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  متن نوشته شده درباره اين كتاب در پشت جلد چاپي كتاب 

اين كتاب براي . ي انديشه و تفكر است هاي ارزشمند در حوزه كتاب حاضر يكي از كتاب«
رو هستند، كاربرد  متفكران و عالمان، به ويژه دانشجوياني كه پيوسته با مفاهيم فلسفي روبه

ن ي آ مفاهيم ژرف و گسترده تصر بودنهاي بارز اين كتاب، مخ يكي از ويژگي .فراوان دارد
هاي  ي غرب، تصوف، تأثير متقابل انديشه ي شرق، فلسفه ؛ گردآوري مفاهيمي چون، فلسفهاست

 .ي ابعاد و زوايايشان، كار بسيار دشوار و دي عين حال مفيدي است اسالمي و يوناني، با همه
فلسفه «ي  وي حوزههاي كاربردي است كه هر محقق و دانشج كتاب حاضر، از جمله كتاب

  ».ميل مطالب خود، به آن رجوع كندي آگاهي و تكناگزير است برا »اسالمي

  توضيحاتي درباره نسخه الكترونيكي حاضر

ناوين تمام صفحات و ع. استخراج شده است هاي ديجيتالي اين نسخه از يكي از كتابخانه
توسط  صفحات چاپ شدهقرار گرفته شد كه دقيقا هماهنگ با  Wordآن طوري در نرم افزار 

در تنها مورد مهمي كه بايد متذكر گردد اين است كه . باشدانتشارات علمي و فرهنگي 
هاي انگليسي و مخصوصا  كه به زبان ها، زيرنويسفصل و بخش زيادي از  هاي آخر هر كتابنامه
از تايپ مطالب اجتناب شده است و اين مهم تنها موقعي عيب محسوب خواهد اند،  بودهفرانسه 

 .ص امور پژوهشي خود بخواهد به اين نسخه رجوع كندشد كه يك محقق جهت ارجاعات خا
 اند، تمام و كمال يا فارسي بودهعربي ي كه به زبان هاي و زيرنويس قابل ذكر است كه تمام منابع

  .تايپ شده است

صرفا جهت ارجاع به صفحات اين كتاب  ي اين كتاب مطالعه از شما بنابراين اگر قصد
منابع استفاده شده توسط  و رديابي يد داشت، اما اگر در مقام پيگيريباشد، مشكلي نخواه

  .ي چاپي مراجعه كنيد مولفان اين كتاب باشيد، بايد به نسخه
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 مقدمة مترجم بر چاپ اول
 
، نامى است كه مؤلفان دانشمند، حنّا الفاخورى و خليل » تاريخ الفلسفة العربيه«

اى را  اند كه چنين فلسفه اند، ليكن در مطاوى آن اشاره كرده الجر، بر اين كتاب نهاده
زيرا كسانى چون فارابى، ابن . و حق هم همين است. خواندتوان  نيز مى» فلسفة اسالمى«

سينا، غزالى، سهروردى، ابن رشد، ابن باجه، ابن طفيل و ابن خلدون، كه ذكرشان در اين 
. اند اند، همه از فرهنگ عظيم اسالمى مايه گرفته كتاب آمده و آثار خود را به عربى نوشته
، در اين » العربى، العربية«د احمد آرام كه به جاى بنابراين ترجيح دادم كه با الهام از استا

تاريخ فلسفه در جهان «برند، براى كتاب عنوان  به كار مى» جهان اسالم يا اسالمى«موارد، 
 .را اختيار كنم» اسالمى

اصل كتاب در دو جلد است، ولى ناشر محترم اين ترجمه به مالحظاتى صالح در 
بنابراين اگر سخنى از جلد اول يا دوم . مجلّد قرار دهدآن دانست كه آن دو جلد را در يك 

 .رفته است، مراد بخش اول يا دوم همين مجلد است
اند،  در مواردى كه مؤلفان مطلبى را از كتب فارسى ترجمه كرده و در اثر خود آورده

و اند  اگر مطلبى را از كتب ديگر آورده. ام كه عين متن فارسى را بيابم و نقل كنم كوشيده
 .ام ها نيز نظر كرده آن كتب به فارسى ترجمه شده، به آن ترجمه

آنچه موجب شادمانى من و مزيد اعتماد خواننده است، اين است كه دوست 
از فارابى تا - دانشمندم، آقاى محمد رضا حكيمى، كه در تدريس متون فلسفة اسالمى

جام خوانده و با اصل مطابقه مدرسى واال و ارجمندند، اين ترجمه را از آغاز تا ان-سبزوارى
بدين وسيله سپاسگزار آن وجود عزيز . اند به آخر كتاب افزوده» توضيحاتى«اند و  كرده
 .هستم
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 و اند داشته نظارت كتاب چاپ امور در كه مهرپرور اصغر آقاى فاضلم دوستان از نيز

 و. متشكرم اند، داده ترتيب را كتاب موضوعى راهنماى فهرست كه مشتاق، حسين آقاى
 السالم

 آيتى المحمد عبد
 شمسى پنج و پنجاه و سيصد و هزار سال تيرماه اول

 قمرى هجرى شش و نود و سيصد و هزار الثانى جمادى سوم و بيست مطابق
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 مطالب فهرست

  صفحه  عنوان
  
 اول بخش

  عامه مقدمات: اول باب
   3   فلسفى مكتبهاى و فلسفه-اول فصل

   3  فلسفهحقيقت
  4   فلسفهتطوروپيدايش
   5  فلسفهموضوع
   6  ديگرعلوموفلسفه

   9  كتابنامه
    

   11   شرق در قديم فلسفة-دوم فصل
   11  چيستشرقفلسفة
   11  نخستمفهوم
   13  دوممفهوم

   14  مصردر
   16  آشوروبابلوسومردر
   18  ايراندر

   20  هندىانديشة
   21  هندىتصوف

   23  كتابنامه
    

   25   غرب در قديم فلسفة-سوم فصل
   25  يونانفلسفة
   27  يونانىانديشةدمسپيده
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   28  فلسفى تفكرآغازوعقلبهگرايش
   29   يونيايىمكتب:تجربىروش- 1 

   29  طالس
   30  انكسيمندروس
   31  انكسيمانوس
   32  هرقليطوس

   33  گرايىعقل- 1 
   33  فيثاغورىمكتب- 2 

   35  فيثاغوريانوتصوف
   36  الئايىمكتب- 3 

   37  زنون
   38  )اتميها(ذرهاصحاب

   38   ذيمقراطيسولئوكيپوس
   40  )مق  428 - 499 (انكساغورس

   41  انباذقلس
   43  آتندرفلسفهشكفتگى
   44  سقراط ازقبليونانفلسفةترازنامة
   45  سقراطيانوسقراط

   46  سقراط
   48  افالطون

   60  ارسطاطاليس
   74   اسكندريهمدرسةتاارسطواز

   74  ابيقورىمكتب
   76  رواقىمكتب
   77  شكمذهب

   78  )معرفتاصحاب(گنوسيها
   81  ارسطوازبعدرواقيان

   82  نوافالطونيان
   82  دينىنهضت

   83  فلوطين
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   93  فلوطينفلسفةدرشرقىعناصر
   95  كتابنامه

  اسالمى فلسفة: دوم باب
   99   آراء و نظرات-اول فصل

   99   اسالمىفلسفةدربارةبحثى
   102   عربفرهنگتطوروپيدايش

    

   104   اسالم-دوم فصل
   104  اسالمظهور
   105  اسالماركان
   105  قرآن- 1 
   106  سنت- 2 
   106  حديث- 3 
   107  فقه- 4 
   109  اسالمىفرق

   111  خوارج
   112  شيعه

   112  زيديه-الف
   113  شيعهغالت-ب
   113  اماميه-ج
   114  معتزله
   114  معتزلهريشة

   118   معتزلهتعاليممهمترين
   124  معتزلهفلسفة

   124  معتزله سياسىفلسفة-الف
   126  معتزله طبيعىفلسفة-ب

   134   معتزلهاخالقىفلسفة
   136  معتزلهزوال

   138  كتابنامه
    

   141   كالم علم-سوم فصل
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   141  تعريف
   146  اشعريانواشعرى
   155  باقالنى
   156  جوينى
   158  كتابنامه

    

   159   شيعه غالت- چهارم فصل
   159  اسالم ظهورهنگاماقتصادىوضع- 1 
   159   اسالمدولتاقتصادىوضع- 2 
   160  انقالبىجنبشهاى- 3 

   162  مزدكىجنبش-الف
   162  خرميانجنبش-ب
   162  بابكيانجنبش-ج

   164  قرمطيانواسماعيليان- 4 
   167  تفويض- 5 
   168  اسماعيليانظهور- 6 

   168  اسماعيليان
   168  تشكيالتونظام

   170  اسماعيلىداعيانوپيشوايان
   172  اسماعيلىمذهب
   177  معرفتانواع
   178   عالمخلقوعقابوثواب
   179  عالمادوار
   180  امامتونبوت
   182  اضدادواوصياء
   183   امامدربارةاسماعيليهرأى
   184  اسماعيليهتأثير
   185  قرامطه

   185  قرامطهتاريخواصل
   186  فاطميانوقرامطه
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   187  قرامطهمذهب
   187  قرامطهفلسفة
   188  اسالمتطوردرقرامطهتأثير

    

   190   الصفا اخوان- پنجم فصل
   192  بودند؟كسانىچهالصفااخوان
   192  آراءاختالف- 1 
   193  ايشاننام- 2 
   194  ايشانهدفهاى- 3 
   196  پنهانكارى- 4 
   197  تشكيالت- 5 

   200  اخوانتعاليمدرباطنيه
   201  الصفااخوانرسائل
   203   اخواننظردرامامتوتشيع
   209  حكمتوشريعتوظاهروباطن
   218   فيثاغورىفلسفةوالصفااخوان

   220  الهيات- 1 
   227  آنلواحقونفس- 2 

   231  طبيعىقواى-الف
   231  حساسهقواى-ب
   232  روحانىقواى-ج

   232  معرفتوادراك
   234  اجتماعوسياست- 3 

   237  كتابنامه
    

   239   تصوف- ششم فصل
   239  چيست؟تصوف
   241  اتحاد- 1 
   241   توصيفامكانعدم- 2 
   242  يقين- 3 
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   242  انفعال- 4 
   243  اسالمدرتصوف

   244  اسالمىعامل-الف
   249  هندىعامل-ب
   251  مسيحىعامل-ج
   253   جديدافالطونىعامل-د
   256  اشراقىعامل-ه
   259  اسالمىتصوفمذهب
   260  مصرىالنونذو
   261  بسطامىيزيدابو
   261  محاسبىاللّهعبدابو

   261   حالجمنصوربنحسين
   263  جنيدالقاسمابو
   264  حقطريق

   264  مقامات-الف
   267  احوال-ب
   268  سالكوشيخ-ج
   271  مجاهده-د
   274   صوفيهآراءونظرات-ه

   274  وجود وحدتوتوحيد-الف
   279  تطور وعالمحقيقت-ب
   280  بقاءوفنا و جذبوتجلى-ج
   286  اديانوحدت-د
   288  تأويل وظاهروباطن-ه
   291   اسالموتصوف-و
   295   صوفيانهمعرفت-ز
   297  اسالمىتصوفتطور-ح

   298   دراويش-الف
   299  طريقت-ب

 301 ابن عربي
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   303  اوشعر
   303  اوتصوف
   306  اسالموالدينمحيى

   309  وجودوحدتوفنا
   312  اواثر
   314  كتابنامه

  
  دوم بخش

  يونانى و اسالمى انديشة متقابل تأثير: اول باب
    

   321   بغداد تا اسكندريه از: اول فصل
   321  سريانىانديشة- 1 
   322  هامدرسه- 2 

   322  اسكندريه-الف
   323  نصيبين مدرسةورهامدرسة-ب
   326   شاپورجندىمدرسة-ج
   327  حرّانمدرسة-د

   327  اسكندريه مدرسةانتقالازرواياتى- 3 
   328  سريانىهاىترجمه- 4 

   329  نخستمرحلة
   329  دوممرحلة
   329  سوممرحلة

    

   332   ترجمه نهضت: دوم فصل
   332   مسلمينفتوحاتازبعد- 1 
   333  ترجمهعصر- 2 
   335  شد ترجمهعربىبهكهكتبى- 3 
   337  منحولكتابهاى- 4 
   338   عربىهاىترجمهارزش- 5 
   342  هاترجمهتأثير- 6 
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   347  اسالمو عربجهاندريونانتمدن- 7 
   348   اوايلعلوموسنتاهل- 8 

   352  كتابنامه
    

   355   دخيله علوم-سوم فصل
   355  طبعلم- 1 

   357  رازى
   358  داروگرىوكيميا- 2 

   359  حيانبنجابر
   360   جانورشناسىوگياهشناسى- 3 

   360  بيطارابن
   361  رياضيات- 4 

   362  خوارزمى
   363  نجوم- 5 

   365  بتّانى
   365  جغرافيا- 6 
   366  طبيعيات- 7 
   367  موسيقىعلم- 8 

   369  كتابنامه
  

  شرق در اسالم فلسفة: دوم باب
    

   373   فارابى تا كندى از-اول فصل
   374   كندى
   374  زندگى- 1 
   375  تأليفات- 2 
   376  فلسفهوكندى- 3 
   381  طبيعىفلسفةوكندى- 4 
   383  عالمحدوثوكندى- 5 
   383  انسانىنفسوكندى- 6 

   385  حاسهقوة-الف
   386  متوسطهقواى-ب
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   386  عاقلهقوة-ج
   390  الطبيعهبعدمافلسفةوكندى- 7 
   392  اواسلوبو كندىفلسفةبركلىحكم- 8 

   394  كتابنامه
    

   395   فارابى: دوم فصل
   395  زندگى- 1 
   396  شخصيت- 2 
   397  آثار- 3 
   398   علومبندىدستهوفارابى- 4 
   400  فارابىفلسفة
   400  ساختنهماهنگ به گرايشوفلسفهوحدت- 1 

   403  ارسطوو افالطونزندگىروش-الف
   404  ارسطو اسلوبوافالطونرموز-ب
   405  مثلنظرية-ج
   406  معرفتنظرية-د
   407  عادتنظرية-ه
   407  فارابىكارارزش-و

   408  منطق- 2 
   409  چيست؟منطقعلم- 1 
   409  منطقنتيجة- 2 
   409  منطقموضوع- 3 
   409  منطقاجزاء- 4 

   410  الطبيعهبعدمافلسفة- 3 
   411   فارابىفلسفةدرخدا- 1 

   411  الوجودممكن و الوجودواجب-الف
   412  خداذات-ب

   414  فيض- 2 
   414  چيست؟فيض-الف
   415  فيضطريقة-ب
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   417  عالم- 4 
   417  عالمباآن ارتباطوفعالعقل-الف
   418  ارزيابى-ب
   420  نفس

   420  بشرىنفس
   420  آنسرانجامواصلطبيعت،-الف
   423  نفسقواى-ب

   423   محركهقواى-الف
   424  مدركهقواى-ب
   425  نفسوحدت-ج
   425  عقل-د
   429  اشراق وحسىمعرفت-ه

   431  سياستواخالق- 5 
   432  اخالق- 1 
   435  سياست- 2 

   435  اجتماعاتانواعو اجتماعضرورت-الف
   436   ملتهااختالف-ب

   437  هامدينهانواع
   437  فاضلهمدينة- 1 
   441  جاهلهمدينة- 2 
   442  فاسقهمدينة- 3 
   442   متبدلهمدينة- 4 
   442  ضالةمدينة- 5 
   443  نوابت- 6 

   445  نبوت- 6 
   448  كتابنامه

    

   449   سينا ابن: سوم فصل
   450  زندگى- 1 
   452  تأليفات- 2 
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   453  الشفاكتاب-الف
   453  النجاةكتاب-ب
   453  التنبيهاتواالشاراتكتاب-ج
   454   المشرقيةالحكمةكتاب-د
   454   الطبفىالقانونكتاب-ه
   454  فلسفه

   454  فلسفهتقسيمبندى
   455  منطق-الف
   456  طبيعىعلم-ب
   456  رياضىعلم-ج
   456  الهىعلم-د
   456  كلىعلم-ه
   456  اخالقعلم-و
   457  منزلتدبير-ز
   457  مدينهتدبير-ح
   457  نبى-ط

   457  منطقعلم
   457  تصور- 1 
   457  تصديق- 2 
   458  طبيعىعلم
   458   طبيعىعلممبادى- 1 
   461   طبيعىاجساملواحق- 2 

   461   سكونوحركت-الف
   461  زمان-ب
   462  تناهىعدموتناهىوخألومكان-ج

   462  اجسامطبيعية غيروطبيعيهامور- 3 
   463  حيوانونبات- 4 
   464  نفس
   465  نفسوجوداثبات- 1 
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  اول فصل
  
 

  ىــفلسف مكتبهاى و فهـــفلس

 فلسفه حقيقت

 و دريافت و وجود سرنوشت و جوهر و اصل به آدمى عقل نگرش مولود فلسفه
 به تعالى، بارى، نور از است پرتوى كه عقل چراغ با آدمى. آن در است اولى مبادى شناخت
 درك به تا پردازد، مى موجودات احوال در تتبع به نهد، مى قدم وجود ناشناختة قلمرو
 به صفحه را انجام و آغاز بى كتاب اين و. بشناسد را علل سلسلة و آيد نائل آنها حقايق
 گردد مى باز سپس. برسد اوست براى و او از چيز هر كه العلل علت به تا زند مى ورق صفحه

 به و. بردارد اعراض و جواهر حقيقت از پرده تا پردازد، مى طبايع و عناصر تحليل به و
 حاصل او براى وجود عالم از روشنى صورت كه آنگاه تا پردازد مى حقايق ترتيب و تقسيم
 -اوست ذات از خارج آنچه-خود اطراف در و خود ذات در را اشياء انسجام كيفيت و شود،
 .كند توجيه و تفسير

 در و-است بسيار گمگشتگى موجبات كه- شود گم طريق اين در آدمى كه بسا چه
 كه نداند و بايستد، حيرتزده قضايا برخى برابر در و گردد، سرگشته گون گونه تاريكيهاى

 ياراى و است محدود انسان درك زيرا باشد، عاجز آن كنه ادراك از و چيست آن حقيقت
 از خارج نيز كليات ادراك. آيد فايق دقايق و جزئيات همة ادراك به كه نيست آنش

 متباين نظريات و مختلف مذاهب و مكاتب داراى را فلسفه كه روست اين از. اوست دسترس
 غريزة انعكاس جز چيزى كرسون، آندره تعبير به نظريات، اين و مكاتب اين. بينيم مى

  .اوست وجود در گور تا گهواره از كه اى غريزه نيست؛ انسانى نشدنى رام جستجوگر
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 فلسفه تطور و پيدايش

 و گشود، ديده هستى جهان به آدمى كه وقت آن از. توأمانند بشرى عقل و فلسفه
 در فلسفه. آمد وجود به فلسفه كرد، سؤال ها پديده علل از و شد، گشوده پرسش به زبانش
 تطور با اندك اندك سپس. بود اشياء ظواهر و حس به استنادش. بود ساده و فطرى آغاز

 خيالپردازى جانشين را نقد و تحقيق و گرفت كار به را منطق و عقل وجدان، و شعور
 امكان هم علمى آزمايشهاى و دقيق مشاهدة و بود ناچيز عقل امكانات كه آنگاه و. ساخت
 .بپردازد جهان همة تفسير به خواست مى و شناخت، نمى حدى خود براى فلسفه نداشت،

 صفت اصوال. است خارجى واقعيت عين سازد مى او كه جهانى كه پنداشت مى
 به است ايمان و سازد، مى كه آنچه به است كوركورانه اعتقاد نايافته، رشد عقول مميزة
 به گردد، افزونتر مشاهداتش و شود مواجه واقعيت با چون ولى. پندارد مى حقيقت كه آنچه

 اين و. كند مى نظر تجديد بود كرده حاصل يقين آنچه در آنگاه برد، مى پى خود خطاى
 تجدد مراحل از اى مرحله هر در فلسفه. است فلسفه تطور و تجديد داليل از يكى خود
 و. پردازد مى اى تازه سؤالهاى طرح به و گويد، مى ترك را پيشين باورهاى از قسمتى خود،

 زمان، هر در كه روست اين از. يابد مى پاسخهايى سؤالها آن براى نوين، تجارب پرتو در
 و پردازد، مى مشكالت حل به خويش خاص ديد با كه آورد مى پديد مبدع فيلسوفى

 .گردد مى جديد مكتبهاى پيدايش سرآغاز خود كه كند مى عرضه نوينى فكرى هاى مايه
 پردازد، مى عقلى مجرد مسائل در بحث به معرفت، طلب در كه حال همان در آدمى

 داراى فلسفه، كه اينجاست از. است روزانه مادى زندگى در غرق و ضرورى اعمال گرو در
 دوست آغازش فلسفه،«: گويند الصفا اخوان. عملى فلسفة و نظرى فلسفة: شود مى بخش دو

 آخرش و انسانى، طاقت قدر به است موجودات حقايق معرفت وسطش دانشهاست، داشتن
 ».علم وفق بر است كردار و گفتار

 آن از و كند، مى رهبرى وجود شناخت به را ما كه است اصولى به علم فلسفه، پس
 از-  است موجود معرفت همان علم، اما. شود مى گشوده اعلى هدف سوى به ما راه شناخت،

 همان راه، اما. غايات آخرين و اولى مبادى و علل به وصول و- است موجود كه حيث آن
 هدف اما و. آييم نائل انسانيت حقيقت به تا رساند مى كمال به را ما كه است سلوكى و سير
  .آيد مى حاصل كمال اين از كه است سعادتى از عبارت اعلى،
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 فلسفه موضوع

 را، آن اقسام و فلسفه حدود عبارت اين با و »بشناس را خود نفس«: گفت سقراط
 .كرد تعيين است، متّبع و مرسوم امروز به تا كه

 فعاليت هاى جنبه همة و اميال و خواهشها و طبيعت شناخت مستلزم نفس معرفت
 علم موضوع خود اين كه است، اجتماع و محيط و جسد با آن عاليق هاى جنبه نيز و آن،

 .آن قديم و جديد مفهوم دو به است النفس
 يعنى عقالنى، قواى. است آن عقالنى قواى شناخت موجب همچنين نفس شناخت

 كند مى حكمهايى خود، ذكاء و عقل بركت به انسان. حيوان از است انسان تميز سبب آنچه
 آنها ميان ارتباطى است، رهنمون خطا و صواب معرفت به را او كه معينى قوانين برطبق و

 و شود؛ مى مشخص عقل اندازى دست حدود نفس، معرفت از همچنين سازد، مى برقرار
 را قوانينى. شود مى راهنمايى برسد، آن به است ممكن كه معرفتى مرحلة آخرين به آدمى

 .بود خواهد منطق موضوع است، آورده وجود به كردن فكر براى انسان كه
 را فكرى اعمال النفس علم اما. دارند توجه فكر اعمال به هردو منطق و النفس علم

 قرار توجه مورد باشد خارجى موضوعات به آن وابستگيهاى تحقيق پى در آنكه بدون و عينا
 .كند مى حكمهايى »واقع« دربارة كه آيد، درمى نظرى علمى صورت به رو ازين. دهد مى

 غايتى به خواهد مى كه دهد مى قرار موردنظر را فكرى اعمال جهت، آن از منطق اما
 صحيح حكم يك صدور براى كه شرايطى از علم اين در. يابد دست باشد حقيقت همان كه
 .كند مى حكمهايى »ارزشها« دربارة و شود، مى بحث است، الزم قبول قابل مجادلة يك يا

 صورت به رو ازاين. سازد مى مشخص كند مى كار قواعد آن بر عقل كه را قواعدى نيز
 علمى منطق و وصفى، است علمى النفس علم ديگر، عبارت به. است درآمده تعليمى علمى
 .تعليمى است

 .گردد مى منجر جسد ادارة در آن وظايف و نفس طبيعت شناخت به نفس، شناخت
 سازد مى انسانى طبيعت مطابق را او سلوك كه قواعد از برخى شناخت به را آدمى و
 و آورد روى خير اعمال به كه شود مى موجب كند، رعايت را آنها اگر كه گردد، مى رهنمون

 .است اخالق علم موضوع اين و. بپرهيزد ناشايست كردارهاى از
 از درجه اين به آنكه از پيش حتى يا و رسيد، معرفت از درجه اين به چون آدمى

: كند سؤال آن سرنوشت و مبدأ و جوهر و طبيعت و نفس اين حقيقت از بايد برسد، معرفت
 است ديگرى عنصر يا شود؟ مى فانى جسد فناى با و است مادى جسد، چون نيز نفس آيا
 آن در كه جهانى رفت؟ خواهد كجا به و آمده كجا از گردد؟ نمى عارض او بر فنا هيچگاه كه

  آن عظيم قدرتى با موجودى آيا حادث؟ يا است قديم آيا چيست؟ كنيم مى زندگى
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 و قوانين سلسله يك با خود آنكه يا كند، مى اداره را آن و آورده وجود به عدم از را
 و آزمايشها و نيست، گريزى آن از كه است سؤالهايى اينها است؟ آمده وجود به نظامات
 كه كند مى ايجاب را ديگرى علم رو اين از. نيست آنها به دادن پاسخ توان را حسى تجارب

 .كنيم مى تعبير الطبيعه ماوراء علم به آن از

 ديگر علوم و فلسفه

 و پنداشتند، مى حقيقت يافتند درمى را هرچه كه بود، آن اوليه متفكران خصايص از
 خود امكانات براى حدى. داشتند كامل وثوق و اطمينان كردند مى درك كه بدانچه
 و ساختند، مى خود انديشة جوالن ميدان انجام تا آغاز از را وجود عالم. شناختند نمى
 آغاز در فلسفه و. سازند آشكار را نهانش رازهاى و بركشند، آن اسرار از پرده تا كوشيدند مى

-آيد نائل معرفت به خود خرد و عقل نيروى به خواست آدمى كه آنگاه از يعنى-پيدايشش
 و بود، معارف و علوم همة شامل آغاز در رو ازين. كند فهم را هستى جهان همة تا كوشيد

 چه و بود انسان اقتدار حيطة در كه آنهايى چه- موضوعات همة به پيروزى، به اطمينان با
 .سركشيد-بود او قدرت حيطة از خارج كه آنهايى

 و آيد خود به اندك اندك كه گرديد موجب شد، مرتكب پى در پى كه خطاهايى اما
 مشكالت يك يك پس. سازد ميسر بيشتر او براى را حقيقت به وصول كه كند اتخاذ روشى

 علوم، طريق بدين. آيد فايق آنها بر بتواند بهتر تا داد، قرار بحث مورد جداگانه طور به را
 هريك كه شد آن موجب امر اين و. گرديد تعيين علمى هر موضوع و شد، متعدد و متفرع
 هر و آيد، پديد مختلفى هاى رشته و شوند، جدا فلسفه برومند درخت از ديگرى، از پس
 و شناسى زيست طبيعى، علوم نجوم، رياضيات، چون باشد؛ خاص روشى و موضوع را رشته
 .انسانى علوم

 جدا فلسفه از مختلف علوم آنكه از پس آيا: كه آيد مى پيش سؤال اين اينجا در
 آيا نماند؟ برجاى آن از نشانى جز علوم، انشعاب از پس و گراييد نابودى به فلسفه گرديد،
 پرده ايم نتوانسته و ايم آمده عاجز مطلق حقيقت كشف از كه ايم دريافته آنكه از پس امروز

 ديگرى دستگاه توانيم مى شويم، آگاه آنها جوهر و كنه از و برداريم اشياء حقيقت روى از
 داراى دستگاه، اين كه سازيم، فلسفه جايگزين باشد، برداشته در را انسانى معارف همة كه

 باشد؟ داشته اطمينان آورد مى دست به كه اندكى نتايج همان به اما باشد، محدود هدفهايى
 معرفتجوى عقل عطش توانند نمى آيند، نائل پيشرفت به كه هرچند تحققى، علوم

  براى و ندارند، توان مطلق ادراك و عالم فهم براى علوم اين زيرا نشانند، فرو را انسان
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 براى بنابراين. نمايند نمى تعيين غايتى سلوكش براى و هدفى انسان كوشش
 خود براى را معرفت غايت بتواند عقل تا ماند، خواهد باقى ميدانى فلسفى هاى انديشه
 دست به خارج جهان از يا يابد مى خود در را آنچه فلسفى، معرفت اين ضمن در و. بسنجد

 .شود بدل »ارزش« يك به »پديده« يك نتيجه، در و. كند مرزبندى آورد، مى
 به هرچند علم كه است اساسى هدف دو را فلسفه كه شود مى روشن اكنون

 عبارت كه نظرى هدف يكى: بخشد تحقق را آنها تواند نمى رسد، خود تعالى درجة اعلى
 و خير معرفت از است عبارت كه عملى هدف ديگر آن، تفسير و وجود عالم معرفت از است

 .آن مقتضاى وفق بر آدمى روش تعيين
 هدف كه كرد خواهيم مالحظه دهيم، قرار توجه مورد ناحيه اين از را، فلسفه چون

 آن به ايمان و وحى برمبناى دين اينكه جز. نيست چندان اختالفى دين هدف با را آن
 طريق. شناسد نمى راهنمايى عقل جز خويش هدف و غايت به وصول براى فلسفه و است،
 و شود سنجيده عقل محك به آنكه جز را حقيقتى هيچ و است صرف عقلى طريق فلسفه
 .پذيرد نمى افتد، آن قبول مورد

 چه علم با را فلسفه حال، اين در پس. كند مى عمل عقل مقتضاى وفق بر نيز علم
 است؟ تفاوتى

 از كه نتايجى زيرا است، فضيلتى فلسفى معرفت بر را علمى معرفت كه دانست بايد
 به علمى تحقيقات از كه اى نتيجه آنكه حال و است، فرضى بيشتر شود مى عايد فلسفه
 .سازد مى مجاب را شعورى ذى فرد هر و است، يقينى آيد مى دست

 از ولى كند، مى بندى دسته شود مى درك حس با را آنچه آنكه وجود با علم، لكن
 به عقل كه را نيازى بنابراين است، متعدد دهد مى قرار بحث مورد كه موضوعاتى حيث

 .آورد برنمى دارد »وحدت«
 راضى معنى تمام به را عقل ولى است، عقل مولود كه هرچند علمى معرفت

 .سازد نمى
 و كون مبدأ خواهد مى است، حقيقت و واقع معرفت و عالم فهم مشتاق انسان زيرا

 و رفت، خواهد كجا به و آمده كجا از كه بداند خواهد مى انسان. بشناسد را آن غايت و علت
 براى تالش و كوشش اين پس. رسد سعادت به راه اين در تا دهد، انجام بايد كارى چه

 را مقصود اين آنچه و گنجد، نمى علم چهارچوب در كامل، فهم و معرفت به وصول
 .غير ال و است فلسفه آورد، برمى

 ثابتى روابط هرچند علمى قوانين زيرا نيست، قادر وجود كامل درك و فهم به علم
 هم آن و هاست، پديده كنند مى توجيه كه را آنچه. نيستند تفسيرى ولى دارند مى بيان را

 .يابد دست اشياء كنه و حقايق به خواهد مى انسانى عقل آنكه حال و است، نسبى امرى
  علم زيرا كند، تعيين قانونى انسانى روش و راه براى تواند نمى علم باألخره و
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 و عقل: گويد مى پوانكاره هانرى. باشد بايد آنچه نه كند، مى بيان هست كه را آنچه
 آنچه بگويند و كنند جدا »واقع« از را »ارزش« اند نتوانسته خود، تالشهاى همة با منطق
 گذاشته الينحل را اخالق مسئلة علم رو، ازاين. باشد چگونه كه است آن بهتر هست اكنون
 .است

 دريافت براى علمى تا برد، مى فراتر تحققى علم از را فلسفه كه آنچه است اين
 پى در الطبيعه ماوراء علم كه كند، ريزى پى اخالقيات شناخت براى علمى و الطبيعه ماوراء

 برابر در اخالق، علم و است، اول مبدأ شناخت و جهان كامل تفسير و اشياء حقيقت معرفت
 براى و دهد، مى قرار- باشد واقع آن مخالف است ممكن كه-را »حق« نظام ، »واقع« نظام

 .كند مى تالش آنها ترتيب و »ارزشها« تعيين
 طول در كه فلسفى مذاهب كه كنيم مى مالحظه مختصر، بحث اين به توجه با

 ارزش اين از بيشتر اند، بوده سهيم آدمى عقل به بخشيدن نيرو در و اند، آمده پديد تاريخ
 اى تازه سنگ مذاهب، اين از هريك. شود بحث آنها دربارة تاريخى جنبة از تنها كه دارند
 پى در آدميان كه هدفى سوى به است گامى و بشرى، معرفت رفيع بناى براى است

 و اند كرده مطرح- اسالم فالسفة جمله از و- فالسفه كه مسائلى همة. هستند آن به رسيدن
 كه كجا هر در انسان. هستند انسانيت مهم مسائل از اند، برده كار به كوشش آن حل در

 هستى تراژدى اين حاشية در و. دارد نگاه مباحث ازين دور و القيد را خود تواند نمى باشد
 كند، زندگى- است آن اساسى عنصر بلكه آن، دهندة تشكيل عناصر از يكى نيز او خود كه- 

  .باشد خود انسانيت منكر آنكه مگر
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  دوم فصل
  
 

  قديم در شرق فهـــفلس

 فلسفه شرق چيست

 آن توضيح كه است پيچيده مفهوم دو حاوى »شرق در قديم فلسفة«: عبارت اين
 :رسد مى نظر به ضرورى سخن، آغاز در دو،

 نخست مفهوم

 به فلسفه كه آيد برمى چنين آورديم فلسفه از كتاب اين اول فصل در كه تعريفى از
 در رفته، مى كار به يونان در كه مفهوم بدان و. است يونان سرزمين ويژة آن مرسوم معنى
 اگر مشرقزمين در است، نداشته وجود شرقى قديم تمدنهاى ديگر و مصر و چين و هند

 فلسفة مورخ رو ازاين. است بوده يونانيان از اقتباسى داشته وجود معنى آن به اى فلسفه
 قديم فلسفة« جاى به و برد، مى كار به است نخستين واژة از اعم كه ديگرى واژة مشرق،
 . »شرقى روحى حيات« يا »شرقى انديشة« گويد مى »مشرق

 برخورد مفاهيمى به شرقى تمدنهاى در فلسفه، مورخ كه است جهت بدان اين و
 مفاهيمى به غرب، در همچنين. است نداشته وجود غرب تمدن و انديشه در كه كند، مى
 در عقل براى غربيان كه بسزايى اهميت. است نكرده خطور شرقيان خاطر به كه رسد مى
 در ناميد، »عقل پرستش« را آن بايد برهيه، اميل قول به كه بودند، قائل مشكالت حل

 و وحى ميان ارتباط مشكل به خويش، نظر توجيه در برهيه. است نداشته سابقه مشرق
 آن به اسالم سپس و نصرانيت آنكه از پس و بود، غرب ويژة كه كند مى اشاره عقل

 مشكلى چنين مشرق ملل براى آنكه حال و. يافت واضحى شكل يافتند، راه سرزمينها
  .نداشت وجود
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 دو آن از پيش و اسالم، و نصرانيت كه آمد پديد وقتى از مغربزمين در مسئله اين و
 كه اى فلسفه با و يافته، راه سرزمين آن به- وحى به مستند بودند دينهايى كه- يهوديت،

 .كردند برخورد بود، گرفته شكل و آمده وجود به يونان، بالد در آنجا، در قبال
 -ماسون چنانكه و. است عمل آلت بلكه نيست معرفت وسيلة فكر مثال، هند در اما

 فعاليتش قدر به را فكر هند قدماى است، آورده »مشرق در فلسفه« خود كتاب در اورسل
 جنبة به تنها و نگرد، مى عقل به خود حياتى وظايف همة خالل از هندى. نهادند مى ارج

 كه دهد مى تعليم« است هندى انديشة خصوصيات از كه يوگا،. كند نمى بسنده آن نظرى
 جادوگرى در كتابى المثل فى چين در و. درآورد روح قدرت تحت را جسم توان مى چگونه

 نظر در و. . . . است پرداخته وجود دربارة نيز مسائلى طرح به كه يابيم مى فالگيرى و
 ».باشد جدا سياست و اخالق از تواند نمى الطبيعه ماوراء علوم كنفوسيوس
 شرقى فكر ميان شگرفى تفاوتهاى چه كه شود، مى آشكار خوبى به مالحظات اين از

 نيز صوفيانه و عاطفى عناصر نيست، صرف عقلى انديشة شرقى، انديشة. دارد وجود غربى و
 و نصرانى و يهودى آيينهاى و وثنى، زوال به رو كيش در همچنانكه. دارد رخنه آن در

 نظر مثال غزالى و اوگوستين قديس و فلوطين و افالطون به وقتى. است چنين نيز اسالم
 خويش كمالى عروج در انسان روح كه كوششند اين در همگى كه بينيم مى افكنيم، مى

 تصوف با آنكه با غرب تصوف. يابد اتصال مطلق حقيقت به بتواند تا شود دگرگون چنان
 خود همت وجهة را انسانى نفس استكمال هردو اينكه در دارد، اختالف هايى جنبه از شرق

 را، آن كه است ديگرى جنبة هندى فكر در. دارند برمى گام هدف يك سوى به اند، ساخته
 هندى حكيم. است زندگى و عالم انكار جنبة آن و كند، مى دور غربى فكر از بيشتر هرچه
 به هندى نظر. بيند مى رنج از لبريز و بيمعنى را هردو افكند، نظر زندگى و جهان به چون
 نظر در زندگى. كند مى خفه خارج جهان به را آدمى عالقة هرگونه. است بدبينانه نظر عالم

 نقش پايان تا است مجبور كه است، آن بازيگران از يكى آدمى و است، آورى خنده بازى او
 .پيوندد كلى نفس به و يابد نجات ماده عالم قيد از كه آنگاه تا كند، بازى را خود

 نگاهى با و دهد، مى نشان دلبستگى آن به و شناسد، مى را زندگى غربى فكر اما
 موجود هر وجود اعماق در كه است اى غريزه برمبناى نظر اين. نگرد مى بدان خوشبينانه

 بشريت همة و وطن و اجتماع و اقارب قبال در آدمى. شده گذاشته وديعت به اى زنده
 چنين اصيل، هندى فكر در آنكه حال و اوست، واجبات از وظايف آن انجام و دارد، وظايفى
 .شود نمى يافته معنايى

 گهگاه شود، مى مشاهده دنيا ترك و زهد به تمايالتى غربى انديشة در همچنانكه و
 فكر آنكه خالصه. كنيم مى مشاهده مادى جهان و زندگى به تمايالتى نيز هندى انديشة در

  دو، آن انكار و ترك و جهان و زندگى اثبات از است اى آميزه غربى، فكر چون هندى،
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 اثبات جنبة و دارد، غلبه يك اين در انكار و ترك جنبة شواتزر، البرت قول به ولى
 .ديگر آن در

 تصوف و وحدت يكى در كند، مقايسه يكديگر با را فكر سنخ دو اين بخواهد هركس
 .عقل به گرايش و) اعم معناى به( ثنويت ديگرى در و ديد، خواهد

 را انسان و واحد را وجود-گفتيم ازين پيش همچنانكه-شرقى فكر آنكه، كالم مفاد
 بدان و برآمده آن از كه داند، مى كلى روح از اى شعله و كبير عالم مظاهر از مظهرى
 يك هردو بلكه نيستند، مختلف عنصر دو ماده، و روح يعنى جهان، و خدا. گشت بازخواهد

 حقيقت نه كه است حس هاى داده از يكى ماده اينان، نظر در جهت اين از. روحانيند عنصر
. واحد حقيقت تطورات از است تطورى يا است، پديده يك صرفا و مستقل، وجود نه و دارد

 كلى روح از كه است فيضى و باطنى حدس- فكر طرز اين در-معرفت به وصول راه تنها و
 .شود مى افاضه

 و روح ثنويت به يعنى است، داشته توجه چيز دو به زمان قديمترين از غربى فكر
 است، جهان از غير جهان خالق سبب، بدين. ديگر جوهرى ماده و است جوهرى روح. ماده

 است مركب انسان و. ديگر چيز روح و است چيز يك ماده. نيست يكى آن مبدع با جهان و
 كه جسد ديگرى و است، مجرد و بسيط روح همان كه نفس يكى مختلف، جوهر دو از

 حركت به را آن و كند حلول آن در روح كه عنوان اين به كه است، مادى جسم همان
 .است شده موجود درآورد،

 اكتشاف و عالم فهم به كه است اى قوه عقل. شود حاصل عقل واسطة به معرفت و
 قرار بررسى مورد را وجود عالم هاى پديده تواند مى همچنين. است قادر آن جارية قوانين
 .برد پى آنها حقيقت به و دهد

 دوم مفهوم

 باهم را بشرى فكر اشكال از شكل دو. است مشرق مفهوم دوم غامض مفهوم
 مشهور مستشرق. غربى فكر را ديگرى و ناميديم شرقى فكر را يكى و كرديم مقايسه
 از بريده تاريخ، مراحل از اى مرحله هيچ در زمين مغرب در فكر«: گويد مى اورسل -ماسون
 دهد مى قرار انتقاد مورد را »غرب« مفهوم آنكه از پس و »است نبوده عالم قسمتهاى ديگر
 طرف دو شامل كه ست »اوراسيا« آن و ندارد وجود بيش حقيقت يك اينجا در: گويد مى

 خوانيم، مى غربى تمدن كه را آنچه. اروپاست آن غربى طرف و آسيا آن شرقى طرف است،
 به) مديترانه( سفيد درياى شرقى و غربى ساحل در كه تمدنى عناصر از است اى مجموعه

 .است آمده وجود
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 زبانهاى با مللى زمان، قديمترين از آن، مجاور سرزمينهاى و سرزمين اين در
 زبانهاى با كه- افريقايى هاى لهجه برخى يا اروپايى و هند و سامى زبانهاى چون مختلف،
 سنخ. داشتند متقابل تأثير يكديگر انديشة بر و زيستند، مى-نداشت خويشاوندى سامى
 در سامى و اروپايى و هند اقوام متقابل تأثير نتيجة آمد، وجود به ناحيه اين در كه فكرى

 پيچيده تاكنون كه لغوى، بود عواملى تأثير تحت خود كه متقابلى تأثير آن. بود يكديگر
 .است مانده

 سامى امپراطوريهاى كه شود مى نتيجه سخن اين از«: كه افزايد مى اورسل ماسون
 مصريان و سو يك از فلسطينى و عرب نشين كوچ قبايل و آمد، وجود به النهرين بين در كه
-  آسيا مهم راههاى همة زيرا. اند داشته بسزا سهمى اروپايى تمدن تكوين در ديگرسو، از

 ».شد مى ختم مديترانه درياى به-مصر راه مانند
 اروپايى و سامى و هندى قديم ملتهاى ميان در اديان، علماى و لغت علماى
 تاريخى، اختالفات و موجود اختالفات رغم على توان مى چنانكه اند، يافته استوار وابستگيهاى

 بيان را تقارب اين هاى جنبه كه نيست آن فرصت اينجا در. دانست اصل يك از را آنها
 برخى به تنها. افتاد خواهيم دور به-است فلسفه تاريخ نگارش كه-خود مقصود از زيرا كنيم،

 اتمى فلسفى مكتب بنيانگذار. كنيم مى اشاره شود، مى مربوط فلسفه تاريخ به كه ها جنبه از
 جنب در ذيمقراطيس و هرقليطوس با يونان در مكتب اين. بود صيدونى موسكوس ابتدا

 .يابيم مى نيز هند دينى و فلسفى مذاهب در را همان ما و. يافت رشد ايونى مكتب
 بدان پروردگار غيرمتناهى قدرت دادن نشان براى اسالم متكلمان همچنانكه

 .پرداختند
 از و هندى، فكر با فيثاغورس تناسخى اعتقادات و هرقليطوس بدبينانة فلسفة چقدر

 .دارد مشابهت افراطى مسلمانان از برخى عقايد با سو ديگر
 گرد جاى يك در را الصفا اخوان و بودا و افالطون و فيثاغورس عددى، فلسفة

 از هم و دارد پيروانى شرق در هم دانستن، رهايى و آزادى وسيلة را معرفت و. آورد مى
 و قرمطيان عقايد از هم و ابيقوريان، و رواقيان چون است، غرب حكماى معتقدات

 افكار از است جديدى تظاهر يونان فلسفة«: گويد مى وقتى اورسل ماسون. اسماعيليان
 و بابل و آشور و مصر و سوريه و اناطولى تمدنهاى شناخت. كند نمى اشتباه »اوراسيايى

 عناصر از مستقل معنى تمام به مذاهبى را آنها هرگز كه فلسفى، مذاهب شناخت در ايران،
 .داشت خواهد سزايى به تأثير دانيم، نمى ذات به قائم و بيگانه

 مصر در
 ديگر تمدنهاى از يك هيچ كه است كهنسالى تمدن آنچنان مصر تمدن ترديد بدون

 و وقت تعيين براى ميالد، از قبل پنجم هزارة در مصريان. است نداشته سبقت آن بر عالم
  نظامات هاشان ديه و شهرها در و. كردند مى استفاده علمى روشهاى از اراضى، مساحت
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 بزرگ پايتختى صورت به) طيوه( »تب« شهر دوم هزارة در. بود حكمفرما اجتماعى
 تحت و افتاد قدرت از مصر كه وقتى. گسترد مى آسيا در را مصر تمدن فروغ كه درآمد،
 اين در درآمد، اعراب باألخره و روميان و يونانيان و ايرانيان و آشوريان حكومت سيطرة
 خود اصيل ميراث بر را همه آن و بود شده مند بهره آسيا و اروپا و افريقا تمدنهاى از مسير
 .آورد وجود به آنجا در را اسكندريه مشهور مدرسة همه اينها و. بود افزوده

 .دانشپژوهان مقصد و بود معارف و علم سرزمين يونان، نخستين متفكران براى مصر
 هندسه. اند برده فراوان نصيب مصرى دانشمندان از شك، بدون متفكران، اين
 زراعتى زمينهاى مرزهاى و كرد مى فيضان نيل كه سال هر. آمد پديد مصر در بار نخستين

 و اهرام ساختن در نيز. افتاد مى نياز علم اين به جديد مرزهاى تعيين در شست، مى را
 مصر در هندسه گوييم مى كه هنگامى و. بود هندسه علم دانستن به مبرم احتياج معابد
 و سطوح خواص علمى شناخت در مصريان كه نيست معنى بدان داشت، عملى جنبة
 .نداشتند پيشرفتى حساب علم در نيز و احجام

 ماه،  12  و روز ربع و روز  365  به را سال كه آموختند مصريان از جهان ديگر مردم
 روز ساعت  12 ( ساعت،  24  به را روز شبانه و روز، هفت به را هفته و هفته، چهار به را ماه و
 و بردند پى ماه و خورشيد كرويت به مصريان همچنين. كنند تقسيم) شب ساعت  12  و

 .كردند توجيه را كسوف و خسوف و هستند آتشى عنصرى از كواكب كه گفتند
 آب آن اصل و يافته تركيب اربعه عناصر از عالم كه گفتند طبيعيات زمينة در اما

 .است
 سرآغاز را آن و فراگرفتند مصريان از را معلومات اين قديم ملل ديگر و يونانيان

 .دادند قرار خود فلسفى هاى انديشه
 اى مالحظه قابل پيشرفتهاى خود دينى تفكر طرز سبب به نظرى معرفت زمينة در

 داشته بيشترى تأثير بشرى انديشة تطور در قديم ديگر اديان از مصرى ديانت. اند داشته
 و خدايان روابط و شدند قايل ترتيبى خدايان ميان كه بودند ملتى نخستين مصريان. است
 و ثواب مسئلة و آوردند، ايمان آخرت حيات به مصريان بار نخستين. كردند تعيين را بشر

 كه است اعمالى نتيجة اخروى عقاب و ثواب گفتند و ساختند، مطرح را مرگ از پس عقاب
 كسى نه باشد اخالقى طهارت داراى كه است كسى ثوابكار و. زند سرمى ما از جهان اين در
 .داشتند سبقت يهود انبياء بر بابت اين از مصريان و. پردازد مراسم انجام به تنها كه

 نفس خلود به اعتقاد يكى خورد، مى چشم به مصرى ديانت در كه چيزى مهمترين
 در بعدها كه شد حقيقتى دو پاية جسد با نفس مغايرت. جسد با نفس مغايرت ديگر و است

 جوهر ديگر و مادى جوهر يكى است جوهر دو جهان در كه معنى بدين يافت، رواج فلسفه
  .روحانى
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 مبذول خاص توجه سخنورى و سخن به كه بودند كسانى اولين مصريان همچنين
 .داشتند

 يونان جدليان كه آنجا تا آوردند، پديد را جدل اصول بار نخستين مصرى كاهنان
 .آموختند جدل علم معابد كاهنان از و كردند ديار آن قصد فن اين فراگرفتن براى

 و تمدن تطور در را مصر تمدن و فكر تأثير ميزان علمى، صورت به توان، نمى هنوز
 به نكته اين اجماال آمده عمل به تاكنون كه تحقيقاتى از ولى كرد، تعيين بشريت فكر

 نيز آن، اسكندرانى شكل به چه و قديم شكل به چه يونان فلسفة و ديانت كه رسيده اثبات
 هنوز سو آن از. است مصر فرهنگ و تمدن مديون امروزى افكار هاى جنبه از بسيارى
 بالد و حبشه و ليبى راه از كه است همانهايى سياه افريقاى اعتقادات و عادات از بسيارى

 مصر كه كرد ادعا حق به توان مى مقال پايان در. است شده اخذ مصريان از) سودان( نوبيا
 .است بوده بشريت معلم فراعنه،

 آشور و بابل و سومر در
 مركزى كانون ولى است، بوده بسزايى تأثير قديم تمدن تكوين در را مصر هرچند

 اين از كه پرتوى. است معروف تمدن گاهوارة به كه است النهرين بين سرزمين قديم تمدن
 خاور تا ديگرسو از و روم و يونان تا سو يك از را روز آن جهان سرتاسر تابيد فروزان كانون
 .ساخت روشن دور

 دست به كه آثارى از دانشمندان. رود فرامى حجر عصر تا النهرين بين تمدن
 حتى. است آسيايى تمدنهاى ركن مهمترين سومرى تمدن كه اند شده معتقد اند آورده
 جز چيزى آمد، وجود به سرزمين آن به هنديان آمدن از قبل سند سواحل در كه تمدنى

 .است نبوده دراويدى و سومرى تمدن از امتزاجى
 ارتفاعات از كه كسانى براى عنصر دو اين. است خاك و آب مولود سومرى تمدن

 كشاورزى معيشت وسيلة بهترين بودند، گزيده سكونت النهرين بين در و آمده تركستان
) آجر( گلى، هاى لوحه نوشتن براى و ساختند سفالين ظرفهاى و برآوردند ها خانه گل از. بود

 نخواهد تعجبى شده آفريده گل از آدمى كه شوند معتقد سومريان اگر پس. ساختند
 .است نداده دست از را خود رواج باور اين هم هنوز و. داشت

 ناحيه اين در سومريان آنكه از پس. بود مختلف ملل برخورد محل النهرين بين
 - جزيرة جانب از عمورى االصل سامى اقوام افكندند، پى را بزرگ تمدنى و گزيدند مسكن
 و يافتند استقرار آنجا در و درآمدند سرزمين آن به-متعدد مكانهاى نقل از پس-العرب

 مؤسس) م. ق  2081 - 2123 ( حمورابى. كشيدند خويش سيطرة تحت را، سومريان
 .بود بابل در پادشاهى سلسلة نخستين
 جانشين سامى زبان. گرديد سامى و سومرى تمدنهاى امتزاج محل بابل پس آن از

  زبان
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 و افكار بيان براى و تر ساده و پذيرتر انعطاف سومرى از زبان اين. شد سومرى
 به و يافت غلبه خدايان ساير بر آنها خداى »مردوك« همچنين. بود مناسبتر ها انديشه
 نبايد نيز. آورد پديد را سامى توحيد انديشة امر همين. درآمد واحد خداى يك صورت

 بشر كه است قوانينى همة اساس امروز به تا آورد حمورابى كه قوانينى كه كرد فراموش
 .است كرده وضع

 .نكردند اى تازه كار فكرى زمينة در آنها ولى افتاد، آشوريان دست به قدرت بعدها
 به بابلى تمدن نفوذ سبب داشتند يونانيان و مصريان و سوريها با كه ارتباطى اما

 .گرديد سرزمينها اين
 طريق بدين ديگر ملل و اقوام در را النهرين بين تمدن تأثيرات اورسل ماسون

 :است كرده خالصه
 كه است معارف از بسيارى و وجود، عالم نظام بر مبتنى نظريه اين: زمان نظرية-  1 

 اساس كه خورشيد پرستش نيز شده، حاصل افالك حركت مراقبت و ستارگان رصد از
 از و يونانى انديشة در سو يك از و گرديد، پالمير فالت و سوريه در مهرپرستى ديانات
 .يافت رسوخ ايران طريق از هندى فكر در ديگرسو
 قدر اين. دارد سيطره انسانى سرنوشت و وجود عالم نظام بر كه قدر به اعتقاد-  2 
 .نمايد مى تعيين را آن تطور وجهة و برد مى راه را موجودى هر كه است الهى ناموس

 ديگرى و ساخت »مولده كلمة« آن از يكى و گرفتند را فكر اين هنديان و يونانيان
 وجود با كنيم، توجه گويند مى »الهى امر« اسماعيليه آنچه به وقتى.  »الهى مرسوم«

 .نيست قدر مفهوم همين جز چيزى بينيم مى آن، اسالمى هاى جنبه
 هاى رشته به بايد درآورد، تحرير به را اى انديشه تطور تاريخ خواهد مى كه كسى

 كه هرچند كند، توجه دهد مى ربط هم به را انديشه آن گوناگون مظاهر كه پنهانى و آشكار
 جز آيد مى گوناگون نظر به آنچه. نمايند مى يكديگر از دور بسى اول نظر در مظاهر اين

 و موقعيتها برحسب مختلف جوامع در كه نيست، واحد حقيقت يك از مختلفى هاى جنبه
 .است شده گوناگون اينچنين شده، داخل بدان كه اى تازه عناصر و مختلف اوضاع

 افراد مانند نيز فكر. ندارد فرقى چندان ملل و افراد تطور تاريخ با فكر تطور قانون
 اين بخوبى بتوان كه است اين است مهم آنچه. است دايى و عمو و نيا و تبار و كمال داراى
 .برد پى ارتباطها و ها عالقه به و كشيد را نسبت شجرة

 يا عربى فكر در تطور اين متعدد مظاهر تشخيص و كلى طور به فكر تطور فهم
 النهرين بين در كه تخمى ببينيم. نيست ممكن مجوسى ديانت به خاص توجه بدون غربى،

 .يافت عربى فكر رنگ و كرد نمو و روييد چگونه شد، پاشيده صغير آسياى و
 به و دادند نشر را بابلى دانش. بودند پزشك و شناس ستاره غيبگو، جادوگر، مغان،

  گويد مى كومون، فرنتس جستجوگر، مستشرق. كردند منتقل مانوى كيش و مهرپرستى
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 بنا مزدايى رؤياهاى با آميخته كلدانى، تنجيم برپاية را خود تعاليم كه بابلى، مغان
 و. متفقند رود فرومى آتش كام به عالم سرانجام كه بودند معتقد كه رواقيان نظرية با نهادند،

 نظرية از را خود »حتميت« نظرية رواقيان كه دانيم مى حاليكه در نيست عجيبى امر اين
 تحت يونانيان) م. ق( سوم قرن آغاز از همچنين. اند گرفته كلدانيان زمان نظرية و قدر

 آشنا-بودند آگاه آن از نيز يهود و باطنيه كه-  »كبرى سنوات« نظرية با بابلى بروس تعاليم
 مردم از بابلى مردى شد رواق ادارة دار عهده كريسيبوس از بعد كه جانس ديو و. شدند

 .بود سلوكيه
 و نصرانيت از امتزاجى كيش اين. كرد ظهور ميالدى سوم قرن در مانوى آيين اما
 و شرق بالد در النهرين بين آيينهاى نشر در مانويت. بود بابلى و كلدانى علوم و يهوديت

 .داشت بسزايى سهم فرانسه جنوبى سواحل و اسپانيا تا چين از غرب
 از ولى پذيرفت، اسالم) م  640 ( سال در النهرين بين بالد«: گويد اورسل ماسون

 .شد مى داخل آن در عرب عناصر نامحسوسى طور به كه بود ميالد از قبل سوم هزارة
 از اعراب اما يونان، نفوذ همچنين و بوده سطحى هميشه النهرين بين در ايران نفوذ

 جنوبى قسمت وقتى. يافتند تسلط النهرين بين بر آشوريان، رسيدن قدرت به آغاز همان
 شمال ناحية جمله از ديگر قسمتهاى كه بود طبيعى امرى افتاد، بكر ابو دست به بالد آن

 مردم با اعراب از بسيارى پيش سالها از و بود سوريه محاذى كه قسمت آن و غربى
 روزگار صحنة از ديگر كه- بابل سابق محل در بعدها كه بغداد و بودند آميخته آن نژاد سامى

 . »شود ساخته- بود برافتاده

 ايران در
 تمدن در بخصوص و غربى تمدن در ديگر ملل از بيش ايرانيان قديم، ملل ميان از

 تصرف مديترانه درياى تا را غربى آسياى سراسر ايرانيان. اند داشته تأثير اسالمى غربى
 در كه مقدونى امپراطورى. دادند گسترش نيز مصر تا را خود متصرفات دامنة حتى كردند،
 چنانكه را يونانى فرهنگ و تمدن نتوانست اسكندر تسلط از پس كرد، علم قد ايران مقابل
 .كند تحميل ايرانيان بر خواست مى

 و آتش پرستش آنها قديمترين كه آمده پديد متعددى مذاهب باستان ايران در
 در بود ديگرى منشأ را هريك كه قديم اديان. است بوده طبيعت قواى از بعضى پرستش

 مزدا. است دانا معنى به مزدا. شدند حل-يافت انتشار ايران سرتاسر در كه- مزدايى آيين
 خداى همچنين. يافت غلبه آنها بر و شد ممتاز خدايان ديگر از عاقل و حكيم خداى
 و درپيوست دانايى به نيرو اين و. بود نيرو مظهر اهورا. يافت قدرت اهورا به موسوم ديگرى
  .اورمزد يا مزدا اهورا به موسوم دادند، تشكيل عالم براى توانايى خداى هردو
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 بزرگ خداى را او و برگزيدند، را اورمزد درآمدند ايران سرزمين به پارسيان وقتى
 زيرا. بود عالم در شر مظهر كه ساختند ديگرى خداى او مقابل در ولى دادند، قرار خود

 پديد »ثنويت« كهن روزگار از طريق بدين و. بود خير مبدأ تنها حكيم عاقل خداى اورمزد
 .آمد

 و نيكى به را مردم و شد، ظاهر »زردشتى آيين« ميالد از قبل هفتم قرن نيمة در
 پديد تعديلى آن در ولى پذيرفت، را شر و خير مبارزة فكر اگرچه زردشت. خواند صالح
 كردار و پندار و گفتار پاكى به را مردم و برخاست، ريختن خون و كردن قربانى عليه و آورد

 دعوت اهورامزدا پرستش به داشت، توحيد جنبة حدودى تا زردشت كيش. فراخواند
 مبدأ به يارى و مساعدت و آن بردن ميان از و شر مبدأ با مبارزه به حال درعين و كرد مى
 كه پرداخت اعمالى به بايد كار اين در توفيق براى گفت مى زردشت. كرد مى دعوت خير

 سعادت منزل سر به وصول موجب تا باشد، باطن صفاى و پيروزى و رستگارى آن نتيجة
 .گردد

 غير يا »مطلق زمان« گويند مى زروانيان. است كهن بس آيينهاى از زروانى، آيين
 خير مبدأ ديگر عبارت به »اهريمن« ديگرى و »اورمزد« يكى: آورد توأمان فرزند دو محدود

 و جدال در همواره و هستند قدرت در متساوى وحدت يك اهريمن و اورمزد. شر مبدأ و
 است كوششى نمونة خود اين و. نباشد برپاى ديگرى بدون يكى كه متعادلند قوة دو و. نزاع
 وحدت اين. بردند كار به واحد مبدأ يك در مبدأ دو آن بخشيدن وحدت براى زروانيان كه

 عقايد در. نيست مزدوج صورت به جوهريت عين در يعنى است، نسبى امرى بخشيدن
 زمان نظرية اساس گرفته، مايه زمان و آسمان مورد در كلدانيان عقيدة از كه زروانى

 كه اين از. بينيم مى يافت، ارجمندى مقام يونانيان انديشة در بعدها كه را »كرونوس«
 فرق از اى پاره همچنانكه. كردند اقتباس زروانيان از يونان متفكران از اى پاره بگذريم
 .فراگرفتند آنها از را رجعت به عقيدة يعنى متعاقبه عوالم عقيدة نيز اسالمى

 مهدى يا دهندة نجات وجود به اعتقاد هم يكى يافت، رواج ايران در كه عقايدى از
 و براندازد زمين روى از را بدى تا گشت بازخواهد روزگارى مهدى كه معنى بدين. است
 قديم ديانات اكثر در مهدويت انديشة. بخشد نجات را بشر و. سازد ستم جانشين را عدل
 »ميترا« ايرانيان عقيدة به. بودند دهنده نجات بازگشت به معتقد يهوديان مثال. داشته وجود
 خداى جز چيزى است؛ »زمان« فرمان تحت كه آن، دهندة نجات و كون دهندة نظام

