 :
مكه534 ،478 ،453 ،434 ،359 ،358 ،354 ،335 ،202 ،132 :
مكه ،بيت الحرام256 ،252 ،251 :
موصل290 -288 :
ميموندژ ،قلعه284 ،283 :
ن
ناپل ،موزه194 :
نباطيه439 ،436 :

نجران531 :
نجف،262 ،257 -255 ،196 ،84 ،9 ،2 ،1 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص610 :
،494 ،434 ،429 ،387 ،386 ،378 ،372 ،370 ،355 ،354 ،350 ،339 ،316 ،300 ،299 ،275 ،271 ،268
514 ،511 ،509 ،504 ،496
نجف ،چاپخانه صدرى432 ،372 ،370 ،339 ،316 :
نجف ،كتابخانه آل مظفر494 :
نجف ،كتابخانه آل طريحى355 :
نجف ،كتابخانه محسنيه496 :
نجف ،كتابخانه محمد على خونسارى298 :
نراق510 ،509 :
نصيبين514 ،511 ،376 ،238 ،218 :
نيرون كوت113 :
نيشابور284 -282 ،253 ،42 :
و
واسط518 ،365 ،96 :
واشنگتن439 :
ورامين433 :
وشاره قم282 :
ه
هرات446 ،351 ،131 :
همدان284 ،168 :
هند-354 ،302 ،270 ،236 ،235 ،180 ،166 ،125 ،123 ،121 ،118 ،115 ،113 ،111 ،81 ،80 ،59 ،58 :
473 ،455 ،454 ،451 ،424 ،420 ،419 ،356
هند ،شاه جهان73 :
هند ،فيضآباد73 :
ى

يمامه365 :
يمن533 ،532 ،530 ،523 ،68 :
يونان،409 ،407 ،405 ،402 ،325 ،324 ،319 ،305 ،297 ،294 ،245 ،243 ،124 ،118 ،115 ،18 ،17 :
518 ،477 ،473 ،458 ،454 ،451 ،450 ،416 ،411
نام مؤسسات
چاپخانه حجازى192 ،187 ،103 :
كتابخانه تيمورى420 ،340 ،240 :
كتابخانه گورگيس عواد354 :
كتابخانه مشكاة497 ،494 ،332 ،331 :
كتابخانه ميرزا محمد تهرانى240 :
كتابخانه نعمان خير الدهين آلوسى355 :
مدرسه شارتر407 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص611 :
فهرست قبايل
آ
آل بويه433 ،365 ،364 ،361 ،314 ،313 ،185 ،98 :
آل صباح436 :
آل طولون ،بنى طولون ،طولونيان301 ،92 :
الف
اروپائيان419 ،407 ،391 ،289 ،82 :
ازد428 ،212 ،211 ،7 :
اعراب471 ،470 ،396 ،212 ،183 ،180 ،134 ،124 ،122 ،81 ،6 :
افغانها277 :
امريكائيان443 :
ايرانيان501 ،425 ،424 ،183 :
ب
بجيله7 :

برامكه235 ،223 ،213 -208 :
بصريان108 ،95 :
بنى اميه365 ،220 ،191 ،132 ،117 ،57 ،29 ،7 :
بنى عباس465 ،457 ،449 ،430 ،423 ،421 ،364 ،334 ،220 ،213 ،211 ،209 ،138 ،90 ،65 ،57 ،29 :
بنى هاشم454 :
ت
تركمنها193 :
تركان -مغول285 :
تيم7 :
ح
حرانيان523 ،451 ،414 ،324 :
حمير533 ،523 ،67 :
خ
خزاعه518 ،7 :
خوارج187 ،106 ،105 :
د
ديلميان365 ،172 :
ر
رويان501 ،403 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص612 :
س
سريانيان65 :
سلجوقيان193 :
سامانيان365 ،334 :
ص
صفويه506 ،504 ،478 ،262 :

ع
علويان334 ،213 :
ف
فارسيان65 ،40 :
فاطميان365 ،73 :
فزاره7 :
ق
قريش364 :
ك
كلدانيان65 :
كنده518 ،452 ،7 :
كوفيان108 :
م
مغول379 ،378 ،289 ،288 ،286 -283 :
ن
نوبختيان (بنى نوبخت) -اعالم
ه
همدان531 ،7 :
هنديان269 ،183 ،81 ،65 ،59 ،40 :
ى
يونانيان،471 ،470 ،465 ،464 ،416 ،409 ،405 ،297 ،294 ،232 ،227 ،182 ،76 ،65 ،62 ،48 ،40 ،6 :
524 ،513 ،491 ،473
فالسفه شيعه ،متن ،ص613 :
فهرست گروهها
الف
اباحيه430 :
اتميستها525 :