 آمد خواهد روزى ميترا. است گرفته خود به زروانى رنگ كه نيست باستان ايران »اوستاى«
 هندى خداى »شيوا« همچنانكه افروخت، خواهد بلعد مى را جهان همة كه را آتشى و

 ميان از را اهريمن تاريكى و كند پاك كثافات لوث از را جهان نيز ميترا. كرد خواهد چنان
  .براندازد
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 مظاهر مهمترين از يكى كه مانويت از سخنى آنكه بدون را مختصر بحث اين
 و كرد ظهور بعدها مانويت هرچند برد، پايان به توان نمى بگوييم، است ايرانى هاى انديشه
 را خود مانويت آنكه با. پذيرفت را گنوسى آيين نيز و نصرانيت و يهوديت افكار از بسيارى

 نشر در مانويت. است كرده اخذ زيادى مطالب آن از ولى دارد، مى دور ميترايى كيش از
 .است داشته بسزايى سهم اقصى شرق و غرب در ايرانى افكار

 در را خود عمر. بود نژاد ايرانى مانى. شد متولد بابل در ميالدى  215  سال در مانى
 كه آنگاه تا برخاست مبارزه به مجوسان با. ساخت سپرى بود آورده كه جديدى دين ترويج
 پدر. گيرند جلو او هاى انديشه رواج از نتوانستند ولى كردند، دار بر را او و شد آنان مغلوب
 پوشيدن و جسم طهارت به كه بودند مسيحى ضالة فرق از مغتسله. بود »مغتسله« از مانى
 .كردند مى دعوت است طهارت رمز كه سفيد جامة

 او ظهور به مسيح كه، است- فارقليط همان يعنى- ثانى مسيح كه بود مدعى مانى
-  ايرانى »ثنويت« مانى. است آورده جهان به را »بخش نجات ديانت« او و. است داده وعده
 را آن و. داد قرار خود ديانت اساس را-ظلمت و نور يا شر و خير مبدأ دو به عقيده يعنى
 مانى. كرد متصف صفات اين به هم را طبيعى عناصر كه جايى تا داد، گسترش بيشتر بسى

. دانست منبعث كند مى مبارزه خدا با كه اى ازليه قوة از را شر عناصر و خدا از را خير عناصر
 از تطهير اين و. است پذير امكان تطهير وسيلة به شر از رهايى كه داد مى بشارت مانى
 خودنمايى خالص و سعادت وسيلة صورت به معرفت طريق بدين. است ميسر معرفت طريق

 فالسفة ديگر و فارابى و صوفيان بعدها. داشتند اى عقيده چنين نيز سقراط و بودا و. كند مى
 و اديان ساختن هماهنگ مورد در مانى كه نگريم مى نيز. آوردند اى نظريه چنين اسالم
 مسائل در نيز فارابى و الصفا اخوان از بعدها. كرد كوشش دينى زمينة در مختلف عقايد
 نظرية و رواقيان، عاقلة نار جديد، افالطونى اشراق ميان مانى. يابيم مى را كوشش اين دينى

 فراموش نبايد. كرد جمع گيرد مى فروغ آنها از ما روح كه انوارى و آسمان مورد در چينيان
 ابو لوگوس( نورانى كلمة نظرية بايد همچنين. است عالم نور انجيل در مسيح كه كنيم

 همة ميان توانست آورد مانى كه دينى آنكه خالصه. داشت نظر در را ارسطو) فنتكوس
 .كند ايجاد وحدتى ملتها

 هندى انديشة
 تقسيم يعنى آن اجتماعى جنبة بر عالوه- هندى انديشة برجستة هاى جنبه از
 در ولى است، كهن روزگاران به مسبوق هرچند انديشه اين. است تناسخ-هندوان طبقاتى
 .گرفت خود به واضحى شكل و شد آشكار ميالد از قبل ششم و پنجم قرن دو خالل

  آغاز در اگرچه. نيست ديگر جسد به جسدى از ارواح انتقال تنها تناسخ از مقصود
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 ظاهر آنچه از كه است فلسفى مذهبى نتيجة هندو تناسخ. نداشت آن جز مقصودى
 اضطراب سراسر را زندگى كه بدبينى انديشة. است عميقتر حال درعين و وسيعتر است آن
 به كلى نفس در شدن فانى در را ابدى آرامش و رهايى و كند، تلقى درد و رنج و وحشت و

 صيرورت اين. قائلند ناپايدار صيرورت به هند متفكران. است هنديان عقايد از آرد، حساب
 -هر. زند سرمى ما از كه است اعمالى آن علت و. دهد مى سوق سرنوشتمان سوى به را ما

 تناسخ. گشت بازخواهد خود عمل نتيجة به بارديگر او و است خود عمل نتيجة انسانى
 ال تا استقرار عدم اين و. نيست فردى سلوك از ناشى صيرورت همين تجسم جز چيزى
 .آيد حاصل شفايى آن از نه و دارد دارويى نه كه است بدبختيى چنان و. دارد ادامه نهايه

 اضطراب نوع يك دستخوش ميالد، از قبل ششم قرن در هند كه گفت توان مى
 اضطراب اين. شناسيم نمى آن براى همانندى ديگر جاى هيچ در كه بود، شده متافزيكى

 زندگى به رجوع از بيم. يافت انعكاس جهان سراسر در و گرديد حلول به عقيدة به منجر
 به را هند متفكران زندگى، به تازه بازگشت هر از بعد مرگ، از بيم نتيجة در مرگ، از بعد

 واقعيت و عبوديت زندگى اگر. داشت وا شود رهنمون رهايى به را آنها كه راهى جستجوى
 اين. كند تالش واقعيت و زندگى از خود رهايى براى كه است آدمى بر پس است، شر

 استطاعت را نادان كه ديگر طريقى از يا است، معرفت طريق از يا است طريق دو به رهايى
 قرار خود اهتمام اول درجة در را رهايى مسئلة هندوان. نيست آن در سير و بدان ولوج
 رهايى و آزادى براى تا كوشيدند و دينى سطح در نه فلسفى سطح در منتهى اند، داده

 .كنند پيدا منفذى
 روح و نفس بر كامل سيطرة به دعوت يافت، آزادى اين تحقق براى يوگا كه حلى راه

 انسان كه ذاتى استقالل چنان به رسيدن راه از بلكه روح، احتقار و جسد قهر راه از نه بود،
 .سازد عالم سرور و خود سرور را

 طريق از) است پيروز معنى به جين( پيروزى در را حل راه niaJ جين آيين
 .سازند مى اعمالش خالق و خود سرور را آدمى دو اين كه شناخت، تأمل و زهدورزى
 حقيقت. گرفته قرار انكار مورد مستقل جوهرى مثابة به نفس وجود بودايى آيين در

 جسدهاى در عناصر اين و رود، مى تحليل عناصر به جسد مانند نيز نفس. است نسبى نفس
 .كنند مى عود ديگرى

 هندى تصوف
 خود به را بشر عقل اول مبدأ به اتصال و واقعى معرفت مورد در كه مسائلى همة

 داده قرار تأثير تحت نيز را هندى حكماى تأمل و انديشه زمان قديمترين از داشته، مشغول
  اصلى وجهة كه است ميدان اين در هند مكاتب مهمترين از يكى يوگا مكتب و. است
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 اوپانيشاد از نقل به-يوگا. آن روحانى مبدأ به است بشرى نفس اتصال آن، تصوف
 خدايان حيات از حيات اشكال جميع كه دهد مى تعليم- است هند قديم دينى كتب از كه
 بناى سنگ نخستين اين و. هستند جوهرى وحدت يك داراى موجودات، حقيرترين تا

 همه«: يابند مى چيز همه در را آن و واحدند جستجوى در آنها. است متصوفان وجود وحدت
 خردتر ديگر دانة هر از كه اى دانه از خردتر قلبم، درون در هستم من او. . .  برهما،: اوست
 از بزرگتر و آسمان از بزرگتر و زمين از بزرگتر قلبم درون در هستم من نيز او. . . . باشد
 . »جهانها همة از بزرگتر و آسمانها همة

 تو پسرى، تو اى، دوشيزه تو زنى، تو مردى، تو«: است آمده اوپانيشاد ديگر جاى در
 زنبور تو. بود طرف هر به تو چهرة كه درحالى آمدى پديد تو. عصايى به متكى پيرمرد
 است آغاز نه را تو. فصلهايى و درياها تو توفانزايى، ابر تو چشمى، گلگون طوطى تو. كبودى

 ».است شده منبثق تو از عوالم همة انجام، نه و
 را او كل اين با اشتراك در جز و شود مى منحل كل در انسان مذهب، اين در
 كه اساسى بينيم، مى عيان به را تصوفى هرگونه اساس نظريه اين در ما. نيست حقيقتى

 .كند قيام روحانى اتحاد يك براى تا دارد وامى را انسان
 لطيف جوهر جزء او، وجود موجودى هر«: گويد مى خود فرزند به صوفيه از يكى

 . »نيستى اين جز چيزى پسر اى تو و. اوست او، و. است حقيقت خود، جوهر اين و. است
 زد، كنار را حجابهايى بايد اول، مبدأ با اتحاد و حقيقت اين شناخت براى اما
 چند در كار اين و. نبندد صورت اتحاد نشود دريده حجابها اين تا و. ماده ضخيم حجابهاى

 فروع به و دارد بسيار شباهت اسالمى تصوف مقامات با مراحل اين. رسد انجام به مرحله
 :از عبارتند آنها مهمترين. شود تقسيم متعدد

 .معرفت به عقل تطهير و غسل به جسم تطهير*
 .آسايش وسايل همة از دورى و پارسايى*
 .خداوندى مشيت برابر در مطلق تسليم*
 .بردبارى و محبت*
 .پشيمانى*
 .واجب اوراد و ادعيه تالوت*
  .مجسم در روحانى آتش سير براى مناسب جسمانى وضع اتخاذ*
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سوم فصل  

 

غرب در قديم فلسفة  

يونان فلسفة  

 و زيباترين-مديترانه درياى در كه است شكوفانى و معتدل سرزمين يونان
 به جزيره شبه اين امتداد و است، واقع افريقا، و آسيا و اروپا ميان- درياها پرشكوهترين

 و معتدل و زيبا يونان، مردم كه شد سبب جغرافيايى موقعيت اين. است مشرق طرف
 .آيند بار عميق اى انديشه و وسيع عقلى داراى و معرفت دلباختة و هنر و زيبايى به مشتاق

 مركز صغير آسياى سواحل و يافت پايان جنگها ميالد، از پيش دوازدهم قرن در
 آن در روزگار آن در كه) يونانيان-( آخاياييها و آسيا مردم ميان انديشه و افكار تبادل
 .م. ق هشتم و دوازدهم قرن ميان سالهاى در آيوليا، شهرهاى. گرديد بودند، پراكنده نواحى

 كه كرتى عناصر با آخايى تمدن. شد آسياييها و آخاياييها فرهنگ آميزش محل
 تمدن از اختالطى آسيايى تمدن. درآميخت بود پذيرفته بسيار تأثير مصر تمدن از خود
 از يونانيان طريق بدين. بود شرق قديم تمدنهاى ديگر بقاياى و فينيقى و ايرانى و بابلى

 توان نمى شكى آن در آنچه اما. شدند مند بهره قديم فرهنگهاى و تمدنها همة ماحصل
 علمى و دينى عناصر از اى مجموعه رسيد، يونانيان به كه قديم فرهنگ كه است اين داشت،

 از خيالبافيها تشخيص چنانكه بود، آميخته تاريخى حقايق با خرافات آن در كه بود هنرى و
 نقد غربال از را آن يونانى متفكران نخستين. نمود مى دشوار تجربى و عقلى مسائل

 ابتكار يا اختيار آنچه از بيش گروه، اين كار اهميت. برگزيدند و كردند سره و گذرانيدند
 .پيراستند آنها از را فلسفه و كردند حذف كه بود چيزهايى آن در كردند،

  داشتند، كار به آنها در را خود انديشة و گرفتند را گوناگون عناصر اين يونانيان
  
  



 

٢٦ 
 

 به دانشى هر در كه خواهد مى و ورزد مى اهتمام فنى شيوة به كار هر در يونانى(
 را صواب راه تا سنجيدند عقل باقسطاس را اقوام فكرى مواريث و- ) برسد يقينى معرفت
 از و كردند، كشف بود فلسفه همزاد كه را منطق علم يونانيان. مانند مصون خطا از و بيابند

 الهوت علوم جانشين آنان، كوشش اثر در فلسفه. ساختند اصول و اركان صاحب علمى آن
 جديد روش. دادند اول مقام عمل و علم در را عقل آنها. شد قديم تجربى علوم ديگر و

 و تمدن كه هستند اساسى قطب دو زمين، مشرق مردم صوفيانة روش و ايشان، عقلى
 .رسيد خود اوج به ميالد از قبل پنجم قرن در و يافت، رشد ميان آن در يونان فرهنگ

 بر كه بود اى انديشه. نبود ابتدايى اى انديشه- دانستيم همچنانكه- يونانى انديشة
 .نيستيم آگاه بخوبى آن كيفيت از هنوز كه اى گذشته بود، شده بنا بارور اى گذشته

 .كنيم مى ذكر را آن اكابر از برخى مذهب خالصة و يونان فلسفة اقسام اينك
 :دارد دوره چهار يونان فلسفة

 اصل به حكما دوره اين در.) م. ق پنجم تا هفتم قرن از( سقراط تا طالس از-  1 
 .كيهانشناختى عصر: انديشيدند مى آن عناصر و تكوين كيفيت و عالم

 -طبيعى بحثهاى دورة.) م. ق چهارم و پنجم قرن( ارسطو افالطون، سقراط،-  2 
 .طبيعى ماوراى هاى انديشه برخى همراه روانى،

 سوم قرن تا. م. ق چهارم قرن پايان از( نوافالطونى فلسفة آغاز تا ارسطو مرگ از-  3 
 .ادبى- اخالقى بحثهاى دورة.) م

  .تصوف مبانى بر دينى بحثهاى دورة.) م ششم تا سوم قرن از( نوافالطونى-  4 
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 يونانى انديشة دم سپيده

 از دشوارتر، توجيهش يا و انگيزتر، دهشت چيز هيچ تاريخ در«: گويد مى راسل برتراند
 با يونان فلسفة كه معتقدند فلسفه، تاريخ مورخان» .نيست يونان در تمدن ناگهانى ظهور
 .شد نتوانست فراتر آن از ديگر كه رسيد اى قله چنان به قرن دو مدت در و شد، آغاز طالس

 و تكامل كه، است معتقد و كند مى نفى را ناگهانى آمدن پديد جديد، دانش ولى
 است اى زنده موجود نبات و حيوان چون نيز فكر و است، زنده موجودات كلى قانون تطور،

 پس كه است جهشى آيد، مى الساعه خلق ما نظر به آنچه و. يابد مى تطور و كند مى نمو كه
 و اقتصادى و جغرافيايى و تاريخى گوناگون عوامل تأثير تحت تدريجى، سير يك از

 .است اى تازه مرحلة سرآغاز جهش اين و شده حاصل آن، غير و اجتماعى
 و كرتى كهن تمدنهاى حاصل جز چيزى ناميم، مى يونان تمدن كه را آنچه

 سرزمينهاى و يونان بالد بر ديگرى از پس يكى كه نيست، دوريايى و آخايايى و مسينايى
 بهره و اند يافته امتزاج ديگر تمدنهاى با خشكى و دريا راه از و اند، داشته سيطره آن مجاور
 - فرا را مصمت هجاى حروف فينيقيها، از يونانيان كه كتابت امر در خصوص به. اند گرفته

 ثبت قدرت كه درآوردند صورتى به را آن و افزودند، آنها بر مصوتهايى خود و گرفتند،
 سهم يونان فرهنگ پيشبرد در كامل نسبتا الفباى همين و. كرد پيدا را فلسفى هاى انديشه
 .است داشته بسزايى

 .نيست كلمه معنى تمام به معجزه گويند، يونانى معجزة مورخان، كه را آنچه
 ناميد يونانى نبوغ بايد را آنچه ولى اند، آموخته بسيار چيزهاى ديگر ملل از يونانيان

 صورت به و بخشند، وحدت را گوناگون عناصر آن توانستند يونانيان چگونه كه است اين
 از را خود تقدم فضل انسانى انديشة توجيه در هم امروز به تا كه درآورند، فلسفى مكتبهايى

 و مانده تاريخ در نامى آنها از كه يونان، متفكران قديمترين فضيلت شايد. است نداده دست
 ميتولوژى توانستند كه است اين در است، رسيده ما دست به هايشان نوشته از اندكى يا

 تأسيس خود آنچه از حتى آنها عمل اين ارزش. بزنند كنار را خرافات و اساطير و قديم
 عالم خواست مى كه بود، خرافى دينى اى انديشه آغاز در يونانى انديشة. است بيشتر كردند
 دسته كار يك امروز كه هومر ايلياد در. كند تفسير و توجيه خدايان طريق از را وجود
 خدايان يافته، پايان ميالد از قبل هشتم و نهم قرن بين آن تأليف و شود، مى شمرده جمعى

 جهان كه دارد قرار تقدير عامل آنها همة از باالتر ولى. اند كرده مداخله بشر اعمال همة در
  فكر، همين بسا چه و حكمفرماست آدميان و خدايان بر و برد، مى راه او را
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 گرفته آنها از را طبيعت قوانين به خود اعتقاد علم، كه باشد هايى سرچشمه از يكى
 توجيه مرموز انتقادى فكر يك تأثير تحت را، جهان نظام اگرچه هسيودوس همچنين .است
 همواره و. است محتوم تقديرى مسخر آدمى پنجگانة اعمال كه است معتقد ولى كند، مى
 »اسرار« مسلكهاى اينجا در .آورد دست به دارد، قرار آن بر جهان كه را نظامى خواهد مى
 به اخالق ناحية در اورفئوسى، اسرار .آن جز و ديونوسوسى و الئوسى اسرار گيرند، مى اوج

 خدا با نفس، تطهير سبب به را، انسان تا كوشد مى و بخشد، مى اى ويژه بيدارى يونانيان
 چنانكه- را عقايد اين يونانيان شايد .شود مى قائل نيز تناسخ به مسلك اين. سازد متحد

 ايرانيان طريق از باشند گرفته هنديان از يا باشند، گرفته مصريان از- است معتقد هردوت
 .اند داشته ارتباط يونيايى شهرهاى با همواره كه

 اورفئوسيها نزد شراب. بود زاهدانه مذهبى اورفئوسى مذهب«: گويد راسل برتراند
 كه سكرى. رفت كار به معنى همين به بعدها نيز مسيحيت در چنانكه بود، رمزى تنها

 بودند معتقد آنها. بود خدا با اتحاد حالت يعنى »وجد« حالت بودند، آن پى در اورفئوسيها
 حاصل ديگر معروف وسايل به كه رسند، مى عرفانى معرفت از نوعى به شيوه، بدين كه

 فيثاغورس. يافت راه يونان فلسفة به فيثاغورس وسيلة به صوفيانه، عنصر اين. گردد نمى
 عناصر. بود ديونوسوسى مذهب مصلح اورفئوس همچنانكه بود، اورفئوسى مذهب مصلح

 آمد او از بعد كه هايى فلسفه اكثر به افالطون از و افالطون به فيثاغورس از اورفئوسى
 ».داشت وجود دينى عنصر يك بسيار، چه و اندك چه فلسفه، در پس آن از .رسيد

 فلسفى تفكر آغاز و عقل به گرايش

 جلب خود به همواره را آدمى انديشة كه است گرايشى دو از يكى اشراقى گرايش
 سنجش و نقد به دست و شود، مى آغاز شك با كه است، تعقلى گرايش دومى و. است كرده
 -به پهلو و نيست متمايز دين از آغاز در فلسفه. گردد مى منجر فلسفه به باالخره و زند مى

 مستقال شده جدا دين از آنگاه رسد، مى تطور از معينى درجة به تا رود، مى پيش آن پهلوى
 .پردازد مى خود كار به

 چرايى، و چون هيچ بى انديشد، مى را هرچه كه است اين بدوى فكر خصايص از
 به گروهى هستند، متفكران گونه دو جهان در«: گويد كرسون آندره. بداند حقيقت عين

 جز ديگر دستة. پردازند مى تجربه و نظر به و ورزند، مى خاص اهتمام محسوس هاى پديده
 عمل به اعتنا بى و. ندارند توجه باشد، نداشته برهان به نيازى كه واضح و بديهى حقايق به

 ديگر حقايق اثبات به بديهى، حقايق همان وسيلة به برتافته، رخ عينى واقعيات از حواس،
 كه فلسفى مكاتبى و نبودند، بيرون قسم دو اين از نيز يونانى متفكران نخستين. پردازند مى
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 و يونيايى، مكتب قبيل از داشت، گرايش روش دو اين از يكى به هريك كردند تأسيس
 .الئايى مكتب و مكتب فيثاغورى،

 يونيايى مكتب: تجربى روش- 1 

 و ها پديده تفسير به ايشان زيرا. است خوانده طبيعيان را مكتب اين اصحاب ارسطو
 -زيستند مى آن در كه محيطى همان در- واحد مبدأ يك به اختالف، عين در آنها، ارجاع

 .دادند قرار بحث مورد محدوده اين در را فلسفه همة و پرداختند
 نظام تابع همه طبيعى، هاى پديده و افالك و رياضيات كه گفتند مى متفكران اين

 صدفه نتيجة توانند نمى اينها همة و كنند، مى سير دقيقى قوانين وفق بر كه هستند، ثابتى
 .هست آن درك به قادر انسانى عقل كه است علتى وجود، عالم وراى در. باشند اتفاق و

 ازين كه يونانى علوم مركز گويا كند؟ مى تصور را علت آن چگونه عقل اين ولى
 اى پاره جز چيزى ناحيه، اين متفكران زندگى از تاريخ. بود ميلطوس در آمد پديد انديشه

 ايشان انديشة و افكار از آنچه و است، نگذاشته باقى افسانه به آميخته هم آن معلومات
 حكما، اين از. اند كرده روايت مورخان و حكما كه است، گريخته و جسته مطالبى دانيم مى
 يونيايى زبان به اخير نفر دو اين. انكسيمانوس و انكسيمندروس و طالس: مشهورند تن سه
 دست به ها افسانه از آنچه. است نيامده دست به مكتوبى اثر طالس از ولى اند، نوشته مى

 .است بوده او دوست انكسيمانوس و طالس رفيق انكسيمندروس كه است اين آمده،
 گر تجربه و آزمايشى اند، زيسته مى ميالد از قبل ششم قرن در كه حكيم، سه اين

 .زيست مى. م. ق پنجم قرن حدود كرت، جزيرة در او. آمد ديوجانس آنها از پس. اند بوده
 طرق به حكما اين.  470  سال حدود متوفى-افسوسى هرقليطوس او از پس و
 عنصر، چهار عالم در. پرداختند اخالقى عالم و عقلى عالم و طبيعى عالم تفسير به گوناگون

 از عالم و است يافته تكوين آنها از ازلى مادة كه دادند تشخيص خاك، و هوا و آب و آتش
 .اند آمده پديد كائنات همة آنها، اجزاء امتزاج و تحوالت از و است، آمده پديد آنها

 طالس
 فيلسوفى نخستين طالس. است طالس شناسيم مى كه يونان حكماى قديمترين از

 گويند. زيست مى. م. ق ششم قرن دوم نيمة در او. پرداخت نظرى بحث به صرفا كه است
 كه دانيم مى. آورد يونان به را هندسه و آموخت، هندسه آنجا در و كرد سفر مصر به

 مساحت پيرامون در عملى معلومات سلسله يك از داشت، رواج مصر در كه اى هندسه
 براى طالس، نيز. درآورد نظرى و علمى صورت به را آن طالس ولى كرد، نمى تجاوز اراضى
. است داشته بسزايى تأثير فلسفه در سادگى، عين در كه شد، قائل نظامى هستى جهان
  :است قرار بدين است، آمده متأخر حكماى هاى نوشته در كه او عقايد خالصة
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 سوى آن. شود مى منتهى است سوراخهايى داراى كه سختى كرة به محيط فضاى
 فراگرفته را زمين كرة پايين نصف دريا آب. نيست ديگرى چيز آتشين مادة جز كره اين

 كه اى اسطوانه است چيزى. است آب بر زمين. دارد دربر را بااليى نيمه ابر و هوا و است
 .است آمده پديد آب در زندگى گفت مى طالس. است آن ارتفاع برابر سه آن عرض

 كه بود آن او دليل. اند يافته تكوين آن از ديگر عناصر كه است اساسى عنصر آب
 .آيد درمى شكلى هر به و است تغيير قابل آب

 رطوبت از گياهان، نمو در باران تأثير از را عقيده اين طالس كه: گويد مى ارسطو
 دريافته انحالل و تالشى هنگام به جانوران هاى جثه رطوبت و حيوان، در تناسلى مادة
 .است

 انكسيمندروس
 تأليف كتابى انكسيمندروس او شاگرد ولى. است نمانده برجاى مكتوبى اثر طالس از

 دربارة( »االشياء تكون فى« يا ،) طبيعت( »الطبيعه« را آن وى، از پس فالسفة كه كرده
 دست به- مشكوك هم آن- مختصرى قطعات جز او كتاب از اما. اند ناميده) اشياء آمدن پديد

 اصل كه گفت مى او. باشد اشياء اصل آب كه بود آن منكر انكسيمندروس. است نرسيده ما
 همة از نگرفته صورت است اى آميخته. نهايت و حد بى و شكل بى است اى ماده اشياء

 پديد »انفصال« طريق از غيرمتناهى عنصر اين از كائنات همة. عوالم همة محتوى و عناصر،
 .اند شده جدا ديگر بعضى از اربعه عناصر از بعضى و خشك از تر و سرد از گرم. اند آمده

 هر به غذارسان مادر دريا كه است معتقد طالس مانند نيز انكسيمندروس
 نخستين خورشيد شعاع زير در و برآمدند انگيزى شگفت موجودات دريا از. است حياتى ذى

 .سرزد آنها درون از انسان،
 :دارد آميزى نبوغ نظريات سقراط از پيش فالسفة ميان در انكسيمندروس

 گفت مى همچنين. آنهاست از يكى ما جهان گفت مى و بود عوالم تعدد به معتقد او
 امروز كه شكلها اين به تا داده شكل تغيير پيوسته و يافته تكوين آب در زندگى

 .نيستند بيگانه امروزى علوم از چندان آراء گونه اين. است رسيده شناسيم مى
 مهمى نقش انسان، انديشة تاريخ در كه داشته، ابراز ديگرى عقايد انكسيمندروس

 ديگرى كرات است، متغير عالم اين محيط كه اى كره سوى آن گفت مى او. است كرده ايفا
 نامتناهى فضاى بطن از عوالم اين. ما عالم به شبيه است عالمى خود هريك كه هستند
 ظهور ديگر نوعى به باز تا شوند، مى متالشى بارديگر محدود مدتى از بعد و اند افتاده بيرون
 .يابند

 سطح انحناء به و كشيد، جغرافيايى نقشة كه است كسى نخستين انكسيمندروس
 در زمين بلكه سخت، اى پايه بر نه و است آب بر نه زمين كه كرد مى تأكيد او. برد پى زمين
  هوا



 

٣١ 
 

 .است معلق
 همچنان او ولى گرفت، عهده به نقشى حقيقت اكتشاف در عقل انكسيمندروس با

 اى آميزه انكسيمندروس فلسفة ديگر، عبارت به. است قائل بسيار ارزشى واقع مالحظة براى
 .حسى آزمايش و نظرى معرفت از است

 انكسيمانوس
 فلسفى تفكرات عمق در بود، كرده ظهور. م. ق  494  سال از پيش كه انكسيمانوس

 با نظام و تركيب حيث از كند مى تصور او كه جهانى زيرا نرسيد، انكسيمندروس پاية به
 سخت كرات از است اى مجموعه او عالم. ندارد چندانى فرق كردند مى تصور اسالفش آنچه
 موجودات مانند فضا، در عوالم اين و است ابر و هوا همان فضا اين اينكه جز. فضا در شناور
 .كنند مى تنفس زنده،

 و شكل تغيير قابليت آب، از بيشتر زيرا است، كائنات اساسى عنصر هوا بنابراين
 تعليل و طبيعى هاى پديده توصيف به خاصى توجه انكسيمانوس. دارد مختلف صور اتخاذ
 را دريا از متصاعد بخارهاى آن حرارت و تابد، مى شدت به خورشيد آتش گويد مى. دارد آنها
 آتشهاى به ابر اين و آورد، مى پديد ابر از انبوهى طبقة زمين سطح فراز بر و مكد، مى

 آتشها آن فروزش دوام موجب نيز اينها برافروزد، را آتش روغن آنچنانكه و رسد، مى آسمان
 را آن كه است همان اين و زند، ابر در آتش و شود، رها آتش آن از اى جرقه گاه. شوند

 .گوييم آذرخش
 و كند سيراب را زمين و فروريزد باران و شود سرد ابر بازايستد، عمل از آتش چون

 به سپس و فروروند كنند مى ايجاد زمين در كه راههايى در بارانها اين. دهد غذا را درياها
 ايجاد طوفانها هوا در خورشيد، حرارت و سرما اثر در. آيند بيرون رودها و ها چشمه صورت
 را حركت اين آنچه. آيند جنبش به آسمان و زمين ميان فضاى در طوفانها اين و. شود
 .باشد برودت و حرارت همان آورد، پديد

 انكسيمانوس آنچه. بينيم مى را علوى آثار جدى تعليل و تفسير نخستين اينجا در
 .ماند اليتغير همچنان شانزدهم قرن تا كه است علوى آثار علم اصلى خطوط است، گفته

 گذاشته، برجاى كه معارفى اهميت جهت از نه يونيايى، مكتب ارزش گونه بدين
 يك اينان. شود مى معلوم خوبى به داشته طبيعى مسائل به كه توجهى جهت از بلكه

 آفاق گشايش موجب آنها پيرامون در بحث و آنها به پاسخ كه كردند مطرح مسائل سلسله
  .گرديد اى تازه
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 هرقليطوس
 و ها انديشه كه را ديگرى حكماى يونيايى سرزمين بگذريم، كه حكيم سه اين از
 افسس در. م. ق  501  سال حوالى در. است نياورده وجود به باشد رسيده ما به عقايدشان

 پديد ناحيه آن در حكيمى او از پيش نه. بود شهر اين حكيم تنها او. كرد ظهور هرقليطوس
 .است كرده جمع تفكر عمق و نظر دقت ميان هرقليطوس. او از بعد نه و بود آمده

 همة و حكمفرماست، جهان بر دائمى صيرورت و تحول كه است معتقد هرقليطوس
 سيالن هرچيز. هستند تحول اين دستخوش نبات و جماد و حيوان از اعم موجودات

 را گل يك بوى« ما. نيست ثابت ثابت چيز هيچ جهان اين در. شود مى دگرگون و يابد مى
 ».رويم فرونمى نهر يك در دوبار و. كنيم نمى استشمام دوبار

 اصلى عنصر را آن هرقليطوس آنهاست، سريعترين و عناصر سبكترين آتش چون
 و كند مى جذب خود در را چيز همه آتش. اند يافته تكوين آن از ديگر عناصر كه دانسته،

 يك در همواره خاك و آب و هوا و آتش. باشد ناتوان آن جذب از آتش كه نيست چيز هيچ
 صورت به خاك. پذيرند نمى سكون و راحت گاه هيچ اينها. هستند دورى و دائمى حرارت

 باز آتش صورت به و شود مى ملتهب هوا. آيد مى در هوا، سپس ابر، صورت به آب و آب،
 خداى زئوس آتش،. است آن فرمانبردار چيز همه كه است فرمانروايى آتش. . . گرد مى

 .شوند مى فانى ديگرى از پس يكى خدايان ديگر كه درحالى. يكتاست و جاويد
 از را زنده موجودات و است، زندگى چشمة يگانه لحظه هر در و مكان هر در آتش

 .است اعضاء و عضالت محرك عامل آتش. تراشد مى و سازد مى اوست جاى كه درون و بن
 حرارت چون. نيست ازلى آتش از اى شعله جز چيزى است، حيات اصل كه نيز روح

 به آن حرارت چون و شود، ناتوان گرايد خاموشى به چون و گيرد، نيرو شود، افزون آن در
 .بميرد شود بدل آب

 مبارزة موجب همان كه توانمند سخت و حركت در همواره است نيرويى آتش در
 مبارزه اين مولود موجودى هر. است فراگرفته را ما پرهياهوى زندگى كه است مستمرى

 نفور هم از ديگر اى لحظه شوند متحد اى لحظه چون كه. است متناقض نيروى دو ميان
 بدانيم بايد«. رسد پايان به عالم رسد، پايان به جنگ اين اگر و است جنگ وجود،. گردند

 همان، نتيجة در هرچيز و. است عدالت برطبق خود و. است عمومى امرى جنگ اين كه
 ».پذيرد مى فنا و آيد مى پديد

 از آن اهميت و ارزش كه هرقليطوس، فلسفة از است جزيى »اضداد امتزاج« مذهب
 غير هم و است كامل هم اشياء از زوجى هر«: گويد مى. نيست كمتر او دائم تغير مذهب
  .متنافرند هم و دارند توافق خود با هم. شوند مى جدا هم از و آيند مى گرد هم به. كامل
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 ».شود صادر واحد از چيزى هر و چيز، همة از است مؤلف واحد
 چيست؟ شود مى واقع علم موضوع تنهايى به كه ابدى حقيقت آن كجاست؟ ثبات
 سردى به گاه هيچ كه است، آتش ازلى يگانة موجود آن هرقليطوس نظر در

 آن در حيات گاه هيچ و بود، خواهد و است بوده است، ازلى و ابدى آتش« .گرايد نمى
 ناموس« را آن هرقليطوس كه شود، مى حادث نظامى وفق بر خود دائم، تغيير آن و» .نميرد
 اين از اى مجموعه فرمانبردار بينيم، مى جهان اين در كه را آنچه و. است ناميده »كون

 دهد، مى sogoL »كلمة« يا و »اتفاق« يا »قانون« نام آن، به هرقليطوس كه است نواميس
 .شناسد نمى را آنها باشد، داشته ممارست ها پديده در تعمق و نظر به كه حكيمى جز كه

 گرايى عقل- 1 

 مردم از هرقليطوس و بودند، ملطيه مردم از برديم نام نخست كه حكيمى تن سه
 تجارى و آباد شهرهاى از و صغير آسياى غربى ناحية در هردو افسس و ملطيه. بود افسس
 .اجتماعى و سياسى كشمكشهاى و اغتشاشات مركز يونيايى، شهرهاى ديگر چون و بودند

 اما. كرد شورش ايرانيان عليه بار يك و درآمد، ايران تصرف به ششم قرن در يونيا
 علمى موقعيت نتوانست يونيا ناحية ديگر پس آن از. شد سركوب زودى به شورش اين

 شهرهاى در فرهنگ، و علم براى ديگرى كانون عصر اين در. آورد دست به را خود سابق
 .آمد پديد ايتاليا جنوب يونانى

 به را آن هاى پديده تعليل و وجود عالم تفسير و بحث كه نبود يونيايى مكتب تنها
 ديگر، روش و سبك به منتها منظور، همين به ديگرى كوشش نيز آنجا در. بود گرفته عهده
 مذهب و فيثاغورى مكتب از بودند عبارت ناحيه، اين مكاتب مهمترين. بود يافته رواج

 و داشتند، طبيعت به نظرى فيثاغوريان و بودند، گرفته پيش تجربى روش يونياييها .الئايى
 الئايى حكماى ولى نهادند، مى بنا آن براساس را خود عددى فلسفة موارد اى پاره در

 عقلى براهين و مجرد فكر براساس را خود فلسفة و نداشتند، طبيعت به توجهى كوچكترين
 .نهادند بنيان

 فيثاغورى مكتب-  2 

 به كهن بسيار زمانهاى از متضاد و متعدد اساطير وسيلة به آنچه جز فيثاغورس از
 آنچه. اند كرده شك او وجود در حتى كسان بسيار. دانيم نمى چيزى است، رسيده ما دست
 ارسطو، از قبل روزگار در كه بوده، فيثاغورى آيين نام به آيينى كه است اين دانيم مى

  ».است كائنات همة اصل عدد« كه شده خالصه جمله اين در و يافته، را خود شكل آخرين
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 برخى و. است شده متولد صور در و است، فينيقيه مردم از فيثاغورس گويند برخى
 عهد در. اند دانسته افسس و ملطيه ساحل روبروى اى جزيره در ساموس اهالى از را او

 به و كرد، مهاجرت خود ديار از. م. ق  532  سال حدود در ساموس، جبار پولوكراتس،
 گرفتند را گردش شاگردان از گروهى آنجا در. گزيد سكونت كروتون شهر در و رفت، صقليه

 و گوشت آنكه جمله از. داشت خود به مختص مرامهايى و عقايد كه داد، تشكيل جمعيتى و
 را لباسى پوشيدن و حيوانات كردن قربانى نيز. بودند كرده حرام خود بر را حبوبات برخى

 به كه بود سبب بدان اينها و. دانستند نمى جايز باشد رفته كار به حيوانى مواد آن در كه
 .داشتند اعتقاد ديگر جسد به جسدى از روح انتقال يعنى تناسخ،

 به را حكومت او پيروان خواست مى گويا كه بود، دينى گروهى پيشواى فيثاغورس
 مستقل و برهانى علمى را رياضيات كه بود علمى مكتبى مؤسس نيز. گيرند دست
 .دانست مى

 شهرهاى ديگر در و كروتون در اتباعش و فيثاغورس كه است اين است مسلم آنچه
 مبنى حكومتى خواستند مى و دادند ترتيب علمى و سياسى و دينى انجمنهاى ايتاليا،

 .دهند تشكيل فضيلت و عقل براساس
 را فيثاغورى جمعيت توانيم مى رسيده، ما دست به كه مختلفى معلومات كمك به

 و صداقت استوار هاى رشته كه مشترك، نظامى با مردم، از گروهى: كنيم توصيف چنين
 و فلكيات و رياضيات به هم كه علما از گروهى. ساخت مى مرتبط هم به را آنها دوستى
 تا كوشيدند مى كه گونه بدين. سياسى مسائل به هم و پرداختند، مى طب و موسيقى
 در را قدرت آن خود بود، قدرت اعمال به نيازى هرگاه كه افتد، علما دست به حكومت
 .باشند داشته دست

 آنها در فيثاغوريان عميق تأثير ذكر به بگوييم سخن الصفا اخوان دربارة كه آنگاه
 .پرداخت خواهيم

 در كه علمى بحث طريق از بلكه نبود، نيايش و تأمل تنها فيثاغورى جمعيتهاى كار
. بپردازند حقيقت توجيه به خواستند مى نيز بود، شده متمركز عدد خصائص معرفت
 عدد كه است اين- حقيقت تنها نگوييم اگر-اساسى حقيقت گفت مى فيثاغورس كه دانستيم

 حاصل باشد نامحدود و وحدت، يعنى حد، كه اصل دو اتحاد از عدد. است كائنات همة اصل
 را آنها كه طريق بدين كرد، تعبير مكان با را آنها توان مى كه هستند مختلفى اعداد. شود مى
 .كنيم ترسيم حجمها و مختلفه سطوح و مثلثها شكل به

 .ناقص نامحدود عدد زوج و است كامل محدود عدد فرد. زوج يا است فرد يا عدد
 .است وحدت نمودار.) -( نقطه. شوند نمودار هندسى صور به كه دارند قابليت اعداد

  2  مانند آيند، پديد خطى اعداد يابند، ترتب فضا در يا سطح يك در ها نقطه چون و
  مانند هرمى اعداد و( )  4  مانند مربع اعداد و( )  3  مانند مثلث اعداد و.) - (. 
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 .است »دو« عدد مفرد مبدأ و اعداد همة اول اصل) يك( عدد پس. . . و( )  5 
 .است فرد و زوج مجموع از عدد نخستين »سه«. است زوج عدد نخستين دو،

. . . الخ نخستين عدد چهار مجموع »ده« و است زوج عدد نخستين دوبرابر »چهار«
 و صوت ارتفاع ميان عددى نسبت و. حركتند تندى و كندى نسبتهاى كنندة بيان اعداد
 علم به را خود عددى فلسفة و نكردند، اكتفا بدين فيثاغوريان. است معروف زه طول

 كائنات و ده تا يك از اعداد ميان و دادند، گسترش نيز تربيت و اخالق و سياست و الجمال
 حقايق از كنايه هندسى، نمودارهاى بر عالوه اعداد. يافتند نهانى اى عالقه روحانى و مادى
 .هستند هم ذهنى

 صفت، با پنج عدد و كند، مى تطبيق است بعد سه داراى كه مكان با سه، عدد مثال
 در تفكر با نه و صداقت، و عشق با هشت و صحت، و نور و عقل با هفت و رطوبت، با شش و

 با است مطابق و است، الهى طبيعتى صاحب است، اعداد اين همة محتوى كه ده و. امور
 .است اشياء همة محتوى كه وجود عالم تركيب

 فيثاغوريان و تصوف
 همچنانكه فيثاغورس مكتب«: گويد »فلسفه تا دين از« خود كتاب در كورنفورد

 مكاتب«: گويد ديگر جاى در و» .بود برخوردار نيز تصوف جنبة از داشت علمى جنبة
 توجه ماورائى تحقيقات به آمدند، وجود به فيثاغورس هاى انديشه تأثير تحت كه فلسفى
 .داشتند خاص

 عالم و نهاد، مى ارج هرچيز از بيش ناديده خداى يگانگى مسئلة به فيثاغورس زيرا
 سطحى محسوس، جهان كه گفت مى و ساخت، مى متصف فريب و بطالن به را محسوس

 ».فرورود ظلمت غبار در همواره و شود شكسته آن در آسمانى نور پرتو كه تيره است
 اين و است، كائنات وحدت و روح جاويدانى به اعتقاد تصوف اساسى مسائل از يكى

 مختلف انواع به روح كه بود معتقد آن بر عالوه. داد مى تعليم فيثاغورس كه است چيزى
 در ديگر بار رود، مى ميان از و آيد مى پديد جهان در هرچه. يابد مى تحول زنده موجودات

 تازه آيد مى تازه نظر به هرچه پس گردد؛ مى باز جهان به است سال هزار سه كه اى دوره
 از يكى كه بنگريم بدان چنان بايد هست، حيات آن در و شود مى متولد هرچه و نيست،
 .نگريم مى را خانواده افراد

 دهد مى قرار خود خاص اهتمام مورد را اشراقى حدس كه است متفكرى فيثاغورس
 آنچه صوفى كه است تصوف اصول از يكى نيز اين و. شمارد مى برتر حس و فكر از را آن و
 .يابد درنمى برهان و فكر و نظر به هرگز يابد، مى شهود و تأمل به را

 خود و است دماغ آن مركز كه داند، مى جسد با مغاير جوهرى را نفس فيثاغورس
  از بعد روح چون و. كردن حكم و انديشيدن مانند عقلى كارهاى انجام براى اى وسيله
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 كه اجسادى تعداد. رود ديگر جسد به جسدى از تواند مى است، باقى جسد فناى
 .است نفس آن كمال درجة اندازة به كند، مى حلول آنها در نفس

 عصر تا و) سيسيل( صقليه و ايتاليا در همچنان او مكتب فيثاغورس مرگ از پس
 مستقل مكتب يك عنوان به اگرچه بعدها. داشت رواج يونان شهرهاى در ارسطو و افالطون
 چنانكه است؛ داشته بسزايى تأثير بعدى حكماى عقايد و افكار در ولى نماند، برپاى

 رواج الصفا اخوان ميان مشرق در بعد قرنها و نگيرد، قرار آن تأثير تحت نتوانست افالطون
 بحث مورد اين در آتيه در ما و. ناميد اسالم فيثاغوريان را الصفا اخوان بايد چنانكه يافت،

 .داشت خواهيم بيان را نحله دو اين مشترك هاى جنبه و كرد، خواهيم

 الئايى مكتب- 3 

 برمانيدس
 او از آنچه. آمد دنيا به. م. ق  504  سال حوالى در ايتاليا، توابع از الئا، در برمانيدس

 است بوده مردى و است داشته مهم نقشى خود جامعة سياست در او كه است اين دانيم مى
 رسيده ما به آن از قسمتهايى كه سروده شعرى ديوان ، »طبيعت« دربارة. احترام مورد
 .است

 :دارد راه دو معرفت. است »ها پديده« و) كائن( »وجود« پيرامون در بيشتر او فلسفة
 حكماى كه »گمان راه« و. كشاند مى وجود معرفت به را ما كه »حقيقت راه«
 .شدند گمراه و نهادند قدم آن در يونيايى

. نيست وجودى را وجود ال و است موجود وجود فقط كه است اين »حقيقت«
 آيد، نمى تصور به وجود ال حتى »نيست گريزى ازين و نه، وجود ال و است موجود وجود«

 را آن توان مى و است؛ واضح بحث اين نتيجة. چيزند يك عينا وجود و تصور زيرا
 را آن و. نباشد ممكن عدم از آن صدور زيرا نيست، آغازى را وجود: كرد بيان طريق بدين

 و ازلى) باشنده كائن، همان يعنى( وجود پس. شود معدوم كه نتواند چه نيست، نهايتى
 هرچه زيرا نيست، خود ذات از بيرون صفاتى را آن. است انقسام و تغيير قابل غير و ابدى
 خواهد چون زيرا نگردد، صيرورت دستخوش همچنين. است موجود غير باشد، او ذات جز
 .است محال اين و وجود، ال يعنى ذاتش، غير يا اوست ذات عين چيز آن يا شود، چيزى كه

 ها پديده. ظاهرى و حسى ادراكات يعنى هاست، پديده به نظرش دوم، راه اما
 ظن و نيست، بيش ظنى شود حاصل آنها از آنچه زيرا. شوند واقع علم موضوع توانند نمى

 ظنون« را آنها كه پردازد مى مطلبى به خود برمانيدس اين وجود با. نباشد حكما درخور
 بدون فيثاغورى، فلسفة و يونيايى طبيعات از است اى مجموعه آن و. است ناميده »كاذبه
  .باشد افزوده بدان توجهى قابل چيز آنكه
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 درجه دو معرفت براى آنكه جمله از. كرد وارد اى تازه عناصر فلسفه، در برمانيدس
 از كه ظاهرى و حسى ادراك درجة و برد، توان بدان راه منطق با كه يقين درجة: شد قائل
 .سازد تيره را تابناك عقول شك آن، در و نباشد، بركنار خطا

 زنون
 همچنانكه. بود صيرورت و حركت امر در هرقليطوس آراء مناقض برمانيدس فلسفة

 مخالف كه را اى فلسفه مردم اصوال. بود مخالف نيز حواسمان مدركات و ما روزانة تجارب با
 .بود عقلى براهين نيازمند برمانيدس فلسفة. پذيرند نمى باشد محسوس واقعيات با

 رياضى و عقلى دليل چهار خود استاد عقايد اثبات براى-الئا مردم از-زنون او شاگرد
 .است آورده

 كه كرده بيان اول، قسم برهان دو در. است كرده قسمت دو بر را خود داليل زنون
 قسم برهان دو در. است محال حركت پس شوند، مى تقسيم نهايت بى تا مكان و زمان اگر

 محال حركت هم باز باشند، يتجزا ال اجزاء از مركب مكان و زمان اگر كه كرده بيان دوم،
 .است

 بسنده آنها دوتاى ذكر به تنها. شويم نمى داخل تفصيل طور به داليل اين بيان در
 در »ن« نقطة جانب به كه كند دنبال را سنگپشتى بخواهد اخيلس كنيد فرض: كنيم مى

 به او چون زيرا. رسيد نخواهد سنگپشت به هرگز اخيلس كه گويد مى زنون باشد حركت
 رسيده 1  س نقطة به سنگپشت برسد، افتاده راه به آنجا از سنگپشت كه) س( اى نقطه
 تا همچنين و است رسيده  2  س به سنگپشت برسد، استاد  1  س نقطة به او چون و است
 خواهد ديگر جاى در سنگپشت برسد، سنگپشت جاى به اخيلس هربار هرحال، به. نهايت بى
 .بود

 اجزاى از زمان و شده تشكيل يتجزا ال اجزاى از وجود كه كنيم فرض اكنون
 ميان كه كنيم تصور را چيزى توانيم نمى ما زيرا است؛ ساكن پران تير حالت اين در متمايز،

 1. باشد حركت در) زمان در( لحظه دو يا و) مكان در( نقطه دو
 را حسى مشهود امر يك عقلى، برهان نام به مكتب، اين كه نگريم مى گونه بدين

 .كند مى انكار
 و يونيايى حكمت يكى: زد گام جبهه دو در خود، پيدايش آغاز از يونان فلسفة پس

 .زنون و برمانيدس حكمت ديگر و هرقليطوس، بخصوص
 دوم گروه و. شدند معتقد »عامه صيرورت« به حسى تجارب اتكاء به نخستين گروه

  با
                                                            

 تقسيم فرض در-ديگر نقطة به اى نقطه از انتقال چون است، غيرممكن حركت يعنى -  ١
   .است نقطه بينهايت پيمودن مستلزم-بينهايت به
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 با حق راستى به. دانستند غيرمتبدل و ثابت و مطلق را وجود عقلى، براهين اقامة
 است؟ طرف كدام

 خواهيم آتيه در ما و. برحقند حدودى تا گروه دو اين از هريك كه معتقدند اى پاره
 موضوع يعنى. كنند ايجاد توافقى نظريه دو اين ميان خواستند بعدى حكماى كه دانست
. گردد يقينى علم موضوع بتواند متبدل، و متغير محسوسات رغم به كه، آورند پديد ثابتى
 اندكند، بسيار كه ديگر دستة و است) كائن( وجود موضوع اين كه شدند معتقد برخى
 .نداريم آن شناخت به راهى باشد، هم موجود اگر و ندارد، وجود حقيقت گويند

 )اتميها( ذره اصحاب

 ما محسوسات سوى ديگر از و شد، وجود هستى منكر توان نمى سو يك از كه گفتيم
 نظر در حلى راه بايد كرد؟ بايد چه اكنون نيستند، اعتنا درخور پياپى تبدل و تغيير علت به

 مكتب در را حل راه اين بار نخستين. كرد ايجاد توافقى نظريه دو اين ميان بتوان كه گرفت
 ارتباط خواستند مى گويد، مى بالوريس چنانكه اول، درجة در كه اتميها- بينيم مى اتميها
 چنانكه-بود ذهنى و عددى فيثاغورس نزد در اتمى مكتب. كنند معين را كثرت و واحد

 .روحانى انكساغورس نزد در و مادى، ذيمقراطيس و لئوكيپوس نزد در و- گذشت

 ذيمقراطيس و لئوكيپوس
 .اند دانسته اتمى مكتب واضع را ذيمقراطيس و لئوكيپوس

 .م. ق پنجم قرن متفكران ترين گذارنده اثر و مشهورترين ذيمقراطيس شك بدون
 چنانكه. كرد برپا عظيم غوغايى بشرى انديشة تاريخ در او فلسفى مكتب. است

 سال حوالى در او. رسد مى گوش به نيز كنونى، علمى دورة يعنى امروز، به تا آن انعكاس
 .بود ملطى لئوكيپوس شاگرد. كرد زندگى سال صد گويند. شد متولد آبدرا در. م. ق  460 

 را آن بايد كه- اى مجموعه در ذيمقراطيس مرگ از بعد متفكران اين مؤلفات همة
 از مجموعه اين در آنچه. است آمده گرد- ناميد عصر آن در بشرى معارف المعارف دايرة
. است داشته همانندى اى دوره كمتر در آمده، گرد معلومات وسعت و انديشه عمق

 حيث از كه است افزوده نيز اخالقى و نفسى هاى نظريه خود طبيعى فلسفة بر ذيمقراطيس
 .است كرده حفظ همچنان را خود اعتبار و ارزش امروز، تا كه است حدى به عمق و بساطت

 حيث از و. ندارند اختالفى باهم فروع، در جز لئوكيپوس، و ذيمقراطيس هاى نظريه
 مولود لئوكيپوس مذهب كه شود مى معلوم اول نظر در چنانكه. يكسانند كلى اصول

  كرده بحث وجود ال و وجود به راجع الئايى، مكتب ارباب چون و است، منطق و مشاهده
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 نتواند وجود. معدوم نه و است موجود نه كه است پذيرفته را چيزى خود ولى. است
 دو بنابراين. خأل عدم و است مأل وجود. آيد پديد وجودى كه نشايد عدم از و شود عدم
 ايم، آورده دست به تجربه از كه است چيزى اين و خأل و مأل: شود مى يافت متعادل كائن
 .نيست آن انكار براى راهى و است موجود حركت و. نبود حركت بود نمى خأل اگر چه

 آنها اگر كه سخت و ثابت بسيط عناصر از بينهايتى تعداد از است مركب وجود،
 موجودات وجود به بپردازيم، تجربه به و بنگريم دقت به چون. نبود مركب آن بودند، نمى
 مايعات در كه رنگارنگى حبابهاى و رقصند مى خورشيد شعاع در كه آنها مثل ريزى، بسيار

 .كرد خواهيم اعتراف شوند، مى پراكنده عطرها از كه خوشبويى ذرات و اند پراكنده
 ع ، ه حرف دو. وضع و ترتيب و شكل: است اساسى صفت سه را ذرات يا عناصر اين

 ع« و »ع  ه« مانند گردند، مختلف نيز ترتيب در گاه و مختلفند شكل در. بياوريد نظر در را
 .ع ع  ه  ه چون شوند مختلف هم وضع در گاه و « ه

 و آلى تأليف از و شدند رها خأل در ذرات. ذرات از انبوهى و بود خأل آغاز در
 اين. نهايت بى و آغاز بى است حركتى را ذرات. آمد وجود به بيشمار عوالم آنها اى صدفه
 نيز نفس. آورد مى پديد آنها از مختلفه اجسام و دارد، وامى تالقى و تصادم به را آنها حركت
 و. خرديند و لطافت غايت در ذرات اين ولى است، شكل كروى ذرات از مركب جسم مانند

 بيجان و بيحركت را آنها ما كه اجسام از دسته آن در حتى كنند، حلول اجسام همة در
 .نيستند مادى هاى پديده جز چيزى فكر و عاطفه و شعور و احساس. يابيم مى

 هوا صور آن. شود مى حاصل آيند مى خارجى اشياء از كه صورى قبول از ادراك مثال
 صور اين. شوند مى داخل ما در كنند مى عبور آن از ذرات كه سوراخهايى از و شكافند، مى را
 سبكى و حجم حيث از اختالف اين بلكه ندارند، اختالفى ديگر اشياء با تركيب حيث از

 .گذارند مى برجاى مانند مى باقى كه آثارى ما حسى اعضاء در آنها. آنهاست
 تنها. ندارد اختالفى چندان اصول در لئوكيپوس مذهب با ذيمقراطيس مذهب
 ازل، در ازلى، ذرات: است كرده ايجاد مهم تعديالت برخى خود، استاد آراء در ذيمقراطيس

 نيز آن يعنى بود، نامتناهى خأل آن معادل ذرات تودة. بودند منتشر نامتناهى خلئى در
 در كه ، »عظيم خأل« نظرية از ذيمقراطيس، كه كنيم مى مالحظه طريق بدين. بود نامتناهى

 .است كرده عدول بود، متمايز ذرات از آغاز
 تا و غيرمتناهيند عوالم. هستند عارضى شوند مى حاصل ذرات اتحاد از كه تركيباتى

 است علت يك وجود، عالم هاى پديده همة براى. پذيرند مى زوال و يابند مى تكوين بينهايت
 آليت. شود مى هماهنگ اتفاق و بخت با ديگر سوى از و ضرورت، و آليت با سو يك از آن كه
 از عقل كه است علتى يگانه آن و دارند معنى يك ذيمقراطيس نظر در ضرورت و اتفاق و

  ذرات اين ولى. شود مى ذرات ائتالف موجب و است، عاجز آن درك
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 صدفه با ديگر و دهند، مى ادامه خود سير به حتمى قوانين وفق بر ائتالف از بعد
 .ندارند ارتباطى

 ممكن عقل از روح تمييز آن در. است كروى ذرات از مؤلف و است واحد نفس
 .است سينه عقل مركز اما است، پراكنده بدن اجزاء جميع در نفس ولى. نباشد

 .است نسبى تأثيرات اين همة. شعور و فكر احساس،: است تأثير نوع سه را نفس
 و طعم و بو و رنگ. بريم نمى پى حسى تأثيرات طريق از جز خارج، عالم به ما و

 آالت و شده درك ذرات ميان مشترك عمل نتيجة ديگر، تأثيرات و الم و لذت چون صوت،
 تعلق اشيا، حقيقت به ما ادراك و متعارف، است امرى احساسى هر يعنى هستند، ما حسى
 .يابد درمى را آنها مختلفة كيفيات بلكه گيرد، نمى

 حكيمى او. باشد او اخالقى آراء ذيمقراطيس، فلسفة در قسمت مهمترين شايد
 زندگى و داند، مى شادمانى و قناعت و رضا در را انسان سعادت كه خوشبين، است

 نيازهاى برآوردن در همكارى و نفس از دفاع براى كه شمارد، مى ضرورى امرى را اجتماعى
 .نيست آن از اى چاره زندگى، اساسى

 .)م. ق  428 - 499 ( انكساغورس
 .ندارد زيادى اختالف متقدم، و معاصر حكماى عقايد با انكساغورس فلسفى عقايد
 .سازد دگرگون را فلسفى انديشة بود حق كه داشته، ابراز اى تازه رأى او ولى

 سال سى مدت و آمد آتن به فراخواند، را او پريكلس چون. بود يونيايى انكساغورس
 مركب ناپذيرى تقسيم كوچك اجزاء از اجسام، همة اجزاء كه گفت مى او. بزيست آنجا در

 .يابيم نمى كل با متجانس اجزائى جز برويم، پيش هرچه جسم يك تقسيم در و اند، شده
 تقسيم هرچه را خون قطره يك و استخوانى، اجزاء از است مركب استخوان مثال

 .ديد نخواهيم خون جز كنيم
 وجود ناپذير، نقصان و زيادت خود، ذات با مساوى واحد، كلى، اى آميخته آغاز در

 سريع آنچنان و درونى و نيرومند حركتى با او. نداشت امكان آن سنجش و حصر كه داشت
 اشيائى همة و. درآمد حركت به نيست، قياس قابل يابيم درمى اكنون كه حركتى هر با كه
 .آمد بيرون كل اين از نگريم مى اكنون كه

 داراى كه دارد، قرار ازلى و پاك  1عقل يا روح آن، از متمايز و كل اين از خارج
 و تنظيم به شروع شد، كل اين داخل چون عقل اين. است پايان بى قدرت و ادراك نيروى
 تنظيم، اين ولى. درآمد بينيم مى امروز كه شكل بدين عالم تا نمود، آن اجزاء تمييز

 .است گرفته صورت ثابت، قوانينى و دقيق ترتيبى وفق بر مرحله چند در و تدريج به
   

                                                            
  . nous: التين به -  ١
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 .كل از است جزء انفصال والدت معناى. مرگ نه و است حيات نه وجود عالم در
 تأثير تحت جز اتصال و انفصال اين و. كل به است جزء اين بازگشت مرگ معنى و

 .نگردند كامل عقل،
 اى مجموعه-باشد كوچك هرچه-جزئى هر در و- باشد بزرگ هرچه- جسمى هر در

 عناصر و ظلمت و نور و ترى و خشكى و حرارت و برودت چون ها، جرثومه و صفات از است
 عقول اما. نيست مطلق معناى به بزرگى و كوچكى هيچ پس. چيزها همة تخمة و اربعه
 به هست، هوش درجات ميان كه تفاوتهايى. يكسان انسان و حيوان در و متجانسند فردى

 .دارد دست دو او كه است اين حيوانات ساير بر انسان برترى. گردد برمى جسمى تفاوتهاى
 انكساغورس. افتاد جديدى راه در انكساغورس، ظهور با فلسفه كه كنيم مى مالحظه

 اسباب و وجود، ازليت چون شد، واقع حكما بحث مورد بعدها كه كرد، مطرح را مسائلى
 چشم بودند مسائلى اينها همة. روح و طبيعت ميان عالقه و معرفت، نسبيت و فنا، و مرگ

 مرتب استوار و دقيق فلسفى دستگاه يك در را آنها كه ثاقب، عقلى صاحب حكيمى، راه به
 .سازد

 انباذقلس
 داشت، منسوب ايم آورده تاكنون كه مكاتبى از هيچيك به را انباذقلس توان نمى

 حاوى هايش نوشته و بسزاست، اهميتى فلسفى انديشة تطور در را او آنكه سبب به ولى
 نظر به الزم اينجا در افكارش ذكر و حال شرح فلسفى، تفكر از اى دوره از است مطالبى

 .رسد مى
. م. ق  444  سال حدود در صقليه اعمال از) آگراگاس( آگريجنتو در انباذقلس

 متناقضى هاى افسانه خالل از نيز رسيده، ما به كه تأليفاتش از برخى خالل از. شد متولد
 انديشة ميان كه است حكيمى او كه آيد برمى آورده، وجود به خود اطراف در را آنها او كه

 ياد به را انسانى تفكر دورة نخستين كه- ابتدائى آراء و وجود، عالم دربارة وسيع و عميق
 .است كرده جمع- آورد مى

 فيثاغورس مكتب با ها انديشه اين. بود نيز دينى هاى انديشه داراى انباذقلس
 از است مركب عالم: گفت مى كه است اين به منحصر او فلسفى آراء. داشت استوار ارتباطى
 پيدا گونى گونه تركيبات. متعادلند كميت حيث از و ابدى و ازلى عناصر اين. اربعه عناصر

 و عناصر اين تركيب. آيد مى پديد آنها تركيب از متنوع و مختلف اشياء همه اين و كنند مى
 .هستند دافعه و جاذبه امروز، تعبير به يا كين، و مهر جانبة دو ازلى قانون تابع انفصالشان،

 كين چون و. است صلح اين و شوند، متحد باهم عناصر يابد، برترى مهر چون
 كنيم، مى مالحظه عالم در آنچه. است جنگ اين و شوند، متنافر هم از عناصر يابد، برترى
  چيزى
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 .نيست اصل دو اين ميان مبارزه جز
 باهم اربعه عناصر اول حالت در: يكديگرند متعاقب حالت دو اين وجود عالم در

 تكوين نيست، متمايز ديگرى از چيز هيچ آن در كه بينهايتى كرة آنها از و متحدند، سخت
 هيچ از كه است، برمانيدس كائن به شبيه گويد، مى اينجا در انباذقلس آنچه. است يافته
 .ندارد وجود آن از خارج شيئى و نباشد، آن در خأل و نيست، متناهى جانب

 كه اى يافته ترتيب حالت يعنى. بينيم مى كه است مرتبى جهان حالت دوم، حالت
 و شود، پيروز كين بر مهر تا شده، حاصل كثرت و اند شده متمايز و جدا يكديگر از عناصر

 ال تا انفصال و اتصال اين و. بازگردند خود نخستين وحدت به عناصر اين همة ديگر بار
 .داشت خواهد ادامه نهايه

 حيات و نفس موضوع خورد، مى چشم به انباذقلس فلسفة در كه چيزى مهمترين
 .است

. است صدفه مولود آن و دارد، سيادت جهان در كه است اى آليه قواى حيات منشأ
 نفسى را زنده موجودات همة. گرفت قرار آن كنار در حيوان و برآمد زمين جوف از نبات
 جسم به جسمى از و واحدند اصل از جزئى نفسهاى همة. كند مى ادراك و حس كه است
 گناه مرتكب كه است نفسهايى سرنوشت اين. هستند نهايه ال صيرورتى در و روند مى ديگر
 به و شوند، مى رها تناسخ اين قيد از اند، كرده فضايل كسب كه ناسهايى تنها و. اند شده

 عقيدة به زيرا كرد، نهى را گوشتخوارى انباذقلس. رفت خواهند خدايان نزد جاويدان بهشت
  .است خورده را خود خويشاوندان گوشت بخورد، گوشت هركه او،
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 آتن در فلسفه شكفتگى

 .بودند يافته پرورش آتن خارج در ايم، برده نام آنها از تاكنون كه حكمايى بيشتر
 ساير ميان در.) م. ق( 480  سال از يونان، و ايران جنگهاى دورة اواخر در آتن زيرا

 و هنر و علم شكوفايى عصر)  430 -  460 ( پريكلس عصر مخصوصا و شد، آور نام يونان بالد
 به جز جوانان. گذاشت انحطاط به رو اخالق ادوار، همين در اما. است سرزمين آن در ادب

 اجتماعى و سياسى اوضاع  430  سال از بعد چنانكه رفتند، نمى لذات و مال كسب دنبال
 يا مشروع وسيلة هر با مردم كه اجتماعى چنين در مسلما. شد عظيم اضطرابى دچار يونان

 فضيلت و معرفت براى گيرند، مى پيشى هم بر ثروت و لذت و مقام كسب براى نامشروع،
 .ماند نمى اعتبارى و ارزش

 داشتن زبان گرفت مى اجتماعى چنين در را فضيلت و معرفت جاى طبيعتا آنچه
 براى كه بودند كسانى سوفسطاييان. است كردن مجاب و اقناع مهم وسايل از كه بود،

 آنها براى زندگى در بودند معتقد كه آموختند مى چيزهايى جوانان به معيشت كسب
 .دارد دربر منافعى

 كه شد آن موجب واحد، موضوع يك پيرامون در فلسفى آراء اختالف و تضاد
 به كه بدانند، نسبى امرى را حقيقت و كنند، شك مطلق حقيقت وجود در متفكران
 .شود مى مختلف عقول اختالف

 .م. ق  484  سال در او. است آبدرايى پروتاغورس قديم سوفسطاييان معروفترين
 .شد متولد
 .شود مى خالصه خطابه فن تنقيح در پروتاغورس فلسفة
 استقرار عدم و صيرورت به اعتقاد هرقليطوس، يا ذيمقراطيس از پروتاغورس شايد

 در تنها احساسى هر و. ماست حواس طريق از يابيم درمى هرچه گويد مى. باشد فراگرفته را
 است متغيرى و خاص احساسات را انسانى هر. است صحيح كنيم مى حس كه لحظه همان

 حياتش، آنات از آنى هر در انسان فرد پس. است همان او نزد در حقيقت مقياس تنها كه
 صحيح كه- باشد صحيح نكته اين اگر. موجود ال چه و موجود چه است، چيزى هر مقياس

 به تنها و كند، اعراض نيست سودى آن در كه علمى بحث از بايد سوفسطايى-هست هم
 بدين و كند، تحميل ديگرى بر را خود عقايد آن وسيلة به بتواند كه پردازد فنى آموختن

 فن جز فن اين و. برد راه را او خود ميل با مطابق و جويد تسلط او شعور و عقل بر سبب
 .نيست بالغت

  و نقاشى و كارى كنده و رياضيات و طب از انسانى، معارف همة در سوفسطاييان
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 از. دانند مى آن اهل از بهتر را فنون اين گفتند مى و. كردند مى تحقيق موسيقى
 كه-را »شك« و كردند، مى انتقاد سخت اخالقى و دينى و سياسى و اجتماعى اوضاع

 .دادند رسوخ آتنى جامعة در-است آشوبى و اضطراب هر خميرماية
 مباحث اين زيرا داشتند، خاص توجه بيان و معانى و لغوى مباحث به سوفسطاييان

 در را خنثى و مؤنث و مذكر كه بود پروتاغورس شايد. آمدند مى شمار به اقناع مهم وسايل از
 خطابة يك اجزاء و. كرد تقسيم فعل و صفت و اسم به را كلمه و داد، تشخيص كلمات
 .كرد تعيين خاتمه و تكذيب و مناقشه و عرضه و ترتيب و مدخل و مقدمه از را استوار

 همان گورگياس .كرد وضع را نحو و صرف و منطق علم كه است كسى نخستين همچنين
 خالصة. رسيد سلبى نتايجى به كه كرد، تأليف طبيعت در كتابى و رفت، را پروتاغورس راه

 معرفت بدان توانستيم نمى بود مى اگر و نيست، موجود چيز هيچ« :است چنين او عقايد
 ميسر ديگرى فهم براى معرفت آن تعبير شد، مى حاصل ما براى معرفتش كه فرضا و يابيم،
 تنها گفتند و پرداختند، بالغت و سخن فن تمجيد به همه سوفسطاييان ».گرديد نمى
 بناى و نفوس تجديد به قادر خطابه. رسيد هدفها همة به توان مى كه است وسيله بدين
 .است جديد عالمى

-اند كرده متهم را آنها افالطون و سقراط آنچنانكه-سوفسطاييان كه كرد تصور نبايد
 تجديد را اخالق و فلسفه و آوردند، را منطق آنان. اند نداشته ديگرى كار ويرانگرى جز

 در. شد داخل در آن از افالطون كه درى گشودند، درى ماورايى جهان سوى به و كردند،
 براى- را انسانى انديشة و نهادند، بنيانى علمى تعابير براى و آوردند، پديد تحركى لغت علم

 .كردند آماده- خويش حدود و امكانات شناختن

 سقراط از قبل يونان فلسفة ترازنامة

 همة تخمة آنهاست در و كرد آغاز. م. ق  380  سال در را خود تأليفات افالطون
 .بود كرده آغاز  580  سال حوالى در را حقيقت دربارة جستجو طالس. مغربزمين انديشة

 قرن بيست مدت كه مسائلى و شد، وضع فلسفه اساس قرن دو از كمتر در پس
 نيز حلهايى راه آنها مهمترين براى و. گرديد مطرح ساخت، مشغول خود به را بشرى عقول
 .آمد يافته

 وحدت به نظر، دقت به يا و حواس نيروى به يا يونان، متفكران كوتاه مدت اين در
 انكسيمندروس. بردند پى متعدد هاى پديده و گوناگون ظواهر همه اين ماوراء در وجود عالم

 از نهايتى بى تعداد تصور به آن از و گرفت، بود كشيده عالم از طالس كه را كاريكاتورى
 ميان از و آيند مى پديد كه عوالمى برد، پى كنند مى حركت بيكران فضاى در كه عوالم
  نمو و كند، مى ظهور آنها در حيات برند، مى سر به نوين ظهورى در پيوسته و روند، مى
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 از انكسيمندروس تصور سرانجام و. آورد مى وجود به حيوان و انسان و يابد، مى
 .شود مى منتهى فضا و نظام تطور، ضرورت، آليت، ازل، بينهايت، مفاهيم به جهان،

 جاى آن در كه موجوداتى پس است، بينهايت واحدى جملگى، وجود، عالم اگر
 بدان هرقليطوس كه بود چيزى اين. هستند اى بيرحمانه تغيير و تحول دستخوش دارند
 چون. است علم اساسى شروط از يكى شك و گشود، را شك باب انديشه اين. بود معتقد

 راه. گمان راه و يقين راه: است راه دو را حقيقت كه ديد شد، داخل در ازين برمانيدس
 .فريبنده شوندة دگرگون هاى پديده به دوم راه و رساند، مى ثابت موجود به را ما نخستين

 علم و اخالق و طب طريق در و داشتند، بشرى طبيعت به هم نظرى متفكران
 اشكال و اعداد معرفت اينها همة بر فيثاغوريان و برداشتند، بلند گامهاى نيز النفس

 .افزودند نيز را آنها خصايص و هندسى
 .كنند ايجاد توافقى صرف عقلى نظر و حواس هاى داده ميان خواستند اتميها اما

 عقل برد، مى راه را جهان گفتند مى كه شعورى از عارى نيروى جاى به انكساغورس
 .كند مى اداره دقيق و روشن و منطقى قانون يك برطبق را جهان كه داد، قرار را

 برخاست، مبارزه به خرافات و عوام اعتقادات با آنكه با عقلى و علمى اكتشافات اين
 غذاى تا ماند، زنده عامه مخيلّة در همچنان بلكه بخشد، پايان آنها به كلى به نتوانست ولى

 .باشد آنان آمال مبناى و عقايد
 بشر نوع كه هايى فلسفه قويترين و عميقترين پيدايش قرن- . م. ق پنجم قرن هنوز

 امروز به تا كه عقلى، ارزشهاى و نظرى مفاهيم مهمترين كه بود، نشده آغاز-است شناخته
 روحانى، توحيدى، حلولى، مادى، مذهب امروز آنچه. شد گذارى پايه است، توجه مورد هم

 تشكيل را ما علمى و اخالقى و دينى اعتقادات عناصر آنچه و تكاملى، اتمى، تشكلى، قدرى،
: بروشار ويكتور قول به. است بوده شناخته يونان پنجم قرن متفكران براى همه دهد، مى

 همة«: كه افزايد مى ريوو و» .اند بوده موجود قديم قرون در همه فلسفى مكاتب و مذاهب«
 ميالد، از قبل پنجم و ششم قرن ميان هنرى دورة در افالطون، از پيش مذاهب اين
 ».اند شده گذارى پايه

 سقراطيان و سقراط

 سقراط. نبودند آتنى پرداختند فلسفه به سقراط از قبل كه كسانى از يك هيچ
 .است آتن مردم از كه است فيلسوفى نخستين

 همان در و رسيد، خود تعالى و ترقى اوج به- گفتيم چنانكه-پريكلس عصر در آتن
 عاليترين علم و فلسفه بود، شده اقتصادى و اخالقى و سياسى انحطاط يك دچار كه اوان

  ديگرى آفاق ارسطو، و افالطون و سقراط ظهور با. كرد طى را خود درجات
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 بر تعبير قدرت حيث از كه قدر آن تن سه اين كه است اين حقيقت. گرديد گشاده
 مورد تن سه اين را آنچه زيرا ندارند، تفوق ابتكار قدرت حيث از دارند، تفوق خود اسالف
 .بود شده مطرح آنها از پيش اعصار در دادند، قرار نظر و بحث

 سقراط
 .بود متضاد و متقابل گرايش نوع دو تأثير تحت كه كرد ظهور محيطى در سقراط
 نظريات و داشت، توجه طبيعيات و فلكيات و رياضيات به بيشتر كه ماورايى گرايش

 ديگر گرايش. داشت مى بيان آنها صحت در ترديد بدون و قاطع صورت به را خود
 هر از برتر را خطابى هاى شيوه و كرد، مى انكار را بشرى فكرى ارزش كه بود سوفسطايى

 .شمرد مى چيز
 را آن مادة كه را، خود فلسفة و. برخاست پيكار به گرايش هردو اين با سقراط ولى

 به تا كه گشود راهى بشرى فكر براى و. نهاد بنا نوين بنيانى بر بود، گرفته متقدمين از
 .دارد برمى گام آن در امروز

 يا دشمنان آنچه جز و كرد، مى زندگى. م. ق  399  و  469  سالهاى بين سقراط
 باقى ما براى مكتوبى اثر سقراط. دانيم نمى او از هيچ اند، كرده نقل او از مندانش عالقه

 مبشر و معلم يك صورت به را خود عمر او بلكه نكرد، تأليف كتابى هيچ زيرا نگذاشت،
. گردد »فلسفه پدر« به ملقب كه كرد آن شايستة را خود جهت همين به و ساخت سپرى

 حقايق از مستقل مثلى و ثابت، حقيقتى وجود به كه است كسى نخستين او ترديد هيچ بى
 نگريم مى رو ازاين. آورد ايمان ندارد، معنايى فضيلت بدون كه صحيح معرفتى و محسوس،

 .كند مى دعوت فكر و عمل بين كامل اتحاد به سقراط كه
 

 اين تصور و. باشد موجود عالم در ثابتى نظام كه زمانى مگر نگردد، ممكن معرفت
 اعمال بر و بگردانند، را جهان كار حكيم و عاقل خدايانى كه وقتى مگر نشود، ميسر نظام
 انسان كه وقتى مگر بود، نتواند انسانى مستواى بر نظام اين و. باشند داشته نظارت انسان
 عقاب و ثواب به خود استحقاق برحسب آخرت، عالم در كه باشد، جاويدان روحى داراى
 .برسد

 ثابت مثالى عالم يك نيز و كند، مى اداره را كون عالم كه نظامى وجود به سقراط
 را امر اين و. نيست مثالى عالم اين به يافتن راه ياراى را حواس كه گفت مى و. بود قائل

 اى قوه« كه كرد تعريف گونه اين را نفس و. گرفت آن تعريف و نفس وجود بر ديگر دليلى
 به راه، اين از نيز. نيست تأثيرى آن در را گذرا زمان كه حواس از مستقل و مدرك است
 به آن خالل در و است شناخته مى را آن زمينى زندگى از قبل نفس كه ديگر، زندگى تصور

 نظامهايى آدمى سلوك براى بايد ناگزير پس. آمد نائل شده، آشنا الهى جاويدان حقايق
  زيرا باشد، داشته وجود فكر، و معرفت به متكى زندگى، در حكمتى و ثابت
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 قوانين و. نيست معرفت جز چيزى فضيلت بلكه است، معرفت مستلزم فضيلت
 اجتماع طبيعت از قوانين آن جوهر و معنى بلكه نيست، ساختگى قوانين نوع از اخالقى
 .است شده گرفته

 سقراط.  »بشناس را خود« بود شده نوشته زرين حروف با دلفى معبد در باالى بر
 طبيعت تحليل و. داد قرار خود فلسفى جستجوهاى برنامة نيز و خود شعار را سخن اين

 درون در كه دريافت سقراط. ساخت خود همت وجهة را، آن حقيقت شناخت و بشرى
 پيش راه دو معرفت، اين به رسيدن براى سقراط. دارد وجود معرفت تخمة و مبدأ هركس،
 :گرفت

 .استقراء راه و استهزاء راه
 هاى جنبه سپس. داشت مى وا حقايق از برخى تعريف به را خود مخاطب سقراط

 را مستمعان و گرفت، مى اش سخريه به طريق بدين و داشت، مى آشكار او تعريف در را ضعف
 به كه آنجا تا بپردازد، ديگر تعريف به تا ساخت مى وادارش آنگاه. كشاند مى او سخرية به نيز

 .آيد نايل قبول، مورد تعريف
 او يعنى آورد، زمين به آسمان از را حكمت كه است كسى نخستين سقراط گويند

 قرار علمى معرفت موضوع را انسان و كرد، تخطئه را عناصر طبيعت و آسمان دربارة بحث
 امروز به تا كه داد ترتيب اى شيوه و برنامه آدمى، انديشة براى همچنين. بس و داد

 .پابرجاست همچنان
 موضوع اين، و. شود مى منجر او اميال و خواستها و قوا معرفت به نفس، معرفت پس

 .است النفس علم
 اين، و. شود مى منجر آن سرنوشت و اصل و جوهر معرفت به نفس، معرفت و
 .است الطبيعه ماوراء موضوع

 و. گردد مى منجر انديشى درست براى منطقى قوانين معرفت به نفس، معرفت و
 .است منطق علم موضوع اين،

 .گردد مى منجر او خاص طبيعت وفق بر نفس سلوك راه معرفت به نفس، معرفت و
 .است اخالق علم موضوع اين، و

 را بشر نوع افكار قرن، پنج و بيست مدت سقراط، كه است هايى انديشه اصول اينها
 روشن نكته اين ولى نداريم، آگاهى او آراء از تفصيل، طور به اگرچه. داشت مشغول بدان
 بين رابطة هرحال به. رفتند آن در ارسطو و افالطون بعدها كه گشود، را راهى او كه است

 .نمود وارد فلسفه در را »غايى علت« انديشة و. كرد تعيين را »عالم و خدا«
 سقراط طريق بدين. بود خواهد مدبر حكيمى عقل تسليم او، نظر در فاعلى علت زيرا

  .است انسانى انديشة قهرمانان بزرگترين از يكى
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 افالطون
 حقيقت، بر دادن گواهى و خود عقيدة از دفاع براى كه را زهرى جام سقراط،

 آن همانند كه آنچنان-هايش انديشه كه بود نهاده برهم ديده تازه و. سركشيد بود برگزيده
 فلسفه در مهم اصل چند موجد سقراط افكار. شد شكوفان-نداشت سابقه بشر فكر تاريخ در

 عالم زيرا. نيست وجود عالم همة محسوس عالم كه است اين آنها مهمترين از يكى و شد،
 اين در را آنها از هايى سايه جز خود حواس با ما كه- اشياء حقايق كه هست، نيز ديگرى

 ديگر. است ازلى حقايق و مجرد افكار و مثل عالم آن و. آنجاست در- كنيم نمى درك عالم
 خاطر به و دريابد، را آن درست تعريف كه اوست بر و است، سعادت پى در آدمى آنكه

 قديم شاعران كه- را ديگر فضايل و حكمت و عفت و شجاعت و عدالت ارزش آن، به وصول
 مقيد بدان بايد آن مردم كه است نظامى نيز را مدينه. بشناسد- اند كرده مى تغنى بدانها
 .شود تأمين دولت بقاء و قدرت و افراد سعادت تا باشند،

 كه را آنچه و ريخت، روشنى فلسفى قالب در را سقراط آراء كه كسى مشهورترين
 آن بر بود دريافته خود خالقة نبوغ به كه را آنچه و گرفت، بودند آورده پيشين فالسفة
 همة بزرگترين آورد، پديد- استوار بنيانى و محكم اجزايى داراى- واحدى آن از و افزود،

 فياضى سرچشمة آنچنان او. بود ارسطو معلم و الهى حكيم افالطون-االطالق على- فالسفه
 .گردد بازمى بدو ما امروز هاى انديشه مهمترين كه بود،

 زندگى
 از كودكى در. شد زاده اصيل، خاندانى در. م. ق  427  سال به آتن در افالطون

 .گرديد برخوردار بود، يونان اشراف خاندان از فرزندى شايان كه آنچنان، تربيتى
 از سپس. بود او مالزم سال هيجده مدت و پيوست، سقراط به سالگى بيست در

 .كرد ديدن مصر و) صقليه( سيسيل و ايتاليا جنوب و) اقريطس( كرت جزيرة
 سفر خاطر به دوبار ولى. كرد آغاز تعليم به و گشود اى مدرسه آتن در  387  سال در

 سياسى آراء كه بود اين سيراكوز، به سفر از او آرزوى. كرد تعطيل را درس سيراكوز، به
 شكست هربار در اما دارد، كار به آنجا در كنند، حكومت فالسفه بايد گفت مى كه را، خود
 سال در تا پرداخت، خود فلسفى هاى انديشه كردن دنبال به ديگر بار و بازگشت، و خورد

 .گفت وداع را جهان  348 
 محلى بلكه نبود، آن حقيقى معنى به مدرسه كرد، تأسيس افالطون كه آكادميى

 آماده و علمى، محيط يك در فحص، و بحث براى شاگردانش و دوستان از گروهى كه بود
  .آمدند مى گرد عقل، مقتضاى وفق بر مدينه شئون ادارة براى مردانى كردن
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 او روش و آثار
 كار به او آكادمى شاگردان رسمى تعليم براى كه افالطون، تأليفات از دسته آن

 كه است مكالماتى مجموعة رسيده، ما دست به آنچه. است نرسيده ما دست به رفته، مى
 نحوى به را مكالمات اين تا اند كوشيده فلسفه، تاريخ مورخان .است نوشته مردم عامة براى

 اى پاره از نظر صرف تالش، اين در و. باشد نيز او انديشة تطور مبين كه دهند، ترتيب
 تقسيم دسته چند بر افالطون مكالمات كه اند رسيده نتيجه اين به جزئى، اختالفات

 :شوند مى
 خود استاد حيات زمان در افالطون را مكالمات از سلسله اين: سقراطى محاورات-  1 

 و پرداخته او نظرات تشريح به بيشتر مكالمات اين در. است نوشته او مرگ از بعد كمى يا
 عبارتند مكالمات اين. كند ضبط كامل امانت با را خود معلم هاى انديشه تا است، كوشيده

 ، »الكيبيادس« ، »كريتون« ، »يون« ، »بزرگ هيپياس« ، »كوچك هيپياس«: از
 از دفاع« و »پروتاگوراس« سپس و »اوتوفرون« ، »لوسيس« ، »الخس« ، »خرميدس«

 . »سقراط
 آزاد سقراط تأثير از اندك اندك افالطون آثار، سلسله اين در: جوانى محاورات-  2 

: از عبارتند رسائل اين. گردد مى گذارى پايه خودش مخصوص فلسفة و شود مى
 »سياست« و ، »فيدون« ، »مهمانى« ، »كراتولوس« ، »اوتودموس« ، »منون« »منكسنس«
 . »جمهور« يا

 استاد آراء از آشكارى نحو به افالطون فلسفة رسائل اين در: كمال سن محاورات-  3 
 ، »تئايتتوس« ، »پارميندس« ، »فدر«: از عبارتند رسائل اين. شده مشخص خود

 . »سياستمدار و فيلبوس« و »سوفسطايى«
 خود كمال مظاهر جميع با افالطون فلسفة رسائل اين در: پيرى ايام محاورات-  4 

 ها رساله اين. دارد دربر فلسفى مهم مسائل دربارة را او نظريات آخرين و كند مى گرى جلوه
 . »قوانين« و »كريتياس« ، »تيمايوس«: از عبارتند

 .خرافه و مجادله محاوره،: است گرفته پيش در را راه سه رسائل اين در افالطون
 حيات و حركت نوعى خود هاى نوشته در تا برگزيد، جهت آن از را محاوره راه افالطون

 اين در كه اشخاصى همة رو ازاين. نيفكند جدايى فكر صاحب و فكر ميان و كند ايجاد
 آنها كه كمى عدة جز هستند، واقعى و تاريخى مردان آمده، ميان به سخن آنها از محاورات

 بيان كسى او از پيش كه كند، حكايت آنان زبان از را آرائى تا داده، شركت محاوره در را
 را موضوعى يكى كه دارند، شركت نفر دو كم دست افالطونى جدلهاى در .است نداشته

 به ديگرى و كند، مى برهان اقامة آن اثبات براى و پردازد مى آن تعريف به و كند مى بيان
 كه رسد مى پايان به حالى در مكالمه اين. كند مى نقض را او داليل و پردازد مى مخالفت
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 بيرون جدل ميان از خود را نتيجه كه اوست بر و شده، روشن خواننده براى مطلب جوانب
  مجرد حقايق توجيه و بيان براى كه خود پيشينيان از بسيارى چون- نيز افالطون .كشد

 مقصود شايد و شود، مى متوسل خرافه به- شدند مى متوسل شعر و قصه به غامض، و
 ترديد آنها صحت در كه است روشنى حقايق ميان گذاشتن فرق خرافه، از افالطون

 نمايد، مى دسترس از دور و پيچيده حقيقت كه مواردى در كه فرضياتى با داشت؛ توان نمى
 .زنيم مى چنگ آنها به

 افالطون فلسفة
 تشكيل آنها از افالطون فلسفة كه است عناصرى تحديد كارها، دشوارترين از يكى

 آن دربارة استدالل و حقيقت بيان به متصف آنچه از بيش افالطونى، مذهب زيرا است؛ شده
 ديناميكى او انديشة بينيم مى كه است رو ازين. است متصف حقيقت از جستجو به باشد،
 و افكار سلسله يك فلسفه، تاريخ در هرحال، به. است تطور حال در همچنان پايان تا و است
 :است داده ترتيب صورت بدين را آنها راسل برتراند كه اوست به منسوب مهم آراء

 .فاضله مدينة اول: از عبارتند دارد دربر افالطون فلسفة كه موضوعاتى مهمترين«
 در كه بسيارى فاضلة هاى مدينه از است، اى فاضله مدينة قديمترين افالطونى، فاضلة مدينة
 كه است كوششى اولين مثل نظرية.  »مثل نظرية« ديگر. دارد سابقه بشرى انديشة تاريخ
 سوم .شده مبذول- است مانده الينحل همچنان امروز به تا كه- كليه معانى مشكل حل براى
 بدين معرفت در اوست راى پنجم و. او جهانشناسى چهارم و. نفس بقاى بر اوست ادلة

 ».است تذكر باشد، حسى ادراك آنكه از بيش معرفت كه معنى

 افالطون جمهورى
 و اوضاع ولى گيرد، دست به را كشور امور زمام توانست مى كه بود اى خانواده از افالطون
 از مانع امر اين اما. نشود حاكم گاه هيچ او كه كرد اقتضا چنان اجتماعى و سياسى احوال

 آن در كه-سياسى نظام يك به بخشيدن تحقق براى حياتش مدت تمام در كه نشد آن
 و نوشت مفصلى كتاب افالطون .بكوشد- شود اداره فلسفى اصول با و باشد حكمفرما عدالت

 .داد شرح تفصيل طور به زمينه اين در را خود آراء آن در و ناميد، »جمهوريت« را آن
 .است عدالت درست تعريف زند، مى دور آن بر جمهوريت موضوع كه اساسى فكر

 مكالمات در افالطون. باشد يافته تنظيم آل ايده صورتى به كه دولتى وصف يعنى
 ماهيت .است پرداخته بدان نيز »نواميس« كتاب در بعدا و »گورگياس« و »الكيبيادس«

 كه است ازين عبارت عدالت كه است معتقد افالطون است؟ كدام آن جوهر چيست؟ عدالت
 شده گذاشته او برعهدة كار تقسيم برطبق كه دهد انجام را اى وظيفه هركس مدينه در

 ادارة كه حكامى بر و است، مختلفى و متباين خواستهاى و نيازها اجتماعى هر در. است
 .بپردازند آنها ساختن هماهنگ و پيراستن به كه است واجب دارند، عهده به را مدينه امور
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 .است »عقل« آن و برتر اى قوه: يابيم قوه سه آن در بنگريم، انسانى نفس به چون و
 قوة« ديگرى و است، قلب آن مركز كه »غضبيه قوة« يكى آن، از فروتر قوه دو و
 سالمت و. است آن سالمت نفس، سعادت در اساسى شرط. است بطن آن مركز كه »شهويه
 و قوى توازن چون و. نگردد ممكن شهوات بر عقل سيطرة و آن قواى توازن به جز نفس

 خواهد سعادت و طمأنينه نهايت در متانت، با نفس شد، حاصل شهوات بر عقل سيطرة
 نظريات با را آراء اين خواهد مى »نواميس« و »جمهوريت« كتاب در افالطون .زيست
 .سازد منطبق خود سياسى

: است طبقه سه نيز را مدينه است، قوه سه را نفس همچنانكه كه توضيح اين به
 آن و »سيمين طبقة«. كنند مى اداره را مدينه كه است حكامى طبقة آن و »زرين طبقة«

. است كارگران طبقة آن و »مسين طبقة« سوم و. است مدينه نگهبان سپاهيان طبقة
 طبقة و. دارد تسلط آنها بر عقل كه است مردمى از مركب زرين طبقة كه است بديهى
 كه هستند مردمى سوم طبقة اما. شجاعت به متحلى است مردمى از مركب سيمين
 و صحت را مدينه هرگز و. است عفت آنان فضيلت نخستين و دارد، سيطره آنها بر شهوات
 و باشند، حكيم حكّام كه هنگامى مگر نباشد، حكمفرما آن در عدالت و نبود سعادت
 نگهبانان اين صحيح تربيت و گزينش به عدالت، مشكل پس. ايشان فرمان مطيع ديگران
 .گردد بازمى

 ولى. شوند انتخاب سپاهيان ميان از نگهبانان اين بايد كه است معتقد افالطون
 .دارد بستگى ورزش و موسيقى تعليم به اول، درجة در يونان، شهرهاى در سپاهيان تربيت

 نتيجه هست انتظار آن از آنچه خالف كه يافته، انحطاط آنچنان موسيقى ولى
 لوديا مردم هاى نغمه. كرد تجديد معين اساسى بر ديگر بار را آن بايد سبب بدين. دهد مى
 اخالقى انحطاط موجب و خيز، شهوت و آميز اضطراب يونيا مردم هاى نغمه و است انگيز غم

 .است
 اكتفا فروگيايى و دوريايى هاى نغمه به بايد تنها و است واجب آنها تحريم بنابراين

 .آورند مى دليرى و كنند مى تقويت را حماسى روح ها نغمه آن زيرا كرد،
 صورتى به را خدايان ديگران، و هسيودوس و همر. كرد تجديدنظر بايد هم شعر در

 .كارند مى نوجوانان دل در را مرگ از بيم نهال و كنند، مى معرفى نيست آنها شايستة كه
 باشد نيكوكار مردان از تمجيد و خدا ستايش به تغنى كه شعرى بجز مدينه در بايد

 .نشود خوانده
 را خود وظيفة بايد و است، آن پرورش و جسم تقويت آن از مقصود ورزش، اما

 .باشند دشوار نهايت به ورزشى تمرينهاى بايد بنابراين. سازد عملى
 كافى سازد آماده صالح مردانى مدينه براى آنكه براى برشمرديم كه اينها همة ليكن

  آگاهى و كند، حفظ را دولت وحدت كه است اين رئيس وظيفة مهمترين بنابراين. نيستند
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 نگردند، متحلى فضائل بدين رؤساء و. اوست فضائل همة سر وحدت اين ضرورت به
 و سيم و زر بدون و خصوصى مالكيت بدون باشند، داشته مشترك زندگى يك آنكه مگر

 را آنان بايد نشد، يافته كمال به صفات اين رؤسا فرزندان در چون و. وراثت و دارايى
 صفت چهار به و باشند، داشته اى برادرانه زندگى بايد رؤسا. كرد ساقط و فروانداخت
 :يعنى سقراطى

 .باشند متصف عفت، و عدالت و شجاعت و حكمت
 امر چهار متضمن كه قوانينى. بپردازند قوانين وضع به بايد دولت وحدت حافظان

 زنان و مردان براى اخالقى و ورزشى تمرينهاى فرزندان، و زنان اشتراك: يعنى باشند، مهم
 همخوابگى، اما. فالسفه وسيلة به دولت رهبرى تأمين و سياسى، و علمى تربيت بالسويه،

 .گرفت خواهد انجام قرعه به برگزيده، نسل توليد براى امور، اولياء نظر تحت
 حقيقت كه است كسى فيلسوف و. شوند مى برگزيده سپاهيان طبقة ميان از فالسفه

 عقلش و دهد، ترجيح ظن بر را يقين و. باشد مند عالقه تحقيق و بحث به و بدارد، دوست را
 آن و است، روح فلسفه. سازد مشغول شود، نمى دگرگونى دستخوش و است ازلى آنچه به را

 مانند- خير همواره كه مقاصد و استعدادها از است اى مجموعه و فكر اشكال از است شكلى
 و حيات و قوه و وجود اشياء، براى كه است خير واقعيت اين زيرا باشد، پرتوافكن آن بر-نور

 .كند مى تأمين را حقيقت
 قواى تمجيد و نور و نظام و محبت از است عبارت افالطون، نظر در فلسفى، روح اما

 به قيام براى را او كه-معارفى قبول براى رسد، درجه اين به فيلسوف چون. قلب و عقل
 و هيئت و هندسه و حساب معارف اين و. شود مى مستعد- سازد مى آماده اش وظيفه

 .است جدل و موسيقى
 زندگى سالگى بيست تا دهسالگى سن از باشد، تنومند بايد كه ، »دولت نگهبان«
 داشت خواهد پيش در كه كارى براى درپى پى سال، ده مدت به پس، آن از. دارد سپاهى
 انجام به سال پانزده آنگاه. آموزد مى جدل سال، پنج مدت به سپس. شود مى داده تمرين
 به آنكه از بعد مگر شود، نمى داخل رؤسا طبقة به و. گذراند مى نظامى يا ادارى وظايف
 .يابد ارتقاء سالگى پنجاه

 مدينه انحطاط
 باشد اجزاء از مركب كه را چيز هر و است، زندگى خصائص از دگرگونى و تحول

 .نماند باقى حال يك به نيز مدينه رو ازاين. شود عارض ناخواه و خواه
 تحصيل و جويد، سرورى سپاهى طبقة و شود، درگير كشمكش طبقات ميان بلكه

 گيرند؛ دست به را حكومت توانگران آن، از پس يابد، رواج سودجويى و ماند، مهمل معرفت
 بينوايان شورش پس. توانگران گروه و بينوايان گروه: آيد پديد گروه دو مدينه داخل در و

 كه- آزادى و شود اداره دموكراسى اصول با كه كنند، تأسيس جديدى حكومت و كنند
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 شرايط در اينچنين كه گروه دو ميان هرگز و. گردد رها بند از- شود مى ناشى آن از مساوات
 .حاكمه قدرت رفتن ميان از و تزلزل از بعد مگر نشود، برقرار مساوات هستند نامتساوى
. شود مى آزادى رفتن بين از موجب امر همين و گردد، روزافزون آزادى به عشق اما

 دهد، پايان فاضله مدينة حيات به امر همين و افتد، ظالمان دست به امور زمام ناچار به
 گونه دو تنها صورت آن در و گرداند، گشاده شهوات براى را مجال پيشه، ستم حاكم زيرا

 را خالصانه صداقت و واقعى آزادى كه خودكامگانى و بردگان: باشد زيستن حق را مردم
 .شناسند نمى

 نواميس
 و. كند مى فرق آورده »جمهوريت« در آنچه با »نواميس« كتاب در افالطون سياست

 مال و زن اشتراك انديشة كتاب اين در. اوست وسيع آگاهى و تفكر عمق نشانة تغيير اين
 و دولت، نظر تحت تربيت ضرورت موضوع آمده كتاب هردو در آنچه ولى گفته، ترك را

 »خدايان ملك« بشر افراد زيرا است؛ دين به تمسك و خدايان برابر در خضوع ضرورت
 كاشته جوانان دلهاى در دين بذر كه است اين تربيت از هدف نخستين بنابراين و. هستند

 .آيد شمار به نابخشودنى جنايتى مثابة به كفر و شود

 مثل نظرية
 آن و. است افالطون فلسفة همة بناى سنك و سرآغاز مثل نظرية كه نيست ترديد

 .است شده نتيجه افالطونى جدل و سقراطى استقراء گرفتن كار به از
 اول درجة در تنها نه سياسى، آراء جنب در »جمهوريت« كتاب در نظريه اين

 .است كتاب قسمتهاى مؤثرترين و مشهورترين بلكه گرفته، قرار اهميت
 ظاهر صورت و واقعيت ميان گذاشتن فرق دربارة گفتگو به مبحث اين در افالطون

 ديگر تعبير به يا ظن، طريق و حقيقت طريق بين تفاوت و-بود داشته ابراز برمانيدس كه- 
 :پردازد مى حدس و معرفت

 به متصف كه را جزئى موجودات و آيد، درمى ما حواس به كه است چيزى ظاهر،
 و است زشت جهتى از و زيبا جهتى از زيبا پس. دهد مى تشكيل هستند متضاد صفات
 مطلق عدم و مطلق وجود ميان جزئى اشياء. است ظالم جهتى از و عادل جهتى از عادل
 معرفت. حدسند منشأ تنها و گيرند قرار معرفت منشأ توانند نمى رو ازاين. اند گرفته قرار
 حدس. متضادند صفات داراى كه آنها به نه گيرد، مى تعلق اليتغير و ثابت اشياء به فقط

 .محسوسات فوق ازلى عالم به مربوط معرفت و است محسوس عالم به مربوط
  چيست؟ عالم اين
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 هستند، ظاهرى اختالفات داراى كه بينيم مى نگريم، مى خود اطراف مردم به چون
 انسان را آنها همة دهد مى اجازه ما به كه مشتركند چيزى در اختالفات، اين عين در اما

 ما حواس به كه آنهايى در حتى- جنس يك افراد همة در مشترك چيز اين. بناميم
 .نامد مى »مثال« را آن افالطون كه است همان مساوات، و عدالت مثل -آيند درنمى

 معرفت با اسب، معرفت مثال زيرا است، معرفت حقيقى موضوع مثال، اين
 به صفات اين زيرا نشود؛ حاصل رنگ، و حجم و سن مانند آن جنس افراد خصوصيات

 افراد ميان مشترك مفهوم آن معرفت با اسب، معرفت بلكه. شود مى مختلف افراد، اختالف
 چيزى بلكه گردد، نمى فانى فردى فناى با و شود، نمى متولد فردى والدت با كه- جنس
 .شود مى حاصل-است موجود افراد جميع طبيعت در كه ابدى است

 تواند مى و است، كلى- است جزئى كه- خودش برخالف شىء هر »مثال« كه آنجا از
 نظر - به ضرورى اينجا در آن خصوصيات و صفات از برخى بيان گيرد، قرار معرفت موضوع

 .رسد مى
 .گيرند بر در را جنس يك افراد توانند مى كه است اين مقصود. اجناسند مثل-  1 

 »مثال« كه اين از افالطون اما. هستند مثالى گربة جنس تحت ها گربه همة چنانكه
 رو همين از و. است دانسته »جوهر« را آن و رفته، فراتر بداند ذهنى امرى را »صورت« و

 در همه هستند، فساد و كون دستخوش كه اشيائى. داند مى ثابت امرى را »مثال« كه است
 وجود عالم قانون را دائمى صيرورت كه هرقليطوس: گويد مى افالطون. تغييرند و تبدل حال
 كه هستند، عالمى در مثل زيرا نشود، عارض مثل بر صيرورت ولى داشت، حق دانست مى

 تضاد آنها در كه ازليند، مثل. است برمانيدس با حق اينجا در و نگردد، حادث آن در حركت
 .نيابد راه فساد يا

 او. است شده نزديك فيثاغورس عقيدة به افالطون عقيدة اينجا در: اعدادند مثل-  2 
 يكديگر به منظم شكلى به و اند، شده مرتب اجناس و انواع برحسب مثل: گويد مى

 حكمت، مثال. هستند مشترك صفات داراى ديگر برخى با آنها از برخى يعنى. اند پيوسته
 اى درجه از همچنين. مشتركند- باشد فضيلت كه- واحدى صفت در عدالت و عفت شجاعت،

 جنس چون آنها به نسبت كه اساسى »مثال« يك به تا يابند، ارتقاء ديگر درجة به
 .برسند است االجناس
 واقعيت كنند مى درك حواس كه جزئياتى. مطلقند حقايق و ذات به قائم مثل-  3 
 مشتركى نام را افراد از گروهى هرگاه: كند مى بيان چنين را معنى اين افالطون. نيستند
 يك تنها ولى دارد، وجود تخت زيادى عدة مثال. دارند نيز مشتركى »مثال« افراد اين باشد،
 و تخت، از فقط است نمودارى آينه، در تخت عكس همچنانكه و. هست تخت از مثال

  بدلهايى نسخه تنها و نيستند حقيقت جزئى، متكثر تختهاى همچنين نيست، »حقيقى«
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 اما است، »معرفت« مثال اين تصور. روند مى شمار به) تخت كامل نمونة( مثال از
 .است حدس صرفا سازند، مى نجاران كه تختهايى حسى ادراك

 ولى كنند، مى اشياء حقيقت به حكم خود حواس استناد به فقط مردم عامة
 عقل نيروى به جز آن ادراك و اوست، حواس دسترس از خارج »مثل« كه داند مى فيلسوف
 است حقيقتى را سقراط اگر و است، تر حقيقى سقراط از انسان مثال آرى. نپذيرد صورت
 .است انسان مثال افراد از فردى كه است سبب بدان

 اشياء بر خود را تساوى بلكه يابيم، نمى در مساوى اشياء ديدن از را تساوى ما
 يافته دست تساوى »مثال« به انحاء از نحوى به ما عقل زيرا سازيم، مى منطبق متساوى

 .است
 و فريبنده هاى پديده سطح از را كردن حكم شود، مى جدل در كه كوششى پس

 .سازد مى ميسر را معرفت به وصول و مجرد حقيقت رؤيت و كند، مى آزاد حدس
 :آورد مى است معروف »غار افسانة« به كه را خود معروف تمثيل افالطون اينجا در

 كه طورى به باشند، كرده زنجير آن در را مردم از گروهى كه كنيد تصور را غارى
 آن - به كه است ديوارى آنها روبروى. بنگرند عقب به توانند نمى و است غار در به پشتشان

 آنهاست سر پشت در كه اشيايى ساية و خود هاى سايه جز چيزى آن بر و كنند، مى نگاه
 اينان. اند افروخته آنان سر پشت در كه بينند مى آتشى بركت به را ها سايه اين و. بينند نمى
 آنها كه وضعى در زيرا. بس و است حقيقت بينند مى ديوار روى بر آنچه كه كنند مى تصور
 از و بگسلد، را خود زنجير بتواند اينان از يكى هرگاه اما. شناسند نمى آن جز اند گرفته قرار
 زمان آن تا كه دانست خواهد و ديد، خواهد را حقيقت بار نخستين براى آيد، بيرون غار

 كه اند فالسفه تنها و هستند، غار زندانيان چون جهان اين در مردم. است خورده مى فريب
 .اند كرده مشاهده را حقيقت و اند رسته اسارت بند از

 معرفت نظرية
 تجربة نتيجة مثل به ما معرفت كه نيست ممكن كنيم؟ مى درك را مثل چگونه

 هرچه. است ثابت و واحد مثال كه درحالى است، متغير و متعدد تجربه زيرا. باشد حسى
 حواس، وسيلة به توان مى آيا. ازليند مثل آنكه حال و است، ناپايدار فراگرفته را ما اطراف
 است، چنين اگرنه كرد؟ درك را- جمال و فضيلت و مساوات و عدالت چون- مجرده معانى
 معتقد ارسطو، برخالف افالطون، ولى. گذاشت عقل اقتدار حيطة در را مثل معرفت بايد

 به او بلكه آورد، مى دست -به جزئى محسوسات از انتزاع راه از را كلى معانى عقل كه نيست
  .پردازد مى اند نهاده نام »تذكر افسانة« را آن كه ديگرى افسانة به مطلب اين توجيه

  
 گفته پروتاگوراس همچنانكه و است، متغيرى چيز افالطون نظر در حسى ادراك

 خواهد شيرين را شراب باشد، تندرست اگر سقراط، پس.  »است چيزى هر ميزان انسان«
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 امر و است متغير كننده درك چون پس. پندارد تلخ را شراب همان باشد بيمار اگر و. يافت
 .داد نخواهد اى نتيجه حدس جز حسى معرفت پس متغير، نيز شده درك

 پيشين زندگى در ما. باشد شده حاصل ما براى ديگرى منبع از معرفت بايد بنابراين
 از سرزده، ما از كه خطايى سبب به ولى ايم، گشته متمتع نزديك از ازلى مثل مشاهدة به
 يعنى- فرودين جهان اين به ما جان و. ايم داده دست از را نعمت آن و ايم افتاده دور عالم آن

 اين در غار زندانيان چون و. است كرده حلول خاكى قالبى در و كرده هبوط- خاك عالم
 خود در را ما خاكى جسد اين اينكه خاطر به اكنون. است شده محبوس خاكى كالبد

 اكنون كه را جزئى شىء هر ولى ايم، داده دست از بوديم اندوخته كه را معرفتى گرفته،
 ما عايد چيزى پيشين معرفت از و شود؛ مى زنده ما در آن مثال خاطرة كنيم، مى حس
 .كند مى توجيه نيز را معرفت موضوع به انسان عالقة طريق بدين افالطون. سازد مى

 عالم
 معمول زمان آن در كه طبيعى حكماى نظريات از را، اربعه عناصر نظرية افالطون

 آن، از است محسوسى صورت و مثل عالم از است اى نسخه كه جهان گفت و كرد اخذ بود،
 تا آيد مى پديد و بميرد تا يابد مى تولد چيز هر كه آنجا از است، يافته تكوين عناصر اين از
 باشد، واحدى مبدأ ناچار به بايد دائمند، تبدل و تغيير در كائنات همة اگر و. برود بين از
 لمس و ديدنى مبدأ اين. بازگردد آن به و باشد آمده بيرون آن از جزئيه صور همة كه

 ناميده n?U( هيولى يا ماده را آن كه است چيزى همان و ندارد، شكلى و نيست، كردنى
 .عدم و وجود ميان است چيزى آن، و. است

 امكان آن در حركت تصور بود مى ساكن اگر چه است، بوده متحرك آغاز از ماده
 .ندارد وجود كند منتقل بدان را حركتش كه چيزى آن، از خارج و است ازلى نيز. نداشت

 نفس فقط چه. است نفس دارندة و زنده ماده. اوست خود از و ذاتى حركتش پس
 .است خودبخودى حركت احداث -بر قادر

 درستى نظام برطبق عالم سير آنكه حال و است بدخو و سركش نفس، اين اما
 .است

 داشته نظارت الهى، ثابت نواميس برطبق ماده تنظيم بر كه الهى، عقلى وجود پس
 مقتضاى بر را ازلى مادة كه الهى، است مهندسى مثابة به عقل اين. است ضرورى باشد

 كواكب و دارد، نظر الهى ازلى مثل به امر، اين انجام در عقل. كند مى منظم هندسه قوانين
 ساختة عالم، پس. است ساخته آنها مثال صورت به هريك را سيارات و ماه و آفتاب و

 .اوست
 آورده، پديد است عقل و نفس داراى كه واحدى زندة موجود عالم، از كه اوست و

 عوالم فرض، بنابراين. است محتوى هست يافتنش وجود امكان يا يافته وجود آنچه بر كه
 .است بيهوده-كردند مى فرض سقراط از پيش حكماى چنانكه- ديگرى
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 دور به همواره و. است شكل كاملترين كروى شكل زيرا است، شكل كروى عالم
 كمال به حركات نزديكترين دورانى حركت زيرا دارد، ابدى و دورانى حركتى خود محور
 :كرد خطاب چنين آنها به وجود عالم مهندس يافتند، تكوين كواكب چون و. است

 عالم اين ام، زاده را شما من كه خدايان اى ايد، شده فايض االه از كه خدايان اى«
 احتوا زنده موجودات انواع همة بر وجود عالم آنها بدون كه-فناپذير جنس سه به هميشه

 اكنون. يافت شباهت خدايان به بخشيدم حيات آن به من كه آنگاه از و. است نيازمند- نيابد
 كه قدرت آن از درآيد، كاملى كل صورت به و باشد »موت« دسترس در همى جهان اين تا
 طريق بدين» .بكوشيد زندگان اين تكوين در و بگيريد نيرو بردم كار به شما تكوين در

 حسند داراى كه نباتات و اند، اراده به متحرك كه حيوانات و عقلند، صاحب كه آدميان
 .آمدند پديد

 و ميرد، نمى هرگز درآورده حركت به را او كه نفسى چه نيست، پايانى را عالم اين
 .است گشته پديد آن از كه است عناصرى حتمى نتيجة آن خلود

 جسمى. است اصغر عالم تركيب، در او. است خاصى مكانت عالم اين در را آدمى
 حيث از عقل. است عقل قوة آنها برترين كه مختلف قواى با نفسى و عضو چند با دارد

 بيان چنانكه- را افالك آنكه از پس وجود، مهندس. است مثل معرفت به قادر و الهى جوهر،
) ابدى( فناناپذير موجودات با كه اى زنده موجودات اما«: افزود داد، قرار خطاب مورد-كرديم

 شما به را چيزها آن سرآغاز و ها تخمه من هستند، »الهى جزئى« شامل و دارند، مشابهت
 به را او كه است همين و. است الهى وديعة آدمى در عقل بنابراين،» .شناساند خواهم
 .سازد مى واصل ازلى حقيقت به حدس نيروى به و دارد، مى موفق معقوالت شناخت

 كه شجاعت و است، سر در آن جاى كه عقل: است قوه سه را انسانى نفس پس
 .است بطن در آن جاى كه حسى شهوت و است، دل در آن جاى

 نفس خلود
 توان نمى و است، گرفته فيثاغورس از را جسد از پيش نفس وجود انديشة افالطون

 كه است اين نيست ترديد درخور آنچه ولى داشته، ايمان حقيقت اين به او كه داشت يقين
 كرده اقامه چند دالئلى خود عقيدة اثبات براى و داشته، اعتقاد نفس خلود به افالطون،

 .است
 محاورة در است سقراط زندگى آخر لحظات وصف افالطون، هاى نوشته بهترين از

 سربكشد، را زهر جام آنكه از قبل را سقراط حالت افالطون محاوره، اين در.  »فيدون«
 .شويم مى آگاه نفس بقاء بر او داليل به كه اينجاست در و دهد مى شرح

 ضد از ضدى هر و است، ضدى را چيز هر كه، است اين افالطون دليل نخستين
 بايد يكديگرند، ضد زندگى و مرگ چون. زايد مى روز از شب و شب از روز زايد، خود مى

 .شود زاده ديگرى از يكى
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 اى وسيله به بايد آگاهى اين. آگاهيم مثل يعنى معقوالت عالم به ما آنكه، دوم دليل
 جدا آن، جسدى پوستة از را نفس مرگ، چون و. شود حاصل مثل خود چون ابدى و ازلى

 .آيد مى پيش مثل به اتصال امكان نفس براى سازد،
 را مثل خود، تولد از قبل نفس بايد قاعده، اين بر. است تذكر معرفت آنكه، سوم

 .است ابدى باشد ازلى آنچه و است ازلى پس. باشد كرده مشاهده
 بسيط مثل چون كه- نفس و. پذيرد مى انحالل كه است مركب تنها آنكه، چهارم

 نفس آنكه حال و يكديگر، از است اجزاء شدن منفك انحالل، زيرا. نپذيرد انحالل-است
 .است عارى تركيب و اجزاء از و است، بسيط

 آنجا از و. است نفس جوهر از اشتياق اين و. هستيم سعادت مشتاق ما آنكه، پنجم
 جهان آن در تا باشد، ديگرى جهان بايد ناچار نيابد، تحقق جهان اين در ما خواستهاى كه
 .برسيم سعادت به

 پاداش نيكوكار و برسد خود كيفر به بدكار كه كند مى حكم اخالق آنكه، باألخره و
 نيست؛ اعمال مقابل در عادالنه عقابى و ثواب جهان، اين در چون و. ببيند را خود اعمال
 .برسد خود دنيوى اعمال جزاى به روح كه باشد ديگرى زندگانى بايد

 دلپذير سياقى در را آنها و. است برده سود خود متقدم حكماى آراء همة از افالطون
 روح گويد، مى هم افالطون بود، تناسخ به قائل فيثاغورس كه ديديم مثال داده، ترتيب

 به كه ارواحى ولى گردد، مى فايز حقيقت چهرة مشاهده به مرگ از پس واقعى فيلسوف
 بار و آيند، مى در هولناك اشباحى صورت به اند، نرسته شهوات قيد از و دارند عالقه جسد
 سنخيتى برحسب گرگ، و خر مثل حيوانى، جسم در يا پيوندند؛ مى جسد به قبر در ديگر
 باقى شقاوت حال همان در ابد تا طاغى و شرير ارواح اما. كنند مى حلول دارند، ارواح آن كه
 .نيست خالص گونه هيچ را آنها و مانند، مى
 

 اشراقى تمايالت
 چنين فيثاغورس خصوص به او از پيش فالسفة. نبود اشراق انديشة مبتكر افالطون

 روشن مبادى به و يافت، خاصى شيوة و شكل او نزد در اشراق ولى. داشتند تمايالتى
 باشد اى نظريه آنكه نه گرديد، او فلسفة واقعى اجزاء از يكى كه آنجا تا. شد متكى فلسفه
 .آن حاشية در و گذرا

 گويد مى و است، كرده هبوط جسد به ديگر عالم از نفس گويد مى افالطون وقتى
 به آنكه يكى. داند مى مختلف عنصر دو از مركب را انسان اوست، زندان منزلة به جسد
  و  هواها مركز كه زيرا است، معرفت راه سد آنكه ديگر و است، رهسپر معرفت سوى
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 كه بايد رسد، معرفت به كه خواهد نفس چون و. است اوهام و مخاوف و شهوات
 خالص حقيقت و ذات به روح چه«. جويد خالصى آن عبوديت از و بردرد، را جسد حجاب
 ».دريابد را اشياء خالص حقيقت بايد خود،

 و رسيم، مى »پاكيزگى« به يافتيم، رهايى آن كودنى و جسد از چون گونه بدين«
 نور جز نور، آن و. كجاست در رخشان نور آن كه دريابيم و بپيونديم؛ »پاكيزه« به توانيم مى

 و. نيست »پاكيزه« به تقرب توان نشده، صافى كدورت لوث از كه را آن و. نيست حقيقت
 ».شد نخواهد ميسر آاليش از تطهير نگردد، جدا جسد از روح تا

 امور از يكى- انديشه آن در- تطهير و. است اورفئوسى اى انديشه نفس، تطهير انديشة
 كثافات از روح كردن پاك از است عبارت تطهير افالطون، نزد در اما. است شمار به دين
 : »فدر« از قسمتى اينك و. جسد

 جمالى آدمى چون. جنون انواع از چهارم نوع به است متعلق گفتيم، تاكنون آنچه«
 و آورد برمى پروبال گويى حال اين در آورد؛ ياد به را حقيقى جمال آن بيند، زمينى

 در ناتوانند، برسانند جمال بدان را او اينكه از بالهايش اما كند، پرواز او سوى به خواهد مى
 حال اين در برد؛ مى ياد از گذرد مى زمين در كه را آنچه و ماند، مى معلق اى پرنده چون هوا

 كه هركس براى حال اين كه گويم، مى تو به من اما. است شده ديوانه كه پندارند مردم
 شيفتگى انواع زيباترين و بهترين داد، نقل او به را حال اين كه هركس يا يافت، دست بدان
 جنون سرحد تا و شد شيفته شيوه بدين كه كس آن. عظمى سعادت سرچشمة و است

 جمال انسانى هر نفس. اوست كلمه حقيقى معنى به عاشق شد، حقيقى جمال دلباختة
 بود نمى مشاهدت، اين اگر و. اوست طبيعت مقتضاى اين و. است ديده آنجا در را حقيقت
 ميسر نفسى هر براى آنچه ولى. درآورد حركت به را آن و درآيد جسد بدين كه نبود ممكن
 نفسى براى بنابراين،. است ديده آنجا در را آنچه آورد ياد به اينجا در كه است اين شود نمى
 بدبختى دستخوش جهان اين در كه نفسى و نكرده، مشاهده اى لحظه جز را نور آن كه

 آنجا در سابقا كه را آنچه و قدس عالم و اند، كشيده فساد و شر جانب به ديگرانش و گشته
 .نيست آسان حقيقت آوردن ياد به است، برده ياد از پاك ديده،

 در چون ارواح گونه اين. است اندك چه دارند ياد به را خاطره آن كه ارواحى شمارة
 دست از را اختيار عنان و شوند، شيفته بينند، را ازلى جمال چهرة خود زمينى زندگى
 .چيست بينند مى آنچه كه ندانند دهشتزده و بدهند،

 در است، قائل بزرگى اهميت آنها براى روح كه ديگرى صفات همة و عفت و عدالت
 آن زمرة در ما كه آنجا در اما گردند، منعكس مبهم و تيره خود زمينى پيچيدة صورتهاى

 درخشان صافى حقيقت بوديم، خدايان ديگر و زئوس ياران از و) خوشبختان( سعداء گروه
  الهى رؤيايى سعادت در عالم، آن زندگى تمام در و. شد مى گر جلوه ما مقابل در
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 اسرار را آن است شايسته كه داشتيم شركت اسرارى در و. برديم مى سر به
 به كه شوربختيهايى و ناكاميها از بيمى آنكه بى- پاكيزگى عين در و. خوانيم »طوباويان«

 را ما جان پاكيزه، رؤياهاى. بوديم اسرار آن سرگرم- باشد ما دل در بود نشسته ما انتظار
 در مرواريد چون كه-جسد بار هنوز و. بوديم خوشبخت و آرام و پاك ما و پيراست، مى

 .كرد نمى سنگينى ما دوش بر ايم، گشته محبوس آن درون در-صدف
 سخن عنان من و اند، شده مستولى من بر فراوان اندوهى با همراه ها خاطره آن اگر

 باال عوالم در روز آن كه جمالى دربارة گفتم سخن بسيار كه. دار معذور مرا دادم دست از
 كه كنيم، مى حس را آن خود چشم با داريم، جاى زمين روى در كه امروز و درخشيد، مى
. بينيم سر چشم با را عقل كه نيست آن ياراى را ما ولى. نباشد چشم از نافذتر عضوى هيچ
 را ما افروخته آتش چون كه عشقى با شود، ظاهر ما بر درخشان اى چهره با عقل اگر

 عشق بدان و بينيم مى كه است زيبايى تنها پس. آورد خواهيم روى آن سوى به بسوزاند
 ».ورزيم مى

 ارسطاطاليس
 مذهب را آراء و نظريات از بزرگ مجموعة آن بتوان اگر-افالطون فلسفى مذهب

 به آن در تا كوشيدند بنابراين. بود دشوار شاگردانش نزديكترين براى حتى-ناميد فلسفى
 آمدند؛ عاجز نظام اين يافتن از چون ولى يابند، دست فلسفى اساسى و يكپارچه نظام يك

 هركس كنند، حفظ كامل طور به را استاد فلسفى ميراث نتوانستند آنان از كدام هيچ و
 با) soppisuepS( سپئوسيپوس. برگزيد آن از چيزى خويش، نبوغ مقدار به و ذوق مناسب

 جنبة به شاعر، هرقليدس. شد تعريف و تقسيم و تبويب متوجه خود، ريزبين و ثابت عقل
 از نتيجه در گيرد، دست به را خود سركش خيال عنان نتوانست ولى پرداخت، آن شعرى

 بود، مند عالقه سخت ترتيب و نظم روش و علمى دقت به كه ارسطو اما. افتاد دور عقل راه
 و پرداخت، استاد خشك تعليمات به تنها و برد، بين از را افالطون آثار شعرى جنبة
 .ماند نصيب بى الهام و عمق از او آثار سبب بدين

 اين ولى است، افالطون مديون را خود فلسفة اعظم قسمت ارسطو كه است درست
 هم امروز حتى كه اى نابغه متفكر بدانيم، نابغه متفكر يك را او كه شود نمى آن مانع امر

 .كنيم مى احساس خود افكار روى بر را او هاى انديشه تأثير

 زندگى
 پيشة پدر در پدر كه خاندانى در. م. ق  384  سال به استاگيرا شهر در ارسطو

 در و آمد، آتن به مادر، و پدر مرگ از بعد سالگى، هفده سن در. شد متولد داشتند، پزشكى
 بيست يعنى- خود استاد مرگ زمان تا و درآمد، او شاگردان زمرة در افالطون آكادمى

 .بود او خدمت در-سال
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 خود فرزند تربيت و تعليم به و خواند، خود نزد را او مقدونى فليپ  343  سال در
 به ارسطو. شد مشرق عازم فتوحات قصد به. م. ق  336  سال به اسكندر. گماشت اسكندر

 تأسيس لوكى آپولون معبد كنار در را خود مشهور مدرسة  335  سال در و بازگشت، آتن
 با گفتگو و بحث هنگام به ارسطو چون. شد معروف) ليسه( لوكيون به رو ازين و كرد،

 .است يافته شهرت »مشّاء فلسفة« به او فلسفة رفت، مى راه باغ آن در خود، شاگردان
 ارتباطى خاطر به ارسطو و شد، نيرومند مقدونيه مخالف حزب اسكندر، مرگ از بعد