اخباريها511 ،510 ،499 ،345 ،344 :
ارتودوكس57 :
اسحاقيه430 ،424 ،405 :
اسماعيليه430 ،366 ،305 ،299 ،287 -280 ،224 -220 ،217 ،216 ،214 ،118 -116 ،104 ،102 ،42 :
اسماعيلى ،فدائيان284 ،283 :
اسكندرانى409 :
اشاعره466 ،413 ،386 ،366 ،246 ،98 ،95 ،52 ،51 ،47 ،40 :
اشراقيان513 ،504 ،484 ،482 ،261 ،203 :
اصوليان511 :
اماميه،263 ،262 ،246 ،200 -197 ،178 ،140 -138 ،133 ،104 ،102 ،96 ،95 ،90 ،72 ،44 ،43 ،40 ،39 :
،502 ،447 ،434 ،404 ،392 ،376 ،363 ،360 ،357 ،349 ،337 ،334 ،333 ،286 ،278 ،275 ،268 -266
520 ،518 ،503
ب
باطنيه430 ،217 :
بتپرستان409 ،124 :
بدعيه470 ،44 :
برهمنيه467 ،271 ،270 :
بريديان365 :
بشيريه430 :
بالليه430 :
بو سليميه430 :
بيانيه430 :
ت
تناسخيه430 :
ث
ثنويه522 ،467 ،466 ،431 ،430 ،131 :
ج

جبائيه519 ،431 ،430 :
جبريها99 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص614 :
جدليها483 :
جناحيه430 :
جواربيه430 :
جهميه518 :
ح
حارثيه430 :
حديثيه430 :
حربيه430 :
حروفيه430 :
حسنويه457 :
حشويه431 -429 :
حالجيه430 :
حلمانيه430 :
حلوليه430 ،275 :
حماريه430 :
خ
خابطيه430 :
خرميه430 :
خالليه430 :
د
دهريان324 :
ديصانيه531 ،523 ،518 ،430 ،118 :
ذ

ذماميه430 :
ر
راونديه430 :
رجميه430 :
رحمويه457 :
رواقيون531 ،528 ،523 ،518 ،477 ،319 ،269 ،179 ،18 :
رهاويه531 :
ز
زراريه430 :
زردشتى171 :
زندقه523 ،522 ،519 ،370 ،365 ،175 :
زهرى مذهب231 :
زيديه520 ،366 ،117 ،40 ،38 :
س
سبائيه430 :
سلمويه457 :
سمينيه هند526 :
سوفسطائيان464 ،386 ،270 ،269 :
ش
شريكيه430 :
شلمغانيه430 :
شيبانيه518 :
شيخيه344 ،256 ،71 :
ص
صائبى414 :
صدورى415 :

صوفيه،512 ،510 ،499 ،498 ،496 ،490 -486 ،484 ،482 ،403 ،356 ،345 ،275 ،224 ،221 ،206 ،203 :
513
ط
طبيعيان522 :
ع
علويه430 :
فالسفه شيعه ،متن ،ص615 :
علىاللهيه430 :
عميريه430 :
غ
غالة430 ،143 :
غماميه430 :
ق
قاديانيه430 :
قرامطه431 ،430 ،365 ،215 ،131 ،104 ،44 :
ك
كاكائيه430 :
كامليه430 :
كراميه431 ،430 :
كربيه430 :
كسفيه430 :
كشفيه430 :
كيسانيه430 :
م
مازياريه430 :
مانويه467 ،466 ،430 ،228 ،118 :
مباركيه430 :

مبيضه430 :
مجسمه267 :
محمديه430 :
محمره430 :
مختاريه430 :
مخطئه430 :
مرجئه431 ،430 ،106 ،105 ،43 :
مروانيه371 ،268 :
مزدكيه430 :
مسيحيان (مسيحيت)409 ،118 ،57 :
مشائيه495 ،483 ،482 ،477 ،380 ،260 ،259 ،123 :
مشبهه430 :
مشعشعيه430 :
مطلقه430 :
معتزله،266 ،265 ،263 ،216 ،200 ،199 ،106 ،105 ،100 -98 ،95 ،90 ،52 ،51 ،47 ،46 ،42 ،40 -38 :
530 ،524 ،521 ،520 ،517 ،485 ،466 ،465 ،455 ،371 ،366 ،363 ،338 ،337 ،328 ،311
معمريه430 :
مفضليه530 :
مقنعيه430 :
موسويه430 :
ميمونيه430 :
ن
ناووسيه (ناسيه)431 ،430 :
نزاريان (بنى نزار)43 :
نسطوريان523 ،416 ،413 ،57 :
نصيريه430 :
نعمانيه105 :

نفطوريه457 :
نميريه430 :
نوافالطونيان414 ،409 :
و
واقفيه267 ،266 ،143 ،142 :
ى
يعقوبيه416 ،51 :
يهود143 ،120 :
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