 به را مدرسه رياست. شد واقع آتن مردم خشم مورد. داشت مقدونيان و اسكندر با كه
 از يكى نزد ائوبويا شهرهاى از خالكيس به خود و واگذاشت، تئوفراستوس دوستش

 .يافت وفات سالگى،  62  سن در ، 322  سال در آنجا در. رفت دوستانش

 آثار
 .اند كرده تقسيم دسته سه به را ارسطو هاى نوشته
 اهتمام آنها بيان در و داده انتشار خود حيات زمان در كه محاوراتى اول، دستة

 .است داشته مبذول خاصى
 خود علمى كتب تدوين براى را آنها كه يادداشتهايى و مواد مجموعة دوم، دستة

 .است كرده تهيه
 .او علمى كتب سوم، دستة

 عناوين از برخى تنها و است، رفته ميان از دوم و اول دستة آثار، دسته سه اين از
 بدين را آنها توان مى و است رسيده ما دست به سوم، دستة ولى است، مانده باقى آنها

 .كرد تنظيم صورت
 كتاب اين. است ناميده آلت يعنى »ارغنون« را خود كتاب اين ارسطو: منطق-  1 
 كتاب- 4 قياس، كتاب- 3 ،) العبارة كتاب( قضايا كتاب- 2 مقوالت،-  1  بر است مشتمل
 و خطابه از عبارتند كه را ديگر كتاب دو سفسطه، كتاب بر. سفسطه-  6 جدليات،-  5 برهان،
 .است افزوده شعر

- 5  علوى، آثار-  4 فساد، و كون-  3 عالم، و سماء-  2 طبيعى، سماع- 1 :طبيعيات-  2 
 دربارة -الف شامل اند، داده آن به »صغرى طبيعيات« نام كه اى مجموعه- 6 النفس، كتاب
 رؤيا، تعبير در- ه رؤيا، دربارة- د خواب، دربارة- ج تذكر، و ذاكره دربارة- ب محسوس، و حس

 تكون در- ط تنفس، دربارة -ح مرگ، و زندگى دربارة- ز زندگى، درازى و كوتاهى دربارة- و
 .حيوانات
 الطبيعه بعد ما كتاب: الطبيعه ماوراء-  3 
  .اودموس اخالق- 2  نيكوماخوس اخالق: اخالق-  4 
  .سياست كتاب: سياست-  5 
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 فلسفه
 معرفت به تواند مى بشرى عقل كه اين به داشت عقلى، برهان بى ايمانى، ارسطو

 .او از يافتن اطالع و. است كائن يعنى حقيقت از جستجو او نظر در معرفت و. يابد دست
 .است معنى يك به كائن و حقيقت ارسطو، نظر در پس

 نقد مورد را خود از پيش مذاهب كند، آغاز خود فلسفة بناى به آنكه از پيش ارسطو
 گم راه ديگر برخى در و اند رسيده حقيقت به موارد برخى در پيشينيان كه ديد و داد، قرار
 .اند كرده

 از ولى بودند، ساخته منحصر مادى عناصر در را كائن يونان، نخستين متفكران
 .بودند مانده عاجز نظام، و وحدت يعنى است، وجود عالم در كه چيزى بارزترين تفسير

 تفسير را چيز همه تواند نمى ماده كه دريافتند آمدند، ايشان از پس كه حكمايى
 آن در را عقل انكساغورس و كلمه، هرقليطوس، و بغض، و حب انباذقلس رو ازين. كند

 .بودند ساخته جو ستيزه و آلى قوايى فاعله عوامل اين از آنها همة ولى كردند، داخل
 به كه بود نزديك و شدند، معتقد روحانى قوايى وجود به افالطون و فيثاغورس

 كه مثلى به را كائنات خواست مى افالطون. نرسيدند بدان ولى برسند، حقيقت سرمنزل
 كه شيئى به شيىء، تفسير زيرا افتاد، دور راه از ولى كند، تفسير هستند خود ذات به قائم

 چه نشوند، يافته ما ذهن از خارج-كليند اجناس كه- مثل آنكه ديگر. نشايد اوست از خارج
 كائنات تفسير به وقتى فيثاغورس همچنين. است موجود كه است جزئى تنها واقع عالم در

 توفيق خود كار در پرداخت، نيستند ذهنى مفاهيم جز كه رياضى خصايص طريق از مادى،
 وجودى ذهن از خارج در-باشند ذات به قائم كه-مثل براى كه طور همان زيرا نيافت؛
 .بود نخواهد وجودى معدود، اشياء از خارج اعداد، براى همچنين نيست،

 منطق
 مرتب او را آن اجزاء و كرد، تعيين او را منطق قوانين. است منطق واضع ارسطو

 كه گفت بايد باشد، بسزايى تأثير بشرى انديشة قلمروهاى همة در را ارسطو اگر. نمود
 .است منطق قلمرو در او تأثير مهمترين

 كتب مجموع كه روست ازين و. است علم آلت نيست، علم ارسطو نظر در منطق
 بدين را منطق ارسطو كه نيست معتقد كسى. است خوانده) آلت( ارغنون را خود منطقى
 ميان در جدل. كرد آغاز جدل از او بلكه باشد، كرده تبويب بينيم مى ما امروز كه صورت

 ارسطو اما. بود نهاده بنا آن بر را خود فلسفى تحقيقات افالطون و داشت رواج سوفسطاييان
 زيرا رساند، نمى يقين به را طرف و رسد، نمى مطلوب نتيجة به هرگز جدل كه كرد مالحظه
  كند، مى تحليل اشياء مورد در را ديگران آراء بلكه پردازد، نمى اشياء خود به جدل،
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. يقينى حقايق نه است شايعه قضاياى رود، مى كار به جدل در كه مقدماتى رو ازين
 .رسد مى برهانى قياس به آنجا از و برهان اصول به مباحثات، اين در ارسطو

 شود، مى آغاز »مقوالت« از يافته، ترتيب امروز كه صورت آن به ارسطو، منطق اما
 به سپس. كند مى بحث »قضايا« دربارة كه »عبارت« و. كند مى بحث »حدود« دربارة كه
 :رسد مى مبحث سه اين

 .قياس اشكال دربارة بحث يا اولى، تحليالت-  1 
 .منطقى برهان راه از حقيقت از بحث يا ثانيه، تحليالت-  2 
 از شرط، چند يا يك كه براهينى دربارة تحقيق يا »سفسطه« و »جدل« مباحث-  3 
 .دارند كم را برهان الزم شروط

 كم و) انسان: چون( است جوهر آن و. تاست ده مقوالت گويد مى ارسطو: مقوالت
 و) مدرسه در: چون( مكان و) دوبرابر: چون( اضافه و) سفيد: چون( كيف و) ذراع دو: چون(

: چون( فعل و) مال صاحب: چون( ملك و) نشسته: چون( وضع و) ديروز: چون( زمان
 ) .شود مى بريده: چون( انفعال و) برد مى

 كنندة قبول جوهر. نيست بيرون مقوالت اين از گفت توان موجود دربارة هرچه
 - بر كه »اول جوهر« يكى: كند مى قسم دو بر را جوهر ارسطو. است ديگر مقوالت همة

 است عبارت آن كه ثانوى جواهر و. زيد مانند نگردد، يافت موضوع در و نشود حمل موضوع
 حمل موضوع بر كه انسان چون. واقعند آنها تحت در اول جواهر كه اجناس، و انواع، از

 نشايد زيد زيرا نشود، يافت موضوع در اما.  »است انسان زيد« گوييم مى اينكه مثل شود،
 مثال. يابند تحقق موضوع، در همه) ثانوى جواهر( ديگر مقوالت اما. باشد شىء صفت كه
 بود، نشسته ديروز و است، خانه در و است، پدر و است، سپيد و است، بلند زيد گوييم مى

 .شود مى بريده چوب و برد مى را چوب شمشير. داشت گردن به را شمشيرش كه درحالى
 به جز ارسطو كه است اين در افالطون، با ارسطو مخالفت موارد مهمترين شايد

 يعنى-  ثانوى جواهر كه امر اين در ولى نيست؛ قائل جزيى اشياء يعنى اول، جواهر وجود
 .نبندد صورت كليات به جز علم زيرا است، موافق او با است، منطق علم محور- كليات

 جزء دو از است مركب قضيه: گويد مى قضيه تعريف در ارسطو) قضايا( عبارت كتاب
 معنى بر دال است لفظى اسم،) . مسند- ( فعل يعنى كلمه و) اليه مسند- ( »اسم«: اساسى

 .هست هم زمان بر دال كند، مى داللت معنايى بر آنكه بر عالوه كلمه، اما. زمان از مجرد و
 است لفظى بسيط، حكم: گويد مى و پردازد مى بسيط حكم تعريف به ارسطو آنگاه

 يا آن و. موجود غير يا است موجود- زمان سه از يكى در- شىء اينكه بر كند مى داللت كه
  موجبه 
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 از شيئى نفى چون است سالبه يا و شيئى، براى شيئى ثبوت به حكم چون است
 سپيد زيد« چون است جزئيه يا »است سپيد انسانى هر« چون است كليه يا نيز. شيئى
 ».است

 »مهمله« آن و افزايد، مى حكم انواع بر ديگرى نوع اولى، تحليالت كتاب در ارسطو
 ».نيست خير لذت« مانند است،) نيامده آن در جزئى يا كلى قيد كه اى قضيه يعنى(

 داراى است قولى قياس«: گويد آن تعريف در و است، قياس مخترع ارسطو قياس
 ارسطو» .زايد حكمى ديگرى، چيز به نياز بدون ضرورة، آنها از كه مقدمه، چند يا دو
 سلب آن از يا كند، اثبات ديگر شيئى بر را شيئى يا كه است اى قضيه مقدمه،: گويد مى

 محمول كه است اى قضيه كليه، از مقصود. مهمله يا و جزئيه يا است كليه يا آن و. نمايد
 محمول كه است اى قضيه جزئيه. گردد سلب آن از يا شود داده نسبت كلى موضوعى به آن
 اى قضيه) مهمله( مبهمه و. گردد سلب آن از يا شود داده نسبت جزيى موضوعى به آن

 آن در آنكه بدون گردد، سلب آن از يا شود داده نسبت موضوعى به آن محمول كه است
 خير لذت« يا» .گيرند مى قرار علم يك تحت اضداد« مانند باشد، شده جزئيت يا كليت قيد

 ».نيست
 :يابد مى تركيب جزء سه از ارسطو، نزد قياس،

 )كبرى مقدمة( است فانى انسانى هر
 )صغرى مقدمة( است انسان سقراط

 )نتيجه( است فانى سقراط پس
 اولى فلسفة
 الهيات شامل نظرى علوم. كند مى تقسيم صناعى و عملى و نظرى به را علوم ارسطو

 بعد و است طبيعيات سپس. گويد »اولى فلسفة« را آن و است، الطبيعه ماوراء علم يا
 .رياضيات

 علل معرفت در راستين حكمت و. است معرفت آدمى نهايى هدف: گويد مى ارسطو
 علت يعنى چهارگانه، علل بيان از چون و. است اولى كلية علل معرفت در بلكه نيست،
 اولى فلسفة تعريف به يابد، مى فراغت غائى علت و مادى علت و صورى علت و فاعلى
 قطع يعنى. است كائن كه جهت آن از است، كائن دربارة بحث فلسفه: گويد مى و پردازد، مى
 اين پاسخ به آن، شناخت و. است موجود كائن، اين گويد مى ارسطو. آن صفات از نظر

 .دارد بستگى آن ماهيت و علت و جوهر و طبيعت تعريف به و.  »چيست آن«: سؤال
 در كه است چيزى جوهر: گويد جوهر تعريف در ارسطو: اعراض و جوهر-الف

 از اى مجموعه نه است، جزئى موجود كائن جوهر،. نشود حمل موضوع بر و نباشد موضوع
. كلى انسان برخالف است حقيقى موجود تنهايى به زيد. مجرد و كلى كائنى نه و. ها كائن
  فلسفة محور افالطونى، مثل يعنى كليه، معانى جوهريت نفى كه بينيم مى طريق بدين
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 .است ارسطو اوالى
 چون ولى يافته، تأليف جزئى موجودات از ماست، حسى تجربة موضوع كه جهانى

 اين و. مشتركند صفات اى پاره در آنها از بعضى كه بينيم مى بنگريم، موجودات اين به
 و عقل زاييدة اينكه نه هستند، موضوعيت شايان و حقيقى موجودات، آن خود چون صفات،
) كلى( اشخاص، براى صفات عنوان به را، مشترك صفات آن توانيم مى ما پس. باشند خيال
 .آوريم حساب به) جزيى( اشخاص را آنها اينكه نه كنيم، تلقى

 يافت خود خودى به رياضى، امور و مجرده معانى كه، كند مى اعتراف ارسطو وقتى
 به كه مفارقى جواهر است؛ معتقد ماده از مفارق جواهر وجود به او كه بريم مى پى نشوند،
 مقولة در داخل خود، كه اولى محرك يعنى خداست، آنها، نخستين. آيند نمى در حس

 كه بشرى، فعال عقل نيز آورند، مى حركت به را سماوى افالك كه عقولى و. نيست حركت
 .باشد داشته) جسد از نياز بى و مستقل و جدا( مفارق وجودى جسد، مرگ از پس تواند مى

 ذاتى گاه ولى نشوند، يافت اشخاص در جز زيرا نيستند، جوهر- اعراض يعنى-صفات
 .جامه در سفيدى چون هستند، عارضى گاه و آتش، در حرارت چون هستند،

 نگردد ممكن تغير، اين فهم. شود متغير پذيرفت، را صفات از صفتى جوهر، چون
 .شود فهميده غايت، و واسطه و فعل و قوه و صورت و ماده از مقصود آنكه از بعد مگر

 اينجا، در اما. است شىء خارجى شكل- متعارف معناى به- صورت: صورت و ماده- ب
 ديگر از را آن و كند، مى) هست كه همان( شىء را، شىء كه است آخرين كمال مقصود،
 به البته( نشود پديد ماده در جز دارد، را آن اى ماده هر كه صورت. دارد مى مشخص اشياء

 و- گويد مى هيولى را آن ارسطو كه- ماده از است مركب جوهرى هر) . اول محرك استثناى
 .دهد مى) كيفيت( چگونگى جوهر به كه است صورت اين و. صورت

 تخته، مثال. ماده خود مافوق براى و است، صورت خود، مادون براى جسمى هر
 .ماده تخت، به نسبت و است، صورت چوب، به نسبت

 مادة آن، فرود در: است متصاعدى ترتيب داراى كند، مى تصوير ارسطو چنانكه عالم،
 است، صورتى باال در و نگردد، مشخص صورت به جز كه است جزئى اشياء همة واحدة
 .است اول محرك كه ماده، بدون

. پردازد مى فعل و قوه به اندك اندك صورت، و ماده از بحث در ارسطو: فعل و قوه-ج
 مصنوع برخى و انسانند، دست ساختة برخى: نوعند دو بر مصنوع، اشياء كه نگرد مى او

 ماده به تواند مى را صورتى او ولى بخشد، مى صورت بدان و گيرد مى را ماده انسان. طبيعت
 خور در تنها و اند ماده سنگ و فلز و چوب مثال باشد، صورت آن خور در ماده كه ببخشد

  .باشد اره مادة تواند نمى هرگز پشم اما. شوند صندلى كه آنند
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 در عالقه اين و است، اى عالقه صورت و ماده ميان طبيعت در كه گفت بايد رو ازين
 .هويداست خوبى به طبيعى اشياء

 .بود نتواند ديگرى چيز استخوان و خون و گوشت جز انسان، مادة مثال همچنين
 .كند مى تعيين شد، خواهد طارى آن بر كه را اى ماده اجزاى صورت، گويى چنانكه

 پيشين مرحلة به نسبت اى مرحله هر جانوران، جهان چون نيز رستنيها جهان در
 به نيز. دهد مى دست به را جوهر مظاهر از مظهر دو ارسطو طريق بدين. است صورت خود
 كمال يافته، تحقق آن وسيلة به و است كرده اتخاذ ماده، كه را صورتى توان، مى ارسطو نظر

 آماده حال، همين در و كرده، اتخاذ صورتى كه را اى ماده توان، مى چنانكه دانست، بالفعل
 .دانست ثانوى صورت داراى را آن بالقوه، كند، اتخاذ ديگرى صورت تا است

 آنچه است ممكن زيرا نسبيند، و اعتبارى امورى همه فعل، و قوه، و كمال، پس
 مثال باشد، بالفعل اوست از قبل كه اى قوه به نسبت باشد، بالقوه كمالى يا فعل به نسبت
 .بالفعل است كودك كماالت داراى و بالقوه، است كامل مرد در موجود كماالت داراى جوان

 چون( شود مى »ب« كه »آ« ميان ارسطو اما اند، كرده انكار را قوه حكما از برخى
 شمشير تواند نمى كه پشم چون( شود »ب« تواند نمى كه »آ« و) شود مى شمشير كه آهن
 .است ضرورى امرى ديگر، حال به حالى از تغيير، هر براى قوه، رو، ازين. نهد مى فرق) شود

 منطقا فعل پس. نيابد امكان بالفعل موجود يك واسطة به جز فعل، به قوه از انتقال
 است اين امر اين دليل و. است مقدم ماده بر صورت همچنانكه است، مقدم قوه بر زمانا و

 زيرا قوه، به نه است موجود فعليت به ازلى، شىء و. است مقدم زوالپذير بر طبعا ازلى كه
 .بود نخواهد ازلى صورت، اين در و هست، نيز عدم قوه باشد وجود قوة كه را آنچه

 ارسطو نظر در. است ناميده حركت را فعل به قوه از انتقال ارسطو: حركت- د
 .است ضرورى حركت ماهيت شناخت بنابراين. است حركت مبدأ طبيعت

 آن ولى است، موجود حركت گفت مى افالطون. كرد مى نفى را حركت وجود زنون
 را آن هم و كند مى تأكيد را حركت وجود هم ارسطو اما. پنداشت مى گسيخته و منفصل را

 حركت ميان فرق. است فعل به قوه از انتقال حركت: گويد آن تعريف در و. داند مى متصل
 كامل طور به هنوز فعل، به قوه از انتقال قابليت و امكان حركت، در كه، است اين فعل و

 .حالتى به حالتى از است انتقال در همواره ذاتا، متحرك، شىء و است، نشده انجام
 و پردازد مى اول محرك دربارة بحث به حركت، دربارة بحث از ارسطو اول محرك

 :گويد مى
  .است انجام و آغاز بى و ازلى حركت-  1 
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 .ساكن گاه و متحركند گاه كه هستند اشيايى-  2 
 .خود از خارج باشد داشته محركى بايد دارد، حركت هرچه-  3 
 .دهد نمى حركت خود از خارج چيز هيچ را اول محرك-  4 
 .عرضى نه و ذاتى حركت نه ندارد، حركت هيچ و است ساكن اول محرك-  5 
 .است ازلى و است يكى اول محرك- 6 
 .است ازلى نيز اول متحرك-  7 
 متناهى غير و متصل دورى، حركت تنها و است؛ متصل مكانى حركت تنها-  8 

 .است
 .است مكانى حركت انواع از نوع مهمترين دورى حركت-  9 
 .است قائم وجود، عالم دائرة قطر در آن، و نيست، ابعاد و اجزاء را اول محرك-  10 

 النفس علم
 آن قواى تعريف و نفس طبيعت شناخت النفس علم موضوع: آن قواى و نفس: الف

 .است
 انواع وجود كه كند مى اشاره نكته اين به نفس، طبيعت در بحث هنگام ارسطو

 نظر در مشترك واحد طبيعت يك صورت به را نفس كه نيست آن مانع نفسها، مختلف
 .گيريم

 در را خود از پيش نوع نوعى، هر كه اند يافته ترتيب نحوى به نفس، گوناگون انواع
 .را بعد نوع نه بردارد،

 زنده موجودات انواع از نوعى هيچ كه يابيم مى را غاذيه نفس مراتب، پايينترين در
. است حيوانات ويژة كه است حاسه نفس سپس. نيست آن از خالى حيوان و نبات از اعم

 .يابد درمى نيز را الم و لذت بلكه نيست، تنها ادراك به منحصر حاسه، نفس وظيفة
 ديگر قوة دو حاسه، قوة از. اند شهويه قوة داراى حيوانات همة كه اينجاست از و

 پديد »مخيله« ادراك، از كه طريق بدين. دارد وجود حيوانات اكثر در كه آيد مى پديد
 .شود مى حاصل »حركت« شهوت، از و. يابد مى تحول »ذاكره« به بعدا كه آيد مى

 .است عاقله قوة آن و او خود ويژة است اى قوه را انسان اما
 با قوا آن در جسد كه خود، به مخصوص است قوايى را نفس اگر: جسد و نفس- ب

 كه بينيم مى آنكه با باشد، داشته وجود جسد از جداى بتواند بايد پس نيست، انباز نفس
 هاى پديده اين بيشتر گويد مى ارسطو. است بدنى انفعاالت با همراه نفس هاى پديده بيشتر
 مشتمل- جسمانى شرايط يعنى- خود مادة و- ذهنى علل يعنى- خود صورت بر اگر نفسى
 روحانى دومى و مادى يكى كه را مختلف جوهر دو وجود ارسطو رو ازين. ناقصند نباشند
 يك از ناپذير جدايى عنصر دو بلكه جوهر، دو نه جسد و نفس او نظر در. كند مى رد باشد
  .هستند جوهر
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 .باشد موجود خود، مادة از خارج تواند نمى صورتى هر و. است جسد صورت نفس،
 باطلى رأى ديگر، جسد به جسدى از نفس انتقال مورد در فيثاغوريان رأى پس

 .ماند مى باقى جسد از بعد و شود نمى فانى كه است ديگرى مبدأ از فعال، عقل اما. است
 حركت خود ولى است، حركت مبدأ آنكه نخست: است چند امتيازاتى را نفس

 كرده، پيدا علم آنها به كه عناصرى از اينكه بدون كند، مى پيدا علم آنكه ديگر. كند نمى
 نفس: گفت بايد آن تعريف در اما. نيست جسمانى مادة از آنكه سوم. باشد يافته تركيب
 داراى بالقوه كه است آلى جسم اول كمال« بهتر عبارت به و. است آن فعل يا جسد صورت
 :است نفس قواى از.  »است حيات

 يافته تشكيل آن از زنده جسم كه عناصرى عمل به زنده، موجودات نمو: تغذيه
 مختلف اجزاى و حيوان، معين حجم و نمو ميان طبيعى، مركب هر در زيرا. نيست مربوط
 كند مى حفظ را نسبت و حدود اين آنچه. است معينى نسبت و حدود حيوان، اين جسم
 مولده، قوة كه گويد مى ارسطو. ماده نه است صورت ديگر عبارت به. جسد نه است نفس
 »توليد و تغذيه قوة« را حيوانى نفس قواى از قوه اولين رو، ازين. است ناميه قوة همان
 .است ناميده

 اين دو، آن ميان فرق و. است كرده تشبيه تغذيه به را احساس ارسطو: احساس
 آن جزء و بدن داخل مايتحلل بدل عنوان به هردو آن، صورت و ماده غذا، در كه است
 .را آن مادة نه گيرند، مى را محسوس صورت تنها حواس احساس، در اما شوند، مى

 :است شرط سه را احساس
 كننده حس عضو ذاتى قصور بر بتواند كه برسد شدت از اى درجه به محسوس-  1 

 .يابد غلبه
 درك را اجسامى حرارت دست مثال. باشد اختالف عضو، و محسوس ميان-  2 

 .نباشد دست خود حرارت درجة با برابر آنها، حرارت درجة كه كند، مى
 .گردد عضو فساد موجب كه نباشد زياد آنچنان اختالف اين-  3 

 عضو را مشترك حس. كشد مى ادراك عالم به را ما مشترك حس: مشترك حس
 از است عبارت مشترك حس بلكه نباشد، ششمى حس خود نيز و. نيست بخصوصى
 طبيعتى داراى است واحدى قوة ارسطو نظر در احساس. حواس همة ميان مشترك طبيعت
 عمل را عضوى هر و است، شده تقسيم حسى عضو پنج در معينى هدفهاى براى كه ويژه،

 زير وظايف كه آن، عام صورت به ادراك قوة از است عبارت مشترك، حس اما. است معينى
 :دارد عهده به را

 .مشترك محسوسات ادراك-  1 
  ).است سقراط بينيم مى كه را سفيد شخص اين: مثال( عرضى محسوسات ادراك-  2 
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 حيث آن از نه كنيم، مى درك ديدن وسيلة به را تاريكى ما: مثال( ادراك ادراك-  3 
 ) .است ادراك كه حيث آن از بلكه است، ديدن كه

 سفيد يا گرم سفيد ادراك: مثال( مختلف حس دو موضوعات ميان نهادن فرق-  4 
 ) .شيرين

 حس از محسوس اينكه از پس را خود كار و شود نتيجه حس از متخيله: متخيله
 نگاه حافظه قوة كه صورتهايى تكوين از است عبارت كار اين. دهد مى انجام شود، پنهان
 باز از است عبارت) يادآورى( تذكر اما. آورد مى ياد به را آنها نياز، هنگام در و دارد، مى

 آنچه يعنى اند، متخيله نتايج از رؤياها اما. باشد شده غايب وجدان از كه اى خاطره گرداندن
 .است مانده باقى گذرا احساسات از

 حاصل حدس قوة از نه آن و. است حركت نفس، وظايف از وظيفه سومين: حركت
 عقلى شهوت يكى: است گونه دو بر شهوت و. آيد حاصل شهوت از بلكه حس، از نه و شود
 است بهيمى، شهوت نزوعيه، قوة ديگرى. كند ميل خير جانب به كه است، اراده همان كه
 :نمايد مى ضرور امر چهار حيوان، حركت براى. شود مايل ظاهرى خير سوى به كه

 .باشد متحرك غير آن و كند آن قصد حيوان كه شيئى-  1 
 .مطلوب شىء سوى به كند، حركت ايجاد حيوان در كه شهوانى قوة-  2 
 .كند حركت شىء آن جانب به كه حيوان-  3 
 .آورد حركت به را حيوان شهوانى، قوة آن، وسيلة به كه جسمانى عضوى-  4 

 محسوسات صورت پذيرندة حس چنانكه است، معقوالت صورت پذيرندة فكر: فكر
 از مستقل معنى تمام به رو ازين. يابد فعليت تفكر از پس كه بالقوه، است نيرويى فكر. است
 به كه درحالى كنيم، مى درك را چيز هر ماهيت بدان، كه است اى قوه آن و. باشد جسد
 .كنيم درك را ماهيت آن مادى جنبة فقط احساس، وسيلة

 فرق و. است متمايز عنصر دو نفس در گويد، مى ارسطو: منفعل عقل و فعال عقل
 كه فاعلى علت و يابند، مى تكوين اشياء آن از كه است اى ماده ميان فرق مانند آنها، ميان
 .آورد مى پديد را اشياء

 :كند مى خالصه شكل بدين عقل دربارة را ارسطو نظرية ژيلسون ايتن
 دهد، مى تشكيل را آن مادة كه است عنصرى مصنوعى يا طبيعى موجود هر در-  1 

 در كه را هرچه بالفعل، دوم عنصر و بالقوه، اول عنصر. را آن صورت كه است عنصرى و
 كه باشد عقلى نيز، نفس در كه است ضرورى پس. بخشد مى تحقق باشد، آن جنس تحت
 .بخشد تحقق را چيز هر باشد قادر كه عقلى و بشود، چيزى هر بتواند

  .شود ناميده ملكه بخشد، تحقق را چيز هر كه دارد توانايى كه عقلى-  2 
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 عمل مانند شوند، مى بالفعل معقوالت كه اى بالقوه معقوالت به نسبت عقل، عمل-  3 
 .شوند مى بالفعل مرئيات آن، وسيلة به كه، بالقوه مرئيات به نسبت است نور

 .است مفارق عقل-  4 
 .است ناپذير انفعال عقل-  5 
 .نيابد راه تركيب عقل جوهر در- 6 
 .است فعليت خود، ذات در عقل-  7 
 .فناناپذير و است ازلى عقل-  8 
 كردن تعقل فعال، عقل مساعدت بدون و است پذير تباهى منفعل، عقل اما-  9 
 .نتواند

 كه كند مى اعتبار اى ماده چون را آن ارسطو كه- منفعل عقل در فعال، عقل بنابراين
 معقوالت به فعال عقل نسبت و. است مؤثر- سازد مى منعكس آن در را اشياء صور فعال عقل
 خود طبيعت به شود، جدا ماده از عقل اين كه زمانى و. مرئيات به است نور نسبت چون

 .بازيابد بود داده دست از جسد به اتصال هنگام كه را صفايى و بازگردد،
 همه سرچشمة و اللّه ذات همان فعال عقل كه است پنداشته افروديسى اسكندر

 نوع يك به معتقد ارسطو. نيست سازگار ارسطو فلسفة با تصور اين ولى است، معقوالت
 و سماوى اجرام و انسان به و شود، مى آغاز مادى موجودات از كه است صعودى ترتب

 قرار عاليه مراتب اين از يكى در انسان، در فعال، عقل و. رسد مى اللّه سپس معقوالت،
 .آورد حساب به تعالى بارى ذات را آن توان نمى پس. مراتب همة عاليترين در نه گرفته،

 الطبيعه بعد ما
 اين و. است معرفت است، تكاپو در آن سوى به انسان كه هدفى گويد، مى ارسطو

 يعنى ترديدناپذير، حقيقت بخواهد آدمى چون .نباشد كلى علل به معرفت جز معرفت
 كه جوهر حقيقت از. نيابد جوهر در جز را آن كند، تعريف را موجود، هو بما موجود
 به مضاف يا است جوهر صفت آنكه يا است، جوهر به وابسته وجودش هست هرچه بگذريم،
 .عرضيه مقوالت ديگر از يا و است جوهر

 غير و فانى، محسوسات ،) كواكب( ازلى محسوسات: است قسم سه به منقسم جوهر
 .محسوسات
 به را مثل وجود و پردازد، مى افالطونى مثل مسئلة به ديگر بار ارسطو اينجا در

 جواهر رياضى، مفاهيم و كائن، و وحدت، پس. كند مى انكار ذات به قائم جواهرى عنوان
 اين ما كه هنگامى ولى نيست؛ جزئى اشياء جز حقيقتى حسى، تجربة عالم در و .نيستند
 صفت يك تحت آنها از اى دسته كه شويم مى متوجه كنيم، مى مالحظه را جزئى اشياء

 پس. نيست شىء خود حقيقت از كمتر مشترك صفات اين حقيقت و. دارند قرار مشترك
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 هم ذات به قائم حقايق افالطونى، مثل مانند ولى نيستند، ما عقل ساختة كلى، مفاهيم
 .شوند مى واقع آنها صفت مفاهيم، اين كه است افرادى وجود به وجودشان بلكه نيستند،

 .كند نمى نفى آيند نمى در حس به كه را موجوداتى وجود ارسطو، كه دانست بايد
 را عقولى همچنين. كند مى اثبات نامتحرك، و است محرك كه را، خدا وجود او زيرا

 عقل باالخره و آيند؛ مى حركت به افالك آنها حركت از و آورد، مى حركت به را آنها خدا كه
 .دارد باور را جسد از پس باقى فعال عقل يعنى بشرى،

 خدا
 وجود است جمله آن از. است آورده بسيارى داليل خدا وجود اثبات براى ارسطو

 و رؤياها، ديگر و. است عالم داشتن غائى علت ديگر دليل. كند مى ايجاب را خوبتر كه خوب
. پردازد مى ديگر فلسفى داليل به و كند نمى بسنده داليل اين به او ولى. حيوان در غريزه
 مكان در حركت متصل، تغير تنها. شود فنا تغير، و زمان جز چيز، همه: گويد مى ارسطو
 ازلى و دورى حركتى بايد پس. است دورى حركت مكان، در متصل حركت تنها و. است
 :شروط بدين مگر نيابد امكان ازلى،- دورى حركت و. باشد داشته وجود

 .شود يافته ازلى جوهرى-  1 
 افالطونى مثل از كار اين و. كند ايجاد را حركت كه است ازلى جوهر اين بر-  2 
 .نيست ساخته
 دوام قدرت اين بايد بلكه باشد، قدرت حركت ايجاد بر را جوهر كه نيست كافى-  3 
 .باشد داشته

 .باشد بالفعل بايد بلكه باشد بالقوه جوهر اين كه نشايد-  4 
 .است ازلى كه گفتيم زيرا باشد، غيرمادى جوهر اين كه بايد-  5 
 پس است، افالك حركت نپذيرد سكون كه دورى حركت كه ايم دانسته تجربه به و

 واسطه و آلت خود وگرنه باشد، متحرك خود كه نبايد محرك اين و. دارد محركى به نياز
 .باشد

 حال و باشد؟ متحرك آنكه بدون باشد حركت عامل محركى است ممكن چگونه
 كه محركى بنابراين. آورد حركت به را آن متحرك، با تماس راه از طبيعى، محرك هر آنكه
 خدا، پس. شوق به يعنى كند، ايجاد غيرطبيعى اى طريقه به را حركت نباشد، متحرك خود
 بدان اين و دهد؛ حركت را اول فلك او. غائى علت هم و است فاعلى علت هم واحد، آن در

 سان آن دهند، حركت را ديگرى هريك ديگر افالك. باشد نفسى را اول فلك كه است معنى
 پى از را روز و شب و دهد، حركت را ماه و آفتاب و باشد، همه محرك اول، محرك كه

 جهت آن از نيز، را عقول اول محرك. كند ايجاد را زمينى موجودات همة و آورد، يكديگر
  .درآورد حركت به آنهاست، عشق و شوق موضوع خود كه
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 آسان ارسطو فلسفة در مفارقه، عقول به آنها فلكى نفوس و افالك عالقة توجيه
 .است پيچيدگى غايت در موضوع اين به متعلق نصوص زيرا. نيست

 تركيب جسد و نفس از فلكى، هر كه است معتقد ارسطو، كه بگوييم است آن بهتر
 .است شوقزده آن، به نسبت و ورزد، مى عشق خود همتراز عقل به و است، يافته

 تعقل در همواره او بلكه نيست، طبيعى فعاليت هيچ را اول محرك ارسطو، نظر در
 قرار خيال و حواس درك تحت) تعقل( فكر چون و. است روح و حيات او جوهر همة. است
 او، فكر موضوع يعنى موضوعهاست، عاليترين و برترين ،) اول محرك( او موضوع گيرد، نمى

 معتقد كند نمى تعقل را خود ذات جز كه) خدا( عقلى به ارسطو طريق بدين. خداست
 به خدا كه گويند مى اسالم فالسفة آنچه. بينديشد آن امكان عدم به آنكه بدون شود، مى

 دارد، معرفت خود ذات معرفت راه از جهان به و است؛ عالم حضورى، علم به خود، وجود
 .است نرسيده ارسطو فكر به هرگز كه است مطلبى

 سياست و اخالق
 و احساس را آدمى كه نيست اين به تنها حيوان، نفس و انسان نفس ميان اختالف

 اشياء ميان مشترك صور است قادر انسانى نفس كه است جهت بدين بلكه است، حافظه
. دريابد را ابدى و جاويد حقايق طبيعت، متغير هاى پديده ميان از و كند، درك را متجانس
 و حكمت به وصول و »كليات« معرفت قدرت او به كه است ادراك اين در انسان ويژگى
 .شود مى ناشى اينجا از سياست، و اخالق زمينة در ارسطو، هاى انديشه. دهد مى فضيلت

 سعادت به وصول آدمى هدف عاليترين كه گفتند مى راست افالطون و سقراط
 مگر نشود، ميسر سعادت طبيعت شناخت. كردند مى اشتباه سعادت تعريف در ولى است،
 .آن وظيفة شناخت از بعد

 و است ديدن چشم وظيفة. است مخصوصى وظيفة را آدمى جسم اعضاى از هريك
 را انسان. گردد شناخته بايد كه است اى وظيفه كال را آدمى نيز و. شنيدن گوش وظيفة
 كه نيست اين در انسان ويژگى. است عقالنى اى جنبه و حيوانى اى جنبه و نباتى اى جنبه

 .شريكند او با زندگى اين در نيز نبات و حيوان زيرا كند، زندگى خود نباتى جنبة در
 پس. است شريك او با حيوان زندگى اين در زيرا نيست، بودن حساس در نيز

 انجام را خود واقعى وظيفة تواند نمى انسان بنابراين. اوست عقالنى جنبة در انسان ويژگى
 به را او كه است زندگى همين و. كند زندگى خود عقالنى جنبة در كه وقتى مگر دهد،

 .شود مى رهنمون است سعادت همان كه خير به رسيدن
 باشد؟ برخوردار زندگى چنين از تواند مى چگونه آدمى

  آن دارندة كه عقالنى زندگى يعنى دارد، قرار نظرى زندگى اعلى، مرتبة در
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 تنها و نرسند، درجه بدين عادى مردم كه بيابد، را خود ذات و بينديشد همواره
 بدان توانند مى برخوردارند، خاصى شرايط از كه مردم، برگزيدگان و نخبگان از گروهى
 .برسند

 اين. است معتدالنه زندگى مرتبة آن،. است ديگرى مرتبة بگذريم، كه مرتبه ازين
 در هركس. سازد آن مشمول را خود تواند، مى هركس و كند مى رهبرى عقل را زندگى
 افراط ميان اعتدال حد فضيلتى هر« و. است تفريط و افراط دستخوش خود، عملى زندگى

 و تهور اعتدال حد شجاعت، و است امساك و اسراف اعتدال حد كرم، مثال» .است تفريط و
 را اعتدال طريق و باشد، گردان روى تفريط و افراط جانب دو از كه است كسى عاقل. جبن

 .برگزيند
 فضائل اخالقى، فضائل ولى. است ارسطو اخالقى فلسفة اصلى نقطة نظريه، اين

 شجاع، را شجاع و عفيف، را عفيف مثال درآيند؛ عادت صورت به وقتى مگر نشوند، شناخته
 .باشند يافته عادت جنبة او در صفات اين كه وقتى مگر گفت، نتوان عادل را عادل و

 .است مخالف افالطون سياسى آراء با نظريه، اين تأثير تحت ارسطو، سياسى آراء
 است اجتماعى واحد يك خانواده. است ضرورى انسانى هر براى خانواده و دارايى

 زن آنكه مگر بود، نخواهد خوشبخت خانواده و. كند زندگى تواند نمى آن بدون انسان كه
 گرامى را ايشان و كنند، فرمانبردارى مادر و پدر از فرزندان و باشد، او مطيع و مرد شريك
 و كند تربيت را خود فرزند كه است واجب پدر بر تنها نيست، حقى هيچ را فرزندان. دارند

 .سازد بارور را او استعدادهاى
 و طبيعى امرى بردگى. است برده با آقا ارتباط چون خادم، و ارباب ميان ارتباط اما

 از خارج مردم از برده بايد. افتند بردگى به نبايد كه هستند ملتى ها هلنى اما. است ضرورى
 او سعادت و است، »اجتماعى حيوانى« انسان زيرا است، ضرورى امرى حكومت. باشد يونان

 او و بگذارد، اختيارش در را او زندگى ضروريات بايد حكومت. است اجتماعى زندگى اين در
 از آگاهى كه است اين يكى نيز حكومتها واجبات از. كند يارى سعادت به وصول براى را

 سالم تن در سالم عقل« مصداق همه تا دهند، رشد خود افراد در را جسم و عقل توازن
 .گردند »است

 چندانى فرق دموكراسى يا اريستوكراسى، يا باشد، پادشاهى حكومت نوع اينكه در
  .بخشد تحقق را مردم عامة نفع دولت، كه است اين مهم. نيست
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 اسكندريه مدرسة تا ارسطو از

 ذروة آن از و. داد دست از را خود مكانت ارسطو، و افالطون از بعد يونان، فلسفة
 به و برتافت، رخ الطبيعه ماوراء مسائل از. نمود بازگشت آهنگ بود رسيده بدان كه شامخى

: شد خالصه اساسى مسئلة سه در او كوشش همة طوركلى به. پرداخت عادى موضوعات
 سقراطى هاى انديشه به گرايشى ديگر بار. اخالق مسئلة و طبيعت مسئلة منطق، مسئلة
 طبيعت مسائل به اگر كه آنجا تا گرفت، قرار توجه مورد اخالقى مسائل و شد، داده نشان
 مشكالت حل به منوط اخالقى مسائل از بسيارى حل كه بود جهت آن از پرداختند، مى

 و اخالقى مشكالت حل در منطق كه بود، رو آن از پرداختند مى منطق به اگر و. بود طبيعت
 يعنى آمدند، ارسطو از پس كه فلسفى اساسى مكتب دو فهم. باشد مؤثر توانست مى طبيعى
 .شد نخواهد ميسر حقايق اين درك بدون رواقى، مكتب و ابيقورى مكتب

 ابيقورى مكتب
 كه است اين دانيم مى او از آنچه. شد متولد م. ق  342  سال به ساموس در ابيقور،

 بدبختى كه دريافت حيات آغاز همان از و. بود معروف تيزهوشى و ذكاوت به كودكى از
 از را بشر و بيابد راهى تا كوشيد ابيقور. مرگ از ترس و خدايان از ترس: است ترس از مردم

 فلسفى نظريات بلكه است، نكرده اى تازه كار فلسفه زمينة در او. برهاند ترس چنگال
 معرفت از او، نظر به زيرا،. كرد اتخاذ را ذيمقراطيس اتمى مذهب مخصوصا متقدمين
 .شود مى ميسر انسان آزادى اشياء، طبيعت

 اين به توجهى ايشان گويد مى ولى دارد، اعتقاد خدايان وجود به ابيقور: خدايان
 حيات رخصت را نعمتان كافر و كوبيد، نمى درهم را معابدشان صاعقه وگرنه ندارند، عالم
 .داد نمى

 كافى قدر به هرقليطوس و لئوكيپوس نيست، خدايان ساختة طبيعت، اما: طبيعت
 وجود از چيز هيچ و آيد، نمى وجود به عدم از چيز هيچ. اند ساخته آگاه آن اسرار از را ما

 آنها از مركبه اجسام كه بسيط، و ازلى است عناصرى طبيعت در. شود نمى عدم رهسپار
. است فناناپذيرى ازلى ذرات از مؤلف جسمى، هر. گردند بازمى بدانها و شوند، مى تركيب

 و سبك ذرات از كه است، نفسى نتيجة در حركتشان و اند، برآمده زمين از زنده موجودات
 ظرف چون. ظرف در است مايع مانند بدن در نفس. شده تأليف دقت و لطافت غايت در

  چون  پس. شود مى پراكنده اطراف به و ريزد، مى است آن در كه مايعى شود، شكسته
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 .نماند باقى نيز روح شود فانى جسد
 اين. او انديشة مبدأ كه است روحى و اوست، حيات مبدأ كه است نفسى را آدمى

 .هستند ذرات از مؤلف و مادى هردو عنصر دو
 و نفس انحالل مرگ، اگر و داريم؟ آنها از بيمى چه غافلند، ما از خدايان اگر پس

 را مرگ كه بترسيم، مرگ از نبايد ايم زنده كه هنگامى ترسيم؟ مى مرگ از چرا است، جسد
 .نكنيم احساس را مرگ كه نيست، موجبى را ترس هم مرگ از پس و است، فاصله ما با

 از اى مجموعه يعنى داشتيم؛ حياتمان از قبل كه گرديم برمى حالتى به مرگ از پس
 .دهند تشكيل را ديگر نفسهاى و ديگر اجساد ديگر بار كه ذرات

 .رسيد راحت و آرامش به شناخت را آن هركه و انسان، سرنوشت است اين
 اين. نهد مى بنيان را خود اخالقى مذهب خود نظر به حقيقت، اين پرتو در ابيقور

 .اوست فلسفى مباحث مؤثرترين و مهمترين قسمت
 .كند زندگى طبيعت نواميس وفق بر آدمى كه است اين اخالق در اساسى قاعدة

 نيست؛ لذت جز سعادت و است، سعادت حصول زندگى، غايت و هدف آنكه نخست
 چيست؟ لذت پس

 و است امنيت روحانى لذات. روحانى لذات و جسمانى لذات: قسمند دو بر لذات
 لذات: شود قسمت دو به خود و. است نخستين از برتر اين و. راحت و خاطر آرامش
 درد( الم عدم ساكن لذات و است،) بردن بهره( تمتع متحرك لذات. ساكن لذات و متحرك
 .كند مى رهبرى سعادت به را ما كه است همين و) . نداشتن

 چون زندگى، ضرورى و طبيعى رغبتهاى نخست. است رغبت گونه سه را آدمى
 سوم و. خواستن زن چون زندگى، غيرضرورى طبيعى رغبتهاى دوم. شرب و اكل به رغبت

 نوع لذتهاى كه است كسى عاقل. قدرتجويى لذت چون غيرضرورى و غيرطبيعى رغبتهاى
 اعراض سوم نوع لذتهاى از و برگيرد، بهره كمتر دوم نوع لذتهاى از و كند، اشباع را نخست
 جز و كند، اكتفا ضرورت قدر به و باشد، راضى اندك به كه است كسى حكيم عاقل. ورزد
 گيرد، مى آنچه از بيش همواره كند، نياز احساس حكيم كه هنگامى«. شمارد حقير را آن
 و كرده نظر صرف نيازى، بى و استغنا گنج دارد، خود وجود در كه گنجى از او زيرا دهد، مى

 ».است نموده نياز اظهار
 راز. است نياز كردن كم در بلكه نيست، مال اندوختن نيازى، بى براى راه بهترين

 يابيم، دست آنها بر توانيم نمى كه چيزهايى به نياز دست گاه هيچ كه است اين خوشبختى
 لذت مقصودم است زندگى غايت لذت گويم مى كه وقتى«: گويد مى ابيقور. نكنيم دراز

 كسانى بسيارند. نيست جسمانى لذتهاى يا زنند، لجام خود شهوات بر توانند نمى كه كسانى
 روحى اضطراب و جسمانى درد نداشتن لذت، از من مقصود. اند درنيافته مرا مذهب كه

  ».است
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 رواقى مكتب
 زمان طول در بلكه نيست، فيلسوف يك انديشة ساختة رواقى، فلسفى مذهب

 در و نهاد، كيتيون مردم از زنون را مكتب اين اساس. است رسيده كمال به و يافته تكوين
 .رسيد ترقى اوج به روم در اورليوس ماركوس و اپيكتيتوس و سنكا و سيسرون عصر

 عالى هدف ولى طبيعيات، و الهيات و منطق در است نظرياتى داراى رواقى مكتب
 كند، مى پيدا ارتباط اخالق به كه اى اندازه تا را ديگر موضوعات كه جايى تا است، اخالق او

 .شمارد مى توجه قابل
 تصور برخالف اينان نظر در معرفت،. نهند مى فرق معرفت و ظن ميان رواقيان

 به مثل شناخت افالطون تصور برخالف نيز. نيست عقل نيروى به كليات شناخت ارسطو،
 معرفت اساس احساس،. شود مى عايد حواس وسيلة به معرفت بلكه. نيست تذكر وسيلة
 .تأكيد و حكم و ادراك از است عبارت آن و است

 رواقيان. داشت فرق ابيقور نظرية با كلى به رواقيان نظرية طبيعت، مورد در
 يك دستخوش غايتى، و هدف داشتن بدون كوركورانه، طبيعت كه نيست چنان گفتند مى

 اجزاى بلكه. نباشد تأثيرى گونه هيچ آن راهبرد در را خدايان و باشد، مادى قوانين سلسله
 انگيز شگفت قوانينى وفق بر طبيعت عالم سير و است، دقيق تركيبى داراى هستى جهان
 .است

 حيات به بتوانند انواع و اشخاص تا كند مى پيروى خاصى ترتيب و نظم از چيز همه
 معين هدفى سوى به را آن كه نباشد، حكمفرما عقلى جهان، اين بر اگر. دهند ادامه خود
 جمال كه است فعالى عامل همان عقل داشت؟ تواند امكان چيزى چنين چگونه دهد، سوق

 نيست، وجود عالم از خارج خدا. خداست همان آن و است، دار عهده را طبيعت هماهنگى و
 و خدا كه، رسيدند نتيجه اين به رواقيان. است كرده حلول وجود عالم ذرات همة در بلكه
 كرده اطاعت را خدا نهد، گردن طبيعت قوانين به هركس و هستند، چيز يك طبيعت و عالم

 .است كرده رفتار عقل مقتضاى به و
 در را جهان كه دهنده نظم و حكيم، الهى، لطيف، است آتشى رواقيان نظر در عقل

 وجود به جديدى عالم سپس. بلعيد خواهد است، سال  18000  معادل كه بزرگ سال پايان
 .يافت خواهد ادامه ابد تا همچنان كار اين و. آورد خواهد

 كلى، مادة از است جزئى كه جسد يكى: است عنصر دو از مركب اى زنده موجود هر
 برترى زنده كائنات همة بر انسان اما. عاقل كلى آتش از است اى شعله كه نفس ديگرى و

 .است الهى طبيعت از مقتبس عقل، و. است آراسته عقل زيور به زيرا دارد،
 اخالقى قاعدة نخستين و. نهادند بنا مذكور اصول بر را خود اخالقى عقايد رواقيان

 يكى عقل و طبيعت زيرا كند، زندگى طبيعت وفق بر بايد انسان: كه كردند بيان چنين را
 شهوات در. كند حكمفرما خود اعمال بر را عقل آدمى كه است اين اخالق هدف و هستند،
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 آنها كردن رام و شهوات با مبارزه اخالقى، زندگى پس. كنند مى حركت عقل مخالف جهت
 .كند مى ايجاب را

 »كامل صفاى« و »تشويشى بى« و »درون سالمت« و »آرامش« در نهايى سعادت
 .شويم محروم داريم ميل بدان كه چيزى از آنكه يكى: است علت دو را تشويش. است

 ميان از را علت دو اين توانيم مى ما و. دهد رخ بيمناكيم آن از آنچه آنكه ديگر
 برد ميان از توان مى طريق بدين را نخستين علت. كنيم زندگى سعادت نهايت در و ببريم،

 متعلق كه امورى: شود قسمت دو به خود دوم علت اما. كنيم دور خود دل از را شهوات كه
 فرمان تحت كه ست چيزهايى ماست، به متعلق آنچه. ماست از جدا كه امورى و ماست، به

 و تندرستى چون گويند، خوبى و خير را آنها كه است چيزهايى. ماست از جدا آنچه. ماست
 اگر و نبنديم؛ دل خيالى خيرات بدين كه است اين در خوشبختى راز. جاه و مال و زندگى
 بكنيم، توانيم مى آنچه جز كه ماست بر بكند، خواهد هرچه هركس كه باشد اين در سعادت
 .نخواهيم

 رنج مقابل در تفاوتى بى: است فضيلت نخستين تفاوتى بى رواقيان، نظر در بنابراين،
 دست به را خيرات همة رسيد، درجه بدين حكيم وقتى. زندگى و لذت مقابل در و مرگ و

 بتواند كه است كسى حكيم. بود خواهد سعادت و حريت و قدرت و غنا نهايت در و آورده
 ».است خير من نظر در چيز همه بخواهم، خود اگر«: بگويد

 شك مذهب
 ولى هستند، ارسطو از بعد فلسفى هاى نحله مشهورترين رواقيان و ابيقوريان

 شك مذهب پيروان نحلة مهمترينشان كه آمدند پديد ديگرى هاى نحله آنها با همزمان
 :است

 نخست راه رواقيان و ابيقور. عقل راه و حواس راه: نداريم بيش راه دو معرفت براى
 گفتند بود، رئيسشان پورهون كه شكاكان، اما. را دوم راه ارسطو و افالطون و برگزيدند، را
 .نيستند حقيقت به موصل يك هيچ طريق دو اين كه

 حيوانات كه بينيم مى زيرا نباشند، اعتماد خور در دهند مى ما به حواس كه را آنچه
 ادراك را چيزى يكسان مردم همة كه بينيم مى و مختلفند، حسى اعضاء و تركيب حيث از

 نيستند، صادق همواره تندرست انسان در حتى گوناگون حواس كه بينيم مى نيز كنند، نمى
 آنها بعد و وضع نسبت به اشياء شكل و نيست، يكسان صحت و بيمارى حال در ادراك و

 .دهند مى قرار تأثير تحت را ما ادراكات گاه ما، عادات اين، بر عالوه. شود مى مختلف
 رؤيا كه است كسى چون يابد، اطمينان خود حواس هاى دريافته به هركس بنابراين

  .پندارد حقيقت را خيال و وهم و بيدارى را
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 به وصول از حسند پيرو كه كسانى از بيشتر كنند، مى پيروى عقل از كه كسانى
 چه. پندارد صواب را خود كه است اين خطا خصوصيات از زيرا نيستند، متمتع حقيقت
 نباشد؟ خطا بر شمارد، مى مصيب را خود كه درحالى كه كند مى ثابت من براى كسى

 چيست؟ حقيقت محك باالخره
 شناخته بدان را حقيقت يافتيم، را آن ما چون كه است موجود اى وسيله چه

 براى كه را آنچه كه درحالى باشند، متفق اى انديشه در توانند مى مردم چگونه باشيم؟
 خطا؟ عين يا و باشد، شك مرحلة در ديگر گروه براى رسيده، يقين مرحلة به گروهى

 ترجيح ديگر رأى بر را رأيى و نكند، صادر حكمى هيچ كه است كسى عاقل بنابراين
 .متساويند آراء همة و نسبى حقايق همة زيرا ننهد،

 دور بود، ارسطو و افالطون بحث مورد كه جدى، مسائل از كم كم فلسفه طريق بدين
 مجادالت و گوناگون نظريات و آراء بيان جز كه درآمد، منطق فنون از فنى صورت به و. شد

 .نداشت ديگرى كار لفظى

 )معرفت اصحاب( گنوسيها
 پديد پس آن از كه دينى و فلسفى نهضتهاى ديگر و جديد افالطونيان فلسفة فهم

 گنوسيها آراء در تحقيق بدون يافت، تطور شانزدهم قرن اوايل تا مسيحيت ظهور از و آمد،
 عظيم وجوش جنب يك شاهد ميالدى دوم قرن. يافت نخواهد امكان- سطحى طور به ولو- 

 به اتصال خواستار سرگردان، انسان. است نداشته همانندى تاريخ در كه بود، دينى و فكرى
 يا خدا، وجود به علم مقصود، غايت. كرد مى تالش مقصود اين به وصول براى و بود، خدا
 »گنوسى« معرفت يك به وصول آرمان، بلكه نبود، خدا وجود اثبات براى عقلى دليل اقامة

 باطنى شهود راه يعنى شد، مى حاصل راه يك از تنها معرفت اين و. بود) عرفانى و شهودى(
 .او با حقيقى اتحاد و خدا به وصول

 در زمين، مشرق مردم عقايد در مسيحيت، از قبل بار، نخستين گنوسى، هاى انديشه
 و افالطونيان مخصوصا يونان فلسفة در و شد، پديدار دينى اضطرابات سلسله يك نتيجة

 بارور رسيد يونان مكاتب به چون گنوسى هاى انديشه. يافت انعكاس فيثاغوريان و رواقيان
 آن با -داشتند كه فكرى و دينى اختالفات همة با- كرد برخورد مسيحيت با چون و شد،

 .درآميخت
 گوناگون مذاهب از است اى مجموعه بلكه. ندارد مشخصى مرز و حد گنوسى، آيين

 :روانند هدف يك جانب به همه ولى دارند، اشتراك چيزها برخى در تنها كه
 با را انسان بتواند كه آورند وجود به شهودى و معرفت يا »گنوس« الهى وحى از كه

   .كند متحد خدا
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 همه كوشش اولين گنوسى آيين«: گويد نحله، اين مورخان از يكى ليبسيوس،
 يونانى گنوسى آيين«: گويد هرناك.  »مسيحى فلسفة يك بنيانگذارى براى است اى جانبه
 محور كه اساسى قضية كه است معنى بدين اينها همة و» .است مسيح كيش حاد كردن

 با شود مى حاصل وحى از كه معرفتى ميان است مشتركى حد ايجاد است، گنوسى مباحث
 .جويد مى راه بدان عقل كه معرفتى

 جانب از داند مى كوششى را گنوسى آيين« و است، مخالف رأى اين با ژيلسون اما
 مقاصد انجام براى آن گرفتن كار به و مسيحيت مصادرة براى فلسفه، سرايان افسانه برخى
 نوينى گرايش پس آن از ولى آمد، وجود به مسيحيت از پيش آيين اين كه ديديم و» .خود
 .يافت

 ايمان آنكه شرط به ولى داشت، عرضه عقل محك بر را مسيحيت حقايق شود مى
 ژيلسون. گرفت تواند قرار آن جاى در عقلى معرفت كه نشود گرفته نظر در چنين مسيحى

 جايگزين را معرفت كه گرايشى يكى: است كرده بررسى را گرايش دو مسيحيت تاريخ در
 و پذيرد، مى را آن و است، خاضع ايمان برابر در كه گرايشى دوم. دهد مى قرار ايمان
 گرايش همان نخستين، گرايش كه بگوييم بايد. دريابد را ايمانى اسرار همة تا كوشد مى

 .است گنوسى
 را مرقيون تاريخ، ولى است، مجهول آن اصول و كهن گنوسى، آيين منشأ آنكه با

 ميالدى  144  سال آغاز از كه ساخت مذهبى آراء اين از مرقيون. داند مى آن اساسى واضع
 است نتوانسته كه حال درعين گنوسى آيين كه است اين در تعجب. گرويدند بدان گروهى

 .دارد مى منسوب بدان را خود همواره شود، متفق مسيحيت با
 بلكه نيست، قديم عهد مكمل جديد، عهد«: كه است اين مرقيون عقايد خالصة

 نيست، عالم خالق او. است ناقص او عمل زيرا است، ناقص يهود خداى. است آن با مخالف
 از را سازنده رو ازين. است شر مبدأ ماده اين و. است داده ترتيب و نظم را ازلى مادة بلكه
 او كه شد اصالحى مانع انسان، سقوط و آسمان از مالئكه هبوط و ساخت، نوميد خود كار
 كرد، وضع سخت قوانين آدميان براى اينكه به گرفت، انتقام طريق بدين پس. خواست مى
 را او يهود و بود مانده غريب كه بود ديگرى خداى اما. سازد دچار اليم عذابهاى به را آنان تا

 بشارت خدا اين به را مردم و آمد مسيح. بود محبت و عدل خداى خدا، اين. شناخت نمى
 فدا. كند فدا را خود تا درآمد، بشريت صورت به كه خداست، همين خود مسيح و. داد

 ».گردد مى آن گرد به وجود عالم تاريخ همة كه است محورى
 نظريات باسيليدس اما است، مسيحيت چهارچوب در محاط مرقيون، گنوسى آيين

 .بود سوريه مردم از باسيليدس. است تخيل از سرشار كه آورده جهان دربارة عجيبترى
  :كند تعليم را خود هاى انديشه تا آمد، اسكندريه به ميالدى  130  سال در
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 همة و نبود شىء خود كه مولود، غير است خدايى چيز، هر از باالتر و آغاز در«
 در محاط بود، آن در كائنات همة تخمة كه بود انبارى كه معنى بدين. بود آن در اشياء
 خلق موجودى خداوند انبار، اين وسط در. كرد مى جدا وجود عالم همة از را او كه اى كره
 جاى قمر كرة و افتاده جدا كرة ميان كه است عالمى مبدأ و »اعظم ركن« موجود آن. كرد
 و »كلمه« و »عقل« يعنى مختلف، كائنات مبدأ كه) فرزندى( »ابن« آن، از و. دارد

 آنها از و شدند، ساكن نخستين آسمان در اينها. شد صادر است، »قدرت« و »حكمت«
 قمر آسمان آسمانها، اين آخرين. آمد پديد ديگرند آسمان  365  در كه ديگرى موجودات

 .است يهود خداى مكان آن و بينيم، مى سرخود فراز بر را آن كه است
 و زمين پس دهد، وسعت خويش ملك دامنة كه خواست آخرى، خداى اين«
 عالم به وابسته جسد، به مركب، است موجودى انسان و. بساخت ازلى مادة از را آسمان
 .الهى عالم به وابسته نفس، به و است ماده

 يهودان كه ركنى همچنانكه بزرگ، خداى اوست كه پنداشت اعظم ركن«
 به جهل- جهل از كه خطايى اين كه بود الزم. يكتا خداى اوست كه پنداشت پرستند مى

 بدو را اعظم ركن خطاى گنوس، يعنى انجيل، رو ازين. شود جبران بود، شده ناشى-حقيقت
 را وجود عالم فداى و داد، بشارت خود انجيل به را مردم كه بود كسى مسيح و. نمود

 ».بازگردانيد خود طبيعى حال به را امور و نمود، تكميل
 روم در  160  سال تا و اسكندريه در ميالدى  135  سال تا وى( فلنتين كوشش

 كه معرفتى يعنى گرديد، گنوسى عقايد به بخشيدن تمركز صرف كالّ نيز) داد مى تعليم
 حل عالم در را شر وجود مسئلة و سازد، مى ميسر يابد دست بدان كه كسى براى را رهايى

 آنكه با باشد، آفرينش عمل در شر، اصل بايد پس است، موجود وجود عالم در شر. كند مى
 موجود به را شر اين بايد بنابراين. باشد شر خالق تواند نمى و است محض خير بزرگ خداى

 .داد نسبت ندارد، فرقى جهان آفرينندة با طبيعت در افالطون، نظر به كه ديگرى،
 كار به را آن اصول و آمد، فلوطين تا بود، پيچيده و غامض گنوسى مذاهب همة

 باشد، عقل پذيرش قابل كه فلسفى، مكتبى آن از و نمود، مرتب و ساخت مهذب و گرفت
 .آورد وجود به

 اين به كه كسى نخستين. شد مى مبارزه گنوسى آيين با مسيحى، جهان در ناگزير
 اى واسطه وجود كه بود،) كنونى فرانسة در- ليون( »گل« اسقف ايونايوس پرداخت، مبارزه
 اولية مادة حتى خدا كه داشت اظهار را عقيده اين تأكيد با و. كرد انكار را خلق و خدا ميان

 .است آورده وجود به عدم از را خلقت
 دين كه جايى يافت، اسكندريه در سوم قرن در را مسيحى فكر حقيقى مركز بايد

 هاى انديشه بخصوص يونان، فلسفة و. درآميخت نصرانيت و يهوديت با مصرى قديم
 .شد شكوفا ديگر بار رواقى، افالطونى و
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 كتب او. است اسكندرانى كلمنت اسكندريه، شهر در مسيحى متفكران مشهورترين
 پس. نيست شر ذاتا فلسفه اينكه دربارة است كتابى جمله آن از. است كرده تأليف زيادى
 معرفت نوع اين كه شود، حاصل وحى طريق از كه معرفتى يكى: است گونه دو بر معرفت

 عقل طريق از كه معرفتى ديگر و. رسيد كمال به جديد عهد در و شد، آغاز قديم عهد در
 معرفت تاريخ. آوردند يونان فالسفة كه است معرفتى همان آن و شود، حاصل طبيعى
 برخورد از مسيحيت و يونانى، فلسفة و يهودى شريعت: است عظيم نهر دو مثابة به انسانى

 فلسفه و شريعت و يونان، آن از فلسفه و يهود، آن از شريعت پس. آمد وجود به نهر دو اين
 .است نصرانيت آن از ايمان و

 از را او كه است مزيتى انسانى هر براى زيرا نيست، تنافرى ايمان با را فلسفه
 مبادى كه جهت آن از را حكمت. است حكمت مزيت اين. سازد مى جدا زبان بى حيوانات

 اين به برهانى، معرفت به وصول براى كه جهت آن از و ، »فكر« كند، مى بيان را اولى
 »تكنيك« پردازد، عملى قضاياى حل به چون و نامند، »علم« جويد مى استناد مبادى
 فرمانهاى برابر در خضوع به را ما و آرد ايمان كلمه به و گويد سخن تقوى از چون و است،
 و است واحد خود مظاهر همة در و حال همه در. است »ايمان« دهد، سوق تعالى بارى

 .تعددناپذير

 ارسطو از بعد رواقيان

 كه اى فالسفه ولى داشت، فعاليتى قرن چند آن، آورندة پديد از بعد رواقى، مكتب
 ارسطو هاى انديشه شرح به بيشتر فالسفه،. نياورد پديد باشند داشته خالقيتى خود از

 دوم قرن در آتن در او. است افروديسى اسكندر گروه اين حكماى مشهورترين. پرداختند مى
 لقب »ثانى ارسطوى« را او سوم قرن شارحان كه است كسى همان اسكندر. آموخت علم
 كتابى خود و. كرد شرح را او ديگر كتب از بسيارى و ارسطو منطق كتاب اسكندر. اند داده
 ارسطو فلسفة در. بود رواقيان سرسخت دشمن وى. نوشت »قدر و قضا« و »نفس« در

 نظرية جمله، آن از. شدند متأثر او از اسالم فالسفة بعدها كه آورد، پديد مهمى تعديالت
 .است عقل

 و مادى عقل يعنى هيوالنى، عقل: دارد جزء دو و. نيست مفارق او نظر در عقل
 تواند نمى دومى عقل اين او، نظر به و. بالفعل عقل يعنى بالملكه، عقل و. موجود بالقوه
 كه ما نفس از فعال، عقل كه فعال، عقل به موسوم سوم، عقلى تأثير تحت مگر يابد، فعليت

 به فعال عقل نسبت و. الهى عقل از است جزئى بلكه نيست؛ شود مى فانى جسد فناى با كال
   .رنگها به است نور نسبت مانند بشرى عقل
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 نوافالطونيان

 آتن در و آمد، پديد ايتاليا و صغير آسياى در يونان مستعمرات در فلسفه كه ديديم
 به رو رواقيان و ابيقور با سپس. رسيد خود ترقى اوج به ارسطو و افالطون و سقراط با

 را آن بارديگر نصارى، و يهود ديانت با اسكندريه در يونان فلسفة برخورد ولى. نهاد انحطاط
 .بخشيد تازه گرايشى و نيرو

 اسكندريه و سوريه و يونان ميان كه بود ارتباطى مقدونى، اسكندر فتوحات نتايج از
 مراكز مهمترين از يكى كه نكشيد طولى و شد، مصر دولت پايتخت اسكندريه و آمد؛ پديد
 و اورفئوسى اسرار و شرق قديم آيينهاى و رسوم تالقى محل اسكندريه. شد ادب و علم

 بود، دوستانه گاه و خصمانه گاه كه برخوردها، اين. گرديد يونانى هاى انديشه و فيثاغورى
 .شد جديدى آراء و نظريات پيدايش موجب حال هر در

 مقصودمان غرب، گوييم مى وقتى ما و. كردند تالقى اسكندريه در غرب و شرق
 است اى مجموعه شرق از مقصودمان و. يافت روم محيط در كه تحولى با است يونان فلسفة

 همة و شناختند، نمى را منطقى جدل و بودند، نگرفته شكل هنوز كه ها انديشه و افكار از
 طايفه، اين اول صف در. بودند كرده قبول نباشد، يا باشد عقل قبول مورد چه را عقايد

 و دانستند، مى يكى را خدا. بودند آورده ايمان او تعليمات و موسى به اينان. بودند يهوديان
 تحكيم در آن از تا بودند آورده روى يونان فلسفة به اكنون و. شناختند مى عالم خالق را او

 .جويند سود خود دينى مبانى
 نهضت ديگر. يونانى- يهودى دينى؛ نهضت يكى: آمد پديد نهضت دو اسكندريه در
 نوافالطونى مكتب صورت به و شد؛ برخوردار ديگر مختلف عناصر از اخير نهضت فلسفى،
 .گرديد آشكار

 دينى نهضت
 با را يهود دين تا كوشيدند) م. ق  150 ( اريستوبولس و) م. ق  200 ( هرميپوس

 راه و آمد) م. ق  25  سال به متولد( فيلون سپس. دهند وفق يونان فلسفى هاى انديشه
 حقيقت به نيز افالطونيان ولى است؛ تورات در بالتمام، حقيقت،«: گفت او. گشود جديدى
 شد معتقد و گرفت، عهده به را افالطونى فلسفة و وحى ميان دادن وفق فيلون» .اند رسيده

 تأويل فلسفه پرتو در را تورات نص چگونه بدانيم آنكه شرط به دارد، امكان كار اين كه
 .كنيم

  :گفت فيلون. بود عصر آن در متعارف) سمبوليك( رمزى روش يك فيلون، روش
 بشارت بدان موسى كه است خدايى همان گفته، سخن آن از افالطون كه كائنى

 نيست، كيفيتى هيچ داراى. است مكان و زمان از خارج و فكر و جوهر فوق آن و است، داده
 .است موجودى هر خالق و است »مثال« او. نيست آن دريافت توان را عقلى هيچ و
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 كه است هايى واسطه ميان آن در بلكه نكرده، خلق واسطه بدون را جهان او ولى
 عجيبى شكل به او. است ناميده »شياطين« و »مالئكه« و »مثل« و »قوى« را آنها فيلون
 مالئكه، مفهوم و) است موجود الهى عقل در كه( »مثل« مفهوم: متناقض مفهوم دو ميان
 ها، قيم القاب به را مالئكه فيلون. كند مى خلط گيرد، مى كار به خداوند كه قوايى يعنى

 مالئكه، كروبيان، از عبارتند آنها و خوانده اللّه نعم و ادوات آالت، عمادها، نواب، خادمان،
 »اللّه حكمة« را قوى اين و »معقول شمس« را خدا فيلون. مرسالت و مالئكه رؤساى

 ميان فيلون كه بينيم مى گونه بدين. اند يافته فيضان او از قوى اين گويد مى. نامد مى
 تشكيل را كلى قوى، اين مجموعة. است آميخته تورات و رواقى و افالطونى فلسفة تعبيرات

 نصوصى برحسب-  »كل« اين. ناميد مى »اللّه فكر« و »اللّه كلمة« را آن فيلون كه دهند، مى
 از است نظامى يا است؛ الهى مشخصى موجود يا قوى، از است اى مجموعه- رسيده ما به كه

 عقول از است اى مجموعه يا و- افالطون تعبير به- است معقولى جهان يا مجرده، صور
 .آن رواقى معنى به-ايجادكننده

. كند مى انكار شده، آفريده عدم از عالم گويد مى كه را تورات تكوين سفر نظر فيلون
 حادث، شكل حيث از و است، قديم ماده، حيث از عالم كه كند مى تأويل گونه بدين را آن و

 .است عالم حركت نتيجة زمان زيرا است، بوده زمان از قبل آن حدوث ولى
 در زنده موجوداتى و عناصر و مثالى انسانى و معقول عالمى نخست، در خداوند،

 .داد تكوين را منظور انسان و مادى موجودات و عناصر سپس بيافريد، خود فكر عالم
 .است عددى نسبتهاى تابع كال آن و بود، موجود كلمه در ازل از معقول، عالم
 رواقيان آنچه بر غرابت، در كه شود، مى پيشنهادها سلسله يك وارد فيلون، اينجا در

 .است گرفته پيشى بودند، رسيده بدان فيثاغوريان و

 فلوطين

 آثار و زندگى
 متولد ميالدى  203  سال حدود مصر، شهرهاى از يكى ليكوپوليس، در فلوطين

 .آموخت فلسفه ساكاس آمونيوس نزد همانجا در و يافت، پرورش اسكندريه در. شد
 به ايرانيان، عليه  242  سال به او حملة در گورديانوس، امپراطور همراه سپس

 .آمد مشرق
 عجيب اتفاقات از. بود هند حكمت به آشنايى قيصر سپاه به پيوستن از مقصودش

 فلوطين گورديانوس، شكست از بعد. بود ايران سپاه همراه نيز مانوى كيش مؤسس آنكه،
 همانجا در و. پرداخت فلسفه تدريس به  244  سال حوالى در آنجا در. گريخت روم به

  اى نخبه
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 عمق از اى مجموعه فلوطين. بگرفتند گردش بودند او شيفتة سخت كه شاگردان از
 .بود پارسايى و زاهدانه زندگى و سيرت پاكى و تفكر

 مجموعة صورى، فرفوريوس او، شاگرد. نزد تأليف به دست نهسالگى و چهل سن تا
 پنجاه تاسوعات از منظور. ناميد) گانه نه دفترهاى( »تاسوعات« را آن و كرد، جمع را آثارش

. مختلف مباحث شامل رساله، نه حاوى هريك مجلد، شش در است، كوچك رسالة چهار و
 عالم مباحث شامل سومى و دومى. است اخالق و انسان دربارة بحث نخستين، تاسوعة در

 اصلهاى« از يكى حاوى ديگر، تاسوعة سه از هريك و. است الهى عنايت و محسوس
 هر در او واقع، در. است) خير-( واحد و عقل و نفس يعنى فلوطين) ثالوث( »گانة سه

 .است داده قرار بحث مورد را مختلفى موضوعات تاسوعه،

 فلسفه
 عصر-ميالدى سوم قرن اوضاع به سريع نگاهى آنكه بدون فلوطين، فلسفة درك

 سلسله يك قرن سوم قرن برئيه، اميل قول به. بود نخواهد ميسر بيفكنيم-آن پيدايش
 گرسنگى، و طاعون چون ديگرى، گزندهاى و درپى، پى جنگهاى وقوع. اضطرابهاست
 سقوط به روى قديم تمدن مظاهر ساير و وثنيت آن، ضمن. كرد ناتوان را روم امپراطورى

 و نداشتند، چندانى آگاهى ادب و علم و فلسفه از كه افتاد كسانى دست به حكومت. نهاد
 »قديم تمدن سقوط« خود كتاب در فرّرو. دادند نمى نشان خوش روى چيزها اين به
 و اجتماعى حيات اساس كه وثنيت. يافت راه زندگى زواياى همة به انحطاط: گويد مى

 و دينها و ملتها. سربرداشتند شرقى دينهاى. افتاد احتضار حالت به بود، فكرى و سياسى
 معرض در يقينى مذاهب فلسفه، زمينة در. آميختند درهم عجيبى شكل به عادات و تمدنها

 .شدند واقع شكاكان حمالت سختترين
 غير جهانى در را سعادت تا كوشيدند اى پاره اضطرابى، و پرآشوب جهان چنين در

 در راهى خويش خالص و آزادى براى خواستند مى و. كنند جستجو مادى جهان ازين
 اى تازه حقايق خود شاگردان به كوشيد مى كه اندازه آن از بيش فلوطين. بيابند فلسفه

 فيلسوف هم او رو ازين. كند آماده سعادت به وصول براى را آنها تا كرد مى كوشش بياموزد،
 قيود از رهايى براى كند، مى تالش حقيقت درك براى همچنانكه زيرا صوفى، هم و است
 .است تالش در نيز الهيه حقيقت به وصول و شدن پاك و مادى جهان اين

 مسئلة دو حل كه اند دريافته باشند، كرده تعمق فلوطين فلسفة در كه كسانى
 بررسى مورد نكته اين دين، مسئلة در. فلسفه و دين: ساخته خود همت وجهة را اساسى
. بازگردانيد نخستينش صفاى و طهارت به را نفس بارديگر بايد راه چه از و چگونه كه است
 روشى به توان مى چگونه و است چگونه وجود عالم تركيب كه است اين در بحث فلسفه، در
 به سخت مسئله دو اين كه است معتقد برئيه اميل. كرد توجيه را آن باشد عقل پسند كه
  هم
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 به كه-كائنات مبدأ كشف بنابراين. است ديگرى متمم يكى كه نحوى به مرتبطند،
 .سرانجام تعيين يعنى است، آدمى »سير نهايت« -است فلسفى نگرش هدف فلوطين نظر

 الم و شر معرض در همواره دارد، قرار انسان جسد در كه روحى«: گويد مى فلوطين
 و زندان مانند آن، براى جسد. كند مى زندگى شر و شوق و خوف و بدبختى در روح. است
 جهان به آن، پيوستن ولى است؛ آاليش بى و پاك ذاتا نفس. غار مثابة به عالم و است، قبر

 در تغييرى هيچگونه آاليش اين اما. بدهد دست از را خود صفاى كه شده موجب ماده،
 ».است نداده آن جوهر

 افالطون. داشته بيان مطلبى چنين نفس دربارة كه نيست كسى نخستين فلوطين
 دام به نفس كه دادند مى تعليم اورفئوسى اديان آن، بر عالوه. داشت عقايدى چنين نيز

 كه ميان آن در. مادى عناصر از است آن ساختن رها دين غايى هدف و افتاده، ماده عالم
 نظرات به و بود، دينى افكار از سرشار اورفئوسى اسرار و بود، صرف فلسفى افالطون مكتب
 آدمى نفس سرانجام آن در بايد كه دانست مى اى پهنه را جهان و نداشت توجهى فلسفى
 هست، نيز دينى ارزش داراى عقلى فلسفة كه كند ثابت خواست مى فلوطين گردد، تعيين

 اند، يافته ترتيب عقلى نظام يك وفق بر اشياء كه عالمى در نيز، انسان سرانجام موضوع و
 بزرگترين از را فلوطين برئيه، اميل كه روست ازين. بود خواهد توجه خور در و معنى داراى
 .شناسد مى فلسفه ارباب

 فيض نظرية
 سو يك از: دوگانه است نظرى »واقع« به فلوطين نظر«: گويد مى برئيه اميل

 عين كه باال عالم بخش دو به كون عالم آن، در كه نفس، افسانة به شبيه بينيم مى اى نظريه
 بدان گاه نفس و است؛ شده تقسيم است ناپاكى عين كه فرودين عالم و صفاست و پاكى
 سازد، مى منتسب عالم دو اين از هريك به را او آنچه. عالم بدين گاه و يابد تعلق عالم

 به شكل هر كه اشكال، از است اى سلسله كون عالم ديگر، سوى از. اوست درونى حيات
 فلسفة. است ميسر نظام اين فهم را عقل كه طريقى به است، وابسته خود از پيش شكل

 منافاتى يكديگر با كه كند اثبات خواهد مى و گردد، مى نظريه دو اين محور بر كال فلوطين
 .ندارند

 ».است دينى ارزش داراى عقلى فلسفة كه است نكته اين اثبات نتيجه، در و
 داده، قرار آن بر را خود مبانى كه اسالمى، فلسفة همچنين و فلوطين فلسفة درك

 فلوطين فلسفة به بنا. نيست ميسر محسوس عالم ساختمان مورد در او نظرية درك بدون
 آنها دورترين كه المركز، متحد افالكى از است عبارت آسمان و است، عالم مركز در زمين
 محدود، جهان اين. است سيارات از يكى حامل بعدى، افالك از هريك و. است ثوابت جاى
 .است فناناپذير و ازلى

  .نيست مرده كه است زمينى و. . . نفس صاحب است موجودى كه است آسمانى«
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 همة است آن در و گوييم، زمينى اينجا در را آنها كه جانداران همة است آن در
 جزئى نيز هوا و. . . . است جاويد حياتش و فيض كه كلى، است آبى و دريا و. زنده نباتات
 ». . .شده تصور عالم اين اجزاء از است

 اين. يابيم مى فلوطينى) اصل( اقنوم سه از دوم اقنوم برابر در اينچنين را خود ما
 كند، مى ايجاب-اوست علت كه-را ديگرى اقنوم دوم، اقنوم. است معقول عالم يا عقل اقنوم،
 چيزى هر از قبل كه است وحدت بلكه نيست، اول عدد، و. است متعدد معقول عالم زيرا
 .معقول عالم مبدأ و است اول واحد، پس. است

 ممكن را ماده يافتن تحقق كه است همان و. است معقول عالم از بعد سوم، اقنوم
 .است نفس سوم، اقنوم اين. حسى عالم و عقلى عالم ميان است اى واسطه و سازد، مى

 :كنيم توجه برئيه سخن به او، فيض نظرية و فلوطين فلسفة دربارة بايد نيز اينجا در
 هر. نفس عقل از و شود، فايض عقل آن از. است احديت مقام، باالترين در«

. دارد بر در يافت، خواهند تشخص مكان در بعدا كه را كائناتى همة مراتب، ازين اى مرتبه
 در ولى است، موجودات همة حاوى عقل،. تمييز بدون منتهى هست، چيز همه احديت، در

 نفس، در اما. است كائنات ديگر محتوى بالقوه كائنى هر كه نحوى به متحد، تمييز عين
 ».شوند پراكنده و جدا رسند محسوس عالم به چون و مشخصند، و متمايز كائنات اين

 خواست احديت چرا و. شود صادر وحدت از كثرت است ممكن چگونه: پرسيم مى
 بوده همراه فلسفى انديشة با آغاز از سؤال دو اين آيد؟ بيرون خود تنهايى و عزلت از كه

 تشبيهات ضمن-فلوطين اما. كرد نفى را كثرت پرسش، اين به جواب در برمانيدس. است
 كائن اين. . . است ديگرى كائن احديت از بعد اگر«: دهد مى پاسخ چنين- خويش مشهور
 است شعاعى منزلة به شد، صادر احديت از آنچه كه دانست بايد شد؟ صادر آن از چگونه

 ساكن خورشيد از متاللئى نور همچنانكه است؛ تابيده آن از مبدأ، سكون عين در كه
 .تابد مى

 خارج به حقيقتى جوهرشان از و آنها پيرامون در يابند، وجود چون كائنات، همة
 . »شود مى صادر آنها از كه است اشيايى صورت منزلة به حقيقت، اين كه شود، پراكنده

 را آن طاقت او زيرا. بزايد رسد خود كمال به كائنى چون«: گويد ديگر جاى در
 از و زايد گرمى آتش از. . . آورد پديد ديگرى كائن پس ماند، باقى خود ذات در كه ندارد
 خود ذات در تواند مى است، خير همان كه كاملى، كائن چگونه بنابراين. . . سردى برف

 »باشد؟) فعل بى( ساكن
 آنكه بدون »اشياء همة قوة« صورت به فلوطين، فلسفة در احديت، طريق بدين

 مبدأ چون شود، مى فايض احديت از كه عقل و. شود مى ظاهر باشد، اشياء از يك -هيچ
 مبدأ است اين. آورد مى پديد را خود مادون مرتبة و شود، مى بارور كند، مى تعقل را خود

  .است كرده ريزى پى آن بر را خود فلسفة فارابى كه اى نظريه
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 نفس
 موجود كائنات آغاز و معقول، عالم در موجود كائنات و معقول كائنات پايان نفس«

 را نفس« ،» .دارد بستگى محسوس و معقول جنبة هردو به رو ازين. است محسوس عالم در
 اينك» .گيرد مى جاى اشياء پايان و ميان و آغاز در كه قواست اين با و است، متعددى قواى
 :گويد مى برئيه و »الطبيعه ماوراء جهان در است مسافرى نفس«: گويد مى

 ».هست حركت و شوق نفس، در«
 در نفس احوال دربارة وى كه شود مى گذارى پايه بحثى بر نفس، دربارة فلوطين آراء

 طورى به احديت، در نفس فناى و انجذاب يعنى كشد؛ مى پيش خود، مراتب از اى مرتبه هر
 صورت به فقط و رسد مى مرتبه ترين پايين به كه جايى تا و »نيست نفس نفس،« ديگر كه
 از مكتب، سه خود برابر در فلوطين .محسوس جهان كردن اداره براى آيد درمى اى قوه

 اى قوه را نفس كه رواقى مكتب يكى. بيند مى اند، پرداخته بحث به نفس دربارة كه مكاتبى
 محسوس عالم به نفس هبوط كه فيثاغورى-  اورفئوسى مكتب ديگر. داند مى دهنده تنظيم

 عالم و نيست، كنار بر فيثاغوريان تأثير از كه مكتبى سوم و. شمارد مى او انحطاط را
 پيش آن نتايج دورترين تا و گرويده رواقيان عقيدة به فلوطين. داند مى شر را محسوس

 يا است نفس يا دارد، وجود طبيعت عالم در كه اى فاعله قوة هر گويد مى او. است رفته
 نيز را زمين و است، نفسى را كواكب از هريك و است، نفسى را آسمان. نفس به مرتبط
 هنگامى نفس، انحطاط مورد در فيثاغوريان، با نيز. است مولده قوة همان كه است نفسى

 نظر در كه اعتبار، اين به - گنوسيها با اما است؛ موافق كند، مى هبوط محسوس عالم به كه
 كمال به رسيدن امكان محسوس، عالمى براى كه حدى آخرين تا محسوس، عالم فلوطين،
 .ورزد مى مخالفت-رسد مى و كند مى سير هست،

 جزء كه آيد مى در دهنده تنظيم قوة صورت به جهت اين از نفس فرودين جزء
 و. باالست در نفس، اول جزء«: گويد سوم تاسوعة در. است تأمل و مشاهده در آن بااليى

 همواره جزء اين. است ازلى اشراق و ازلى تماميت حال در دارد، قرار كه اى قله در پيوسته،
 با كه دوم، جزء اما. شود مى انباز معقوالت عالم با كه است چيزى نخستين و آنجاست در

 است ثانوى حياتى دوم، جزء اين. است بخشيدن فيض حال در همواره است، انباز اول جزء
 خالى آن از مكانى هيچ كه سان آن گردد پراكنده جا همه در و شود؛ صادر اول جزء از كه

 خارج آن از فرودين جزء كه معقول مكان در را خود اول جزء افاضه، هنگام به نفس. نباشد
 بود، نخواهد مكانى هر در ديگر كند، جدا اول جزء از را آن بخشى فيض اگر. گذارد مى شده
 روحانى دريايى همانند عالم، نفس ».است شده فايض بدانجا كه است مكانى در تنها بلكه
 از كه است نفسى از وجود، عالم نظام و«. شناورند آن در محسوس حقايق كه است

 نظام است، يتغير ال و ثابت حكمت اين چون و. كند مى حكمت كسب ازليت سرچشمة
 را، وجود عالم قواى كه فلوطين يابيم درمى اينجا از» .است يتغير ال و ثابت نيز وجود عالم
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. گرداند برمى- واحد آن در ابداع قوة و تأمل قوة از باشد عبارت كه- روحى فعاليت يك به
 وقتى مهندسان مثال كند، مى ايجاد را خويش تأمل موضوع كند، مى تأمل كه موجودى«

 تأمل. . . نيز طبيعت كنند، مى ايجاد تأمل وسيلة به را آنها كنند، مى تأمل اشكال دربارة
 تحقق ريزند، فرومى آن از گويى آنچنانكه اجسام، خطوط و نقشه گونه بدين و كند، مى
 ».يابند مى

 كه پرسد مى آنها طبيعت از پردازد، مى جزئى نفوس دربارة بحث به چون فلوطين
 سؤال اين به كه جوابى. نه يا كليند نفس اجزاء جزئى نفوس اين آيا. متعدد يا واحدند آيا
 و تأمل در اوج، نقطة در و هستند؛ يكى خود، ذات در نفوس، همة كه است اين دهد مى

 اين وجود با. . . است محكمى ارتباط عقل به را نفوس همة«. دارند اشتراك يگانه، تعقلى
 جدايى عين در رو ازين شود، نمى ميسر ايشان بر كامل جدايى ولى شوند، جدا خواهند مى

 واحدى موجود همه ولى گردد، مى موجودى نفسها از نفسى هر و. رود نمى ميان از وحدت
 صادر واحد نفس از نفوس همة: كه ماست مذهب اساسى نقطة اين و. دهند مى تشكيل را

 كه است، عقول حال اند، شده صادر واحد نفس از كه متعدد، نفسهاى اين حال و. شوند مى
 ».شوند مى تقسيم غيرمفارقه عقول و مفارقه عقول به

 هايى رشته گسستن نتيجة بلكه نيست، اى تازه نفوس خلق معنى به نفوس تعدد
 .گسستن اين از بعد آنهاست تشخص نيز و دارد، مى مرتبط كلى نفس به را آنها كه است

 او در ادراك و احساس و ذاكره چون قوا از اى پاره كند، حلول جسد در نفس چون
 نفس روحى حيات خصوصيات از قوا اين كه است ديگرى دليل خود اين و. شود ظاهر
 نيست، اى ذاكره روحى حيات عالى مراتب در زيرا. پيوندد مى جسد به وقتى يعنى است،
 محسوسات از دور نفس چون نيست، احساسى و كند، مى زيست زمان از خارج نفس چون
 ».نيست فكر اعمال ازلى موجود در« چون نيست، ادراك و فكر اعمال و است،

 ما زيرا. ندارد جسد به ربطى و است نفس قواى از يكى) حافظه( ذاكره: ذاكره
 محسوس صور همچنانكه و. باشد غايب حاسه عضو از محسوس كه آوريم مى ياد به هنگامى

 .آوريم مى ياد به نيز را مجرده معارف آوريم مى ياد به را
 .بود نخواهد شده آزاد جسد از تمامى به كه نفسى در باشد، نفس در ذاكره اگر و
 ياد از را محسوس اشياء شود، مى نزديك معقول به كه اندازه همان به نفس زيرا«

 .برد مى
 به چون و »است النسيان سريع خير، نفس كه گفت توانيم مى كه اينجاست از

 معقوالت متوجه نفس كه هنگامى چون« ببرد ياد از را خود خاطرات همة رسيد، معقول
 ».نيست ساخته او از ديگرى كار آنها در تأمل و تعقل جز است،

 سه را ادراك. حس و عقل ميان است اى قوه ادراك كه گويد مى فلوطين: ادراك
  تركيب و تحليل و گيرد، مى شود مى حاصل حس از كه را صورى آنكه نخست: است وظيفه
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 چيزها آن از و آورد، مى گرد دهد مى او به مخيله كه را مختلفى عناصر و كند، مى
 دست به معقوله صور از كه آثارى و آيد، مى فراهم حواس از آنچه ميان آنكه ديگر .سازد مى

 راه از نه است،) نيكوكردار( خير سقراط كه دهد مى تشخيص مثال دهد، مى توفيق آورده،
 صور آنكه سوم. هست خير و نيكى نمونة سقراط، ذات در اينكه جهت از بلكه حسى، ادراك

 نتيجه در كند، مى منطبق داشته دريافت پيش از كه صورى بر را موجود محسوسة
 .است سقراط همان بيند مى اكنون كه شخص اين كه فهمد مى

 )Nous( عقل
 به پرداخت، خود به و بخشيد حيات و نظام را محسوس عالم آنكه از پس نفس

 فلوطين نزد در »نوس«. رود فرامى فلوطينى اقنوم سه از دوم اقنوم يعنى خود، مبدأ سوى
 آن، مقابل در توان نمى آنچنانكه. شود مى شامل را متعددى عناصر و دارد وسيعى مفهوم
 و ، Espirit ، Spirit روح واژة اينگ. داد قرار برساند را منظور كامال كه ديگرى كلمة
 ولى اند، كرده پيشنهاد راIntelligence  واژة ريو و برئيه و ، der Geist واژة مان هاينه
 عقل. را آن هاى جنبه همة نه كند مى بيان را كلمه مفهوم از اى جنبه ها، واژه اين از هريك

 در نفس ارتقاء مراحل از اى مرحله و است، روحى حيات مراتب از يكى فلوطين، نظر در
 مثل بينيم، مى رو ازين. است محسوس عالم علت خود اكنون هم و نهاييش، بازگشت
 گردانندة عقل يعنى رواقيان، خداى به و گيرد، مى دربر را ارسطويى صورت و افالطونى
 .دارد تام شباهت جهان،

 چيز هر از پيش او. دارد خاصى معنى فلوطين فلسفة در عقل نظرية اين، وجود با
 است، مكنون او حقيقت در كه را آنچه دريافت خود، درون به عاقل توجه كه كند مى تأكيد
 هر«: كه است كرده تكرار خود آثار در را جمله اين بارها فلوطين. سازد مى ميسر او براى
 . »است كرده تعقل را كائنات همة كند تعقل را خود كس

 رساند، مى حقيقت شناخت به را آدمى عشق كه است معتقد افالطون مانند فلوطين
 .است حقيقت به آدمى موصل باشد، شده استوار فضيلت مبانى بر كه نيز اخالقى زندگى و

 و اخالقى ارزشهاى همان حال، عين در عقلى، ارزشهاى كه، يابيم درمى بحث ازين
 .هستند زيبايى ارزشهاى

 پنجم تاسوعة از قطعه اين در آشكار، طور به فلوطين، نظرية در را ارسطو تأثير اما
 هريك و اربعه، عناصر از است مركب جسد و جسد، و نفس از است مركب انسان«: يابيم مى
 عقلى كنيم، توجه وجود عالم به چون. . . صورت و ماده از است مركب عناصر اين از

 و هوا و آب و آتش كند مى صورت قبول آنچه. است عالم خالق و مهندس كه يابيم مى
 اربعه عناصر به نفس پس. است نفس بخشد مى صورت مواد اين به آنكه لكن و است، خاك

. است عقل دارد، مى ارزانى نفس به را قدرتى چنين آنكه واقع، در اما بخشد، مى صورت
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 صورت اگر را، عقل پس. دارد مى ارزانى را كارش قوانين هنرمند، نفس به هنر، همچنانكه
 ».صورت اين واهب هم و است نفس صورت هم واحد، آن در بخوانيم،

 اين و داند، مى »الصور واهب« را عقل فلوطين كه كنيم مى مالحظه قسمت اين در
 اين در. است داشته بسزايى و عميق تأثير وسطى، قرون فلسفة و اسالم فالسفة در نظريه
 :گويد مى فلوطين باره

 كه نباشد فاعلى علتى اگر شود، بالفعل موجود اى بالقوه موجود است ممكن چگونه«
 در محض، »فعل« با ، »الصور واهب« عنوان به عقل، پس »بكشد فعل به قوه از را آن

 .ندارد فرقى ارسطو، فلسفة
 او. صورتهاست همة محتوى خود كه است »الصور واهب« جهت آن از عقل و
 برابر در ما«. است محسوس عالم مثال زيرا دارد، دربر را خدايان همة كه است خدايى
 از اعم هستند، آن در كه خدايانى و آن ازلى حركت نظام محسوس، عالم جمال و عظمت
 يابيم، ارتقا آن حقيقت و مثال درك به هرگاه و. . . شويم مى متحير غيرمرئى، و مرئى

 و معرفت داراى و هستند ازلى ذاتا كه را معقوالتى آنجا در چه. شد خواهد افزون تحيرمان
 و برتر حكمت و- است وجود عالم سرور كه-مطلق عقل ديدار به و ديد، خواهيم حيات،
 و آله هر و عقل هر و ازلى كائنات همة آنجا در زيرا. آمد خواهيم نائل آن نهايت بى حيات

 ».دائم است سكونى در نفسى هر
 همة كه است حقيقتى گويد مى فلوطين كه عقلى كه شود مى آشكار ما براى پس

 حقايق، آن از هريك كه گونه بدان است؛ گشته ذوب و آمده فراهم آن در كونيه، حقايق
 خواهد ميسر كائنات ميان تمايز اين، وجود با و. است ديگر كائنات همة محتوى نيز، خود
 فايض بود، خواهد چيز همه آنها از هريك كه ديگر، عقول همة كه است عقل از« زيرا بود،
 ».شود مى

 چنانكه- موجودند عقل از خارج معقوالت آيا: ماند مى باقى ديگرى سؤال اينجا در
 واضح دهد مى سؤال اين به فلوطين كه پاسخى موجودند؟ عقل در يا- گفت مى افالطون

 عقلى معرفت باشند، داشته وجود عقل از خارج- افالطونى مثل يعنى- معقوالت اگر«: است
 .نشود حاصل معرفت اين كه است ممكن و» .بود خواهد حسى معرفت شبيه چيزى نيز

 جز آن، و ديگر، شىء با نه است متفق خود ذات با جوهريه، حقيقت« سو ديگر از و
 اينكه نه كائن، به فكر از است اى بيواسطه انتقال عقل، پس »نكند تعبير خود ذات از

 فاصله افالطون از فلوطين كه بينيم مى طريق بدين و. باشد خارجى حقيقت كردن تصديق
 .كند مى نفى باشد، كلى عقل از خارج كه را، عقلى حقيقت هر و گيرد، مى

 عقل، از باالتر افالطون تنها. است چيزى هر فوق عقل يونان، فلسفة در: احديت
 -زندگى و زنده است اى قوه رواقيان نظر در عقل. است داده قرار را »احديت« يا »خير«

  و كائنات، سنجش حدود كه است قادر كه است اى قوه عقل افالطون، نظر در اما. بخش
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 قرار يابد درمى ما حواس كه متغيرى نسبتهاى وراى در كه-را رياضى ثابت نسبتهاى
 احديت از« كه است عنوان اين شايستة هنگامى عقل فلوطين، نظر به و. كند كشف -دارد
 ».آيد پديد او در آنها درك و ثابت نسبتهاى كشف قدرت سبب بدان و گيرد، نور

 تأثير نيز افالطون از شد، متأثر فيلون و فيثاغورس مكتب از چنانكه فلوطين،
 از ولى. گرفت »اند شده صادر واحد از كائنات همة« كه را اصل اين رواقيان از و پذيرفت

 فلوطين نفس بلكه. كردند اشتباه است واحد همان نفس گفتند وقتى رواقيان فلوطين، نظر
 زيرا- است گفته ارسطو چنانكه- باشد واحد همان تواند نمى هم جوهر نيز. است متعدد
 .آن غير و عاقل و حيوان يعنى انسان، جوهر گوييم مى وقتى چون است، متعدد خود جوهر

 بسيط احديت از كائنات همة چگونه ولى است،) واحد( احديت همان اصل پس
 است، كامل كه آنجا از احديت«: يافته انجام مرحله سه در صدور اين است؟ شده صادر
 اصل به چون جديد، موجود اين. كند مى ايجاد جديدى موجود فيض، اين. كند مى افاضه
 اين بنابراين،. باشد عقل شود، خود ذات متوجه چون و شود، بارور او از كند توجه خود

 دارد، توجه بدان و كند مى تعقل را) احديت واحد،( اول مبدأ كه جهت آن از جديد، موجود
 داراى است عقلى كند، مى تعقل را خويش ذات كه جهت آن از و. است موجود و كائن

 .عقلى فعليت
 ايجاد كه را موجوداتى عقل و است، مبدأ خير،«: گويد ديگر جاى در فلوطين

 اخذ آنجا از آيند، مى پديد او از كه را موجوداتى احداث قدرت و. . . گيرد مى او از كند مى
 .كند مى

 عقل بر كثرت احديت، از و. كند مى اعطا نداشت كه را آنچه عقل به احديت پس
 جزءجزء را آن رو ازين است؛ عاجز گرفته احديت از كه قدرتى ضبط از عقل و. شود چيره
 .باشد داشته را تحملش توان تا كند، مى

 فلوطين عرفان
 اين كه هرچند عرفانى، هم و است عقلى نظرية هم احديت، دربارة فلوطين نظرية

 عصر در كه نظريه اين و. ناسازگارند باهم- گفتيم كتاب اول فصل در چنانكه-نظريه دو
 .بود شرقى ديانات با يونانى انديشة آميختن نتيجة داشت، شيوع فلوطين

 بود، عقلى طريق به وجود عالم تفسير مبدأ هم واحد، آن در خدا، نظريه، اين به بنا
 معرفت به طريق دو به افالطون كه ديديم .باطنى شهود و مستقيم معرفت موضوع هم و

 .عقل طريق و عشق طريق: رسيد مى احديت
 ماده اگر و است، صورت در ماده، خير«: كه كرد اختيار را نظريه اين فلوطين اما

 صعودى ترتيب يك كائنات در« ،» .ورزيد خواهد عشق صورت به باشد، داشته حس
 خير گرفته قرار او از فرودتر كه كائنى به نسبت كائنى هر كه طريق بدين فرماست، حكم
 شود ايجاد تواند نمى آن بدون كه است، نفس جسد خير و است، صورت ماده خير. . . است
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 حقيقتى همان عقل باالى و عقل آن، از باالتر و است، فضيلت نفس و خير بماند، باقى و
 ».گوييم مى »اول« را آن كه است

 اين. رسد مى بدان باشد محبت و عشق داراى كه نفسى كه است اعاليى هدف خير
 ورزند مى عشق محسوس مظاهر به عاشقان وقتى تا«. نيست محسوس اشياء به عشق عشق
 غير صورتى ايشان ناپذير تجزيه نفس در محسوس، مظهر اين ديدن از ولى نيستند، عاشق

 عشق پس» .آيد مى وجود به عشق كه است هنگام اين در و. يابد مى تكوين محسوس
. گيرد نمى تعلق محدودى معين موضوع هيچ به كه كامل و حقيقى است عشقى عرفانى

 اينجا، در عشق آرى. ندارد حدى كند مى راهبرى »خير« منزل سر به را ما كه عشق آن«
 دارد، فرق ديگرى جمال هر با او جمال. نيست حدى را معشوق زيرا شناسد، نمى حدى
 ».ديگر جمال هر از برتر است جمالى

 از كه يابند دست بدان كسانى تنها و. فراوان رنج از بعد مگر نشود حاصل عشق اين
 نفس، كه است حال آن در. سازند مجرد صورتى هر از خود نفس و برتابند، رخ مادى امور

 گهگاه و كوتاه مشاهده اين اما. كند مى مشاهده را حقيقت جمال و شود مى آگاه ناگهان،
 .است

 موضوع كه جهت آن از نه خير و. رساند مى خير به را ما كه عشق طريق است اين
 طريق بدين. است عشق موضوع است خير كه جهت آن از بلكه است، خير است عشق

 را نخستين طريق خواهد مى و. كند مى مطرح را عقل طريق يعنى دوم، طريق فلوطين،
 .كند عقالنى تعليل شيوه بدين

 عقل و دين او كه فهمد مى چنين كند، مطالعه سطحى را فلوطين فلسفة كه كسى
. نيست اى رابطه چندان باهم را دو اين كه است معتقد و. داند مى متمايز يكديگر از را

 بلكه. است محال عقل طريق از »احديت« حقيقت شناخت كه است گفته بارها فلوطين
 اول مشاهدة به چون« كه گونه بدان. شود حاصل اتصال و اشراق طريق از تنها معرفت اين
 ازين«» .كنيم مشاهده خود ذات با بلكه نكنيم، مشاهده خود ذات از جدا را آن آييم، نائل

 واحد شىء) نفس و اهللا( دو آن زيرا بود، نخواهد واسطه به نيازى مشاهده، اين در جهت،
 ».نيست يكديگر از آنها كردن جدا براى راهى باشد، مى برجا اتحاد اين تا و. شوند

 تاسوعة در فلوطين. بود نخواهد ميسر فلوطينى فلسفة پرتو در جز اتحاد اين فهم
 نفس محل جسم زيرا. است نفس در جهان بلكه نيست، جهان در نفس«: گويد پنجم
 .نيست

 مبدأ اين در اما است؛ ديگرى مبدأ در نفس و. نفس در جسم و است عقل در نفس
. نيست چيز هيچ در قطعا آن پس. باشد آن در بتواند كه نيست، آن غير چيزى ديگر،

 پس. هستند مبدأ آن در ديگر اشياء باشند؟ كجا ديگر اشياء پس نيست، مكانى در بنابراين
  ».بود نخواهد دور آنها از نباشد، اشياء آن در اگرچه بنابراين، مبدأ، آن
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 به كه متصلند يكديگر به آنچنان خود، بااليى قسمت در نفوس، همة كه ديديم
 آنچنانكه گردد، منحل عقل در خود، عالى مقام آن در نفس،. باشند واحد نفس يك صورت
 شود، مى متصل احديت به) ورزد مى عشق كه عقلى( عقل همچنين. نماند باقى نفسى ديگر

 كه است عقلى بلكه نيست، انديشد مى كه عقلى حال، اين در عقل. شود مى منحل آن در و
 معرفت مراتب از مرتبه بلندترين عشق، كه كنيم مى مالحظه طريق بدين. ورزد مى عشق
 .نيست نفس خود از غير چيزى عشق، حال اين در و است، عقلى

 ماده و محسوس عالم
 هر عالم،. دارد فرق گوييم مى امروز آنچه با متفكرين، قدماى نزد در عالم مفهوم

 است الهى« فلوطين نظر در و. باشد داشته نظام و حركت و اعضاء و نفس كه است اى زنده
: گويد مى سخن فلوطين زبان از چسان عالم كه بنگريد.  »معقول اهللا صورت به محسوس

 هستم، زنده موجودات همة حاوى من. كاملم من پس ام آمده او از من. بيافريد مرا خدا«
 در شود، مى زاده هرچه و حيوان و نبات از كائنات همة زيرا ندارم؛ كس هيچ به نيازى پس
 مردمى و پاك، نفسهاى و شياطين از طوايفى و هستند خدايان از بسيارى من در. است من
 موجوداتى همة و خيرند شايق كه موجوداتى همة و. . . اند يافته فضيلت در را سعادت كه
 بر عالوه را حيوان و است، حيات را گياهان. . . يابند مى دست بدان خود طاقت قدر به كه

 . »كلى حيات را برخى و است عقل را برخى. شعور حيات،
 حال در كه جايى يعنى هستند، عقلى عالم در همه جزئيه، نفوس و عالم اين نفس

 دست به را عالم امور ادارة قدرت كه است مشاهده اين فيض از و هستند، مشاهده
 نفس از عالم همچنين عقل، از نفس و شده، فايض احديت از عقل همچنانكه و .آورند مى

 .است گشته فايض
 كه است زمانى در آن و. است ازلى مشاهدة نتيجة زيرا نيست، آغازى را جهان اين

 .است ازل صورت گويد، مى افالطون كه گونه بدان عالم،. آخر نه و است اول را آن نه

 فلوطين فلسفة در شرقى عناصر
 موجودى را عقل كه ديديم و داند، مى معرفت وسيلة را عقل فلوطين كه ديديم

 اين اول قسمت. گردد صادر آن از و شود منحل آن در كائنات همة كه شمارد، مى كلى
 فلسفة با ها جنبه از برخى در اگرچه آن، دوم قسمت ولى. است هلنى عقايد اصول از نظر،

 را، عقيده اين كه كسانى و است، غيريونانى هايى ريشه داراى ولى دارد، شباهت رواقيان
 .اند رفته خطا به اند دانسته يونانى انديشة طبيعى تطور

 فلوطين فلسفة به كه غيريونانى عناصر: است اين شود مى مطرح اكنون كه سؤالى
 چه رود، مى فراتر فلوطينى فلسفة از شود، مى داده سؤال اين به كه جوابى. چيست يافته راه

  .رسيد مغرب در وسطى قرون متفكران و عرب به فلوطين طريق از يونان فلسفة
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 اين همة«: كه كند مى مطرح واضحترى صورت به طريق بدين را مسئله برئيه اميل
. كلى كائن به جزئى كائنى صورت به ماست ارتباط آن و گردد، برمى قضيه يك به قضايا
 همه با دارد معينى جسد به كه اى عالقه و خود خصوصيات همة با آگاه، »من« چگونه پس
 درآمده متمايز موجود صورت به و شده خارج كلى كائن يك از داراست، كه مختلفى قواى
 كلى، كائن چگونه طوركلى، به و چيست؟ كلى نفس به جزئى نفوس عالقة اصوال و ، است؟

 »شود؟ يافت اشياء همة در كليت، عين در
 همان فلوطين، نزد در كلى به جزئى عالقة. است بيگانه يونان فلسفة از قضيه اين

 افالطون چنانكه عقلى، ارتباط نه گردد، منحل كلى در جزئى ذات كه است، عرفانى وحدت
 .كرد جستجو ديگر جاى در را نظر اين ريشة بايد بنابراين. گفتند مى رواقيان و ارسطو و

 هند و ايران حكمت به فراگرفت، را يونان فلسفة آنكه از پس فلوطين، كه ديديم
 آموخت؟ چه ايرانيان از فلوطين. آمد ايران به گورديانوس امپراطور سپاه با و شد، مايل

 يك به ميترا آيين. بود ميترا پرستش به منحصر روزگار، آن در ايرانيان، عقايد مهمترين
 روشن را آن تاريكيهاى و پاشد مى نور ماده جهان به و است نور سرچشمة كه برتر، موجود

 .بود معتقد سازد، مى
 غير يعنى بربرها فلسفة به او، معلم كه گويد »فلوطين زندگى« كتاب در فرفوريوس

 در كلى كائن با »من« وحدت. گرفت بسيار بهرة آنها از و. داشت بسيار رغبت يونانيها
 فلوطين هاى انديشه در كه است، ديگرى اصل هند دينى كتب در. است آمده اوپانيشاد

 اين اصل اين موضوع. است مشهود خوبى به يونان هاى انديشه با آن بيگانگى و است؛ آمده
 است يافتى بلكه شود، نمى حاصل كلى معرفت طريق از كلى، كائن با »من« اتحاد كه است
 .شود حاصل) رياضت( تأمل و تمرين به كه

 او عصر در رايج ديانات و نوافالطونى از را فلوطين فلسفة كه چيزى بارزترين شايد و
 انديشة و انسان، و خدا بين واسطة انديشة فلوطين، فلسفة در كه است اين كند، مى متمايز

 دور فلوطين نظر در خدا. شود نمى ديده ناميم مى »نجات ديانات« را آنچه و »دهنده نجات«
 .نيست ما از

 پس است، غيرمتناهى بارى ذات«. هست ديگرى مكان هر در و آنجا و اينجا در او
 در پس شود نمى غايب اگر. شود نمى غايب هرگز كه است معنى بدان اين و ندارد، حدى
 كلى، كائن يعنى برهما، كه گويد مى نيز هندى فلسفة» .است حاضر چيز همه در و جا همه
 .ندارد اختالفى برهما با ذات در است، صرف »من« كه آتمن و. است كائنات جميع مبدأ

 فلوطين فلسفة در كه كلى، كائن به جزئى نفس عالقة كه نگريم مى گونه بدين
 به فلسفه، دو اين در مسئله، اين و دارد؛ وجود وضوح به نيز هندى هاى انديشه در هست،

  .است شده حل نحو يك
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   اول فصل
  
 

 آراء و نظرات

 اسالمى فلسفة دربارة بحثى

 .است آمده پديد متضادى و مختلف آراء و نظرات اسالمى، فلسفة پيرامون در
 اى فلسفه چنين وجود ديگر گروهى و اند، شده آن منكر كلى به محققان از گروهى

 عنوان اين تحت آنچه كه برآنند اسالمى، فلسفة منكران يعنى اول، هگرو. اند داشته مسلم را
 نوافالطونيان و ارسطو هاى انديشه از اى آميزه جز چيزى گرديده، ارائه) اسالمى فلسفة(

 روح كه عباسى، دولت ساية در و شد، ترجمه عربى زبان به سريانيان وسيلة به كه نيست،
 .يافت رواج العرب جزيرة از دور هاىسرزمين در داشت، سيطره آن بر ايرانى

 امپراطورى مناطق در كه را عقايدى و افكار مجموعة اگر«: گويد مى رنان ارنست
 برابر در العملى عكس عنوان به عربستان، جزيرة شبه از دور سرزمينهايى در و اسالمى
 يگرىد چيز ناستوده، مبحثى خلط جز بناميم، »عربى فلسفة« آمد، وجود به عربى روحية
 ».بود نخواهد

 و منهج االسالمية، الفلسفة فى« خود كتاب مقدمة در مدكور، ابراهيم دكتر
 و هنر در چه و دين در چه چيز، هر در ساميها كه شود مى گفته مثال«: گويد مى »تطبيقه

 روش آنها تفكر روش ديگر، عبارت به هستند؛ سادگى و يكنواختى اهل ذاتا تمدن، و زبان
 مفرداتى و جزئيات ادراك به تنها بنابراين،. تأليف و اتصال نه است ريقتف و انفصال

 كه پندارند مى اينان. قادرند انسجام و ترتيب بدون عقايد از اى مجموعه يا و ناپيوسته،
 قرن در كه صورت همان به هم آن- را يونان معارف از اى مجموعه آنكه جز عرب حكماى
 آنكه يا. اند نكرده ديگرى كار فراگرفتند-بوده گانهم تأييد مورد ميالدى هشتم و هفتم
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 فلسفة تكرار شده، مدون زمينه اين در آنچه و نيست اى فلسفه را عرب گويند مى
 ».است نوافالطونيان
 رنان ارنست مؤلفات و »اسالمى فلسفة در تحقيق بر اى مقدمه« نام به گوتيه كتاب

 بدين. هستند نظراتى چنين كنندة انبي همه فلسفه، تاريخ در كوزن، ويكتور مباحث و
 خود كتاب در رنان، از پس كه گوتيه، مثال. اند جسته استناد نژادى عوامل به كه معنى
 در«: كه است رسيده نتيجه بدين آورده، سامى و آريايى عنصر مقايسة در طوالنى فصلى
 چون آنها ينبرتر تا آرايش و آشپزى چون آنها ترين پست از انسانى، فعاليت مظاهر همة

 آن خالصترين در- سامى عنصر و سو يك از آريايى عنصر ميان اجتماعى، و سياسى نظامات
 امور بلكه متشابه امور تنها نه سامى روح. است فاحش اختالفى ديگرسو، از-عرب يعنى
 برقرار تلفيقى ميانشان و دهد ربط يكديگر به را آنها آنكه بدون آورد، مى گرد را متضاد
 ارتباط اجزاء ميان آنچنان آريايى روح اما. پرد مى شاخ بدان شاخ ازين ديگر عبارت به. سازد

 سامى روح .نيست مشهود آن در اى طفره چنين وجه هيچ به كه سازد مى برقرار منطقى
 . »تأليف روح آريايى روح و است افتراق روح

 هدفش ربىع فلسفة: اند كرده توجيه چنين را عرب فلسفة محققان، از ديگر دستة
 است معتقد روژيه مثال. است دين و عقل بين و افالطون، و ارسطو فلسفة بين دادن وفق
 توان نمى هرگز كه معتقدند گروهى :است قسمت سه به منقسم اسالمى فلسفى مذاهب كه

 مرحلة از آنكه از بعد است، غزالى حامد ابو گروه اين پيشواى. داد وفق باهم را فلسفه و دين
 .است دين در حقيقت كه شد معتقد و يافت، عاجز حقايق ادراك در را عقل و گذشت شك

 غزالى با داد، نتوان وفق باهم را فلسفه و دين كه مسئله اين در ديگر، گروه
 فلسفه همان حقيقت گويند و شمرده اعتبار بى را دين غزالى برعكس ولى اند، همعقيده

 دادن وفق سوم، گروه !است گروه اين از رشد ابن كردند مى گمان وسطى قرون در 1. است
 فرق خاصه و عامه عقايد ميان اوال كه، دانند مى امكانپذير شرط بدان را دو آن ميان

 و سينا ابن و فارابى و كندى .شود پرداخته تأويل به قرآن آيات شرح در ثانيا شود؛ گذاشته
 .اند زمره اين در 2حقيقى رشد ابن نيز و-جوانى در-غزالى

 صادر اسالمى فلسفة دربارة احكامى چنين كه كسانى همة كه نماند تهناگف
 و پرداخته اسالمى فكر هاى جنبه از برخى به تنها و اند، نگريسته قضيه ظاهر به اند، كرده
 .اند داشته دور نظر از را آن ديگر هاى جنبه

                                                            
 قابل شد، ثابت فلسفى برهان با دينى، مباحث از هرچه كه است اين مقصودشان ظاهرا -  ١

  .است قبول
 از اند، داده نسبت وى به چيزهايى و است اذهان ساختة كه رشدى ابن آن نه يعنى -  ٢

  .م- . . . و دين انكار قبيل
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 بايد لحداق كه- نژادى مالحظات به جهتى از ايشان، امثال و گوتيه و رنان رأى اما
 يا عربى، كتب از برخى به ديگر جهت از و است، مستند-پذيرد نمى را آن جديد دانش گفت
 را اسالمى فكر حقيقت اند نتوانسته هرگز كه- آنها التينى هاى ترجمه خطى هاى نسخه

 احكامى چنين كه شده موجب امر همين و- كنند بيان آن اصلى مصادر از و كامل طور به
 .نيست خالى نيز آشكار تناقضى از احيانا كه كنند، رصاد ناقص و عجوالنه

 چون نيز عرب حكماى« كه كند مى اذعان عربى فلسفة وجود انكار از پس رنان مثال
 براى چگونه كه اند دريافته اند، كرده شرح را ارسطو فلسفة كه حال عين در التين، حكماى

 تدريس لوكيون در آنچه از هك آورند، وجود به خود خاص عناصر از آكنده اى فلسفه خود
 مذاهب در بايد را اسالم حقيقى فلسفة«: گويد مى ديگر جاى در و »باشد متمايز شد، مى

 ».كرد جستجو متكلمان
 ذهن كه اى مسئله مهمترين«: گويد مى كه را روژيه قول از قسمت اين اگر و
 با. بپذيريم» .است بوده فلسفه و دين دادن وفق داشته، مشغول خود به را مسلمان فالسفة
 بوده امر اين تحقق در كوشش همتشان وجهة تنها«: گويد مى كه او سخن ديگر قسمت
 رابطه كثرت، و وحدت قبيل از مهمترى مسائل به مسلمانان بلكه. نيستيم موافق» .است
 در را مسائل اين ما و. اند پرداخته نيز غيره، و خود اعمال در بشر اختيار و جهان، و خدا بين
 .داد خواهيم توضيح خود جاى

 اين در ما و آمد وجود به خود خاص سيماى با اى فلسفه اسالمى، عالم در بنابراين
 .كنيم بيان را آنها گرايشهاى مهمترين و اشخاص مشهورترين خواهيم مى كتاب

 ، »اسالمى فلسفة« يا بناميم »عربى فلسفة« را فلسفه اين كه موضوع اين اما
 :است كرده حل خوب مدكور، ابراهيم دكتر را قضيه اين. نيست مهم چندان موضوعى

 عرب عنصر مديون تنها فلسفه، اين كه باشد اين »عربى فلسفة« از مقصود اگر
 مبنى كه را ادعايى هرگونه پيش ازين ما و. نيست قبول قابل ادعايى كه است مسلم است،

 را گوناگون ملل و اقوام اسالم كه است اين واقع. شناختيم مردود باشد، قومى تعصبات بر
 .اند بوده سهيم فكرى جنبش اين در اقوام و ملل اين همة و آورد، گرد علم يك زير در

 ثمرة تنها فلسفه، اين كه باشد اين منظور اگر فلسفه، اين بودن اسالمى مورد در اما
 هچ متناقض، است آمده فلسفه تواريخ در آنچه با است ادعايى است، مسلمين افكار

 اين در و اند، بوده صابئين و يهود و يعقوبيان و نسطوريان شاگردان آغاز از مسلمانان
 همكارى مسيحى، و يهودى از خود، معاصر دوستان با فلسفى و علمى فعاليتهاى

 ».اند داشته
 .نيست عرب فكر مولود آوريم، مى »عربى فلسفة« عنوان تحت كه را آنچه همة پس
 و اند، بوده سهيم آن تكوين در مختلفى ملتهاى-ديد اهيمخو و ديديم چنانكه- زيرا

 و سريانيان و تركان و هنديان و ايرانيان مانند اند، داشته دخالت آن تطور و گردآورى در
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 و يونانيان از فلسفه اين زيرا نيست، اسالم مديون تنها پس. اندلسيها و بربرها و مصريان
 - منظورى هيچ بدون يا خاص منظورى طرخا به چه- و شدند مسلمان كه نصارى و يهود

 .است گرفته چيزهايى كردند، وارد آن در بسيارى بيگانة عناصر
 اسالمى نخوردة دست تمدن يك مولود فلسفه، اين كه گفت توان نمى همچنين

 نفوذ آن از و يافته نفوذ اسالم در دينى، چه و فرهنگى چه گوناگونى، عوامل زيرا است،
 اثرى بشرى هاى انديشه تطور در كه اى تازه افكار آميزش، و نفوذ ازين و است، پذيرفته

 بودند، نصارى و يهود شاگردان مسلمانان ابتدا در اگرچه. است آمده پديد داشته فعال
 و ميمون ابن و جبرول ابن و العبرى ابن فلسفى هاى انديشه. يافتند استادى آنان بر بعدها
 يونانى فلسفة نقل وسيلة مسيحيان همچنانكه. اشتد اسالمى صبغة آشكار طور به آنان جز
 .گرديدند وسطى قرون به اسالمى فلسفة نقل وسيلة نيز يهود بودند، اسالم عالم به

 از اروپايى فكر تأثر وسعت به آكويناس، توماس و ميمون ابن دربارة بحث هنگام در
 .شد خواهيم آشنا اسالمى فلسفة مواهب

 عرب فرهنگ تطور و پيدايش

 باشد اين گوياى تا بخوانند، »جاهليت« عصر را اسالم از پيش كه است اين بر دتعا
 همسايگان ديگر از تمدن حيث از و داشته، سيطره عرب بر بدويت و جهل عصر اين در كه

 قبل العرب، جزيرة وضع از مورخان كه شد آن سبب عقيده اين. اند بوده تر عقب خود معاصر
 .بمانند بيخبر كامال بود، آمده پديد سرزمين آن در كه ىتمدنهاي و محمدى، رسالت از

 از طرف، اين به پيش قرن نيم از كه ها، كتيبه و تصاوير قبيل از اى مكشوفه آثار اما
 كرده اثبات را نظريه اين خالف شده، آورى جمع عرب غير ملل و عرب تاريخى مصادر
 .است

 ظهور هنگام«: گويد مى خلدون ابن. داشت آگاهى نوشتن از جاهلى عصر عرب
 كه هايى كتيبه از يكى بر »دانستند مى نوشتن كه بودند تن هفده قريش ميان در اسالم
 ديگرى كتيبة بر و »االرضين و السماوات اله«: شده نقش عبارت اين آمده دست به اخيرا
 :عبارت اين

 يشةاند كه است ازين حاكى و است يمنى هردو مزبور كتيبة دو.  »الرحمن اسم«
 .است داشته وجود يمن زعماى و ملوك در يكتاپرستى
 عرب عقايد و انديشه- است مورخ استفادة مورد مدرك صادقترين كه- قرآن در

 اين در را اعراب كه است اين بر دال اوصاف اين مجموعة و. است آمده حدودى تا جاهلى
 كه رسومى و عادات و ودهب استوار اى رابطه العرب، جزيرة از خارج دنياى با تاريخ، از دوره
  .است داشته بسيار فرق تمدن از دور اقوام رسوم و عادات با بوده، رايج قوم آن ميان در
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 و روميان و يونانيان و هنديان با همواره اسالم از پيش عرب كه كند مى تأكيد تاريخ
 فرهنگ و تمدن از تا داده مى امكان بدو دائما تساس اين مسلما و بوده تماس در مصريان

 .شود مند بهره و متأثر غربى و شرقى ملل
 ولى اند، داشته هم اى فلسفه جاهلى اعراب كه نيست معنى بدان سخن اين البته

 مظاهر كشف به ايشان كه است اين گواه رسيده، ما دست به كه منثورى و منظوم آثار
 در نيز. اند جسته مى تمسك متعدد الهه يا اله به راه اين در و اند، گماشته مى همت وجود
 ولى يابيم، مى حيات دربارة را آنها خاصة آراء سلمى، ابى بن زهير و العبد بن طرفة اشعار
 به فلسفى، انديشة از عرب اما. كند توجه بدان فلسفه مورخ كه نيست آن درخور اينها همة
  .كرد ظهور قرآن كه زمانى مگر نگرديد، برخوردار آن، صحيح معنى
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   دوم فصل
  
 

 اسالم

 اسالم ظهور

 بلكه العرب، جزيرة كه است، فكرى و دينى و تاريخى حادثة مهمترين اسالم ظهور
 كه آنجا از تمدن، و است دين نيست، دين تنها اسالم. است ديده خود به بشريت تاريخ
 درك و فهم داشته، اسالمى صبغة آمده پديد اسالمى عالم در كه مذاهب و آراء از هرچه
 اسالم از اسالمى فلسفة چه نيست، ميسر اسالم دين درك و فهم بدون اسالمى، فلسفة
 و مسائل در فلسفه، اين«: گويد مى مذكور ابراهيم چنانكه. است شده متأثر سخت

 مختلف تمدنهاى از را آن اسالم كه جهت آن از باالخره و هدفهايش، و غايات در مباحثش،
 ».است ىاسالم است، كرده گرد

 در كه هايى كتيبه. داشتند گونه گونه دينهاى اسالم، از قبل العرب، جزيرة ساكنان
 در. پرستيدند مى را ماه و آفتاب اعراب كه است حاكى شده، كشف جزيره جنوب ناحية
 و عزّى و الت چون پرستيد، مى پيغمبر رسالت از قبل عرب كه خدايانى از اى عده نام قرآن،
 و بتها خدايان اين بر عالوه. است آمده آنها جز و نسر و يعوق و يغوث و واعس و ود و منات

. خواندند مى مسجع سرودهايى و كردند مى طواف آنها گرد كاهنان كه داشتند هايى مجسمه
 .بردند مى خود با جنگ ميدانهاى در داشت امكان كه آنجا تا را بتها اين اعراب

 يا مسيحى كيش به گروهى يمن، و زحجا در مسيحيت، اول قرنهاى همان از
 يهوديان مركز بزرگترين و بود، نجران مسيحيان مركز بزرگترين. بودند گرويده يهودى
  بدانجا معين مواقع در حضرى و بدوى اعراب كه بود، مشهورى بازار مكه. يثرب و خيبر
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 سيحيانم و يهوديان با پرستان بت عكاظ، و مكه در. عكاظ بازار همچنين آمدند، مى
 .كردند مى برخورد

 مالقات مراكز از يكى بازارها اين. بود داير العرب جزيرة بازارهاى ششم قرن در
 راه به العرب جزيرة از كه قوافلى. بود سوريه مردم و حبشيان و بابليان و ايرانيان و هنديان

 هاى آوردهفر همچنانكه برد، مى ديگر سرزمينهاى به را عرب ديار هاى فرآورده افتاد، مى
 .آورد مى مكه به را ديگر سرزمينهاى
 عبد بن محمد بود، گشوده ديگر ملل روى به را درهايش كه اجتماعى چنين در

 محمد كه ارمغانى. بود مكه بر حاكم خاندان قريش. كرد ظهور قريش فرزندان ميان از اهللا،
 و بازپسين زندگى و واحد خداى به بشارت كه بود دينى آورد، جهانيان ساير و عرب براى
 و بگزارد نماز و بپرستد را خدا بايد يابد، نجات كه خواهد هركه پس داد، مى عقاب و ثواب
يَن، ُحنَٰفاَء َو يُقِيُموا« بدهد، زكات َ ُمْخلِِصيَن لَهُ اَلدِّ اٰلةَ َو  -َو ٰما أُِمُروا إاِلّٰ لِيَْعبُُدوا َهللاّٰ اَلصَّ

ٰكاةَ َو ٰذلَِك دِ   ) . 4 البينه، سورة( »يُن اَْلقَيَِّمةِ يُْؤتُوا اَلزَّ
 و جهل از و ساخت، متحد را پراكنده اعراب دينى، رسالت از نظر قطع محمد،

 در هميشه براى را آنان شركت اسباب-ماسه هانرى تعبير به- و بخشيد، نجات بيسامانى
 .ساخت ميسر تمدن تاريخ

 اسالم اركان

 .حديث و سنت قرآن،: است سه اسالم اركان

 قرآن-  1 
 .است شده نازل محمد بر) جبرئيل( القدس روح وسيلة به كه خداست كالم قرآن

لَهُ ُروُح اَْلقُُدِس ِمْن َربَِّك بِاْلَحقِّ لِيُثَبَِّت اَلَِّذيَن آَمنُوا َو ھُدًى َو بُْشرٰى « قُْل نَزَّ
 را قرآن.  »الذكر« و »الكتاب« است قرآن نامهاى از و)  104  آية النحل، سورة( »لِْلُمْسلِِمينَ 

  30  قرآن. است  6211  قرآن آيات. آيات از است اى مجموعه سوره، هر و است، سوره  114 
 .دارد »حزب«  60  و »جزء«

 آيات از برخى. بود نيافته ترتيب امروزينش صورت به قرآن اسالم، پيغمبر زمان در
 ازين عمر. بود صحابه ينةس در بيشترين ولى بود؛ شده نوشته پوست هاى پاره روى بر

 از نيز قرآن بودند، قرآن حافظان كه پيغمبر، اصحاب مرگ از بعد مبادا كه شد بيمناك
 بر را ثابت بن زيد نيز بكر ابو. كرد تحريض آن آوردن گرد به را بكر ابو بنابراين. برود ميان
  اين  و داد، او به و كرد ثبت جداگانه هايى صحيفه در را آيات هم زيد. واداشت امر اين
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 .بود هجرى يازدهم سال در كار
 بن مقداد و اشعرى موسى ابو و مسعود بن اهللا عبد و كعب بن ابى كه اند گفته

 بود كرده گرد ثابت بن زيد آنچه با جاها، اى پاره در كه دادند، ترتيب نسخى نيز عمرو،
 بينى پيش را امر ناي عثمان. شود مسلمانان تفرقة موجب بود ممكن كه داشت، اختالف

 هست امروز كه صورت بدين را قرآن تا فرمود را قرشيان از برخى و ثابت بن زيد و كرد
 و كوفه به اى نسخه و نهادند، مدينه در را آن از اى نسخه پس. سازند مرتب بارديگر
 نسخ با كه را آنچه و داشتند، روانه شام به را چهارم نسخة و فرستادند بصره به اى نسخه

 .بردند ميان از نداشت مطابقت زبورم
 مرتب آنها طول برحسب بلكه نزول، تاريخ برحسب نه را، قرآن هاى سوره زيد

 و صد كه »الفلق« سورة و مدنى،- است قرآن سورة دومين كه-  »البقره« سورة مثال. ساخت
 .است مكى است، سوره سيزدهمين

 سنت-  2 
 به اسالم كه او وفات از پس اما. ودب حكم امت ميان در خود حيات زمان در پيغمبر

 شد؛ افزون فردى و اجتماعى و سياسى مشكالت يافت، انتشار جهان در سريعى نحو
 مسلمانان و بود، نشده پيشبينى حلى راه وضوح طور به آنها همة براى قرآن در كه مشكالتى
 بدان كه چيزى اولين. بيابند مناسب راههايى خود مشكالت حل براى كه افتادند درصدد
 رفتار و كردار و گفتار مجموعة از است عبارت پيغمبر سنت. بود پيغمبر سنت كردند توجه

 نيز اسالم اول دوران در اسالمى امت آداب و رسوم شامل سنت اين، بر عالوه. او احكام و
 آن بر كه بود نامى سنت اهل و. خواندند مى بدعت بود مخالف سنت اين با را آنچه. شد مى
 .شد مى اطالق بودند، جسته تمسك سنت اين به كه مسلمانان از عده

 معاصر كه كسان آن يعنى بودند، صحابه اختصاصا سنت به عمل در مردم مرجع
 علم كنار در. شد مسلمانان مرجع نخستين قرآن از بعد سنت. بودند زيسته او با و پيغمبر

 آورى جمع حديث علم دفه. آمد وجود به حديث علم بود، قرآن نص شرح آن هدف كه فقه
 .داشت بستگى او اصحاب و پيغمبر گفتار و كردار به هرآنچه و بود خدا رسول احاديث

 حديث-  3 
 از سپس. بودند شنيده پيامبر از كه آوردند، گرد صحابه زبان از آغاز در را حديث

. نسل سومين يعنى تابعين، تابعين زبان از سپس بودند، نسل دومين كه تابعين زبان
 اسناد و است، حديث خود متن،. اسناد ديگر و متن يكى: است مركب جزء دو از حديث

 عليه اهللا صلى خدا رسول از فالن، از فالن، را ما كرد حديث«: شود گفته مثال كه است اين
  . »سلم و
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 مهمترين لذا آيد، وجود به مجعول حديث هزارها كه شد موجب سياسى اختالفات
 .بود مجعول احاديث از صحيح احاديث ساختن جدا حديث، علماء كار

 آورى جمع است، شده داده اسناد كسى چه به اينكه برحسب را، احاديث آغاز در
 گرد موضوع برحسب را احاديث پس، آن از. گفتند مى »مسند« را مجموعه اين و كردند مى

 .خواندند مى »مصنّف« را ها مجموعه گونه اين و آوردند

 فقه- 4 
 غرض فهم از است عبارت لغت در فقه« كه است آمده جرجانى »تتعريفا« در

 به تفصيليه ادلة از كه است عمليه شرعية احكام به علم اصطالح، در و. او كالم از متكلم
 تعلق بدان حكم كه پنهان معنى آن بر است وقوف و درك فقه: گويند نيز. باشد آمده دست
 روى ازين. تأمل و نظر به نيازمند و هاداجت و رأى به مستنبط است علمى اين و. گيرد
 ».نيست پوشيده او بر چيزى كه خواند، فقيه را خدا نشايد

 گرويدن نيز داشتند، طوالنى اى سابقه تمدن در كه ديگرى ملل با مسلمانان آميزش
 ملل و مسلمانان ميان مناسبات گسترش به اسالم، كيش به مردم ازين كثيرى جماعات

 آن بر شرعيه احكام كه اساسى روى ازين. شد منجر اجتماعات و افراد مناسبات نيز ديگر،
 بنيان و اساس بود، آنچه بر عالوه بناچار و نبود، مسلمين نياز جوابگوى ديگر بود، استوار
 .نمود مى الزم ديگرى

 در كه آنجا تا بودند، كرده استوار كشورى برمبانى را خود دولت اميه بنى خلفاى
 دوش بر دولتشان هاى پايه كه عباس بنى. شدند جدا هم از دولت و دين ايشان عصر

 به كارها اميه بنى حكومت ايام در آنكه حال و كردند، پشت عرب به بود نهاده ايرانيان
 تقوى به جز ديگرى مسلمان بر را مسلمانى هيچ« گفتند عباس بنى. بود عرب عنصر دست

 روى دين مردان و فقها به و كردند، فيقتل باهم را كشورى و دينى سلطة و »نيست فضيلت
 دوم قرن نيمة( تاريخ ازين. آوردند گرد را فقهى نصوص تا خواستند آنها از و آوردند،
 فقهاى دست به فقهى، مختلف مذاهب و آمد، وجود به فقهى مصنفات مهمترين) هجرى
 .يافت تكوين بزرگ

 داود چون گروهى :آمد وجود به احكام تحقيق در روش نوع دو آغاز همان از
 بر فقط را خود احكام و پرداختند احاديث به تنها كهن، شيوة به حنبل، ابن و ظاهرى
 و شدند قائل ارجى نيز خود تجربة و انديشه براى ديگر طايفة. نهادند بنيان صريح نصوص

 اضافة به دو، هر به يا كردند، استناد رأى و عقلى نظر به يا پرداختند، قياس و مقارنه به
 .دينى اصول

 چون كه بسيارند، اند آمده پديد اسالمى تاريخ از برهه اين در كه فقهى مذاهب
 هرگونه رد و نصوص دربارة سختگيرى سبب به يا اند، نداشته زيادى مدافعان و طرفداران

تأسيس  به كه كسانى جمله از. اند نداشته درازى عمر- ظاهرى مذهب چون- رأى و تأويل
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 -ليث و ثورى سفيان و اوزاعى امام از بايد نپاييد، دير مذهبشان و دپرداختن فقهى مذاهب
 مذاهب از ميان ازين. برد نام ديگران و طبرى جرير ابن و عيينه بن سفيان و سعد ابن

 مذهب حنفى، مذهب مالكى، مذهب: اند يافته دوام همچنان امروز به تا مذهب چهار سنى،
 .حنبلى مذهب و شافعى

  93  سال به مالك. است انس بن مالك مذهب، اين مؤسس: مالكى مذهب-الف
 او آثار از. يافت وفات شهر همان در م  795 / ه  179  سال به و شد زاده مدينه در م  712 / ه

 چنين آن، تأليف از و. حديث و فقه از است اى مجموعه كتاب اين. است »الموطأ« كتاب
 تنها حديث در كه درحالى آورد، وجود به حديث به مستند فقهى مذهبى كه داشته قصد
 اهللا كتاب به استناد از بعد مالك. دهد نمى اهميتى چندان اسناد به و دارد مى معتبر را متن

 اجماع، اصل و جست، مى استناد مدينه اهل از خود معاصر علماى عمل به نبوى، احاديث و
 شخصى اجتهاد از را آنچه ىيعن رأى، اصل و اى، مسئله دربارة را مدينه فقهاى اتفاق يعنى
 اصل آورد، مالك كه اصولى از ديگر. افزود خود اصول بر نيز شد مى حاصل او براى

 در و گيرد نظر در نيز را عامه مصلحت حكم، وضع هنگام كه معنى بدين. بود »استصالح«
 .كند رعايت است اصلح آنچه موقعيتى هر

 در م  696 / ه  80  سال به وا. است حنيفه ابو مذهب اين مؤسس: حنفى مذهب- ب
 كانون هنگام آن در عراق و كوفه. كرد وفات م  767 / ه  150  سال در و يافت والدت كوفه

 نيز.  »االكبر الفقه« به موسوم نهاد برجاى كتابى خود از او. بود عقلى و فكرى فعاليتهاى
 توان مى را تسابىان چنين سختى به لكن اند، دانسته او از را »حنيفه ابى وصية« كتاب

 .پذيرفت
 به او فراوان دادن اهميت يكى: شود مى مشخص امر سه بدين حنيفه ابو مذهب

 بدين نص از معنى استنباط« از است عبارت قياس و-قياس بردن كار به ديگر و رأى،
 فرع و اصل بين جمع آن و شود، راهنما ديگرى حكم به عليه منصوص حكم كه منظور
 مالك استصالح اصل به شبيه آن و. است استحسان به قول ديگر هس و - »حكم در است
 مردم براى آنچه اتخاذ و احوال، برخى در رأى و قياس ترك از است عبارت استحسان. است
 . »حسن اهللا عند فهو حسنا المسلمون رآه ما«: حديث اين استناد به باشد احسن و اوفق

 م  767 / ه  150  سال به كه ت،اس شافعى امام مذهب اين مؤسس: شافعى مذهب-ج
 مالك چون نيز شافعى. يافت وفات فسطاط در م  820 / ه  204  سال به و شد متولد غزه در

 علماى اجماع به منحصر گفت مى مالك آنچه برخالف او اجماع ولى بود، اجماع به معتقد
 نپذيرفت، را رأى شافعى. عصر يك در است اسالم فقهاى همة اجماع بلكه نيست، مدينه

 عمل قياس به تنها او. نداشت قبول نيز را حنفى استحسان و مالكى استصالح همچنانكه
 اجماع و سنت و قرآن كه است كرده مواردى به منحصر را آن خود »رسالة« در ولى. كرد
  .گيرند مى بر در را موارد آن نيز
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  164  سال به او. كرد تأسيس حنبل بن احمد را مذهب اين: حنبلى مذهب- د
 ابن. يافت وفات شهر همان در م  855 / ه  241  سال به و شد متولد بغداد در م  780 / ه

 هر و بدعت هر بلكه نياورد، كلمه معنى تمام به اى تازه مذهب او. بود شافعى شاگرد حنبل
 تمسك رأى به تنها و. نپذيرفت را استصالح و استحسان و قياس نيز. كرد رد را اى تازه

 اصول او، نزد در. نگيرد كمك آن از نياز، نهايى مرحلة در جز كه طريق بدين هم آن جست،
 .است سنت و حديث و قرآن فقه،

 را رأى و ساخت، منحصر صحابه در را اجماع و نهاد، فراتر پا هم ازين ظاهرى داود
 اندلس در هرچند نيافت، دوامى سختگيريهايش سبب به او مذهب و. شناخت مردود

 .كرد پيدا حزم ابن قبيل از طرفدارانى
 اختالفى زيرا شمارند، مى سنى مذاهب جزو- ترديد بى- را مذاهب اين همة سنت اهل

 مطلق مجتهد را چهارگانه فقهاى ازين هريك و. اصول در نه است فقهى فروع در هست كه
 رأيى داراى سنت و قرآن بر قياس تطبيق در دارند حق مطلقا كه معنى بدين. دانند مى
 .دباشن

 اسالمى فرق

 را كار ترتيب عمر اگر و. نكرد تعيين اى خليفه خود وفات از قبل اسالم پيغمبر
 رفت مى آن بيم آورد نمى گرد او اطراف در را اكثريت و نكرده بيعت بكر ابو با و بود نداده
 اقدام اين اما ،  1آيد پديد مشكالتى خالفت مسئلة در مسلمانان ميان در سبب بدين كه

 رسالت به كه بود كسى اولين و او داماد و خدا رسول پسرعم كه على كه نشد آن مانع عمر،
 .كند بيعت بكر ابو با اكراه طور به و بداند خود مشروع حق را خالفت بود، آورده ايمان او

 عمر. برگزيد خود جانشينى به را عمر خود، از پس و. كرد خالفت سال دو بكر ابو
 و. ساخت استوار را اسالمى دولت اركان خود، حكومت اماي در و راند حكم سال ده

 و مصر و ايران و سوريه او، مرگ هنگام در چنانكه بخشيد، وسعت را اسالمى امپراطورى
 .بود گرفته دربر العرب جزيرة بر افزون را قيروان واليت

 او پرهيزگارى نه و داشت را عمر دورانديشى نه او. كردند بيعت عثمان با عمر از بعد
 آشكار است، پيغمبر بيت اهل حق خالفت كه، فكر اين و برخاست آشوبها او عهد در. را

 .گرديد
   

  
                                                            

 همين اثر در آمد پديد مسلمانان ميان بعدها كه اختالفاتى كه است، تقدمع شيعه -  ١
  .م-. بود عمر اقدام
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 ولى كردند، بيعت على با مسلمانان شد، كشته عثمان م  656 / ه  35  سال در چون
 او با زبير و طلحه. پيوستند بدو طوالنى گفتگوهايى از بعد عراق و جزيره. مسلمانان همة نه
 گردن على خالفت به بود، عثمان پسرعم كه سوريه، والى معاويه نيز. زدند مى ىهمسر دم

 المؤمنين ام به كه عايشه، با نيز زبير و طلحه چنانكه. كرد متهم عثمان قتل به را او و ننهاد
 در. برخاستند على عليه عثمان خون انتقام گرفتن عنوان به و شدند همدست بود، موسوم
. گرفت پيش در بصره راه و آمد، بيرون مدينه از لشكرى رأس در على م  656  سال زمستان

- بصره شهر خارج محلى- »فريبه« در بودند، كرده قيام او عليه كه طلبانى تجزيه و او ميان
 جنگ اين در زبير و طلحه. است معروف جمل جنگ به واقعه اين. گرفت در سخت نبردى
 روانه مدينه به نگهبان و حامى جماعتى همراه را او على. گشت اسير عايشه و شدند كشته
 .ساخت

 بدين. آورد اطاعت به را معاويه كه بود اين بود، مانده باقى على براى كه اى مسئله
 سپاه با صفين دشت در و گذشت فرات از رقّه، نزديكى در و شد، مداين و كوفه وارد منظور
 طرفين از هيچيك نصيب پيروزى هك داد رخ كشمكشهايى سپاه دو ميان. شد روبرو معاويه
 باز جنگ از على آنكه براى-معاويه اگر كه گرفت در سخت نبردى كه آنگاه تا. نگرديد
 جنگ اين در على بود، نكرده نيزه بر قرآن-بپذيرد حكم عنوان به را خدا كتاب و ايستد
 و ما ميان قرآن اين«: گفت و كرد نيزه بر را قرآنى معاويه مردان از يكى. بود مى پيروز
ً ِمَن اَْلِكٰتاِب يُْدَعْوَن إِلٰى « برخواند آيه اين سپس و» .شما أَ لَْم تََر إِلَى اَلَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبا

ى فَِريٌق ِمْنھُْم َو ھُْم ُمْعِرُضونَ  ِ لِيَْحُكَم بَْينَھُْم ثُمَّ يَتََولّٰ  او از على ياران از برخى.  »ِكٰتاِب َهللاّٰ
 كتاب كه داد پيغام على به معاويه«. پذيرفت على دهد، در تن كميتح به كه خواستند

 آمده قرآن در بدانچه تا شوند، انتخاب شما از مردى و ما از مردى گويد؟ سخن چگونه خدا
 ».پذيرفتم: گفت على. كنند حكم است

 خالفت مسئلة حل گفتند و شوريدند گروهى داد، در تن حكميت به على چون
 لشكرگاه اينان.  »للّه اال حكم ال« گفتند و واگذاشت، بشر افراد حكميت به نبايد را پيغمبر

 وهب بن اللّه عبد و رفتند، حروراء به موسوم كوفه نزديك دهى به و كردند، ترك را على
 -اجبار روى از- خود جانب از على. شدند موسوم حروريه به و كردند، امير خود بر را راسبى

 به را معاويه كه بود عاص و عمر اين و. را عاص و عمر معاويه و يدبرگز را اشعرى موسى ابو
 اوگوست« كه اى حيله بود، شده رهنمون على لشكر مقابل در »كردن نيزه بر قرآن« حيلة
 دانسته »بود نتايج وخيمترين داراى كه بشر تاريخ بازى مسخره شنيعترين« را آن »ميللر
 خونهاى مسلمانان ميان در كه شد سبب يهمعاو و عاص و عمر حيلة همين زيرا. است
 .شود ريخته بسيار

 م  658  )مارس( آذار ماه مطابق/ ه  37  سال شوال ماه در الجندل، دومة در حكم، دو
 معاويه، و على تا واداشت را موسى ابو عاص و عمر بسيار، مذاكرات از پس. آمدند گرد
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 اما. كرد چنين موسى ابو. كند چنين نيز خود آنكه شرط به كند، عزل خالفت از را هردو،
 ابو اين مردم اى«: گفت و برخاست بود شده پيروز موسى ابو دادن فريب در كه عاص عمرو
 فروشد، نمى دنيا به دين كه است كسى است، عراق مردم حكم و مسلمانان شيخ موسى
 ».نمود اثبات معاويه حق در را خالفت و كرد خلع خالفت از را على

 خوارج

 امير را معاويه شام اهل و شدند، آگاه حكميت نتيجة از على اصحاب ىوقت
 همة. پيوستند حروريه به و كردند، خروج او بر على ياران از گروهى خواندند، المؤمنين

 .خوانند محكّمه يا خوارج را اينها
. است آمده پديد اسالم در كه است دينى و سياسى فرقة نخستين خوارج فرقة

 نام و. اند شده منقسم فرقه بيست به خود آنها چه است، دشوارى امر ارجخو مذهب تعريف
 .است آورده »الفرق بين الفرق« صاحب، را فرق اين همة

 حكمين و جمل اصحاب و را عثمان و على كه كسانى همة: گويد اشعرى الحسن ابو
 كردند، صويبت را آنها هردو يا را حكم دو از يكى و شدند، راضى حكميت به كه را كسانى و

 ».محسوبند خوارج از دانند واجب را ستمكار سلطان بر خروج و شمارند كافر
 كافر و مرتد را گناه مرتكب كه آنجا تا دانند، مى ايمان مكمل جزء را اعمال خوارج

 زنانش و اوالد با را گناهكار قتل- خوارجند فرق از يكى كه-) ازارقه( ازرقيها. شمارند مى
 .دانند مى واجب

 آنها با مسلمانان از هركس كه معتقدند اينان. هستند ازرق بن نافع پيروان زارقها
 قتل گويند نخعى، عامر بن نجدة پيروان نجدات،. جايز قتلش و است مشرك ورزد مخالفت
) عجرد بن الكريم عبد پيروان عجرديها،- ( عجارده. جايز نه است واجب كسى چنين

 ميمونيه،. است رفته عشق از سخن آن در چه. تنيس قرآن از يوسف سورة كه معتقدند
 زياد اتباع صفريه،. كردند مى تجويز را دخترانش نكاح مرد براى عمران، بن ميمون اتباع
 هنگام در است اعتقاد كتمان تقيه. عمل در نه بودند قول در تقيه به معتقد اصفر، -بن

 جلب خاطر به است، ادهافت پسند را حاكمه دستگاه كه است مذهبى به تظاهر و ضرورت
  .است شيعه غالت مبانى از يكى تقيه كه ديد خواهيم آتيه در. دستگاه فريب يا منفعت،
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 شيعه

 .كردند اختالف خالفت مسئلة در مسلمانان يافت، وفات پيغمبر كه وقت همان از
 پسرعم طالب، ابى بن على و باشد پيغمبر خاندان در بايد خالفت كه گفتند گروهى

 .شدند معروف »شيعه« نام به على انصار. است تر شايسته خالفت براى هركس از او، امادد و
 از بعد اما ساختند پيشه سكون و آرامش خليفه سه عهد در بيت، اهل طرفداران

. خواندند غصبى را آن و ورزيدند، مخالفت علوى غير حكومت هرنوع با على، شهادت
 و سنى. گرديد نيز شيعه ظهور سبب شد، ارجخو ظهور سبب خالفت مسئلة كه همانطور

 و نبوت و توحيد: است ركن سه بر مبتنى اسالم زيرا ندارند، اختالفى عقايد اصول در شيعه
 به عمل از است عبارت چهارم ركن اين. افزود نيز چهارمى ركن ركن، سه اين بر بايد. معاد
 نماز و) نبوت و توحيد به اقرار( شهادت يعنى. است مبتنى آنها بر اسالم كه ديگر، اصل پنج

 به اعتقاد آن و افزوده نيز ديگرى ركن اركان، اين بر اماميه شيعة اما. زكات و حج و روزه و
 .است امامت

 معتقد كه است اين امامت از مقصود«: گويد مى الغطاء كاشف آل حسين محمد
 از را هركه حانسب خداوند همچنانكه و الهى، است منصبى نبوت مانند امامت كه باشد

 براى خواهد كه را هركه همچنين. . . گزيند برمى رسالت و نبوت به بخواهد خود بندگان
 پيشوايى به و كند تصريح امامتش به تا كند مى امر خود پيغمبر به و كند، مى اختيار امامت
 شرط و. كند قيام دهد انجام پيغمبر بايست مى كه وظايفى به تا سازد، منصوبش مردم

 الوهيت به شيعيان از برخى» .باشد معصوم گناه و اشتباه از پيغمبر، چون امام، كه تاس
 بررسى مورد واحد مذهب يك چون را شيعه توان نمى كه است رو ازين. اند شده قائل امام
 :است زير فرقة سه آنها اهم و است چندى فرق را شيعه. داد قرار

 زيديه-الف
 ديگر از. معتقدند طالب ابى بن على بن لحسينا بن على بن زيد امامت به اينان

 اين و. دانند مى رهنمونى و تأييد نوعى امام، در را خدا عمل. نزديكترند سنت به شيعه فرق
 رجعت به معتقد همچنين. كنند مى رد دارد وجود الهى نور از جزئى امام در كه را معنى
 كه معتقدند كه حيث ازين زيديه« يدگو مى غرابه حموده دكتر. نيستند غايب امام يا و امام
 خاطر به قيام نيز خوارج زيرا نزديكند، خوارج به كند قيام خود حق مطالبة براى امام بايد
 در جنگهايى بروز منشأ نيز زيديه سبب همين به. شمارند مى واجب را ستمكار حاكم عزل
 معتدالنة روش اين شايد. نيستند تقيه به معتقد خوارج مانند نيز زيديه. شدند اسالم عالم
 فرقة رئيس عطا بن واصل نزد على، زيدين فرقه، آن رئيس كه باشد سبب بدان آنها

 است سبب بدين و است؛ خوانده درس-گفت خواهيم سخن آن دربارة آتيه در كه -معتزله
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 نفى به معتقد هردو يعنى است، نزديك معتزله عقايد به اصول، در زيديه، اعتقادات كه
 ».هستند اراده زادىآ و صفات

 شيعه غالت-ب
 .گشتند خارج اسالم دين از كه آنجا تا پيمودند، مبالغه راه شيعه فرق از بعضى
 جزئى على در« كه گفتند شهرستانى قول به و نكردند اكتفا على عصمت به اينان

 ها، فتنه( مالحم از و داشت غيب علم اگر و شده، يكى او جسد با و كرده حلول الهى
 با و بود؛ سبب بدان آمد درمى صحيح هم خبر و داد مى خبر) بزرگ جنگهاى ا،شورشه
 در كه بود همان با و شد، مى پيروز آنها بر و جنگيد مى كافران با كه بود الهى -جزء همين
 رضى على، زمان در رافضيان، از سبأيه فرقة اما«: گويد بغدادى» .كند جاى از را خيبر قلعة
 على» .خدايى تو«: گفتند على به ايشان از برخى و كردند آشكار دخو بدعت عنه، اللّه

» .نمود تبعيد مدائن ساباط به را سبأ بن اللّه عبد و كرد منصرف عقيده ازين را گروهى
 :گويد مقريزى

 به قول و بودند، سبأ ابن يافتة تعليم همه آمدند، پديد بعدها كه شيعه غالت«
 چنين نيز مصر در فاطمى خلفاى داعيان حتى. كردند اخذ او از را امام در الهى - جزء حلول
 ».داشتند اعتقادى و رأى

 اماميه- ج
 خالفت گويند مى خوارج. دارد فرق زيديه و خوارج با خالفت مورد در اماميه عقيدة

 .است كافى خدا كتاب بلكه ندارند خليفه به نيازى مسلمانان و نيست دين اركان از
 صحيحى نص اگرچه خالفت، به آنهاست احق و صحابه افضل على گويند مى زيديه

 زاهد فاطمى هر و باشد، ساخته خود وصى و برگزيده خالفت به را او پيغمبر كه نشود يافت
 اماميه اما. دارد امامت صالحيت كند، قيام حق مطالبة براى و باشد قتال به قادر كه عالمى

 به امام تعيين و است، ايمان از جزئى ماما به اعتقاد و دين اركان از امامت كه معتقدند
 خود جانشينى به را على صريحا كه است پيغمبر دست به بلكه نيست؛ مردم دست

 در وصايت به اعتقاد كه است اين. است كرده انتخاب را خود از بعد امام نيز على و برگزيده،
 . . .دارد مهمى نقش اماميه شيعة مذهب

 مهمترين به ديگر فصل در ما و شوند منشعب فرقه چند به مذاهب، ازين هريك
  .كرد خواهيم اشاره آنها
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 معتزله

 معتزله ريشة
 و انديشه مكتب قديميترين و معتبرترين بلكه اسالم، فرق از هستند اى فرقه معتزله

 گونه آن به يعنى اسالم، حقيقى فلسفة به خواهد هركه. مسلمانان نزد در است فكر
 كتب در بايد يابد دست دارد، ناگسستنى ارتباطى اسالم تاريخ و دين به كه اى فلسفه
 اند، خوانده اسالم فالسفة را آنها عادة كه اى فالسفه كتب در نه پردازد، تجسس به معتزله
 .ايشان امثال و رشد ابن و سينا ابن و فارابى چون

 ناميدن سبب در مورخان. كردند ظهور بصره در هجرى دوم قرن آغاز در معتزله
 »الفرق بين الفرق« به موسوم خود كتاب در بغدادى اند؛ كرده اختالف نام بدين ايشان
 :گويد

 نه فاسق مسلمان« كه عقيده اين اظهار با اينكه سبب به گفتند معتزله را ايشان
. جستند) اعتزال( گيرى كناره و شدند جدا مسلمين ساير از ، »كافر نه و است مؤمن

: كه گفتند معتزله سبب بدان را ايشان: گويد »النحل و الملل« كتاب در شهرستانى
 مرتكبين مسئلة در بصرى حسن خود استاد با چون عطا، ابن واصل فرقه، اين مؤسس«

 اعتزال حسن مجلس از داشت، ابراز را خود نظر مجلس آن در و كرد حاصل اختالف كبيره
 عقيدة شرح به و نشست دمسج از اى گوشه در بودند موافق او رأى با كه آنها با و جست
 عنا اعتزل«: گفت بصرى حسن. پيوست بدو نيز عبيد -بن عمرو سپس. پرداخت خود
 . »واصل

 از واصل انفصال و اعتزال از پيش سالها به معتزله عنوان كه است اين حقيقت
 شيعه كه جوى همان در كه است سياسى ريشة يك معتزله ريشة. گردد برمى بصرى حسن

 موجب طالب، ابى بن على خالفت موضوع. گرديد پديدار آمدند وجود به آن در خوارج و
. شد - حوادث همة نگوييم اگر-اسالم عالم در سياسى و فكرى مهم حوادث از بسيارى بروز

 او از را عثمان خون و شوريدند على بر عثمان قتل از بعد زبير و طلحه كه ديديم
 اللّه عبد و وقاص ابى بن سعد آنها رأس در كه صحابه از چند تنى كه ديديم و طلبيدند مى
 و باززدند سر على با بيعت از بودند، ديگران و زيد بن عثمان و مسلمه بن محمد و عمر -بن

 در قيس بن احنف مورخان، ديگر و دينورى و طبرى گفتة به و كردند؛ اختيار بيطرفى
 فرق« كتاب در نوبختى. گرفت كناره جنگ از ازد جماعت و مرد هزار شش با بصره

 زيد بن اسامة و مسلمه بن محمد و عمر بن اللّه عبد و وقاص ابى بن سعد دربارة »الشّيعه
 خصم با چنانكه كردند، ترك را او ركاب در قتال و جستند اعتزال على از ايشان كه گويد،

 .اند معتزله ديگر سرمنشأ ايشان و گفتند، معتزله را اينان پس نپيوستند، نيز او
   - واصل فرقة كه زيرا بپذيريم، را نوبختى سخن بايد داريم دست در كه طالعاتىا با
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 او از پس اموى خلفاى ديگر و هشام عهد در و شد، تأسيس بصره در عطاء ابن
 راكد اسالمى فتوحات دوران اين در. پرداخت فعاليت به) م  748 / ه  131 -م  723 /  ه  105 (

 دين مسائل دربارة تحقيق به بودند، شده مستقر اشهره در كه مسلمانان و بود شده
 چرايى و چون وحى مسئلة در و داشتند ساده ايمانى آغاز در كه درحالى .پرداختند مى

 كه يافت شدت وقتى مسئله اين و زدند؛ مى عقل محك به را چيز هر پس ازين نداشتند،
 چه. گرويدند سالما به بودند گرفته خو الهوت مسائل در مناظره و بحث به كه مللى

 نابسامانيهاى و سياسى انقسامات. بود كرده دين وارد را جديدى عناصر اسالمى فتوحات
 مشرك غير گناهكاران موضوع مشكالت، اين جملة از. بود آورده پديد مشكالتى نيز داخلى

 در سران اختالفات سبب به كبيره، گناهان.  »كبيره گناهان مرتكبين« اصطالح به يا بود
 مختلف آراء با را مسائل اين مسلمانان. بودند شده فراوان على، و عثمان قتل و خالفت رام
 دو بر كبيره گناهان كه گفتند مى. دادند مى قرار گفتگو و بحث مورد گوناگون اقوال و

 كبيرة گناهان ديگر دوم است؛ آتش در مخلد و كافر آن مرتكب و است شرك يكى :نوعند
 زنا، است؛ كرده حرام حق، به جز را، آن خدا كه نفس قتل: است قسم نه كه شرك از غير

 از كردن خوددارى رباخوارى، يتيم، مال خوردن جادوگرى، دروغ، شهادت والدين، عقوق
 .زدن شوى صاحب پاكدامن زنان بر زنا تهمت و رود مى جهاد به كه سپاهى در شركت

 .خواندند مى فاجر يا فاسق نرسد، شرك به گناهش كه را اى كبيره مرتكب مسلمانان
 و است كافر گفتند مى خوارج. كافر يا است مؤمن فاسق كه بود اين در اختالف اما

 نهايت است، مؤمن گفتند مى مرجئه و نيست؛ كامل عمل بدون ايمان چه، مخلّد، آتش در
 قيامت روز به او دربارة حكم گفتند مى و كردند نمى قصاص تعيين كسى چنين براى

- م  642 / ه  21 ( بصرى حسن. كند حكم اش درباره بخواهد هرگونه خداوند تا ستا موكول
 كبيره مرتكب داد، مى ترتيب بصره مساجد در كه اى مناظره هاى حلقه در) م  728 /  ه  110 

 بخشى رضايت نحو به مسلمانان از گروهى براى همچنان قضيه اين ولى. خواند مى منافق را
 و برخاست) م  848 / ه  131 - م  699 / ه  80 ( عطا بن واصل كه هآنگا تا. بود نشده حل
 منزلتى ايمان و كفر ميان و است فاسق كبيره مرتكب: گفت و كرد عنوان جديدى حل راه

 كه است صورتى در اين و است، كفار درك از باالتر او درك شود مخلد آتش در اگر و دارد،
 .كشانيد اعتزال به نيز را عبيد بن عمرو كه بود يىرا همان اين و. برود دنيا از توبه بدون

 واصل كه نبود سبب بدان تنها ، »المنزلتين بين منزلة« نظرية و معتزله پيدايش
 سبب بدان بلكه كنند، بررسى عقالنى ديدى با را مسائل خواستند مى او پيروان و عطا بن
 رأى بودند، داشته كتشر على خالفت قضية در كه رجالى دربارة خواستند، مى كه بود

 سخن باره اين در معتزله سياسى نظريات از بحث هنگام به ما و. كنند صادر صريحى
 .گفت خواهيم
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خود  شدن مسلمان در اينان و درآمدند اسالم كيش به مختلفه عناصر كه گفتيم
 هگهگا اموى واليان و كرد جدا دولت از را دين اميه بنى دولت اگرچه«. نبودند صادق كامال
 سلطة سلطه، ايشان عهد در ولى خاستند، برمى اسالمى تعاليم با مخالفت به شديدا

 آنجا تا برانگيخت، عرب با مخالفت به را گروهى امويان، روش اين و. بود عرب و مسلمانان
 و مجد را عرب كه بود اسالم چه. شدند اسالم زوال خواستار عرب سيادت زوال براى كه

 دسته چند ورزيدند مى دشمنى خالفت دستگاه با دوره ازين كه ىكسان. بود بخشيده نيرو
 ».دين ازين خارج گروهى و مسلمانان خود از گروهى بودند،

 شيعه غالت از رافضيان اى دسته. بودند رافضيان- مثال-خالفت داخلى دشمنان از«
 ال و ثنويت قبيل از مانويان عقايد برخى چون را اسالم از بيگانه و متعدد عناصرى كه بودند
. بود پراكنده بصره و كوفه در وسيعى نحو به آراء اين. بودند كرده وارد دين در را ادريه

 بود،) بودايى يعنى( شمنى كه ازد قبيلة از مردى خانة در عمرو و واصل: گويد اغانى صاحب
 .شد مى دفاع ثنويت از كه بود مجالس اين در و كردند مى شد و آمد

 را معتزله كه بود اجتماعات همين در شركت است، معتقد نيبرگ همچنانكه شايد
 ايشان فعاليت اصلى هدف را اى مبارزه چنين و كرد وادار ثنويان و دهريان عليه مبارزه به

 پاسخ در معتزله و. داشتند اعتقاد حلول به كه بودند متصوفه دين، دشمنان از ديگر .ساخت
 اسالم كه گفتند قومى چون و. كند نمى حلول چيز هيچ در خدا كه كردند اثبات نيز اينان
 خدا ازلى كلمة را عيسى كه مسيحيان مانند هم مسلمانان زيرا است، مسيحيت شبيه
 .است مخلوق قرآن كه گفتند معتزله شمارند، مى مخلوق غير و اللّه كلمة را قرآن دانند مى

- شد مذهبى كه آنجا تا يافت، تحول و آمد وجود به معتزله آراء وضعى چنين در
 مبارزه آنها با كه مختلفى مذاهب و آراء از معتزله. بسيار آراء و فروع با- ديد خواهيم چنانكه

: گويد مى مذكور، ابراهيم دكتر كه طورى به آراء و افكار زيرا. شد متأثر نيز خود كرد مى
 و الف؛مخ يا باشند موافق. دشمن خواه و باشند دوست خواه دارند، را خود تأثير همواره«

 معتزله، رو ازين »گذارند مى تأثير ايشان هاى انديشه و آراء در خود، مخالفان رغم به بسا چه
 ريشة قرآن خلق انديشة گويند مى مثال. نصارى هم و شدند واقع يهود تأثير تحت هم

 .است يافته نشر اسالم عالم در ايشان از برخى وسيلة به كه دارد يهودى
 در معروف علماى از تن چند و بودند، پراكنده اسالمى دبال همة در مسيحيان اما

 ابن به معروف دمشقى يوحناى قديس مانند برخاستند، ايشان ميان از الهيات و فلسفه
 كتاب جدل دربارة كه كسى بهترين لوقا، بن قسطا و او، شاگرد قره بن ثابت و سرجون،

 و خير خدا: كه كردند اقتباس را اءآر اين دمشقى الهيات از معتزله. ديگران و است، نوشته
. نيست مركب نيز. نيست آن انجام به قادر و است دور به شر فعل از و است خيرى هر مصدر

 و مقدس كتاب در كه تشبيهاتى و صورتها و. نيست شود او تعدد موجب كه صفاتى را او
 كنند، چيز مى ىيار او شناخت در را آدميان كه رموزى جز رفته كار به خدا دربارة آن غير



 

١١٧ 
 

 انجام اراده روى از آنچه به جز و است، مخير خود اعمال در و آزاد انسان و. نيستند ديگرى
 .شود نمى مؤاخذه دهد مى

 شدند معتقد و فراگرفتند، قره بن ثابت از را بشر عقل بزرگداشت به اعتقاد معتزله
 او كه است منظور مينه به و است؛ خداوند شناخت به قادر خود عقل نيروى به انسان كه
. نهد فرق كارها بد و نيك ميان تواند مى خود عقل نيروى به آدمى نيز. اند آفريده عاقل را
 براى نقلى دالئل جاى به عقلى برهان اقامة در- را او روش اسالم، دين صحت اثبات در نيز

 شد شانمعروف قاعدة اين وضع به منجر امر همين و. بردند كار به-مسيح دين صحت اثبات
 . »السمع ورود قبل الفكر« كه

 عقلى ادلة به را خود و يافتند، رشد مسيحى الهوت تأثير تحت معتزله طريق بدين
 و دينى از اعم-مختلفه افكار موج مقابل در اسالم دين و خود آراء از و ساختند، مسلح
 .پرداختند نيونا فلسفة تحصيل به قوا تمام با معتزله. پرداختند دفاع به-نژادى و قومى

 رايج محسوس طور به عربى، زبان به كردنش ترجمه روزگار، آن در كه اى فلسفه
 و پرداختند، نظرى مباحث به الهيات در دفاع و استدالل از اندك اندك سپس. بود شده
. شدند كشيده عرض و جوهر و سكون و حركت قبيل از فلسفه موضوعات در بحث به ناچار
 بلكه نپذيرفتند؛ دربست را يونان فلسفة آمدند، بعدها كه اسالم، فالسفة چون معتزله اما

 .شناختند مردود بود دين مخالف را آنچه و كردند، قبول بود موافق دين با كه را هرچه
 .شدند ملقب »اسالم فكران آزاد« به حق به رو ازين
 المىاس فلسفة تاريخ نويسندگان از برخى كه نادرستى عقيدة به است الزم اينجا در

 منطق خود، مخالفان با مجادله براى معتزله: گويند مى اينان. كنيم اشاره اند كرده ابراز
 بحثى روشهاى از بكلى اند، داشته ابراز اى نظريه چنين كه كسانى. برگزيدند را ارسطو

 .بيخبرند اسالم متفكران
 را ذهن كه قانونى« از است عبارت متفكران اين نزد در بحث روش كه است درست

 جدلى روشهاى خود مباحثات در معتزله و متكلمين و »دارد باز خطا از استدالل هنگام
 مقابل نقطة شديدترين عكس به بلكه نبود، ارسطويى تنها نه روشها اين اما داشتند، اى ويژه

 منطق پيروان يعنى( ايشان روش به مسلمانان نظر«: گويد تيميه ابن. بود نيز ارسطو منطق
 فساد همواره فرق ديگر و شيعه و كراميه و معتزله و اشاعره بلكه نشد، وفمعط) ارسطو
 مسلمانان اصول با را ايشان منطق كه كسى نخستين. اند كرده مى بازگو را ارسطو منطق

 عربى به ارسطو كتب كه وقت آن از«: گويد ديگر جاى در و» .بود غزالى حامد ابو آميخت،
 در و است، بوده ايشان نكوهش معرض در همواره اند، ختهشنا را او مسلمانان و شده ترجمه
 علت شايد و» .او پيروان -به نه و اند كرده توجه او به هرگز نه خود شرعى و عقلى موازين

  سبب به مسلمانان«: گويد خلدون ابن كه باشد همان امر اين
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 زا داشت، منافات اسالمى عقايد با كه فلسفى مسائل با ارسطو منطق آميختگى
 ».كردند امتناع آن بردن كار به و اقتباس

 و كردند؛ رها را منطقش كردند، طرد را ارسطو فلسفة چون عقايديان، بنابراين،
 .برد مى كار به اش فلسفه تأييد و اثبات براى او خود كه بود اى وسيله همان ارسطو منطق

 معتزله تعاليم مهمترين
 غالت از كه آنها از فرقه دو. شدند قسيمت فرقه دو و بيست به معتزله: گويد بغدادى

 خياط كه اصل پنج در فرق اين همة اما. محضند قدرى ديگر فرقة بيست و كافر شمارند به
 آنكه مگر نيست معتزلى هيچ كه معنى بدين. شريكند است آورده خود »االنتصار« كتاب در
 :است پذيرفته را اصل پنج اين

 نهى و معروف به امر-  5  المنزلتين بين منزلة- 4  وعيد و وعد-  3  عدل- 2  توحيد-  1 
 .منكر از

 هر كه است اعتقادى نخستين بلكه. است اسالم اساسى عقايد از توحيد: توحيد-الف
 سرسخت مدافعان از نبودند، توحيد عقيدة مبتكر معتزله بنابراين. باشد داشته بايد مسلمان

 حقيقت در بحث به همواره معتزله. فتنديا شهرت »توحيد اهل« به كه جايى تا بودند؛ آن
 ساخت مى مشوب را او كامل تنزيه و خدا مطلقة وحدت كه را آرايى و پرداختند مى توحيد
 معتزله كه شد موجب آنچه شايد«: گويد غرابه حموده دكتر. كردند مى تخطئه سخت

 از كه تأثرى بسب به اينان. بود شيعه اعتقادات برخى برخيزند، توحيد از دفاع به اينچنين
 و محسوس را خدا ثنويت، و تعدد به فارسيان اعتقاد كنار در بودند، يافته ايرانى مذاهب
 عليه شدت به كه واداشت را معتزله تنزيه، و توحيد به اعتقاد همين» . 1دانستند مى مجسم

 .كنند مبارزه شد مى منجر خدا در صفاتى اعتبار به يا تشبيه به كه پندارى هر
 يكتاست خدا كه معتقدند معتزله« گويد مى »االسالميين مقاالت« كتاب رد اشعرى

 نيست، زمان در نيست، عرض و جوهر و شخص نيست، جسم نيست، او همانند چيز هيچ و
 داشته حدوث بر داللت كه مخلوق صفات از صفتى هيچ و كند، نمى حلول مكانى هيچ در

 در را او حواس) . فرزند( مولود نه و است) پدر( والد نه و نيست محدود نيست؛ او در باشد
. نيابند احاطه او به اوهام و نبينند را او چشمها. نيست مخلوق شبيه وجه هيچ به و نيابد
. زندگان و قادران و عالمان چون نه است وحى قادر و عالم اشياء، چون نه ولى است شىء
 آنچه در ايجاد. نباشد او جز ىخداي نيست، او جز قديمى هيچ و است ازلى و قديم او تنها

 .نيافريد اى نمونه روى از را مخلوقات و نداشت دستيارى كرد، ايجاد

                                                            
 شيعه كدام منظورش و گويد، مى كجا از را سخن اين غرابه، آقاى كه نيست معلوم -  ١

 دوازده شيعة كه مترجم و نيست؛ سخنى چنين شيعه عقايد كتب از هيچيك در. است
  .ندارد اعتقادى چنين است، امامى
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 :از است عبارت شود مى دريافته آراء ازين آنچه
 اصطالحات و بودند آگاه داشت رواج زمان آن در كه فلسفى آراء از معتزله-  1 
 .بردند مى كار به خود مقاالت در قدم، و حلول و عرض و جوهر چون را، فلسفه
 باب و كنند، مى رد را مشبهه آراء »نيست او چون چيز هيچ« گويند مى وقتى-  2 
 .گشايند مى ساخته متصف انسانى صفات به را تعالى بارى كه را قرآن آيات گونه آن تأويل

 مسيحى »ثالوث« و مجوس »ثنويت« بر گويند مى مطلقه وحدت از سخن وقتى-  3 
 .ندكش مى بطالن خط

 پسر را عيسى كه-را مسيحيان عقيدة »مولود نه و است والد نه« گويند مى وقتى-  4 
 با مساوى جوهر در و آمد وجود به خدا از دهور همة از قبل گويند مى و دانند مى خدا

 .كنند مى رد- اوست
 را مخلوق و نداشت دستيارى كرد ايجاد آنچه ايجاد در« گويند مى وقتى-  5 
 فالسفة كه-را فلوطين فيض نظرية و افالطونى مثل نظرية »نيافريد بلىق نمونة براساس
 .شمارند مى مردود-كردند اقتباس مسلمان

 صفات، از مقصود. خداست از صفات نفى- معتزله نزد در-توحيد لوازم از: صفات
 قُلْ« چون ايجابى لفظا و سلبى معنا صفات نيز و »شَيء كَمثْله لَيس« چون سلبيه صفات

واَللّ ه ◌ٰه - دعلم چون باشند، ايجابى معنا و لفظا كه است صفاتى مقصود بلكه. نيست »أَح 
 مهم موضوع اين در ايشان رأى تعليل و بيان به كه است شايسته اينجا در. كالم و اراده و

 .بپردازيم
 خدا كتاب در كه را آنچه و باشد، گفته سخن بارى صفات از صراحت به قرآن وقتى

 بارى صفات معتزله پس باشند؟ صفات منكر توانند مى چگونه معتزله كرد، نتوان انكار آمده
 .منكرند ذات بر را آنها بودن زائد ثانيا صفات، بودن قديم اوال ولى كنند، نمى انكار را

 و است، قديم چند به اقرار مانند صفات، بودن ازلى و قديم به اقرار معتزله، نظر در
 مبدأ، ذات كه است اين مستلزم صفات، دانستن ذات بر زائد نيز. است شرك خود اين

 تعين براى عرض، آن است، قائم بدان عرضى كه شيئى زيرا شود، اعراض خصوصيت داراى
 بر زايد صفات، اگر پس. است عرض آن به محتاج نوعى به پس. است ضرورى وى تحقق و

 انقسام و تجسيم و تركيب او رد و بود خواهد اعراض عروض محل تعالى خداى باشند، ذات
 است، آن خود از غير آن اجزاء و است، محتاج خود اجزاء به مركبى چيز هر و شود، حاصل

 .بالذات الوجود واجب نه باشد الوجود ممكن باشد محتاج غيرى به هرچه و
 ما و گفته سخن تفصيل به مذهبشان، اثبات و معتزله طريقة بيان در شهرستانى،

 و وجوه عنوان به كه صورتى در را صفات معتزله: آوريم مى اينجا در را او گفتار خالصة
 كه هستند صفاتى منكر بلكه كنند، نمى انكار شوند ملحوظ ذات يك براى عقلى اعتبارات

 ذواتى و موجوداتى صفات، اگر زيرا. شوند اعتبار ذات به قائم و قديم ازلى، عنوان موجود به
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 اگر. آن غير يا و هستند موصوف ذات عين يا: نيست بيرون لحا دو از باشند، ذات همراه
 كه سنت اهل قول نتيجه، در و. گويند مى معتزله كه است چيزى همان باشند، ذات عين
 بيرون حال دو از باز باشند، ذات غير صفات اگر و. است باطل هستند ذات همراه گويند مى

 قائل آنها حدوث به كسى) اسالم رصد مردم( سلف مذهب در قديم، يا حادثند يا :نيست
 خود، بلكه شريكند، ذات با بودن، قديم در باشند چنين اگر و قديمند، صفات پس نبود،

 اخص، در اشتراك و است قديم ذات شايستة و اخص قدم زيرا بود، خواهند ديگر خدايانى
 .باشد اعم در اشتراك موجب

 ناپخته آغاز در سخن اين«: گويد را صفات معتزله كردن نفى مورد در شهرستانى
 عقال اتفاق كه معنى بدين پرداخت، مى ساده استداللى به خود نظر اثبات در واصل، و بود،
 اثبات هركس: گفت مى واصل. است محال ازلى و قديم خداى دو وجود كه است اين بر

 كتب مطالعة به بعدها واصل اصحاب. است كرده اثبات خدا دو كند قديم صفتى و معنى
 گفتند آنگاه برگرداندند، قادريت و عالميت صفت دو به را صفات همة و پرداختند فالسفه

 يا قديم، ذات براى اعتبارند دو گويد، جبائى چنانكه و هستند ذاتى صفت دو اين كه
 يك به صفت دو اين كه بود معتقد بصرى الحسين ابو و. حالتند دو گويد هاشم ابو چنانكه
 .است فالسفه مذهب عين اين و. ازگرددب عالميت، يعنى صفت،

 به است عالم خدا«: گويد مى او. دارد خاصى مذهب باره اين در عالف الهذيل ابو
 به است حى و اوست، ذات عين كه قدرتى به است قادر و اوست، ذات عين كه علمى
 ذات عين خدا قدرت و علم كه است اين سخن اين معنى» .اوست ذات عين كه حياتى
 اش همه است، علم اش همه خدا«: گويد مى كه ارسطوست قول به نزديك قول اين و اوست
 را ارسطو كتب بغداد در الهذيل ابو گويد، مى اشعرى »است حيات اش همه و است، قدرت
 .است گرفته او از را رأى اين و خوانده

ُ َو َكلََّم «: است آمده قرآن در. خداست صفات از) گفتن سخن( كالم: قرآن خلق َهللاّٰ
 ً  خدا، كالم آيا كه آيد مى پيش بحث اين اكنون) .  163  آية النساء، سورة( »ُموسٰى تَْكلِيما

 .دارد مسيحى ريشة قرآن ازليت به قول كه برآنند علما از برخى. حادث يا است ازلى
. دانند ازلى و اللّه كلمة است اقدس ثالوث از دوم اقنوم كه را اين مسيحيان زيرا

 بيخبران، و شوند مى معتقد خدا كالم ازليت به كه كسانى مبادا كه شدند بيمناك معتزله
 كه شدند معتقد و برخاستند مبارزه به رأى اين با رو ازين. پندارند نصارى فرق از را اسالم
 پس. دارد منافات كنند مى دفاع آن از كه توحيدى با دانستن قديم و ازلى را خدا كالم
 از قرآن: است جمع آن در حدوث صفات همة چه. است حادث خداست كالم كه قرآن
 و شوند مى خوانده كه حروفى و كلمات يافته، تركيب حروف و كلمات و آيات و ها سوره

  . شوند شنيده مى
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 ناسخ قرآن در گذشته ازين. باشد ازلى تواند نمى بنابراين است، انجام و آغاز را قرآن
: كه است گفته آن توصيف در خدا نيز. كند مى نسخ را منسوخ ناسخ، و. هست منسوخ و
 در قديم كه نيست جايز و)  2  آية االنبياء، سورة( »ٰما يَأْتِيِھْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّھْم ُمْحَدثٍ «

 كالم است، مخلوق قرآن بنابراين. گردد متصف حدوث به ازلى يا شود، واقع نسخ معرض
 بدو قائم كالم اين و. كند مى خلق را آن حاجت هنگام به خداوند و است، مخلوق نيز خدا

 شنيده محل آن در و كند مى خلق محلى در را آن. اوست ذات از خارج بلكه نيست،
 .شود مى

 نيز تنزيه امر در ورزيدند مى اصرار توحيد مسئلة در همچنانكه معتزله: رؤيت
 و عمق و طول نيست، عرض نيست، جوهر خدا كه گفتند مى معتزله. بودند سختكوش

 در خدا رؤيت. نيست او درك قدرت را حواس و ندارد، اعضاء و جوارح و اجزاء و ابعاض
 در مكانى در كه آيد الزم باشد، داشته امكان رؤيت اگر چه است، غيرممكن امرى آخرت
 .نيست مكان در و ندارد جاى خدا آنكه با باشد؛ قرارگيرنده جاى در و متحيز بيننده، مقابل

 انعام، سورة( »اٰل تُْدِرُكهُ اأَْلَْبٰصاُر َو ھَُو يُْدِرُك اأَْلَْبٰصارَ «: گويد مى وقتى نيز قرآن
َو ٰقاَل اَلَِّذيَن اٰل يَْرُجوَن لِٰقاَءٰنا لَْو اٰل «: گويد تعالى خداى. است كرده رؤيت نفى)  103  آية

ا َكبِيراً أُْنِزَل َعلَْينَا اَْلَماٰلئَِكةُ أَْو نَرٰى َربَّٰنا، لَقَِد اِ   سوره( »ْستَْكبَُروا فِي أَْنفُِسِھْم َو َعتَْوا ُعتُّوً
 ) . 23  آية الفرقان،

 آيه اين مانند باشد، آخرت در رؤيت جواز موهم كه شود يافت آياتى قرآن در اگر
 تأويل را هاآن بايد)  23  و  22  آية القيامه، سورة( »ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ ٰناِضَرةٌ إِلٰى َربِّٰھا ٰناِظَرةٌ «

 در مثال كرد، مراجعه لغت به واقعى معنى درك براى يا و نپرداخت، ظاهرى معنى به و كرد
 فالسفه، از قبل معتزله كه بينيم مى گونه بدين. رؤيت نه است انتظار معنى به نظر آيه اين
 .شدند قائل باطنى و ظاهر خدا كتاب براى و گشودند را تأويل باب

 سر او از كه اعمالى مطابق انسانى هر كه گردد، مى باز انبد عدل مسئلة: عدل- ب
 غيرمسئول؟ يا است خود اعمال مسئول آدمى آيا پس. گيرد قرار بازخواست مورد زند، مى
 يا دهد، مى سوق اعمالش سوى به را آدمى كه هست) تقديرى( قدرى آيا: ديگر عبارت به

 قديم روزگاران از و دارد، كهن ىا سابقه مسئله اين مخيرند؟ خود كارهاى در آدميان
 هردو از قرآن در مسلمانان آمد، اسالم چون. است داشته معطوف خود به را بشر انديشة
 يعنى بود، اختيار بر دال كه آياتى و داشت جبر بر داللت كه آياتى: يافتند آياتى دست
 .خود اعمال مسئول و است آزاد انسان

 :از عبارتند ودش مى استشمام جبر آنها از كه آياتى
ُ لَٰن « ُ فَھَُو « -)  51  آية التوبه، سورة( »اقُْل لَْن يُِصيبَٰنا إاِلّٰ ٰما َكتََب َهللاّٰ َمْن يَْھِد َهللاّٰ

 اختبار كه آياتى و)  177  آية االعراف، سورة( »اَْلُمْھتَِدي َو َمْن يُْضلِْل فَأُوٰلئَِك ھُُم اَْلٰخاِسُرونَ 
َمْن َعِمَل « ،)  38  آية المدثر، سورة( »ُكلُّ نَْفٍس بِٰما َكَسبَْت َرِھينَةٌ «: رساند مى را و آزادى
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ٍم لِْلَعبِيدِ  ً فَلِنَْفِسِه َو َمْن أَٰساَء فََعلَْيٰھا َو ٰما َربَُّك بِظاَلّٰ قَْد « ،) 46 آية فصلت، سوره( »ٰصالِحا
 »ِه َو َمْن َعِمَي فََعلَْيٰھا َو ٰما أَنَا َعلَْيُكْم بَِحفِيظٍ ٰجاَءُكْم بَٰصائُِر ِمْن َربُِّكْم فََمْن أَْبَصَر فَلِنَْفسِ 

 ،) 29 آية الكهف، سورة( »فََمْن ٰشاَء فَْليُْؤِمْن َو َمْن ٰشاَء فَْليَْكفُرْ « ،)  104  آية االنعام، سورة(
ً إاِلّٰ ُوْسَعٰھا«  آنها نظير ياتىآ در و آيات اين در)  152  آية االنعام، سورة( »اٰل نَُكلُِّف نَْفسا

 .است شده صريح تأكيد انسان حريت به نسبت
 شركت قدر اثبات كه دليل بدين گروهى اما يافت، رواج اسالم در قدرى انديشة

 انديشة و برخاستند مبارزه به آن با زند، مى سر انسان از كه زشتى اعمال در خداست دادن
 .آمد پديد-است قائل اعمالش خلق در انسان قدرت به و كند مى نفى را قدر كه-قدريه

 مصرى، نباتة ابن نظر به كه بودند دمشقى غيالن و جهنى معبد عقيده اين رهبر
 در را عقيده اين و گرويده اسالم به كه- عراق مردم از نصرانى مردى از را عقيده اين غيالن
 و كفر و است خود افعال خالق اى بنده هر«: گويند مى قدريه. كرد اخذ- بود كرده وارد اسالم

 قائل كه) صفوان بن جهم پيروان( جهميه با فرقه اين. بود نخواهد خداوند تقدير به معاصى
 نه و دارد فعل در تأثير نه كه دانند مى جمادى چون را او و هستند بنده قدرت عدم به
 .مخالفند ، »كسب«

 ادآز بنده كه داد مى تعليم چنين معتزله، مؤسس عطا بن واصل استاد بصرى، حسن
 حسن از را عقيده اين نيز معتزله. دارد مطلق اختيار شر و خير از خود افعال در و است،
 راه اين در قدر آن و شدند، قائل افعالش خلق در او تمكّن و بنده آزادى به و گرفتند بصرى
 .شدند معروف »توحيد و عدل اهل« به تا كردند مبارزه

 خدا كه بودند معتقد آنكه يكى: دپذيرفتن مهم سبب دو به را اصل اين معتزله
 اختيار و آزادى روى از را آن بنده كه اعمالى به جز ثواب، و عقاب بنابراين نيست، ستمكار
 كه را شيعه رافضيان عقيدة اين خواستند مى آنكه ديگر. گيرد نمى تعلق باشد داده انجام
 رد است، معصيتى و تىزش هر خواهان او اينكه و خدا، جانب از ظلم وقوع به بودند معتقد
 .نمايند

 - به را عالم خدا: گفتند مى رواقيان زيرا باشند، شده متأثر رواقيان از معتزله شايد
 كه دقيقى نظام در امر اين و نيكوست؛ شود مى صادر او از هرچه و دهد مى سوق خير غايت

 .هويداست دارد سيطره وجود عالم مظاهر جميع بر
 .كنند مى تقسيم اختيارى و اضطرارى فعالا به را آدمى افعال معتزله
 شود؛ مى عارض آدمى بر تب يا سرما هنگام كه لرزشى چون اضطرارى افعال

 و ثواب و نيست، قدرتى آنها ايجاد در را بنده و است خداوند مخلوق افعال اين گويند مى
  .ندارد هم عقابى

 در را بنده اگر .است بنده قدرت به كه نوشتن و رفتن راه چون اختيارى، اعمال
 داشت؛ نخواهد امكان نهى، و امر و تكليف توجيه و فهم نباشد، قدرتى اختيارى اعمال خلق
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 قانونى، و اخالقى پاداشهاى و عواقب كه است مسلم. بود نخواهد معنايى را عقاب و ثواب و
 .باشد داشته مطلقه حريت افعالش در آدمى كه است منطقى وقتى

 عدل كه گفتند معتزله. است معتزله اصول از سوم اصل عيدو و وعد: وعيد و وعد-ج
 را خود وعيد و وعد خدا كه شود مى آن موجب عدل، وجوب همين و. است واجب خدا بر

 فرع وعيد، و وعد بنابراين،. است شده ملتزم و داده وعده خود بارى، ذات چه سازد، عملى
 .مستقل اصلى نه است، عدل به معتزله اعتقاد

 بين المنزلة اعتزال، مذهب اصول از چهارم، اصل: المنزلتين بين ةالمنزل- د
 حسن از را عطا بن واصل كه بود اصل همين گذشت، كه طور همان و. است المنزلتين

 .كرد جدا بصرى
 نباشد، شرك او گناه كه صورتى در شود اى كبيره مرتكب كه مسلمانى: گفت واصل

 ايمان و كفر از مستقل منزلتى و مرتبه را فسق و است؛ فاسق بلكه كافر، نه است مؤمن نه
 .است كافر از برتر و مؤمن از فروتر فاسق پس. دو آن ميان منزلتى شمرد،

 مردم كه پيغمبر احاديث و قرآن آيات از را) توسط- ( گزينى ميانه فكر اين معتزله،
 كه ارسطو از يزن كردند، اقتباس كنند، مى دعوت تفريط و افراط از دورى و روى ميانه به را

 قبح و حسن ميان كه افالطون از و داد، مى قرار تفريط و افراط ميان وسط حد را فضيلت
 مبدأ يك آن از تا دادند، توسعه را فكر اين بعدها معتزله. كردند اخذ بود، درجتى به قائل
 هب باشد ميانه راه گزينش و امور در اعتدال روش همان كه فلسفى روشى و اخالقى و عقلى
 .آوردند وجود

 بر نيز را كبيره. صغيره و كبيره: ديدند نوع دو بر را آن افكندند نظر گناهان به چون
 وقوع به اعتقاد و شرك مانند آورد خلل دين اصول از اصلى به آنچه يكى: يافتند نوع دو

 دين اصول از اصلى به كه گناهانى ديگر. است كافر شود آنها مرتكب هركه كه خدا، از ظلم
 .آورديم ازين پيش كه آن، غير و دروغ شهادت و زنا و نفس قتل چون نياورد، خلل

 آن از و نيست، مؤمن شده دين منهيات از يكى مرتكب كه جهت آن از آنها مرتكب
 .است فاسق بلكه نيست، هم كافر آورده زبان بر شهادت كه جهت

 تكاليف جزء بلكه ت،نيس عقايد اصول از اصل اين: منكر از نهى و معروف به امر-  ه
َو ْلتَُكْن «: جمله از است، چند آياتى معنى اين در قرآن در. فقه در آن بحث جاى و است،

 عمران، آل سورة( »ِمْنُكْم أُمَّةٌ يَْدُعوَن إِلَى اَْلَخْيِر َو يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يَْنھَْوَن َعِن اَْلُمْنَكرِ 
اٰلةَ َو ْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َو اِْنهَ َعِن اَْلُمْنَكرِ  ٰيا بُنَيَّ أَقِمِ « ،)  104  آية  آية لقمان، سورة( »اَلصَّ
17. ( 

 نتيجه در شمردند؛ واجب مؤمنى هر بر را آن و بردند پى موضوع اين به معتزله
 شدت باره اين در خود و. شد دينى واجبات از يكى فاسقان و كافران مقابل در مقاومت
 شده منكرى مرتكب كند مخالفت آنها با هركه كه عقيده اين بر و د؛دادن خرج بسيار به
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 اقبالشان ستارة افول علل از يكى و رسيدند قساوت حد به خود مخالفان برانداختن در است
 .بود امر همين اسالم آسمان از

 معتزله فلسفة
 هريك بر آنها به اعتقاد و داشتند اقرار بدان همه كه معتزله پنجگانة اصول بود اينها

 آمد؛ پديد اختالفاتى فروع در ميانشان، اصول، اين تطبيق هنگام اما. بود واجب ايشان از
 به پس ازين آنچه بلكه. آورد گرد معتزله مكتب نام به مكتبى تحت را آن توان نمى چنانكه
 در آنچه نظير. يافت تحول و تطور و شد تشكيل افراد گرد بر كه بود مكتبهايى آمد وجود
 .آمد پديد رواقى و ابيقورى فيثاغورى، مكتب مورد در نيونا

 به بود رسيده آنها به كه ديگرى تعاليم و يونان فلسفة پرتو در معتزله كه وقتى
 گوناگون راههاى پرداختند، آن تفسير و شرح در توسعه به و خود، اصول در بحث و تعمق
 :از عبارتند هاآن مهمترين كه شدند، منشعب فرقه بيست از بيش به و رفتند

 .آورد پديد) م  849 / ه  235 - م  751 / ه  135 ( عالّف الهذيل ابو را فرقه اين: هذيليه
 )م  876 / ه  231 -م  775 / ه  160 ( نظّام ابراهيم پيروان: نظّاميه

 )م  872 / ه  256 - م  775 / ه  159 ( جاحظ پيروان: جاحظّيه
 )م  917 / ه  303 -م  849 / ه  235 ( جبائى پيروان: جبائيه

 مذهب و عقيده كه فلسفى، آراء از قسمت آن بيان به كه قدر آن كتاب، اين در
 توجه است، ايشان اصول ضرورى نتيجة خود اين و است استوار و مبتنى آن بر معتزله
 مزبور بحث براى و. نداريم توجه جداگانه طور به فرق ازين هريك دربارة بحث به داريم
 فلسفى مذهب كه هستند اسالمى متفكران اولين بحق معتزله زيرا قائليم، فراوان ارزش
 سياست و اخالق و النفس علم و طبيعات و الهيات شامل كه نهادند بنا مستقلى و كامل
 .بود

 معتزله سياسى فلسفة-الف
 به را عطا بن واصل آنچه و داشت، سياسى جنبة آغاز در معتزله پيدايش كه گفتيم

 بغدادى. بود قضيه سياسى هاى جنبه اول، درجة در واداشت، المنزلتين بين زلةمن قول
 در مردم. بود ازارقه فتنة زمان در بصرى حسن خود استاد از واصل جدايى« كه كرده ثابت
 دسته چند به و كرده اختالف شدند مى گناه مرتكب كه مسلمانانى امر در روزگار اين

  كبيره، چه صغيره چه شود، گناهى مرتكب هركس فتندگ مى اى فرقه. بودند شده تقسيم
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 ديد واصل«: كه افزايد مى سپس بغدادى» .بود ازارقه خوارج قول اين و. خداست به مشرك
 جمل اصحاب ساير و عايشه و زبير و طلحه نيز و اصحابش و على دربارة زمان مردم

 اهل كه درحالى« كردند، مى تكفير را على طرفداران خوارج، رو ازين »دارند نظر اختالف
 رأى بودند جسته شركت جمل جنگ در كه گروه دو آن اسالم صحت به جماعت و سنت
 طور به-فرقه دو از يكى گفت و نپذيرفت، را رأى دو ازين يك هيچ واصل اما. دادند مى

 ابن -عمرو.  »است دو آن از كداميك فاسق، فرقة آن نيست معلوم و است فاسق- نامشخص
 گفت مى واصل زيرا نهاد، فراتر ازين را پا) م  762 / ه  145  سال به گذشته در( باب بن عبيد
 كدام، فاسق و است كدام مؤمن نيست معلوم و فاسق، يكى و است مؤمن فرقه دو ازين يكى

 را- طلحه اصحاب از خواه على، اصحاب از خواه-فرقه يك از مرد دو شهادت بنابراين
 مردود باشد طلحه فرقة از يكى و على فرقة از يكى كه را دمر دو شهادت ولى پذيرد مى
 و فاسقند شدند روبرو باهم جمل روز در كه فرقه هردو گفت مى عمرو ولى. شمارد مى

 .پذيرد نمى باشند هم فرقه يك از آنكه ولو را آنها از مرد دو شهادت
 سويد -بن اسحق. خوارجند از عمرو و واصل: كه اند پنداشته برخى كه روست ازين

 :كند مى تأييد را قول اين شعر، اين در نيز، العدوى
  باب ابن و منهم الغزّال من منها لست الخوارج من برئت
 او. پردازيم مى نيبرگ قول ذكر به آن بيان براى و است اين جز حقيقت اما

 :گويد مى
 عثمان لقت مسئلة در واصل ثانيا،. بودند دشمن اميه بنى با معتزله هم و واصل اوال

 حادثه اين قهرمانان ايشان چه بود، على پيروان صالح به اين و نكرد، روشن را خود وضع
 خود پيشوايان مانند را او زيديه، و بود، استوار اى رابطه مدينه علويين با را واصل ثالثا. بودند
 هك گرفتند پيش را روش همان رسيدند، خالفت به عباسيان چون رابعا. داشتند مى گرامى
 .انسان آزادى مورد در يا  1»منزلت« قضية در خواه. بود گرفته پيش واصل

 .كردند جانبدارى معتزله از تمام قرن يك مدت عباسيان همين نيز
 اسالمى جهان سراسر به را خود داعيان واصل كه نيست يادآورى خور در آيا

 و خواندند؛ مى »اللّه اوتاد« را خود اينان و ؟. . كنند مجادله دين دشمنان با تا فرستاد، مى
 و نهان در و بودند، برخاسته دعوت به نيز عباسيان كه بود موقعى در درست فعاليت اين

 كوشيدند؟ مى اموى دولت برانداختن براى آشكار
 سياست با نيز را انسان آزادى مسئلة كه، افزاييم مى هم را نكته اين اينجا در

 مردم به تا كردند مى دفاع آن از و شدند، جبر به لقائ امويان زيرا. است محكم اى رابطه
 است بوده امرى شد، آنها به خالفت انتقال موجب و گذشت، صفين در آنچه كه كنند ثابت

                                                            
  .گذشت شرحش كه المنزلتين، بين المنزلة -  ١



 

١٢٦ 
 

 اميه از بنى مخالفان ولى. نبود دستى آن در را بشر و بود خواسته خدا را آن و محتوم
 خليفة و شد، عقيده اين فداى ىدمشق غيالن معتزله از قبل. كردند مى دفاع اراده آزادى
 .كشت را او هشام، اموى،

 محدثان از عمرو. پيوست معتزله به كه بود مهمى و تازه عنصر عبيد، بن عمرو
 بدو بصره مذهب قدرى محدثان از كثيرى گروه پيوست معتزله به چون و. بود بزرگ

 و على مرو،ع ديديم،. شدند مترادف لفظ دو چون قدرى و معتزلى چنانكه پيوستند،
 حكومت به عباسيان وقتى رو، ازين. دانست مى فاسق را اصحابش و طلحه و او اصحاب
 توفيق اموى دولت برانداختن به هرگز عباس بنى بودند، نمى اگر كه- را شيعه و رسيدند

 گروه دو معتزله، اينجا از. پيوست عباس بنى به عمرو راندند، خود دستگاه از - يافتند نمى
 عباسيان مدد به و كردند عالقه قطع شيعه با كلى به كه بصره، معتزلة يكى: شدند

 از برخى و بغداد معتزلة كه زيديه ديگر. بود عبيد بن عمرو قوم، اين پيشواى برخاستند؛
 .ماندند باقى رو ميانه شيعيان به وابسته همچنان اينان. بودند بصره معتزلة

 گفتند مى بصره معتزلة. كردند ختالفا نيز امامت قضية در بغداد و بصره مكتب دو
 امت كه را على امامت بنابراين باشد، كرده اجماع او بر امت كه است كسى شرعى امام كه
 او بر امت على، شهادت از بعد كه معاويه، امامت به و نداشتند، قبول بود نكرده اجماع او بر

 شرط دو امامت براى بصره، معتزلة از برخى و بغداد معتزلة اما. نهادند گردن كرد اجماع
) ع( زهرا فاطمه ذرية از امام كه است آن-قائلند آن به نيز زيديه كه- اول شرط. شدند قائل
 .باشد كرده اجماع او بر امت آنكه دوم شرط. باشد

 .دارد همراه به را قدرت همواره كه است، اكثريت رأى اينجا در اجماع از مقصود
 كشتنش و او عليه قيام نباشد، او در شرط دو ينا و برخيزد دعوى به كسى اگر پس

 كه است كسى عادل امام و. بود نتواند عادل امام پيشوايى به جز خروج، اين اما. است جايز
 امامى عادل امام ديگر، عبارت به. كند دفاع عدل و توحيد از و باشد خدايى شريعت محافظ
 .باشد داشته اعتزال مذهب كه است

 قدرت اصل بر مبتنى-باشد مناسب موقعيت كه صورتى رد- معتزله فلسفة پس
 سخت عباسى دولت قيام هنگام خود، مخالفان با معتزليان كه بود اصل بنابراين و. است

 .نكردند خوددارى كردن شكنجه و تبعيد و كشتار هرگونه از و جنگيدند

 معتزله طبيعى فلسفة-ب
 مذهبشان اساس كه عدل، و توحيد اصل دو از را خود طبيعى فلسفة مبادى معتزله

 سبقت كائنات بر همواره او وجود« و كرده، خلق را عالم خدا گفتند و. كردند اتخاذ بود،
 وجود به عدم از را جهان كه اوست و »است بوده موجود مخلوقات از قبل خود و داشته،
  .دارند خاصى نظر عدم، دربارة معتزله، ليكن. است آورده
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 معتزله نظر در عالم بنابراين. است عالم مادة مقصودشان دم،ع گويند مى وقتى اينان
 پس. خداست سوى از كه وجود و است، عدم از مأخوذ كه اى ماده: يافته تركيب چيز دو از

 .است آن صورت وجود، و عالم مادة عدم،
 صورت آنكه از قبل آن و ممكن، معدوم: است نوع دو بر معدوم: گويند مى معتزله

 هرگز كه ممكن، غير معدوم ديگر. است حقيقت و عين و ذات يعنى ء،شى يابد، وجود
 .نيست شىء زيرا نيابد تحقق

 داليل عين، و ذات ماهيت، شىء، چون است چيزى عدم، اينكه اثبات در معتزله
 :است جمله آن از. اند آورده بسيار

 آن ديشةان زيرا است، معلوم عدم و. باشد متكى است معلوم كه شىء بر بايد علم-  1 
 .است شىء عدم پس هست، ما ذهن در

 به خدا چون و اوست، علم موضوع آنچه است همچنين و است قديم خدا علم-  2 
 بوده اشياء وجودشان از قبل اشياء اين كه آيد مى الزم داشته، علم وجودشان از قبل اشياء
 .باشند

 آنها بر اى تازه چيز وجود صفت جز بخشيد، وجود را اشياء اين خداوند چون و
 .نيفزود

 لَيس«: است ماده صفات جميع از مجرد خدا كه خود عقيدة از دفاع براى معتزله
هثْلكَم ءاشياء ماهيات بود، كرده خلق را اشياء او اگر زيرا كردند، استفاده نظريه ازين »شَي 
 - همان( است، بخشيده وجود آنها به بلكه نيافريده را اشياء او ولى بود، مى او ماهيت چون
 كائنات نبود تعالى خداى اگر و) دانند مى صورت بخشندة را فعال عقل فالسفه كه طور

 وجود زيور به عالم بود، نمى فعال عقل اگر فالسفه، قول به كه طور همان. (شد نمى موجود
 و ارسطو كه را ازلى ى »هيوال« معتزله مذهب در عدم بنابراين.) شد نمى آراسته فعلى

 غير شىء به همه از بيش گفت، بايد بلكه. آورد مى ياد به بودند، معتقد آن به افالطون
 .دارد شباهت گفت مى انكسيمندروس كه) a ne pov( متعين

 پديد شريكى قدم در خدا براى آيا باشند، قديم هيولى چون معدومات اگر ولى
 تفاوت دليل به را اداير كه خواستند معتزله باشيم؟ شده معتقد قديم دو به ما كه نيامده،
 ولى داد، نجات را آنها موقعيت استدالل اين هم حدودى تا و كنند، رد قديم دو ميان

 .سازد راضى را منطق و عقل كه نيست آنچنان استداللشان

 هستى نظام-الف
 تا كوشيدند بلكه نكردند؛ بسنده شده خلق عدم از عالم كه نظريه بدين تنها معتزله

 حتميت يعنى رواقيان نظرية اينجا در. كنند توجيه است حاكم عالم ينا بر كه را قوانينى
 .پذيرفتند هستند، آنها مطيع موجودات همة كه را ثابتى قوانين و مطلق

  .حكمفرماست آن بر كه است ثابتى قوانين را طبيعى جسم هر معتزله، نظر در پس
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 اين ولى »هاآن ويژة است افعالى و طبايع را اجسام«: گويد مى جاحظ چنانكه
 شامل را انسان افعال نيز. نيست طبيعى جسم او زيرا شود، نمى بارى ذات شامل حتميت

 كه بينيم مى همچنين. دارد برترى اجسام اين طبيعت بر انسان طبيعت زيرا گردد، نمى
 فيلسوف كانت، بعدها كه داشتند ابراز اى نظريه و پرداختند، اراده حريت از دفاع به معتزله
 .نهاد بنيان آن بر را خود اخالقى فلسفة ى،آلمان

 طبيعى اجسام دربارة معتزله آراء ذكر به انسان، دربارة بحث از پيش اينجا، در
 به مقدمات، اين بدون زيرا ناگزيريم، مقدماتى ذكر از بحث در شروع از قبل. پردازيم مى
 قادر كند، مى جدا ابىفار و كندى فلسفى مكتب از را آن آنچه و معتزله، فلسفة درك و فهم

 .بود نخواهيم
 -ابن كه طور همان را ارسطويى قياسهاى اسالم، اصوليين ساير و معتزله كه گفتيم

 است عقايد با مباين كه فلسفى علوم با آن بودن همراه سبب به: گويد مى خلدون
 .نپذيرفتند

 گويند مى پيروانش و ارسطو آنچه برحسب كه-را »حد« خود، تعريفهاى در رو ازين
 .نبردند كار به- فصل و جنس يعنى آن، ماهيت وسيلة به است »شىء تعريف«

 و »محدود« غير از است »محدود« كردن جدا اصوليين، ساير و معتزله نظر در حد
-  اما ، »است صورت و هيولى از مركب جسم«: گويد مى جسم تعريف در ارسطو مثال. بس
 پايين و باال و رو و پشت و چپ و راست كه است چيزى جسم«: گويد مى الهذيل ابو-مثال

 ابو كه درحالى و.  »است عمق و عرض و طول داراى جسم«: گويد مى معمر و» .باشد داشته
 و پشت يكى چپ، ديگرى و راست يكى تاست شش جسم اجزاى حداقل«: گويد مى الهذيل
 ».تاست هشت جسم اجزاى حداقل«: گويد معمر ، »پايين ديگرى و باال يكى و رو، ديگرى

 تركيب مقصود بلكه نيست، صورت و ماهيت معتزله، نظر در تركيب از مقصود پس
 پى اسالمى متفكران نزد در »فرد جوهر« انديشة اصل به اينجا از و. است يتجزا ال اجزاء از

 .بريم مى
 تاريخ مورخان اند، گرفته كجا از را فرد جوهر نظرية معتزله اينكه در: يتجزا ال جزء

 يونانيان، از را نظريه اين معتزله گويند برخى. اند داشته ابراز گوناگونى عقايد اسالم، فةفلس
 دربارة معتزله نظرية: گويد مى بينس. اند گرفته ابيقور و لئوكيپوس و ذيمقراطيس چون
 در را انديشه اين مصدر خواهد مى بينس. دارد فرق گفتند مى يونانيان آنچه با فرد، جوهر
 متكلمين آراء ميان وى، از پيش هورتن، همچون نيز او. كند جستجو هنديان اتمى مذهب

 عدم گفتند مى معتزله چون نيز هنديان مثال. است يافته شباهتهايى هند فرق بعضى آراء و
 نزديكتر هنديان آراء به اند، كرده بيان فرد جوهر براى معتزله كه اوصافى نيز. است شىء
 دربارة متداول نظريات با را خود نما، و نشو هنگام معتزله بنابراين. يونانيان آراء به تا است
 و آراء ذيمقراطيس از برخى و بود هندى اصل از برخى نظريات اين. ديدند روبرو فرد جوهر
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 نيز كامل و مفصل طور به حتى. يابند دست آنها اصلى سرچشمة به نتوانستند ولى ابيقور،
 داراى كه بود پراكنده مطالبى يافتند دست آنچه به. ندنياورد دست به آنها دربارة مĤخذى

 بزرگان. آورند - پديد خاص مذهبى آن، مجموع از توانستند معتزله. بود فكرى گرايش يك
 ال جزء« و »فرد - جوهر« اينكه در ولى داشتند، اختالف باهم جزئيات در تنها معتزله فرقة
 ال جزء وجود كه بود نظّام تنها فرقه، هبرانر ميان از. داشتند كلى اتفاق دارد، وجود »يتجزا
 در را خود انديشة و ساختند، مبنايى فرد جوهر نظرية از معتزله. كرد مى انكار را يتجزا
 .كردند استوار آن بر عالم، به او عالقة و خدا قدرت مورد

 بلكه. نكردند اقامه عقلى براهين يتجزا ال جزء وجود اثبات براى معتزله، پيشوايان
 جوهر نظّام كه وقت آن از ولى. دادند قرار الهى قدرت به عقيده فرع را فرد جوهر به ولق

 عقلى برخى داليل اين. پرداختند دليل اقامة به او، عقايد رد جهت به كرد، انكار را فرد
 بينس قول از ما و آورده حزم ابن كه است دليل پنج آنها جملة از و دينى، برخى و هستند

 .كنيم مى نقل را آنها
 طى را متناهى مسافتى كه كسى باشد، نداشته وجود فرد جوهر اگر: نخست دليل

 پذير قسمت نهايت بى به مسافت اين زيرا باشد، كرده طى را نهايتى بى مسافت بايد كند، مى
 .است

 شده »طفره« به قائل اشكال، اين به پاسخ براى نظام. اند گرفته زنون از را دليل اين
 .است

 دو اين از يكى بايد، ناگزير گيرد، قرار ديگرى جرم پهلوى جرمى هرگاه: ومد دليل
 قرار كنار در جرم قسمت آخرين جزء، آن كه گيرد، قرار كنار در ديگر جرم از جزئى را جرم

 .است گيرنده
 يعنى اسالمى، كالم علم مهم قواعد از يكى بر است مبتنى دليل اين: سوم دليل

 تأليف را جسم اجزاء كه خدا: است اين دليل. است مطلق قادر بارى ذات اينكه به قول
 قابل ديگر آخر جزء آن و نماند باقى آن از تركيبى ديگر كه آنجا تا آن تجزية به آيا كرده،
 .خداست عجز به اعتراف نيست، قادر كه شود گفته اگر نه؟ يا است قادر نباشد، قسمت

 .يتجزا ال جزء به است اقرار است قادر گويند اگر و
 خردل، دانة يك در كرد، تقسيم بتوان نهايت بى تا را جسم هر اگر: چهارم دليل

 .كوه يك در كه هست نهايت بى اجزاء اندازه همان
 جسم اجزاء عدد بايد صورت اين در است، محيط چيزى هر بر خدا علم: پنجم دليل

 .است متناهى اجزاء پس بداند، را
 از مركب را آن معتزله از برخى نهايت. شده تركيب ايتجز ال اجزاء از جسم بنابراين

 فوطى زيرا. است دانسته جزء شش و سى از فوطى و جزء، هشت از برخى و جزء، شش
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 ابو كه را آنچه يعنى جزء، شش از مركب را ركن هر و داند مى ركن شش از مركب را جسم
  .داند ركن فوطى گويد، جزء الهذيل

 اين. هندسى نقطة چون نيست، عرض و طول را جزء كه گويند معتزله از بعضى
 جبائى گفتة كند، مى جلب تأثير اين دربارة را ما نظر آنچه. است فيثاغوريان از متأثر قول

 منضم هم به كه جزء دو زيرا تاست، هشت جسم اجزاى حداقل«: گويد مى كه آنجا است،
 به عمق و شود؛ لحاص ديگر جزء دو انضمام به عرض و دهند، تشكيل را طول شوند،
 حاصل جزء هشت از آنچه پس. گردند منطبق جزء، چهار آن بر كه ديگر، جزء چهار انضمام
 ديديم، فيثاغوريان از بحث در چنانكه و» .عمق و عرض و طول داراى است جسمى شود،
 ال - جزء كه معتقدند معتزله از ديگر دستة اما. اجسام تركيب در است ايشان رأى همان اين

 جوهر - ( واحد جوهر«: گويد مى جبائى چنانكه است، صفاتى و ابعادى داراى خود ،يتجزا
 بو و طعم و رنگ داراى جسم مثل تواند مى نيست، پذير تقسيم كه حال عين در) فرد
 .است رأيى چنين نيز را اسكافى و» .باشد

 حتى كه را جزئى او. است اختالف معتزله ديگر با يتجزا، ال جزء قضية در را، نظّام
 طبيعى اجسام بيان به كه هنگامى رو ازين. كند مى نفى كرد تقسيم را آن نتوان ذهن در
 داراى جسم«: گويد مى جسم تعريف در بلكه گويد، نمى يتجزا ال جزء از سخن پردازد، مى

 شايد. پردازد مى آن خصايص و صفات دربارة بحث به آنگاه »است عمق و عرض و طول
 و-دانند مى غيرمتناهى اجزاء از مركب را مقادير كه-زنون و برمانيدس از مورد، اين در نظّام

 مادة كه كردند تأكيد پرداخته ابيقور و ذيمقراطيس اتمى مذهب از انتقاد به كه- رواقيان از
 .باشد پذيرفته تأثير-است پذير تقسيم نهايت بى تا بالفعل

 با آن رابطة چگونگى و عرض در بحث به را ايشان يتجزا، ال جزء دربارة معتزله بحث
 است صفتى عرض گفتند، و نهادند تميز عرض و جوهر ميان ايشان از برخى. كشانيد جوهر

 خور در نكتة. شوند حاصل اجزاء تركيب و تماس از اعراض گفتند بعضى. جوهر با مالصق
 ،كانت را همان كه دارند اى عقيده برخى عرض، و جوهر فرق در معتزله كه است اين ذكر

 آنچه كنيم، نمى درك را جواهر ما«: گويد معمر مثال. است داشته ابراز نيز آلمانى، فيلسوف
 درست معمر سخن اين» .محسوسند كه اعراضند تنها و اعراضند، آيند مى در ما ادراك به

 ».است پديده گيرد مى قرار ما ادراك تحت آنچه«: گويد مى كه آنجا است، كانت قول شبيه
 داد، سوق حتميت قانون به را آنان جوهر، با آن ارتباط و عرض مورد در معتزله رأى

 از جنسى هر پس. ثابتند خود هم جواهر هستند، ثابت جواهر خصائص كه طور همان زيرا
 به شويم، آگاه خصائص همة به اگر بنابراين. است اعمال از معينى نوع موجد اجسام،
 قوانين اين زيرا ايم، برده پى است حاكم آن بر كه قوانينى به و ايم، شده آگاه جسم طبيعت

 .يتغيرند ال و ثابت
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وجود  به عدم از را اشياء كه الهى، عملى يعنى معتزله نزد در خلق گفتيم،: حركت
 صفاتى همة داراى يافتن، وجود از قبل اشياء كه باشند معتقد اكثرشان اگر پس. آورد مى

 انكار را معدوم بودن متحرك نتيجه، در ،شوند مى متصف بدان وجود از بعد كه هستند
 .كنند مى كسب وجود از را آن اجسام، كه است صفتى حركت كه اند شده قائل و كرده،

 كون: ديگر عبارت به مكانى، به مكانى از است جسم انتقال حركت معنى چون و
- كونس كه درحالى است، زمان دو و مكان دو مستلزم حركت بنابراين، دوم؛ مكان در اول،
 .زمان دو و است مكان يك- متوالى زمان دو در واحد، مكان در درنگ از است عبارت كه

 و نقص نمو، مكانى، حركت فساد، و كون: است نوع شش بر حركت گويد مى ارسطو
 .انتقال و كون: است معتقد حركت نوع دو به الهذيل ابو ولى استحاله؛
 و نيست، دائمى نيز حركت پس نيستند، دائمى اعراض و است عرض حركت چون و

 .شوند مى منتهى سكون به حركات همة
 منتقل وجود به عدم از يعنى. شد ايجاد عالم و) باش-( »كن« گفت خدا: علت

 به نسبت آيد نظر در كه ديگر علت هر و است، كائنات جميع اوالى علت خدا پس. گشت
 .است ثانوى علت اولى، علت آن

 بر مقدم كه علتى«: است دانسته قسم سه بر را آنها نظّام كه است، انواعى را علل
 معلول همراه كه علتى ديگر آن؛ امثال و) موجبه ارادة( كارى انجام ارادة چون است، معلول
 معلول از بعد كه علتى سوم دارد؛ بستگى آن به رفتنم راه كه من پاى حركت چون است،
 سازم مى را سقف اين گويى مى كهاين مثل كنند؛ مى تعبير مقصود و غرض به آن از و است

 ».بود خواهد آن ساختن از پس سقف، ساية در آسودن اين كه بياسايم، آن ساية در تا
 همراه و اند، پذيرفته را آن بيشترين ولى اند، كرده انكار را غائى علت معتزله از برخى

 كه اقالنهع نظام يك به اشياء، طبايع وفق بر است سيرى را طبيعت عالم كه عقيده اين
 پديد را بهترين جز نظام، اين كه اند، شده قائل كند مى اداره اى شايسته نحو به را جهان

 را انسان حريت اصل كه حال عين در نيز، اينجا در معتزله بينيم مى چنانكه. آورد نخواهد
 .اند گراييده رواقيان نظرية به اند، كرده حفظ

 انسان-ب
 اجسام طبيعت و است ديگر او طبيعت لكن. است وجود عالم اجزاء از جزئى انسان

 اتصال را جسد به نفس اتصال معتزله از برخى. است جسد و نفس از مركب او چه. ديگر
 جسد طبيعت مغاير نفس طبيعت كه اين در همه ولى. جوهرى اتصال برخى و دانند عرضى
 نفس قراردهندة ارفش در و زندان و آفت را جسد-افالطون مانند- نظّام. دارند اتفاق است
. است اراده و تعقل نفس عمل» .است نفس قالب و آلت جسد« كه كند مى اضافه و داند مى

 اجسام همة كه است جبرى همان تابع جسد افعال بنابراين،. است جسد آن از كارها ديگر
 را جسم كه هموست و است آزاد خود اعمال در نفس اما خاضعند، آن مقابل در طبيعت
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 نيست، افعال خلق آن، صحيح معنى به آزادى پس. دهد مى سوق سوى آن يا سوى بدين
 .آنهاست رهبرى بلكه

 اين- گويند مى معتزله اكثر چنانكه-باشد عرضى اتصالى جسد به نفس اتصال اگر
 حسى، معرفت مثال. شود نمى متأثر نفس از جسد و جسد از نفس كه نيست معنى بدان
 .گردد مى حاصل جسمى سحوا وسيلة به و جسم طريق از فقط

 جدا جسد سرانجام از را نفس سرانجام جسد، با نفس مغايرت ديگر، سوى از
 و لذت درك به قادر جسد، بدون نفس، اما شود، نمى فانى جسد فناى با نفس زيرا كند، مى
 .نيست الم

 يا خير اعمال جزاى اجساد، با نفسها، تا معتقدند، جسمانى معاد به معتزله رو ازين
 .دريابند اند، داده انجام دنيا در كه را ىشر

 :معرفت-الف
 و است حواس طريق از حسى معرفت. عقلى و حسى: است نوع دو بر معرفت

 حواس و اند پذيرفته را ارسطو رأى احساس، مسئلة در معتزله. عقل طريق از عقلى معرفت
 در را جاحظ تفسير وقتى. كند مى حس آنها وسيلة به نفس كه دانند مى ابزارهايى تنها را

 جاحظ. داريم چشم پيش در را ارسطو هاى نوشته از يكى گويى نگريم، مى احساس مورد
 :گويد مى

 نام يكى كه راهها اين. است ادراك به قادر راهها ازين و ها دريچه ازين نفس«
 اعمال از كه احساس ميان معتزله» .شامه سديگر و باصره ديگرى و گرفته خود به سامعه
 .اند گذاشته فرق است عقلى عملى كه ادراك و است، طبيعى عملى و حس

 چشيده و شده بوييده شىء ادراك كردن، لمس و چشيدن و بوييدن«: گويد نظّام
 غير شده، كرده لمس و شده چشيده و شده بوييده ادراك نيست، شده كرده لمس و شده

 ».است بوييدن و كردن لمس و چشيدن از
 عقل، واسطة به جز آنها، تأثر و شوند؛ مى متأثر تنها ندكن نمى ادراك حواس پس

 .يابد نمى ادراك جنبة
 و توانايى عقل«: گويد عقل تعريف در الهذيل ابو. است عقل طريق از عقلى معرفت

 وظيفة پس. نشود حاصل مجرده كليات ادراك به جز علم، و »است علم اكتساب قدرت
 به عقل وظيفة اما. آنها ميان رابطه شفك و محسوسات، از است معقوالت تجريد عقل

 اعمالش در نيز را انسان بلكه پذيرد؛ نمى پايان علم، اكتساب و كليات ادراك يعنى همينجا،
 .عملى هم و است نظرى هم واحد، آن در عقل، وظيفة پس كند، مى راهنمايى

 كه را افالطون عقيدة ايشان. است مفصل بحثى معرفت اكتساب طريقة در را معتزله
  .اند كرده نفى را غريزى معلومات وجود نيز و است »تذكر« معرفت گويد مى
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 اضطرار به يكى«: نوعند دو بر معرفتها«: است گفته معرفتها تعريف در الهذيل ابو
 تجربى و اكتسابى ديگر. شود مى منجر خدا معرفت به كه دليلى معرفت و خدا معرفت چون
 غريزى اول نوع ولى» .شود مى حاصل قياس يا اس،حو وسيلة به كه معلوماتى چون است

 خدا معرفت براى خود عقل و. يابد مى دست بدان خويش بلوغ مرحلة در عقل، بلكه نيست،
 به آغاز همان از معتزله قدماى«: عسكرى هالل ابو قول به. است بسنده شر و خير معرفت و

 :گويد مى نظام» .كردند مى تصديق قرآنى آيات جنب در را او نيروى و بودند متكى عقل
 پيش است واجب باشد، داشته تفكر نيروى و باشد فرزانه اگر مند، انديشه انسان بر«

 پس» .بپردازد معرفت تحصيل و خداشناسى به خود او برسد، دليلى شرع از اينكه از
 اوليه مراحل در است، مرحله چند را معرفت و است؛ واجب عقال خدا معرفت بنابراين،
 همة و عدل و توحيد انسان« كه است مرحله اين در و عقلى، بعد مراحل در و ستا حسى

 توحيد) شهود( آشكار معرفت به سوم مرحلة در و »شناسد مى را خدايى تكاليف و واجبات
 .نيابند در درونگرايان و تأمل اهل جز را مرحله اين و. رسد مى عدل و

 :اراده- ب
 اختيار و اراده روى از اعمال اگر زيرا. اند كرده دفاع اختيار آزادى از و اراده از معتزله

 را گناهكار كه خداوند عدل نشود، صادر است اراده و معرفت قدرت داراى كه انسانى از
 شر و خير تواند مى عقل كه آنجا از و. داشت نخواهد معنايى دهد مى جزا را ثوابكار و كيفر

 .بود هدخوا نيز اختيار به قادر دهد، تميز هم از را
 افعال اعراض، ديگر. زند نمى سر فعلى اراده، جز انسان، از«: گويند مى معتزله

 به. گذارند مى فرق ، »متولد فعل« و »آزاد ارادى فعل« ميان معتزله،» .اجسامند طبيعى
 قوانين بدين ارادى، فعل اما. شود مى حادث طبيعى قوانين وفق بر اخير، قسم كه معنى اين

 خودش اختيار و خواست به آزاد، انسان فعل« بنابراين. نباشد نيز ضطرارىا و ننهد گردن
 »خداوند ايجاد و خلق به نه شود مى واقع

 :است دليل چند اختيار اثبات براى را معتزله
 خود وجدان در آدمى گويند مى معتزله«: گويد شهرستانى: اختيار به شعور-  1 
 يعنى زند، مى سر او از افعالى كننده، فمنصر علل يا دواعى برحسب كه كند مى احساس

 منكر آنكه و. ايستد مى بايستد كه خواهد چون و افتد، مى راه به كند رفتن ارادة چون مثال
 اراده آنچه ايجاد به قادر خود اگر بنابراين،. است شده ضروريات منكر باشد، حقيقت اين

 كنند، مى عزم ايجاد سبابا و علل وجود پس» .كرد نمى قدرت احساس بود نمى است كرده
 فعل انجام به نفس ميل جز چيزى اراده زيرا است؛ اختيارى فعل اساسى شرط عزم اين و

 .نيست موردنظر
 از كه است چيزى تكليف از مقصود. تكليفند به مقرون وعيد و وعد: تكليف-  2 

آنكه  مگر نيست عملى خود، واقعى معنى به تكليف و. دهد انجام كه شده خواسته آدمى
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 و باشد خدا جانب از چه- تكليف نباشد اختيار اگر و. باشد كار انجام به قادر و مختار مكلف
 .است باطل-عقل جانب از چه

 دليل نيز قرآن از بلكه نيستند، متكى عقل به تنها اختيار اثبات در معتزله: قرآن-  3 
ا ٰشاِكراً إِ « قبيل از ايشان، نظرية مؤيد است آياتى قرآن در زيرا. آورند مى بِيَل إِّمٰ ا ھََدْيٰناهُ اَلسَّ نّٰ

ا َكفُوراً  ً إاِلّٰ ُوْسَعهٰ « ؛)  3  آية االنسان، سورة(   1»َو إِّمٰ  آية االنعام، سورة(  2»ااٰل نَُكلُِّف نَْفسا
 آية الكهف، سورة(  3»َو قُِل اَْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن ٰشاَء فَْليُْؤِمْن َو َمْن ٰشاَء فَْليَْكفُرْ « ؛)  152 

29. ( 
 معتزله اخالقى فلسفة] -ج[

 ذات«: گويد مى كه يابيم، مى عطا بن واصل گفتة در را معتزله اخالقى فلسفة اساس
 كه نيست جايز و. شود داده نسبت بدو ظلم و شر نيست جايز و است عادل و حكيم بارى،

 فرمان كارى به را آنها يا بخواهد؛ است كرده امر آنها به آنچه خالف چيزى خود بندگان از
 و خير چه است خود فعل فاعل بنده پس. كند مجازات را ايشان عمل بدان سپس و دهد
 زده سر او از كه فعلى مقابل در و. معصيت چه و طاعت چه كفر، چه و ايمان چه شر، چه

 و. است ساخته قادر افعال اين همة بر را او كه است تعالى خداى و بيند مى پاداش است
 دادن انجام امكان را او كه درحالى ، »بكن« كه سازد مخاطب را بنده خداوند كه است محال

 حس را فعل دادن انجام بر قدرت خود، وجدان در كه است انسان اين و. نباشد فعل آن
 ».كند مى

 نتيجه عقل از معرفت ديديم، همچنانكه و كند مى ايجاب را اختيار خدا، عدل پس
 عمل كه- طبيعى اخالقى قانون يك معرفت به را آدمى كه است عقل ،بنابراين. شود مى

 معرفت يكى: دارد قرار پايه دو بر اخالقى حيات پس. رساند مى- است آدمى وظايف از بدان
 .آن اجراى عدم يا اجرا بر انسان قدرت ديگر طبيعى، قانون

 تصفم صفات بدان را آنها شريعت كه نيستند شر و خير جهت آن از شر و خير
 مالك بنابراين،. شر ذاتا شر و است خير ذاتا خير كه شرند و خير جهت آن از بلكه ساخته،
 اين شرع، وظيفة و. است افعال همان ذات در بلكه نيست، شرعى قوانين در افعال اخالقى
 عبادات از«: گويند مى معتزله. كند اثبات است كرده درك عقل كه را حقايقى كه است
 علتى سبب به نه است، قبيح ذاتا است قبيح آنچه و است حسن تاذا است حسن آنچه
 آنجا تا »است معصيت ذاتا معصيت و است طاعت ذاتا طاعت نيز. فعل خود ذات از خارج

                                                            
 ناسپاسى يا رود، مى راه بر و دارد مى سپاس او يا حال داديم، نشان انسان به را راه ما« -  ١
  ».گردد مى رو بيراهه و كند مى
  ».كنيم نمى تكليف تواناييش از افزون را كس هيچ ما« -  ٢
 خواھد مى ھركس اكنون آمد، فرود تانپروردگار جانب از حق بگو! پيامبر اى« -  ٣

  ».نگرود خواھد مى ھركس و بگرود
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 را آدمى خدا ولى. سازد مباح قبيحند ذاتا كه را افعالى كه نيست آن حق را شريعت كه
 نهى حسنه از و دهد فرمان معصيت به كه نشايد را او و. كند مى امر تر شايسته به همواره

 وحى«: گويد مى نادر البر دكتر مورد اين در چيست؟ وحى ارزش اخالق زمينة در. كند
 به ولى كند، مى تثبيت دارد وجود ترديدى آنها ارزش در كه را افعال برخى حقيقى ارزش
 ذاتى فعلى هر قىاخال ارزش زيرا كند، نمى اعطا اخالقى ارزش گونه هيچ افعال از يك هيچ

 بدانها عقلى هيچ كه شود، مى احكامى وضع به منجر« كه است اين وحى نتيجة» .اوست
 عقل كه طبيعى شريعت مناقض وحى» .است نيافته راه بدانها اى انديشه هيچ و نرسيده

 هر براى عقلى شريعت و. است آن دهندة توضيح و مكمل بلكه نيست، است يافته راه بدان
 مردم از برخى به تنها وحى اما. شود مى حاصل باشد، شده كامل عقلش پختگى كه انسانى

 پرتو در بايد آمد، مناقض است كرده اثبات را آن عقل آنچه با موردى در چون و رسد؛ مى
 .پرداخت آن تأويل به عقل

 را شريعت كه كسى ولى. است آن مقتضاى به عمل و شريعت معرفت ايمان،
 زمرة در بلكه شود، نمى شمرده كافر است موحد چون نكرد، عمل آن مقتضاى به و شناخت
 در برود دنيا از فسق، حال در كند، توبه آنكه بدون اگر و عذاب مستحق و است فاسقان
 .ماند خواهد مخلّد جهنم آتش

 .اسالم عالم در خرد پيامبران و فكر آزادگان اين معتزله، آراء مهمترين بود اين
 و پراكندگى اين اما بود، گون گونه و منشعب آرايى رديم،ك مشاهده كه طور همان

 اعتزال مذهب از كه است اختالفات همين و. اصول در نه است فروع در تنها گونى - گونه
 آنها عقل پرتو در و كرده بندى دسته را مشكالت كه آورد مى وجود به اى تازه و زنده فلسفة

 .است ساخته آن فرمانبردار نيز را وحى و دين هك داده ارج را عقل آنجا تا و. كند مى حل را
 جهان آسمان از آن افول علت چنانكه بود، معتزله مكتب عظمت سبب امر همين و

 امين احمد و آيد؛ مى شمار به ناشدنى جبران زيانى همواره كه افولى. بود همين نيز اسالم
 :است كرده تعبير آن از طريق بدين

 كه بود جنايتى اين و بود، معتزله مرگ سلمينم مصائب بزرگترين من نظر به«
 ».داشتند روا خود بر خود

 نيز لغوى علوم و قرآن تفسير به بلكه نبود، نظرى مسائل به منحصر معتزله، فعاليت
 و بودند، آن بنيانگذاران مهمترين از معتزله كه اخير، قسم اين در خصوص به شد، كشيده

 توجه نيز حديث و فقه به همچنين. است مشهور بصريان لغوى مكتب به ايشان پيوستگى
  .بودند عميق اثرى داراى مختلف مذاهب آوردن پديد در و داشتند،
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 معتزله زوال
 آنها. گويد مى راست كردند جنايت خود بر معتزله: گويد مى كه وقتى امين احمد

 مذهبشان به كه را كسانى عقيدة و رأى آزادى ولى كنند، مبارزه حريت راه در خواستند مى
 گرويد، آنها به مأمون چون اى خليفه كه ديدند تا. داشتند نمى محترم بودند نگرويده
 به وجه شديدترين به زد مخالفت از دم كه را هركه و شمردند، واجبات از را خود اعتقادات

 دو را اسالمى جامعة كه گشت، دچار خونين باليى به اسالم عالم نتيجه در. كشيدند بند
 گروه دانست؛ مى آن احكام فرمانبردار را دين و داشت ايمان عقل به گروهى. كرد گروه
 و شمرد مى كفر و بدعت را اى تازه پديدة هر و جست، مى تمسك قرآن ظاهر به سخت ديگر
 آنكه تا. آيد وارد ناپذير جبران زيانى اسالم روح و اسالم به نزاع اين اثر بر كه بود آن بيم

 غير به معتقدان رفتة دست از قدرت و رسيد خالفت به- بود تزلهمع دشمن كه- متوكل
 بودند ميدان تاز يكه سالها كه معتزله پس آن از. بازگردانيد ايشان به را قرآن بودن مخلوق

 و گرديد زوال عرضة مداركشان و آتش طعمة كتابهايشان گرفتند؛ قرار نابودى معرض در
 از و برخاست، اشعرى الحسن ابو سو يك از هك آنگاه از ويژه به. گشت پريشان جمعشان

 ايشان بنياد كندن به ديگر دشمنان ديگر، سوى از و درآويخت آنها با جدل و فكر جنبة
 .پرداختند

 كارزار به آنها با و يافتند غلبه حديث اهل اما كردند، مبارزه حديث اهل با معتزله
 مبارزات گيرودار در يافته، سازمان ةفرق يك عنوان به اگرچه معتزله همه، اين با. برخاستند
 هر و ماندند، باقى همچنان اسالم جهان كنار و گوشه در طرفدارانشان ولى گشت، منقرض
 .پرداخت مى اعتزال مبادى تعليم به و كرد مى جمع خود گرد را شاگردانى معلمى چندگاه

 شناخت مراجع معتبرترين از يكى كه-خياط الحسين ابو هجرى، سوم قرن اواخر در
 على بن احمد بكر ابو چهارم، قرن اوائل در و. كرد طلوع- است شمار به اعتزال مذهب

 آن نفوذ كه كرد، تأسيس بغداد در مكتبى) م  932 / ه  320  سال به گذشته در( االخشيدى
 عمر بن محمود القاسم ابو ايشان، متأخر علماى مشاهير از و. بود هويدا چهارم قرن همة در

 عن الكشاف« خود كتاب در كه بود) م  1144 / ه  538 - م  1075 / ه  467 ( زمخشرى
 اين و. گشت قائل قرآن خلق به و كرد، تفسير معتزله شيوة به را قرآن »التنزيل - حقايق
 تفسير در سنت اهل مرجع مهمترين گرفت، را آن جاى بيضاوى تفسير كه آنگاه تا كتاب
 .بود قرآن

 امروز. نيامدند در پاى از يافتند، سيطره اسالم بالد بر نمغوال كه آنگاه تا معتزله
 .كرد جستجو زيديه شيعة فرقة نزد بايد را ايشان آراء اهم

 به كه بود آن از عميقتر اسالم در اعتزال آثار ولى نهادند، زوال به رو معتزله اگرچه
 غلبه ايشان ويژة گرايى عقل بر توانستند وقتى تنها معتزله دشمنان. يابد زوال ايشان زوال
 همراه اسالمى، تفكر زيرا كردند؛ اتخاذ را اصول همان استدالل، و بحث در كه يابند،
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ساخت  اى وسيله گرايش، ازين ولى نكرد، عدول آن از گاه هيچ كه يافت گرايشى معتزله،
 كلمات ظاهر به بدوى تمسك و تقليد ميان كه اى گونه به دين، مبادى ساختن استوار براى
 وسطى راه ساخت، مى »نقل« بر حاكم را عقل مقتضيات كه تفسيرى و تأويل و ن،قرآ

 انديشة با بود، برتافته روى معتزله از اگرچه خود، كه برگزيد مردى را وسط راه اين. برگزيد
 ديرى آورد پديد او كه مذهبى. بود گرديده سيراب آن سرچشمة از و يافته رشد اعتزال
  .بود اشعرى الحسن ابو متفكر اين و گشت جماعت و سنت اهل همة مذهب كه نپاييد
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   سوم فصل
  
 

 كالم علم

 تعريف

 لفظى »لغت« در كالم. يابيم نمى »كالم علم« نام به مستقلى علم قديم، متون در
 نخستين. كند مى داللت معنايى بر- طبعا نه اصطالحا، و وضعا- كه كلمه چند از مركب است
 صفات از يكى عنوان به رفت، كار به اش لغوى صرف معنى غير در) المك( واژه اين كه بار

 .بود- نطق صفت-تعالى بارى
 

 ذكر آن، جز و  7  آية ، »التوبه« سورة و ، 415  آية ، »الفتح« سورة در قرآن، در
 را آن ، »الديانة اصول عن االبانة« كتاب در اشعرى جمله از بسيارى،. است آمده خدا كالم

 .شمردند خدايش صفات از صفتى ديگر، گروه و. گرفتند مكالمه يعنى اهريش،ظ معنى به
 شريعت و عقيده نظرى هاى جنبه همة شامل آغاز، در) فهم معنى به( فقه لفظ

 .شد مى
 شامل كه داشت، قرار علم واژة آن، مقابل در. بود عقل بردن كار به آن، از مقصود و

 .روايت كلمة با بود مرادف و شد، مى حديث و نقرآ يعنى شريعت، و عقيده نقلى هاى جنبه
 ادلة از آمده دست به عملية شرعية احكام به علم« از شد عبارت فقه سپس

 كالم و» .كند مى استنباط تأمل و اجتهاد و رأى با را، احكام كه علمى يعنى تفصيلى،
 ممكنات، حوالا و او، صفات و تعالى، بارى ذات دربارة كند مى بحث كه علمى« از شد عبارت

 ».اسالم قانون برطبق انجام، تا آغاز از
 به كه را كسانى. نصارى الهوت شبيه است علمى امروزينش، معنى به كالم علم

 تلقى جداگانه اى فرقه را متكلمان توان مى. گويند متكلم باشند داشته اشتغال كالم علم
 متكلمان، حيث، ازين. گيرند مى مدد عقل نيروى از عقيده از دفاع و نص فهم براى كه كرد،
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 بر را خود معرفت كه- متصوفه و-جويند مى تمسك سلف عقيدة به تنها كه- حنبليان با
 يونان فلسفة بر را خود كار اساس كه- فالسفه و-نهند مى بنا رياضت و درونى مشاهدة
 كه- ) اسماعيلى-( تعليمى شيعة و- جويند مى آن در را حقيقت همة و شمارند مى مبتنى

 .دارند فرق- شمارند مى معصوم امام تعليم بلكه نقل، نه و عقل نه را معرفت ساسا
 دهم و هجرى چهارم قرن( را خود زمان متكلمين »الفهرست« كتاب در النديم ابن

 .صوفيه و مشبهه زيديه، اماميه، شيعة معتزله،. است كرده منحصر طبقه پنج به) ميالدى
 و شيعه به النديم ابن كه است تمايلى لتع به تقسيم اين كه گويد مى ماكدونالد

 متوفى( ماتريدى از و دهد، مى قرار سوم طبقة در را اشعرى جهت ازين. است داشته معتزله
 .كند نمى ذكرى) م  944 / ه  333  سال به

 است، كرده آن از خلدون ابن كه تعريفى به كالم، علم مؤسس كه نيست ترديدى
 از دفاع متضمن است علمى كالم: گويد مى كالم علم تعريف در خلدون ابن. است اشعرى
 سنت اهل و سلف اعتقادات از كه مبتدعه بر ورد عقلى. داليل وسيلة به ايمانى عقايد

 نام بدين را ايشان توانيم نمى ولى بودند، متكلمين از هم معتزله مسلما» .اند شده منحرف
 بدان نيز. بود نيافته را خود خاص شكل هنوز آنان، ظهور هنگام در كالم، علم چه. بناميم
 كالم، علم از اگر ولى. ورزيدند مى مخالفت امور از بسيارى در سنت اهل با آنان كه سبب
 است، رسيده مسائل اين دربارة كه نصوصى فهم براى دينى عقايد به مربوط مسائل در نظر

 و سرچشمه قرآن نهچگو كه ببينيم و برگرديم اسالم نخستين سالهاى به بايد باشد، منظور
 در كار اين ولى بود؛ واجب قرآن تفسير و فهم مسلمان هر بر و بود اسالمى علوم همة محور
 فلسفة پرتو در نيز و دانستند، مى شده تحريف را آنها مسلمين كه پيشين، انبياء كتب پرتو
 فلسفة نوزه كه- مدينه در ويژه به و حجاز در جنبش اين بار نخستين. نبود پذير امكان يونان
 عجمان را نحو علم كه گويند مى 1  قنواتى و گارده. آمد پديد-بود نيافته راه آن در يونان
 اعجاز و زيبايى بيان جهت -به خطابه علم و. باشند قادر خدا كتاب فهم بر تا آوردند، پديد
 در ذكرش كه مطالبى بيان و آيات برخى توجيه و شرح خاطر به حديث و. آمد پديد قرآن

 بر مبتنى اجتماعى و اخالقى مبادى بناى خاطر به فقه و شد؛ آورى جمع بود نيامده رآنق
 بر برهان اقامة و قرآن از دفاع جهت به كالم علم باالخره و. آمد وجود به قرآن تعاليم
 .يافت تكوين است، آمده آن در آنچه صحت

 :است قرآن نيز آن مرجع كه دارد ديگرى دليل كالم علم ظهور براى خلدون ابن
 آسان آنها معانى درك كه است آياتى يعنى است، محكمات از قرآن آيات از برخى«

 .است
 و نيست، آسان آنها معانى درك كه است آياتى يعنى است، متشابهات برخى و
 كه شد اختالفات اى پاره موجب متشابه، آيات. شود مى اشتباه دچار آنها معناى در خواننده
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 همين و افتاد؛ مى نياز هم عقلى استداللهاى به نقلى داليل بر هعالو توجيه آنها در
 ».گرديد كالم علم تكوين سبب استداللها
 سلسله آن و نشويم، آگاه بوده مؤثر كالم علم تكوين در كه عواملى از تا هرحال، به

 از صحيحى درك نكنيم، بررسى شده آن تكامل موجب كه را تاريخى و سياسى حوادث از
 .داشت نخواهيم كالم علم

 مقر- زيستند مى آن در راشدين خلفاى كه- مدينه اسالم، پيامبر وفات هنگام در
 پايتخت دمشق، به مدينه از ثقل مركز اين كه نپاييد ديرى لكن. شد اسالم مركز و خالفت
 را آن و ساختند عباسيان را بغداد. آمد بغداد به آنجا از و يافت انتقال اميه، بنى خلفاى
 عناصر بغداد در و داشتند نفوذ مسيحى عناصر دمشق در. دادند قرار خويش لتدو مركز
 همة در الطوايف ملوك ظهور و عباسيان انقراض از قبل- هجرى سوم قرن در بغداد. ايرانى

 و نبودند اصلى مركز يك فرمانبردار ديگر كه كوچكى دولتهاى پيدايش و اسالم، امپراطورى
 قرون در جهان فرهنگ و تمدن مهم مراكز از يكى- زدند مى ابترق از دم يكديگر با ناچار به

 .آمد مى شمار به وسطى
 از قرآن، دربارة بحث هنگام به بود، مدينه خالفت مركز كه آنگاه يعنى اول دورة در

 مروى احاديث با خواه- متشابه آيات تفسير و تعليل به و كردند نمى تجاوز آن ظاهرى فهم
 از گرفت، مى صورت هم اجتهادى اگر. پرداختند نمى- اجتهاد ريقط از خواه و خدا رسول از

 زيرا. نبودند برهان و دليل پى در آن، صحت اثبات براى و رفتند نمى فراتر معانى درك
 نيز. كشيد مى زبانه مسلمانان قلوب در پيغمبر زمان به نزديكى علت به هنوز ايمان آتش

 به مجبور مناظرات در تا نداشتند برخوردى بايد، آنچنانكه مسلمان، غير ملل با مسلمين
 .شد حاصل عراق و شام بالد در بعدها برخورد اين و باشند دليل اقامة

 به تكوين مرحلة از دينى امور در نظر-قنواتى و گارده تعبير به- اموى دولت عهد در
 يكى داشت، بسزا اثرى تطور اين در كه عواملى اهم از. رفت مى يافتن نضج مرحلة

 خالفت مركز انتقال ديگر كرديم؛ اشاره بدان فصل اين آغاز در كه بود سياسى الفاتاخت
 آن اصلى ساكنان آميزش موجب مغلوب، ملل ميان در عربى زبان انتشار نيز. دمشق به بود
 ميان در مسيحى و مانوى و مزدكى و يهودى عناصر دخول نتيجه در و فاتح، اعراب با بالد

 آگاه ارسطو منطق از ويژه به يونان، فلسفة از چگونه مسيحيان كه يمديد و. گرديد مسلمانان
 .بودند

 ميانشان و آمدند، وجود به گوناگون فرق سياسى و فكرى فضاى چنين در
. يافت تبلور و تكوين فقهى مذاهب نخست، در چنانكه. داد رخ فكرى برخوردهاى

 انديشة در كه گرديد آن سبب شد، مى عربى به هندى و فارسى و يونانى از كه هايى ترجمه
 حد تا ولى نپذيرفتند، را آنها همة اعراب اگرچه و. شود وارد اى تازه عناصرعربى،  اصيل
 .گرديدند متأثر آن از زيادى
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 خصم اين با تا شد سالحى اسالم، دشمنان دست به چگونه فلسفه، كه ديديم
 و برخاستند، دين از دفاع به اول درجة در چگونه معتزله و. پردازند مبارزه به) اسالم( جديد
 شايد و كردند، استفاده- نظرى براهين از يعنى- سالح همان از خود، دشمنان دالئل رد براى

 .بودند مشرق كليساهاى الهوت علماى- اعتقادى مسائل قلمرو در- دشمنان اين بزرگترين
 را كالم هك دانيم مى كسانى ويژة را نام اين زيرا گفت، متكلم را معتزله توان نمى

 حال و اند، كرده تأليف شيوه اين بر نيز را خود كتب و شمارند مى حديث از دفاع وسيلة
 و خدا شناخت براى«: امر اين در متكلمين، و معتزله اگر و حديثند؛ اهل خصم معتزله آنكه
 تمسك نظر و عقل به كه است واجب مسلمان زن و مرد هر بر او، وجود بر دليل اقامة
 گويند مى معتزله. دارند اختالف باهم وجوب اين سرچشمة دربارة باشند، أىهمر »جويد
 را شريعت متكلمين، اما. است آمده پديد عقل، طبيعت از كه عقلى است امرى وجوب اين
 شرعى واجب اعتقادى، امور در نظر و عقل به تمسك گويند مى و دارند، مى مقدم عقل بر

. يافت نمى قدرت او وجود اثبات و خدا معرفت به لعق داشت، نمى وجود شريعت اگر و است
 مدد شر و خير شناخت به را او كه انسان، ذات در است راهنمايى معتزله نظر در عقل پس
 متكلمين، اما. دهند وفق عقل احكام با كه بهاست و ارزش وقتى را الهى اديان و كند؛ مى

 در را عقل و دادند مى قرار خستن درجة در را) شرعى نقل( نص اول، هاى دوره در مخصوصا
 .دوم درجة

 عقلى مبادى و عقل به جز كه »عقلى برهان« يكى: هست برهان نوع دو اينجا در
 معتزله. است متكى اجماع و حديث و قرآن به كه» )نقلى( سمعى برهان« ديگر. ندارد تكيه
 را آن عقل كه سمعى برهان هر گويند مى و دانند مى ارزش داراى را عقلى برهان تنها

 كه كنند مى تأكيد اشعريان، آنان رأس در و متكلمين، كه درحالى. است مردود نداند استوار
 عقل و. است كرده امر عقل از پيروى به شرع كه است، ارزش جهت آن از را عقلى برهان
 كه آنجا و. آموزد مى شرع وسيلة به كه است چيزهايى در ارزشش بلكه ندارد، ارزشى ذاتا

 نام بدين را سمعى بعدا كه نقلى يا- سمعى برهان به بايد يافت، دست عقلى برهان به نتوان
 .پرداخت- خواندند

 آمده آيه اين در چنانكه. دارند اختالف معتزله با متكلمين نيز، تأويل موضوع در
اَْلِكٰتاِب، َو أَُخُر  ھَُو اَلَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اَْلِكٰتاَب، ِمْنهُ آٰياٌت ُمْحَكٰماٌت ھُنَّ أُمُّ «: است

 ام كه محكمات: هست آيات گونه دو قرآن در)  7  آية عمران، آل سورة( »ُمتَٰشابِٰھاتٌ 
 تأويل به نيازى و است واضح محكمات آيات معناى معتزله، نظر در. متشابهات و الكتابند،

 -معنى بدين است، لغوى گاه تأويل، اين و. است تأويل به محتاج متشابهات اما. آنها نيست
 معنى منتظره بايد)  23  آية قيامت، سورة( »إِلٰى َربِّٰھا ٰناِظَرةٌ «: آيه اين در را »ناظره« كه

 و ترقب نوعى نيز چيزى به كردن نظر چون. است خود پروردگار جود منتظر يعنى كرد،
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 آية اعراف، سورة( »ِكٰتابِ أَ لَْم يُْؤَخْذ َعلَْيِھْم ِميٰثاُق اَلْ «: آيه اين در را ميثاق و. است انتظار
 .اند كرده تأويل خاصى نحو به)  169 

 از اسالف از بسيارى. است آمده پديد بسيار تحوالت كه گفت بايد تأويل مورد در
 مشبهه از حال عين در ولى. گذاشتند مى وا خدا به را متشابه آيات و كردند، مى ابا تأويل
 خدا كه كردند مى اقرار است، آمده خدا كتاب در آنچه برطبق هرچند و گزيدند؛ مى دورى
 عبارات اين حقيقى معانى فهم از ما كه گفتند مى ولى دارد، تخت و پا و دست و چهره

 .عاجزيم
 حقيقت معرفت توان را ما ليكن هستند، حقيقى صفات اينها كه گفتند مى اشعريان

 .يابيم مى ىاشعر كتب در كه است ى »كيف بال« معنى همان اين، و. نيست آنها
 :گفتند مى كه گرفتند، قرار نصارى و فالسفه ايراد مقابل در چون متكلمان اما
 عرش از اشرف كه آدمى جسم در چگونه كند مى حلول كرسى و عرش در خدا اگر«

 قدرت خدا دست از منظور كه گفتند و بازگشتند تأويل به »كند؟ نمى حلول است كرسى و
 در كه است اضطرابى منظور ساق، از برداشتن پرده از و ،او عنايت خدا چشم از و اوست،

 .گيرد فرامى را مردم قيامت روز
 را آن تأويل، مخالفان كه است آيه اين شده، كشمكشها همه اين موجب كه آنچه

اَْلِكٰتاِب،  ھَُو اَلَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اَْلِكٰتاَب ِمْنهُ آٰياٌت ُمْحَكٰماٌت ھُنَّ أُمُّ «: كردند قرائت صورت بدين
ا اَلَِّذيَن فِي قُلُوبِِھْم َزْيٌغ فَيَتَّبُِعوَن ٰما تَٰشابَهَ ِمْنهُ اِْبتِٰغاَء اَْلفِتْ  نَِة َو اِْبتِٰغاَء َو أَُخُر ُمتَٰشابِٰھاٌت، فَأَمَّ

 ُ اِسُخوَن فِي اَْلِعْلِم يَقُ - . تَأِْويلِِه، َو ٰما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ َهللاّٰ ا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّٰنا، َو اَلّرٰ ولُوَن آَمنّٰ
ُر إاِلّٰ أُولُوا اأَْلَْلٰبابِ   از متأخرين و فالسفه و معتزله و)  7  آية عمران، آل سورة( »َو ٰما يَذَّكَّ

 و اللّه اال: خواندند چنين تأويل موافقان از ديگر برخى و الحرمين امام چون اشعريان،
 از( متأخر متكلمين از برخى اگرچه) . ربنا عند من كل به آمنا لونيقو- . العلم فى الراسخون
 در را سينا ابن روش هرگز »نور« تفسير در ولى افتادند، پيش معتزله از تأويل، در) اشعريان
 آن تاريخى معنى به »ميثاق« از و. نپذيرفتند است، فيض معنى به نور، كه او فلسفى توجيه

 شود مى آن موجب امور همين و. كردند پافشارى چشم با داخ رؤيت مسئلة در و. گراييدند
 اشعرى وسيلة به تنها كالم علم بگوييم و نياوريم، متكلمين گونه اين زمرة در را معتزله كه
 - اصول عن االبانة« كتاب و درآمد، خاص موضوع و روش داراى مستقل علمى صورت به

 چون نتوانست اگرچه »االبانه«. شد أليفت علم اين در كه است كتابى اولين اشعرى »الديانة
 را گشود، آينده محققان راه ولى برسد، خود كمال به شد تصنيف بعدها كه الهى كتب ساير

  310  سال به گذشته در( طبرى و باقالنى چون اسالم، عالم فكرى پيشوايان از بسيارى و
 به گذشته در( اسفراينى و) م  1016 / ه  406  سال به گذشته در( فورك ابن و) م  923 / ه

 در( غزالى و) م  1035 / ه  429  سال به گذشته در( بغدادى و) م  1028 / ه  418  سال
 سنوسى و) م  1359 / ه  756  سال به گذشته در( ايجى و) م  1111 / ه  505  سال به گذشته

 .بودند او پيرو ديگران، و) م  1490 / ه  895  سال به گذشته در(
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 اشعريان و اشعرى

 در وى. آموخت علم و گرفت باليدن و شد زاده معتزله پرهياهوى محيط در اشعرى
 پرداخت، دشمنى به و برتافت رخ آنان از سپس ولى بود، معتزله سرسخت مدافعان از آغاز

 به فرقه اين شكست گفت بايد كه آنجا تا ساخت، وارد كشنده ضربات ايشان پيكر بر و
 .يافت تحقق او دست

 آثار و ىزندگ
 حكم تن دو از يكى- اشعرى موسى ابو نوادة اشعرى اسماعيل بن على الحسن ابو

 اوايل در. شد زاده بصره در م  873 / ه  260  سال به- صفين واقعة در معويه و على ميان
 تا و پرداخت تلمذ به- معتزله پيشوايان مشاهير از- جبائى نزد و پيوست، معتزله به جوانى
 فرقه اين يارى در و پرداخت اعتزال اصول از دفاع به خود اشعرى. بود او مالزم سالگى چهل
 .كرد تأليف بسيار كتب

 مسجد به آنگاه. كرد اعتكاف خود خانة در روز پانزده رسيد، سالگى چهل به چون
 شناسد، مى مرا آنكه! مردم اى« كه داد در ندا رسا بانگى با و ايستاد كرسى بر و درآمد بصره
 بن على الحسن ابو من. شناسانم مى او به را خود اينك شناسد نمى آنكه و شناسد مى

 چشم به خدا گفتم مى و بودم معتقد قرآن خلق به ازين پيش. هستم اشعرى اسماعيل
 توبه برداشته دست عقايد ازين اكنون. هستم شر اعمال فاعل خود من و نشود، ديده
 ».برشمارم را ايشان معايب و فضايح خواهم مى و ام برخاسته معتزله با مخالفت به و كنم، مى

 در و است، بسيارى اقوال شد معتزله از اشعرى جدايى موجب چيز چه اينكه در
 در كه بود شكافى اصلى علت شايد. پردازيم آنها همة ذكر به كه نيست آن قصد را ما اينجا

 كه اشعرى و گردد، دين نابودى موجب كه رفت مى آن بيم و بود، آمده پديد اسالمى جامعة
 عقايد فداى يكسر او رسول سنت و خدا دين خواست نمى بود پرهيزگار و مسلمان مردى
 صحيح اسالم كه بود ساخته وادار عقايدى ابراز به را ايشان عقل از پيروى كه شود، معتزله
 نص ظاهر به تنها كه گردد مشبهه و محدثين قربانى خواست نمى نيز. نداشت اقرار بدان

 گونه بدان داد، مى سوق تحجر و جمود به را دين كه آن، حقيقت و روح به نه داشتند جهتو
 .كرد نمى سيراب را دينى احساسات و ساخت نمى راضى را عقل كه

 برگزيند، را اى ميانه راه نص، اصحاب و عقل اصحاب روش ميان خواست اشعرى
 .شدبا آن در مسلمانان اكثريت خشنودى و اسالم نجات كه راهى

 مذهبى چنين راه در بلكه بياورد، معتدل مذهبى كه نكرد اكتفا بدان تنها اشعرى
 تعداد چنانكه كرد، تأليف بسيار كتب آن، نشر و دفاع در و. برخاست مبارزه به نيز

 نود از- است آمده نيست، هم او كتاب آخرين كه »العمد« كتاب در كه آنگونه- تأليفاتش
 اند، داده مى نسبت او به گوناگون مباحث در كتاب صدسي حدود در شاگردانش. بگذشت
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 كتاب در او. نوشت اخبار و شريعت و قرآن تفسير و جدل آداب در كتبى جمله از اشعرى
 دهريان و تناسخ اصحاب بر نيز. كرد رد را ارسطو عقايد »العلويه اآلثار« و »العالم و السماء«
 او كتب مهمترين اما است، نگاشته دهايىر اسالم فرق ساير و خوارج و مشبهه و مجوس و
. ديگران و الهذيل ابو و اسكافى و بلخى و جبائى چون است، ايشان سران و معتزله بر رد در

 .است نوشته رد بوده، معتزلى كه آنگاه خود، اشعرى عقايد بر همچنين
 مذاهب كتاب اين در او. است »االسالميين مقاالت« او تأليفات مشهورترين از

 مهم مراجع از يكى را آن توان مى چنانكه كرده، بررسى خاص امانتى و دقت با را لفمخت
 - مقاالت«. آورد حساب به اسالمى فكر تاريخ در خود نوع در كتاب اولين و عقايد تاريخ

 فرق مذاهب از دقيقى و مفصل شرح اول، قسمت. است قسمت سه در اشعرى »االسالميين
) نساك و بكريه نجاريه، ضراريه، جهميه، مجسمه، معتزله، مرجئه، خوارج، شيعه،( اسالمى

 سوم قسمت در و پرداخته، سنت و حديث اهل عقايد شرح به دوم قسمت در و است
 .است داده قرار بحث مورد را كالمى مختلف مذاهب

 ذكر به كه سنت، اهل عقايد از است توجيهى »الديانة اصول عن االبانة« كتاب
 از منطقى ترتيبى بدون كتاب، آخر تا مقاالت، آنگاه شود، مى آغاز نبلح بن احمد اوصاف

 .اند آمده يكديگر پى
 به گذرانيد معتزله با نبرد و سنت راه در مبارزه در را خود عمر آنكه از پس اشعرى

 .گفت حيات بدرود بغداد در م  935 / ه  324  سال
 يكديگر، مكمل حقيقت در و متناقض ظاهر به تمايل نوع دو اشعرى در: مذهب

 چنانكه كند، مى نزديك سنت اهل مذاهب پيشوايان به را او كه تمايلى يكى: شود مى ديده
 وادار را او كه تمايلى ديگر و. حنبلى بيشتر و مالكى برخى و اند پنداشته شافعى را او برخى
 اى عالقه جةنتي تمايل دو اين و. بماند باقى فقهى مختلف مذاهب از دور همچنان تا كند مى

 كه است معتقد و دارد، آنها نگاهداشتن راضى و فرق و مذاهب همة استمالة به او كه است
 نقل او از عساكر ابن چنانكه است، فروع در هست اختالفى اگر و متفقند، اصول در آنها

 ندارند، اختالفى اصول در برحقند، همه بودند، مصيب و مجتهد همه«: گويد كرده كه
 . »است فروع در اختالفشان

 كه گفتند مى. باشند داشته خاصى مذهب و مكتب خواستند نمى اشعرى شاگردان
 كه را آنچه همة بلكه است؛ نياورده اى تازه چيز اشعرى و واحديم، خداى به معتقد همه ما

 داشته بيان ساده و روشن صورتى به و كرده گرد يكجا بودند، آورده عقيدتش پاك اسالف
 .است

 رخ عقلى براهين و عقل از بود، معتزله شاگردان از آغاز در كه سبب ينبد اشعرى
 از بحث نيز و. شمرد نمى بدعت دينى مسائل در را عقل گرفتن كار به رو ازين. برنتافت
 صحابه كه دليل بدان دانست، نمى بدعت بود، نپرداخته آنها به خدا رسول كه را قضايايى
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 بحث خود خدا رسول كه كردند بحث مسائلى در پيغمبر از بعد نبودند بدعت اهل كه
 رد در را »الكالم علم فى الخوض استحسان« به موسوم خود كتاب اشعرى. بود نكرده

 اقامه عقلى ادلة دين، تأييد براى كه كسانى بر و نبودند نظر اهل كه نوشت جماعتى
 و آورد دالئلى سنت و قرآن از و. گرفتند مى خرده جستند مى توسل كالم به و كردند مى

 و نظر نه و اند كرده رها را عقل جانب نه) سنت و قرآن( مرجع دو اين كه كرد ثابت
 و دين فهم در عقل گرفتن كار به »جاهالن« قول برخالف پس. اند داشته حرام را استدالل

 .است واجب آن تأييد
 قرار قادانت مورد دانستند مى حرام را عقلى نظر كه را كسانى كه همانگونه اشعرى

 رد معتزله، چون پيمودند، مى مبالغه راه عقل به اتكاء در كه هم را كسانى رأى داد، مى
 نفى را خدا صفات و شدند، منحرف راست راه از سبب، بدين ايشان كه كرد ثابت و. كرد مى

 عقل كه كردند وصف مجرد صورتى به آنچنان را خدا و كشيد، تعطيل به كارشان و كردند،
 كه پرداختند تأويل به آنچنان و شدند، قرآن خلق به معتقد و نيست، او تصور يىتوانا را

 يكى كه سنت انكار با و شدند، منكر را خدا رؤيت عقل نام به و ساختند، ديگرگون را معنا
 .گشودند دين دشمنان روى به را در است، دين اصل دو از

 .برگزيد را سومى راه متناقض، جانب دو اين ميان خود، براى اشعرى طريق بدين
 و نظر و. كند عقل فداى را نص آنكه بدون جست، تمسك عقل به نص درك براى و

. آورد شريعت خدمت در وسطى، قرون در نصارى الهوت علماى چون را عقلى استداللهاى
 و زمانى حادث عالم و. است ازلى خدا گوييم مى كه است نظر و عقل همين نيروى - به زيرا
 يا و نشايد، بارى ذات در تركيب و است مركب يا جسم چه نيست، جسم خدا و. است ذاتى
 نام بدان را خود خود،« كه كرد اطالق نامى او بر نتوان صورت، اين در و است، بسيط

  ».باشند نكرده اجماع آن بر مسلمانان و باشد نخوانده نام بدان را او نيز پيغمبرش و نخوانده
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 بسيط نيست، شبيه حادثات از هيچيك به است، باقى است، يمقد خدا: خدا صفات
 .است متصف كالم، و بصر سمع، حيات، اراده، علم، قدرت،: صفات اين به است،

 گويد مى اشعرى. ذاتند عين گفتند مى ولى داشتند، اقرار صفات بدين نيز معتزله
 اين و آورده وجود به خود ذات در را آنها خدا يا باشند، حادث اگر چه. قديمند صفات اين

 محال نيز اين كه كرده ايجاد ديگرى ذات در يا نيست؛ حوادث محل خدا زيرا است، محال
 صفت، زيرا باشند، خود ذات به قائم و حادث صفات اين كه است محال همچنين. است
 زيرا بارى، ذات با نه و مغايرند يكديگر با نه بارى صفات. بود نتواند خود ذات به قائم

 خدا چون و» .شود جدا ديگرى از يكى وجوه، از وجهى به كه است صادق وقتى يريتغ«
 يا ذات از صفت انفصال و شدن جدا تصور بنابراين است، ازلى نيز او صفات و است ازلى

 نيز ديگر صفت از صفتى انفصال تصور چنانكه. نيست ممكن بارى ذات با صفت مغايرت
 .نيست ممكن

 را آن چيز هيچ و است نامتناهى خدا قدرت«: گويد اخد قدرت مورد در اشعرى
 متصف بنده ولى. اوست اختيارى، چه و اضطرارى چه فعلى، هر خالق پس. كند نمى محدود

 در. كند مى خلق آن در خدا كه است حركتى به متصف سنگ، چنانكه است، فعل آن به
- گفتند مى معتزله كهچنان-چيز هيچ و. است شر افعال و خير افعال خالق خدا صورت، اين
 صورت اين در زيرا باشد، خوانده شر را آنها شرع كه است شر چيزهايى بلكه نيست، شر ذاتا
 زيرا اند، آمده پديد او از هردو شر و خير. است ساخته متصف صفت بدين را چيزها آن خدا
 اليق ينهاا و قصور، و عجز از يا است، غفلت و سهو از يا گردد صادر او ارادة بدون اگر شر
 .نيست بارى ذات

 و. اختيارى افعال و اضطرارى افعال: داند مى گونه دو بر را افعال اشعرى: كسب
 قادر او چه شود، مى صادر او از او خود اختيار به ارادى حركات كه داند مى هركس: گويد مى

 و او ذات از خارج است چيزى انسان در قدرت اما ندهد، انجام يا دهد انجام را آنها كه است
 اين گاه آنكه حال و شد، نمى جدا او از هرگز بود انسان ذاتى قدرت اگر زيرا او، بر زائد

 خالق قدرت، اين و. عاجز گاه و است قادر كارى انجام به گاه زيرا. شود مى جدا او از قدرت
 مؤثر دو اجتماع باشد، هردو بنده و خدا مخلوق اختيارى، افعال اگر زيرا نيست، انسان افعال
 .است محال اين و اثر، يك در بود

 اعمالى كيفر به را انسان بارى ذات است ممكن چگونه و چيست؟ تكليف معنى پس
 كند؟ معاقبت است نبوده آنها دهندة انجام كه

 كننده كسب نباشد، كننده خلق اگر انسان قدرت: گويد سؤال اين پاسخ در اشعرى
 كه است سبب بدان بلكه نيست، كلى عجز سبب هب آورد نمى ايمان وقتى كافر زيرا هست،

 آدمى كه است آن نتيجة »كسب« پس. است كرده اعراض ايمان از و پرداخته ايمان ضد به
 عمل ارادة انسان كه هنگامى بنابراين. سازد متوجه پسنديده اعمال جانب به را خود ارادة



 

١٥٠ 
 

 شود؛ مى ثواب مستحق سانان و كند مى خلق او در را عمل آن بر قدرت خداوند كند، خيرى
 آن، بر را او و كند مى خلق او در را عمل آن بر قدرت خداوند كند، شرى عمل ارادة چون و

 در اراده و معتزله، نزد در است خلق جانشين اشعرى نزد در كسب بنابراين. كند مى عقوبت
 بندگان، اختيارى افعال به خدا قدرت تعلق پس«. است دادن كيفر اساسى شرط هردو، نزد

 »است كسب تعلّق -كرده كه اى اراده علت به- بنده قدرت تعلق و است، ايجاد تعلق
 حادث خدا كالم گفتند مى و بودند قرآن خلق به معتقد معتزله كه ديديم: خدا كالم

 .پرداخت خدا كالم و قرآن قدم اثبات به و شناخت مردود را ايشان عقيدة اشعرى اما. است
 كند، اثبات را خدا كالم بودن قديم كه نيست نصى يچه كه پذيرد مى اشعرى

 آيه اين معنى گويد، مى. رساند ثبوت به عقلى دليل با را مطلب اين تا كوشد مى رو ازين
 :چيست

 محققا)  40  آية نحل، سورة( »إِنَّٰما قَْولُٰنا لَِشْيٍء إِٰذا أََرْدٰناهُ أَْن نَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن؟«
 »كن« كلمة خود باشد، مقوله اين داخل نيز، خدا كالم اگر زيرا. است حادث كائنات منظور

 »كن« كلمة به نيازمند يافتن، وجود براى خداست، كالم جملة از كه) شو ايجاد باش،- (
 كلمة هيچ و باشد ازلى خدا كالم بايد پس. نهايت بى تا همچنين و بود، خواهد ديگرى

 .باشد نداشته سبقت آن بر »كن«
 اين به كالم عنوان اطالق. لفظى كالم و نفسى كالم: باشد كالم نوع دو اينجا در اما

 قديم خدا كالم اينكه از منظور و. لفظ اشتراك باب از يا است مجاز سبيل بر يا اخير، نوع
 همين منظور است، قديم قرآن گوييم مى چون و. معنا يعنى است، نفسى كالم همان است،
 .حادثند همه آن، غير و مركب و كاغذ و وفحر و كلمات وگرنه است،

 كه حشويه و بودند، قرآن خلق به معتقد كه معتزله ميان اشعرى نيز اينجا در
 .است برگزيده را اى ميانه راه است، قديم معنا و لفظا قرآن گفتند مى

 و نمود اثبات را آن اشعرى. كردند نفى چشم با را خدا رؤيت معتزله: خدا رؤيت
 مقرون را نظر آيه، اين در كه »ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ ٰناِضَرةٌ إِلٰى َربِّٰھا ٰناِظَرةٌ «: بود آيه ناي او دليل

 -اٰل تُْدِرُكهُ « گويد مى كه آيه اين اما. است چشم با نظر نظرى چنين معنى و آورده، وجه به
 .آخرت در نه دنياست اين در مقصود)  103  آية انعام، سورة( »اأَْلَْبٰصارُ 

 همة كه كند مى استدالل چنين عالم، آفرينش مورد در اشعرى: عالم ينشآفر
 چنانكه نشود، يافته عرض بدون جوهرى هيچ و اند، يافته تكوين اعراض و جواهر از اجسام
 باشد، اى مالزمه عرض و جوهر ميان بايد پس. نيابد امكان جوهر بدون نيز اعراض تصور
 به چون و. را جوهر وجود عرض وجود و اهدخو را عرض وجود جوهر، وجود كه -بدين

 حادث اعراض اگر. است حادث محاله ال متغيرى هر و متغيرند، كه بينيم مى بنگريم اعراض
 ارادة انسان كه هنگامى بنابراين. سازد متوجه پسنديده اعمال جانب به را خود باشند، ارادة

 ثواب مستحق انسان و ندك مى خلق او در را عمل آن بر قدرت خداوند كند، خيرى عمل



 

١٥١ 
 

 او و كند مى خلق او در را عمل آن بر قدرت خداوند كند، شرى عمل ارادة چون و شود؛ مى
 و معتزله، نزد در است خلق جانشين اشعرى نزد در كسب بنابراين. كند مى عقوبت آن، بر را

 ختيارىا افعال به خدا قدرت تعلق پس«. است دادن كيفر اساسى شرط هردو، نزد در اراده
 »است كسب تعلّق - كرده كه اى اراده علت به-بنده قدرت تعلق و است، ايجاد تعلق بندگان،

 حادث خدا كالم گفتند مى و بودند قرآن خلق به معتقد معتزله كه ديديم: خدا كالم
 .پرداخت خدا كالم و قرآن قدم اثبات به و شناخت مردود را ايشان عقيدة اشعرى اما. است

 كند، اثبات را خدا كالم بودن قديم كه نيست نصى هيچ كه ردپذي مى اشعرى
 آيه اين معنى گويد، مى. رساند ثبوت به عقلى دليل با را مطلب اين تا كوشد مى رو ازين

 :چيست
 محققا)  40  آية نحل، سورة( »إِنَّٰما قَْولُٰنا لَِشْيٍء إِٰذا أََرْدٰناهُ أَْن نَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن؟«

 »كن« كلمة خود باشد، مقوله اين داخل نيز، خدا كالم اگر زيرا. است حادث كائنات منظور
 »كن« كلمة به نيازمند يافتن، وجود براى خداست، كالم جملة از كه) شو ايجاد باش،- (

 كلمة هيچ و باشد ازلى خدا كالم بايد پس. نهايت بى تا همچنين و بود، خواهد ديگرى
 .شدبا نداشته سبقت آن بر »كن«

 اين به كالم عنوان اطالق. لفظى كالم و نفسى كالم: باشد كالم نوع دو اينجا در اما
 قديم خدا كالم اينكه از منظور و. لفظ اشتراك باب از يا است مجاز سبيل بر يا اخير، نوع

 همين منظور است، قديم قرآن گوييم مى چون و. معنا يعنى است، نفسى كالم همان است،
 .حادثند همه آن، غير و مركب و كاغذ و حروف و اتكلم وگرنه است،

 كه حشويه و بودند، قرآن خلق به معتقد كه معتزله ميان اشعرى نيز اينجا در
 .است برگزيده را اى ميانه راه است، قديم معنا و لفظا قرآن گفتند مى

 و نمود اثبات را آن اشعرى. كردند نفى چشم با را خدا رؤيت معتزله: خدا رؤيت
 مقرون را نظر آيه، اين در كه »ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ ٰناِضَرةٌ إِلٰى َربِّٰھا ٰناِظَرةٌ «: بود آيه اين او لدلي
 -اٰل تُْدِرُكهُ « گويد مى كه آيه اين اما. است چشم با نظر نظرى چنين معنى و آورده، وجه به

 .رتآخ در نه دنياست اين در مقصود)  103  آية انعام، سورة( »اأَْلَْبٰصارُ 
 همة كه كند مى استدالل چنين عالم، آفرينش مورد در اشعرى: عالم آفرينش

 چنانكه نشود، يافته عرض بدون جوهرى هيچ و اند، يافته تكوين اعراض و جواهر از اجسام
 باشد، اى مالزمه عرض و جوهر ميان بايد پس. نيابد امكان جوهر بدون نيز اعراض تصور
 به چون و. را جوهر وجود عرض وجود و خواهد را ضعر وجود جوهر، وجود كه -بدين

 حادث اعراض اگر. است حادث محاله ال متغيرى هر و متغيرند، كه بينيم مى بنگريم اعراض
 1» .ندارد وجود- اند پنداشته باشند، معتزله

                                                            
  .االشعرى: غرابه حموده دكتر -  ١
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 راه عقل اصحاب و نص اصحاب ميان است، كالم علم مؤسس بحق كه اشعرى پس
 حد و باشد شرع خدمت در كه رود مى عقل پى از صورتى در و است، برگزيده را اى ميانه
 .دارد نگاه را خود

 بدين مختلف مذاهب ميان را اشعرى موقعيت جوينى كرده، نقل عساكر ابن چنانكه
 :است كرده تعيين طريق

  عقل اصحاب رأى
 :صفات-  1 

 .ندا داده حكم تعطيل به و دانسته باطل را صفات معتزله، و رافضيان و جبريان
  اشعرى رأى

 .آدميان صفات چون نه ولى هستند، ازلى و حقيقى صفات
  نقل اصحاب رأى

 .است آدميان صفات چون گفتند و كردند اثبات را صفات مشبهه و حشويه
 :بشر اعمال-  2 

 اين بر را كسب و است قادر خود اعمال خلق به انسان اند گفته معتزله و قدريه
 .سازند مى مبتنى قدرت

 .نيست هيچ كسب جز را انسان و كند، مى خلق انسان در را عالاف خدا
 .منكرند را كسب نيز و اعمال، خلق در را انسان قدرت جبريان

 خدا رؤيت-  3 
 .آنند منكر نجاريه و جهميه و معتزله

 .حد و كيف و حلول بدون ولى شود، مى ديده چشم به خدا
  .ديد خواهد مرئى اشياء ساير چون آخرت در را خدا انسان، گويند مى حشويه

  عقل اصحاب رأى
 :حلول-  4 

 .هست مكانى هر در اتحاد و حلول بدون خدا گويند مى معتزله
  اشعرى رأى
 به نيازى او پس. است آفريده را كرسى و عرش او داشته، وجود مكان از قبل خدا

 .است نداده او طبيعت در تغييرى مكان آفرينش و ندارد مكان
  نقل اصحاب رأى

 كرسى و نشسته كرسى بر كه حالى در است، عرش در حالّ خدا گويند مى حشويه
 .اوست مكان

 تأويل-  5 
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 و است، قدرت) رود كار به خدا مورد در كه هنگامى( »يد« معنى گويند مى معتزله
 معنى و است، مالئكه نزول يا آيات از بعضى نزول ، »نزول« معنى و وجود ، »وجه« معنى

 .تاس تسلط ، »عرش«
 .قدرت و علم و بصر و سمع چون حقيقيند، صفات همه عرش، و نزول و وجه و يد
 .است حقيقى حشويه عقيدة به جلوس و نزول و جسمانيند، اعضاى وجه، و يد
 :قرآن- 6 

 .است حادث و خدا كالم معتزله عقيدة به قرآن
 .حادثند كاغذ و مركب و حروف ولى است، قديم و خدا كالم قرآن

 .است قديم است قرآن در هرچه گويند مى حشويه
 :ايمان-  7 

 .است حادث ايمان گويند مى نجاريه و جهميه و معتزله
 :است نوع دو بر ايمان
 .است حادث انسان، ايمان و است؛ قديم خدا، ايمان

  .است قديم ايمان گويند مى حشويه
  عقل اصحاب رأى
 :عقاب-  8 

 .است مخلد تشآ در كبيره مرتكب گويند مى معتزله و خوارج
  اشعرى رأى

 يا برد، مى بهشت به را او يا خدا و شود، واگذار خدا به باشد مؤمن اگر كبيره مرتكب
 .افكند مى آتش به را او مدتى

  نقل اصحاب رأى
 تا كرد، نتوان حكمى باشد، مسلمان كه اى كبيره مرتكب دربارة گويند مى مرجئه

 .قيامت روز
 :شفاعت-  9 

 .كند شفاعت را كسى نتواند پيغمبر :گويند مى معتزله
 .كند مى شفاعت را گناهكار مؤمن پيامبر دهد، اجازه خدا اگر

 شفاعت خدا اذن بدون را مؤمن غير حتى توانند مى على و پيغمبر گويند مى روافض
 .كنند

 :خالفت-  10 
 قبول را شهادتشان و دانند مى فاسق را عايشه و زبير و طلحه و معاويه معتزله،

 .نيستند فاسق امويان اما كنند، نمى
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 پس كردند اجماع راشدين خلفاى خالفت بر مسلمانان و مصيبند، و مجتهد همه
 .است صحيح خالفتشان

   شمارند مى كافر را اشخاص اين همة رافضيان
 است انتقالى نقطة است؛ تحولى نقطة اسالمى دينى انديشة در اشعرى طريق بدين

 اشعريان عقايد كه نكشيد طولى ولى. تاكنون متأخر علماى و كار محافظه محدثان ميان
 آنجا تا يافتند، بيشترى گرايش عقل به اشعريان يعنى شد، تحوالت و تطورات دستخوش

 - عقايد« بر خود حواشى در الحكيم، عبد و خيالى چنانكه و نهادند، ترجيح نص بر را آن كه
 بايد شمارد، ممتنع را آن عقل كه باشد چيزى از حاكى نص كه مواردى در« گفتند »نسفى

 نقل فرع، زيرا نقل و است اصل عقل«.  »است مقدم نقل بر عقل چه پرداخت، آن تأويل به
 نقل، وسيلة - به عقل ابطال در پس او، قدرت و عالميت اثبات و صانع اثبات بر است موقوف
 . »لنق ابطال هم و است عقل ابطال هم اين و فرع، وسيلة به است اصل ابطال

 مبارزه به-معتزله مانند- آغاز در و نپذيرفتند را اشعرى عقايد سنت، اهل سبب بدين
 پيوستند، سعى دربرانداختنشان و خواندند، بدعت اصحاب از را اشعريان و برخاستند، آن با
 و آمد) م  1092 / ه  485  سال به گذشته در( سلجوقى وزير الملك نظام كه آنگاه تا

 مدرسه دو آن در بايد كه داشت مقرر و كرد، تأسيس را نيشابور و بغداد نظامية هاى مدرسه
 سنت اهل رسمى مذهب اشعرى مذهب پس، ازين. باشد اشعرى مذهب وفق بر تعليمات

  .سنتند اهل همان اشعريان و. شد
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 اشعرى مذهب تطور
 اشعرى هبمذ به باال طبقات از مردانى همواره كه بود شده مقدر چنان گويى

 .سازند استوار ماورائى فلسفة يك اساس بر را آن مبادى و كنند، دفاع آن از و نهند گردن
 بسيار اشعرى الحسن ابو شيخ پيروان«: گويد مى خود »مقدمة« در خلدون ابن

 بكر ابو قاضى. گرفتند پيش را وى روش او، جز و مجاهد ابن چون شاگردانش و شدند،
 مقدماتى و كرد تهذيب را اشعرى عقايد آنگاه. شد قوم آن امام و فت،فراگر ايشان از باقالنى
 اينكه و خأل و فرد جوهر اثبات مانند داد، ترتيب بود آنها نظرات و ادله مبناى كه عقلى
  ».نماند باقى زمان دو در عرض اينكه و نيابد، قيام عرض به عرض

 باقالنى
 سال به بغداد در و شد، تولدم بود، اشعرى استادش زادگاه كه همانجا بصره در

 ديندارى در و حديث به عالم و سنج نكته و تيزهوش مردى. يافت وفات م  1013 / ه  403 
 .بود حميت با سخت

 بازگشت گفتند، مى سخن آن از معتزله كه) اتمى( ذرى مذهب به ديگر، بار باقالنى
 جوهر به تنها طبيعى المع حقايق از و خدا، حد بى قدرت اثبات براى ساخت دليلى آن از و

 مگر نشود، حاصل وجود عالم در جوهر، اين كه گفت ولى كرد، اعتراف يتجزا ال جزء يا فرد
 .آيد پديد جوهر چند اجتماع از مركب، جسم و. گردد افزون آن بر عرضى آنكه

 عارض آنها بر كه اعراضى است همچنين و هستند، ضرورى ال و ممكن خود جواهر
 مخلوق همه و باشند ممكن نيز شوند حاصل عرض و جوهر از كه اجسامى بنابراين. شوند
 .آفريده را اجسام و اعراض همچنانكه است، آفريده را فرد جوهر كه خداست. هستند خدا

 نتوانند آن، يك از بيشتر در جسم، و عرض و جوهر زيرا است، پيوسته خلق اين و
 زوال پوشيده وجود لباس آنچه همة يستدبازا آفرينش از آن، يك خدا، اگر و. شوند موجود

 .پويد عدم ديار راه و يابد
و  شر را خير و است مقابل در مرگ را حيات. است عرضى مقابل در را عرضى هر

 در و واحد، جهت از واحد، جسم يك در كه نشايد را مختلف عرض دو و. برودت را حرارت
 عالقة ال زيرا نباشد، ممتنع واحد وهرج بر متقابل اعراض تعاقب ولى. كنند تالقى واحد، آن

 .دهد مى ارتباط ديگر برخى به را اعراض از برخى ضرورى،
 -گفتند مى معتزله چنانكه- طبيعت در كه گرفت را مهم نتيجة اين آراء ازين باقالنى

 ذاتيند، و نسبى امر دو آنها، بر اعراض تعاقب و ذرات ائتالف زيرا ندارد؛ وجود جبرى قوانين
. شوند حاصل خدا ارادة از بلكه اعراض، طبيعت از نه و شوند حاصل جواهر طبيعت از نه كه

 كند دگرگون است حاكم وجود عالم بر ما نظر در كه را نظامى بخواهد خدا اگر بنابراين
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 پس كند، مى ديگر عرض به بدل را عرضى و دهد مى تغيير را عادت كه طريق بدين. تواند مى
 .نيست عادت خرق جز چيزى معجزه و دهد مى رخ اى معجزه

 گاه تعاقب، اين و است؛ اعراض تعاقب هست آنچه و نيست ميان در سببيت پس
 آنچه و. شود مى دگرگون كند، اراده خدا آنچه برحسب گاه و يابد، مى ادامه سان همان

 .است ممكن هم وقوعش باشد، ممكن ما براى تصورش
 كه را كسانى كه جايى تا شد، اشعريان اصول از يكى سببيت، قانون نفى اينجا از

 و فالسفه مانند- شدند مى قائل فاعلى قدرت اختيارى اسباب براى و بودند بدان معتقد
 به جهت ازين اشعريان كه است اين است ذكر شايستة آنچه. كردند مى تكفير -دهريان
 بدان شانمذهب كه بود عقليى مقدماتى نتيجة نظريه، آن كه شدند قائل فرد جوهر نظرية
 و. شناختند خود عقايد اساس ساختن استوار وسيلة را نظريه اين بلكه داشت، اتكا

 .گيرد مى عيب آنان به رشد ابن كه است سبب بدين

 جوينى
 از بعد باقالنى كه را راهى همان) م  1085 / ه  478 - م  1028 / ه  419 ( جوينى،

 طريق بدين و. افتاد پيش دو نآ از عقل بزرگداشت در و گرفت پيش در پيمود اشعرى
 حجاز به بغداد از و گريخت بغداد به نخست كه آنجا تا برانگيخت، را حديث اهل خشم
 »الحرمين امام« به و پرداخت تدريس به آنجا در و گزيد، اقامت مدينه و مكه در و رفت
 وينىج كرد، تأسيس را نيشابور نظامية مدرسة و يافت وزارت الملك نظام چون. شد ملقب

 .فراخواند آنجا به تدريس جهت را
 كه است كسى اولين او. ورزيد اشتغال نيز فقه اصول به كالم، علم بر عالوه جوينى

 نام به او كتاب در آن، شرح كه كرد، تأسيس اشعرى مذهب براساس فقهى روشى
 اين كند مى تأكيد جوينى كه چيزى نخستين. است آمده »االعتقاد اصول فى -االرشاد«
 عالم تا است نظر به جستن تمسك است، واجب عاقل انسان بر كه چيزى حداقل كه، ستا

 .بشناسد را وجود
 براى او. رساند مى ظن يا و معرفت به را ما كه است استداللى نظر، از مقصود و

 كه را معتزله عقيدة ولى. پردازد مى نقلى و عقلى دالئل اقامة به نظر، وجوب اثبات
 :گويند مى

 كه است شرع اوامر تنها كه است معتقد و كند، مى رد »است واجب قالع نظر«
 كرده اجماع آن بر امت آنچه حكم و. است امت اجماع سبب به نظر، وجوب و. واجب است

 .است شرع حكم باشند،
 يكى: قسمند دو بر صفات كه، كند مى افاضه چنين صفات قضية در الحرمين امام

 علتى سبب به كه »معنوى صفات« ديگر. ذاتند در مقائ علتى بدون كه »نفسى صفات«
 است، باقى است، موجود او: گفت بايد خدا صفات دربارة اما. آيند مى پديد ذات در قائم
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 جوينى) نيست امتداد را او( اخير صفت اين. نيست امتداد را او و نيست او همانند چيز هيچ
 كند داللت بارى ذات داشتن انمك و جسمانيت بر كه را هرچه كه دارد وامى ضرورة را

 .بداند رمز و كند تأويل
 غير پس نشود، حاصل است معلوم ما بر آنچه واسطة به جز خدا صفات معرفت

 چهار كند، مى مرتبط مجهول به را معلوم كه عاليقى و شناخت نتوان مرئى به جز را مرئى
 :است نوع

 انسان بودن عالم شرط حيات: شرط- 2 .است انسان بودن عالم علت علم: علت-  1 
 :عقلى دليل- 4 .باشد علم داراى كه است اين عالم حقيقت: طبيعت يا حقيقت- 3 .است

 وجود از الحرمين امام طريق بدين و. است كننده ابداع وجود بر دال عقال ابداع
 .كند مى استدالل خالق وجود به مخلوق

 - به مربوط قضاياى خواهد مى نقل و عقل استناد به الحرمين امام چگونه كه ديديم
 موقعيت او براى كالم علم در كه است معنى همين و. كند حل را شريعت و عقيده

 و. بود غزالى حامد ابو االسالم حجة استاد او اين، بر عالوه. است آورده وجود به ارجمندى
  .نگاشت خواهيم او دربارة مبسوطى شرح كتاب، اين دوم بخش در اللّه انشاء ما
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 كتابنامه

 .استانبول- ريتر طبع االسالميين، مقاالت: اشعرى.  1 
 .الديانه اصول عن االبانة: - 
  1947 /قاهره-التمهيد: باقالنى.  2 
  1938 /پاريس- االرشاد كتاب: جوينى.  3 
  1953 /قاهره- االشعرى: حموده غرابه،.  4 
   1964 /قاهره- السالما فى الشريعة و العقيدة: گلدتسيهر.  5 
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   چهارم فصل
  
 

 شيعه غالت

 دربارة بحث و گفتيم سخن شيعه، جمله از اسالمى، فرق پيرامون سوم، فصل در
 آنكه يكى: بود اساسى سبب دو رعايت براى اين و. واگذاشتيم فصل اين به را شيعه غالت

 هاى فرقه ظهور به كه است عواملى از يرغ شد، منجر اسالم در شيعه ظهور به كه عواملى
 كردند، مى اسالم به تظاهر اگرچه غالت، آنكه ديگر. انجاميد- مذهب اين درون در- غالت
 گونه هيچ كه داشتند، مخصوص عقايدى و خاص دينى كه دادند تشكيل هايى فرقه ولى

 .نداشت اسالم به ارتباطى
 علوى تشيع به را قرمطيان و ناسماعيليا اصل ، »اسالمى انديشة« مورخان بيشتر

 آوردن وجود به در نخستين عامل از ما نظر در كه را، ديگرى مهم عامل و گردانند، برمى
 آنكه از بيش عامل، اين و. گيرند مى ناديده است، مهمتر آنها مشابه هاى فرقه و فرقه دو اين

 .است دينى و اقتصادى نژادى، عاملى باشد، سياسى عاملى

 اسالم ظهور هنگام صادىاقت وضع-  1 
 بر كه اندازه همان به بزرگ، ديانات كه معتقدند اديان تاريخ علماى امروز

 پا كايتانى. است متكى اقتصادى و اجتماعى اساس به است، مبتنى صرف دينى هاى انديشه
 آن جوهرة ولى بود؛ دينى آن ظاهرى جنبة نبود، دينى جنبش اسالم«: گويد نهاده فراتر

 عوامل كه معتقديم پذيريم، نمى را كايتانى عقيدة اينكه ضمن ما» .بود قتصادىا و سياسى
 .است داشته اسالم توجيه و تكوين در مهمى نقش اقتصادى

 بسيار داليل ما دعوى صدق بر كند، مطالعه را قرآن تعمق و دقت با كه كسى
) .  276  آية بقره، سورة( رباخواران و ربا دربارة است متعددى آيات جمله از. يافت خواهد

 كنند مى پر پيمانه كنند، پيمانه خود براى چون« كه طمعكار فروشان كم براى قرآن در نيز
 سورة( كرده معين حدى »دهند مى كم بكشند را كااليى يا كنند پيمانه مردم براى چون و

يُّھَا اَلَِّذيَن آَمنُوا ٰيا أَ «: داده قرار شرايطى نيز گيرى وام و دهى وام براى و)  3 -  1  آية مطففون،
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ٰكاتٌِب أَْن إِٰذا تَٰدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلٰى أََجٍل ُمَسّمًى فَاْكتُبُوهُ، َو ْليَْكتُْب بَْينَُكْم ٰكاتٌِب بِاْلَعْدِل، َو اٰل يَأَْب 
ُ فَْليَْكتُْب َو ْليُْملِِل اَلَِّذي َعلَْيِه اَْلَحقُّ َو  َ َربَّهُ َو اٰل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئاً يَْكتَُب َكٰما َعلََّمهُ َهللاّٰ ْليَتَِّق َهللاّٰ

بِاْلَعْدِل َو  فَإِْن ٰكاَن اَلَِّذي َعلَْيِه اَْلَحقُّ َسفِيھاً أَْو َضِعيفاً أَْو اٰل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ھَُو فَْليُْملِْل َولِيُّهُ 
ْن تَْرَضْوَن ِمَن اِْستَْشِھُدوا َشِھيَدْيِن ِمْن ِرٰجالُِكْم فَإِْن لَْم يَ  ُكوٰنا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َو اِْمَرأَٰتاِن ِممَّ

ھَٰداءِ   ) . 282  آية بقره، سورة( »اَلشُّ
 قرآن كه اشراف و توانگر طبقة. شدند مى تقسيم طبقه دو به مدينه و مكه ساكنان

 »ِة لَيُْخِرَجنَّ اأَْلََعزُّ ِمْنھَا اأَْلََذلَّ يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعٰنا إِلَى اَْلَمِدينَ «: ناميده اعزّاء و مأل را آنان
 بود، برخاسته آور اسف وضع آن عليه اعتراض فرياد هرسو از و) .  8  آية منافقون، سورة(

 :گويد اعشى چنانكه
 بطونكم مالء المشتى فى تبيتون

 خمائصا يبتن غرثى جاراتكم و
 همة در كه انقالبهايى همة از زد، دست بدان عرب پيامبر كه اجتماعى انقالب

 از توانگران طغيان و ستم و بينوايان حال از او و. بود عميقتر و مهمتر داده، رخ تاريخ اعصار
 ديگران براى قوت، آوردن دست به براى و بود، زيسته فقير و يتيم خود. بود آگاهتر ديگران
أَ لَْم يَِجْدَك «. دكر مى جوع سد صحرايى خاربنان ميوة و بيابان علف از و كرد مى مزدورى

 ) . 8 -  6  آية ضحى، سورة(» يَتِيماً فَآوٰى، َو َوَجَدَك َضاالًّ فَھَدٰى، َو َوَجَدَك ٰعائاِلً فَأَْغنىٰ 
. كرد دفاع بينوايان حقوق از و برخاست جنگ به اشراف و توانگران با اسالم پيغمبر

 فقرا مذاق در »انصاف« و »عدل« و »حق« كلمة اگر بود نخواهد شگفتى ماية بنابراين
 دهند گوش آن سخن به و پردازند آن تأييد به و بگروند نو دين به دسته دسته و آيد خوش

 پيامبر كه جايى تا سازد، ناخشنود را مكه كراتهاى اريستو خود، اين و. بپذيرند جانش به و
)  27  آية هود، سورة( »َن ھُْم أَٰراِذلُٰناَو ٰما نَٰراَك اِتَّبََعَك إاِلَّ اَلَِّذي«: گيرند تمسخر به گونه اين را
. 

 از هجرت به را او كه جايى تا برانگيختند پيغمبر عليه مكه اشراف كه بزرگى جنگ
 اصولى خاطر به بلكه نبود، اجدادشان دين به دلبستگى خاطر به كردند، مجبور خود ديار
 .افكند مى طرخ به را اشراف اقتصادى مصالح عامه، ميان در آن انتشار كه بود

 اسالم دولت اقتصادى وضع-  2 
 در اسالم كه مللى. كند كن ريشه را اجتماع مفاسد همة نتوانست اسالم اصالحات

 و بودند اقتصادى و اجتماعى مشكالت داراى العرب، جزيرة چون نيز شد منتشر آنها ميان
 امور به چنان نخستين خلفاى زيرا شد، تر پيچيده مشكالت اين اسالم فتوحات نتيجة در

. يافتند نمى اقتصادى اصالحات به پرداختن براى كافى فرصت كه بودند سرگرم لشكركشى
 او از بعد خلفاى و عرب امپراطورى مؤسس الخطاب بن عمر كه خراجهايى سنگينى نيز

 و ايرانيان و نبطيان و قبطيان و سريانيان چون مغلوب، ملل دوش بر بيشتر كردند، تعيين



 

١٦١ 
 

- بود درآمد بر ماليات كه- خراج و جزيه بر عالوه اينان چه. فاتحان دوش بر ات بود تركان
 كه شد موجب امر اين. پرداختند مى آزاد هاى پيشه و حرف و صنايع بابت از نيز مالياتى
 انواع پرداخت از نجات خاطر به تنها باشند، داشته اى عقيده اسالم به آنكه بدون بسيارى
 اهل از مصر الخطاب، - بن عمر خالفت در چنانكه آوردند؛ ايمان ماسال به ها جزيه و خراجها

 خالى المال بيت كه بود نزديك على و عثمان ايام در و شد، خالى خراج اصحاب و ذمه
 .بماند

 وخامت به رو اقتصادى اوضاع بهبود، كوتاه دوران يك از پس اموى، دولت ايام در
 بيت براى را بيشترى مال ديگر، سوى از نامويي اسرافكارى و سو يك از جنگها چه نهاد،
 حتى و كشيدند، بطالن خط راشدين خلفاى و پيغمبر سنت بر امويها. طلبيد مى المال

 - اسالم پس ازين. واداشتند خراج و جزيه پرداخت به بودند آورده اسالم كه را كسانى
 فراوان شورشها و انقالبات و يافت عموميت نارضايى و خشم. نهادند تقليل به روى آورندگان

 .گشت
 جزيرة از خارج توانستند، مى مسلمان اعراب آن، موجب به كه آوردند قانونى امويان

 .بود ممنوع عمر و بكر ابو زمان در امر، اين آنكه با شوند؛ زمين صاحب العرب
 سوريه و مصر در اراضى حاصلخيزترين كه بود نگذشته حكم ازين سال پنجاه هنوز

 اين مختلف ساكنان وسيلة به كه افتاد مالكان از اندكى گروه دست در ايران، و عراق و
 .داشتند برمى حاصل آنها از اراضى،

 اينان. گشتند افزون اميه بنى دشمنان شد؛ مردم نارضايى و خشم موجب امور اين
 به بدانها عرب كه عرب غير ملل از گروهى و بودند، شده گرفته بردگى به فقراى گروهى
 قديم دين به همچنان كه بودند مجوسانى گروهى و نگريست مى خوارى و تحقير چشم
 .ورزيدند مى عشق خود

 كه عباسيان. شد ناگوارتر بلكه نيافت بهبود اوضاع تنها نه نيز عباسى عهد در
 رو، ين -از كنند؛ برقرار مساواتى عجم و عرب ميان خواستند مى بودند، ايرانيان بركشيدگان

 نيروى دو ميان ضعيف، طبقة كه شد اين نتيجه و بخشيدند، مرتبت قوم بزرگان و سران به
 .شد خرد اشراف، و خالفت مقتدر

 - به همچنان ولى آورد، دست به فراوان نفوذ عباسى عصر در اگرچه ايرانى عنصر
 در عربى زبان اينك كه خود ملى زبان و بود، بخشيده پايان بدان اسالم كه خود قديم دين

 اى پاره بروز موجب امر اين و. ورزيد مى عالقه بود، گشته آن جايگزين رسمى معامالت
 آخرين تا) م  754 / ه  137 ( سنباد خروج از انقالبات اين. گرديد عباسيان عليه انقالبات
  .داشت ادامه انجاميد خالفت سقوط به كه قيامى
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 انقالبى جنبشهاى-  3 
 بود، مزدك جنبش آنها نخستين و داد، رخ ايران بالد در جنبشها اين مهمترين

 .اسالم از پيش

 مزدكى جنبش-الف
 و ايرانى مورخ بلعمى،. بود آزاديخواهانه و اشتراكى جنبش يك مزدكى، جنبش
 خداى: گفت و بگرفت وزن خواسته از ملك. . . مزدك«: گويد طبرى تاريخ مختصركنندة

 چنين و. ننهاد كمتر را يكى و بيشتر را يكى و نهاد؛ راست عيان را جهان اين جل، و عزّ
 بيشتر خواسته را يكى نبايد و باشد؛ راست زنان و خواسته به يكديگر با جهان همة كه بايد
 ».باشند يكى مال به كه بايد توانگر و درويش و. . . كمتر را يكى و باشد

 خرميان جنبش-ب
. آمد ديدپ م  754 / ه  137  سال در خراسانى، مسلم ابو شهادت از بعد جنبش اين

 از پر كه را جهان تا گردد مى باز او كه پنداشتند مى و شدند مسلم ابو مرگ منكر برخى
 فاطمه دخترش و بودند معتقد او مرگ به برخى و. كند داد و عدل از پر شده، جور و ظلم

 طلب به خراسان در سنباد. گويند »فاطميه« يا »مسلميه« را اينان. خواندند مى امام را
 هاى جنبه از خرميان جنبش. نپاييد روز هفتاد از بيش او قيام ولى برخاست، مسلم واب خون

 به دينى اعتقادات و سياسى هاى جنبه از و است، پيوسته مزدكيان به اجتماعى گرايش
 و رجعت به همه و شدند منقسم متعدد فرق به خرميان: گويد طاهر بن مطّهر. شيعه
 گفتند مى خرميان. يابند مى تغيير اجسام و اسماء اين: گفتند مى ولى بودند، معتقد تناسخ
 .گيرند مى الهام منبع يك از همه ولى است، مختلف تعاليمشان اگرچه رسل، و انبياء همة

 پيامرسانانى و كنند، مى رجوع آنان به اختالف هنگام به كه است امامانى را خرميان
 مبدأ دو به متكى اول درجة در ايشان، عقيدة اما. گردند مى ميانشان در همواره كه دارند
 نماز آنها در كه است مسجدهايى ديههاشان در: گويد مى اسطخرى. است ظلمت و نور
 .نيستند دينى به معتقد باطن در-گويند مى كه طورى به- ولى خوانند، مى قرآن و گزارند مى

 بابكيان جنبش- ج
 مأمون عصر در بلكه مرد،ن خرميان جنبش نيز) رنج( زنگيان انقالب سركوبى از بعد

 در سال بيست مدت خود ياران با بابك. كرد ظهور اى تازه صورت به خرمى بابك وسيلة به
 تارومار هميشه براى را خليفه سپاه بود نزديك كه آنجا تا كرد، ايستادگى خلفا لشكر مقابل
 بشجن اين ظهور. دهد تشكيل اشتراكى جمهورى يك ايران قراداغ كوههاى در و كند،

 .پرداختيم آن - به فصل اين آغاز در كه بود اقتصادى و اجتماعى وضع آن معلول
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 و ايرانى از مختلفى اقوام و نهاد، انتشار به رو سرعت به و شد پيروز بابك جنبش
 - به- عجلى دلف ابو و الثغرى يوسف بن محمد چون عرب، از حتى و ارمنى و رومى و كرد
 گردن را او آيين دسته دسته عامى مردم«: بغدادى گفتة به بنا و پيوستند بدو-بغدادى نقل
 - به بودند، ديلم و آذربايجان در او سپاه جزء كه او پيروان شمارة كه آنجا تا نهادند، مى

 و اصفهان و همدان از جبال مردم از كثيرى جماعت«: گويد طبرى» .رسيد تن هزار سيصد
 ».آمدند در او دين به مهرجان و ماسبذان

 قصد كنند، مى ادعا مخالفش مورخان آنچه برخالف ولى بود، ايرانى و ردشتىز بابك
 پيوسته بدو عرب زعماى از برخى ديديم، چنانكه زيرا نداشت؛ را عرب و اسالم نابودى
 دشمنان از كه بغدادى. كرد نمى سختگيرى مردم دينى عقايد مورد در خود او و بودند،

 علنى اقامة از بودند، او اتباع ميان در كه را انانىمسلم بابك«: گويد است بابكيان سرسخت
 ».كردند مى كمك مساجدشان ساختن در را ايشان بابكيان حتى كرد، نمى منع دينى شعائر

 اصل دو در را آنها كه بود اجتماعى اصالحات خود، قيام در بابك انگيزة اولين
 :است آورده اساسى
 - واگذار و آن، صاحبان از زمين گرفتن طريق از فئوداليسم، به بخشيدن پايان-  1 
 .كشاورزان به رايگان طور به كردن

 .وظايف و حقوق در مرد با او دادن قرار برابر و بردگى از زن كردن آزاد-  2 
 كه روست ازين و. است مزدك جنبش دنبالة بابك جنبش بينيم، مى كه طورى به
 مرگ از بعد مزدك تعليمات راينبناب »بودند مزدك مذهب بر خرمدينان«: گويد مى بغدادى

 پا به داد، رونق و تشكيالت را آن بارديگر كه مردى تا ماند، زنده همچنان بلكه نمرد، او
 نسبت توانگران كه بود ستمى كرد، يارى همه از بيش اقدام اين در را بابك آنچه. خاست

 روزگارشان روز به زرو«: گويد ايشان ديدار از پس يعقوبى چنانكه. كردند مى اعمال فقرا به
 چپاول و غارت جهت دستجاتى و كنند، مى خروج خود سروران بر و شود مى سختتر
 ».دهند مى تشكيل

 در مذهبشان حقيقت چنانكه است، بسيار مغرضانه ادعاهاى بابكيان اطراف در
 تا كوشيدند مى بابكيان كه است اين حقيقت. است مانده مستور اوهام ازين اى پرده

 خود بر خوردند نمى ديگر زاهدان كه را آنچه و گوشت. نگردد آلوده مادى امور هب روحشان
 .بودند ساخته حرام

 شرايع و اديان اختالف وجود با پيامبران همة گفتند مى بابكيان«: گويد شهرستانى
دينى  به متدين هركس و. شود نمى منقطع گاه هيچ وحى و واحدند روح يك داراى خود،
 .است مصيب ايشان نزد باشد، داشته عقاب از بيم و ثواب اميد كه صورتى در باشد،
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 نكرده مذهبشان كردن نابود قصد و برنخاسته كينشان به كه آنگاه تا-رو ازين
 از بابكيان رسانند؛ نمى آزار كسى به و گشايند نمى كسى بدگويى به زبان هرگز -باشند

 ».باشد ميان در كشمكشى و گجن كه هنگام آن مگر كنند مى پرهيز جدا نيز خونريزى
 كمال در سال بيست مدت و شد آغاز م  812 / ه  201  سال تابستان از بابك جنبش

 بساط رفت مى آن بيم كه كرد تهديد را عباسى دولت آنچنان بار چند. بماند پايدار پيروزى
 لسا شد، كشته دار بر و خورد شكست نبردى در بابك سرانجام ولى برچيند، را عباسيان

 .م  837 / ه  223 

 قرمطيان و اسماعيليان- 4 
 ميان نظر اختالف نتيجة شيعه پيدايش. آمد وجود به چگونه شيعه كه ديديم

 يعنى. بود سياسى نظام و خالفت امر معلول بلكه نبود، دينى مسائل اطراف در مسلمانان
 .بود اسالم اول قرون مسلمانان فكرى زمينة مهمترين كه اى مسئله

 و اجتماعى حيات كه اجتماعى بنابراين، است، تمدن و دين اسالم كه يمگفت و
 قرار دين چارچوب در را ديگرش مسائل همة بايد باشد، دين برپاية آن فكرى و سياسى

 خاصى سيماى داراى جهت ازين و داشتند دينى رنگ همه سياسى اختالفات لذا. دهد
 .بودند

 آيد؛ درمى مستقل فرع يك صورت به و شود، مى منشعب اصل يك از كه اى فرقه هر
 هستند، اصل به نزديك برخى ها فرقه اين. شود مى تقسيم ديگرى فرق به خود ناخواه، خواه

 و گيرند، مى پيش در تازه كامال راهى برخى و ندارند، مخالفتى آن با قضايا اصول در و
 .داد نتوان خيصتش پيوندى ميانشان وجه هيچ به كه شوند مى دور خود اصل از آنچنان

 »خوامس« را ايشان كردند، پيدا اختالف سنت اهل با ندرت به آنكه با خوارج مثال
 خارج سنت اهل چهارگانة مذاهب دايرة از كه منشعبينى« يعنى. گفتند) پنجميها(

 ».اند شده
 معتقديم كه داديم قرار خاصى فصل تأليف اين در روى، ازين شيعه، غالت براى

 دادند تشكيل مستقلى دينى و فكرى و سياسى جماعات و گرفتند فاصله اسالم از ايشان
 سياسى سيماى بر دينى سيماى تشيع در. داشت عميق اثرى اسالمى فكر تاريخ در كه

 فكر تاريخ نويسندة كه است، شده خاصى فلسفة ظهور موجب امر همين و دارد غلبه
 فلسفة از بيش را فلسفه آن هست، آن در كه ابتكارى و تازگى خاطر به بايد اسالمى

 .دهد قرار توجه مورد يونانند فلسفة مقلد كه مسلمان ديگر متفكرين
 دهيم، قرار بحث مورد-بسيارند كه-را شيعه غالت فرق همة كه نداريم آن قصد اينجا در

  .پردازيم مى قرمطيان و اسماعيليان ذكر به تنها بلكه
 با فرقه هر و شده تقسيم فرقه چند به ودخ كه است شيعه غالت فرق از يكى اسماعيليان،

) ع( على ساللة شناختن بدون اسماعيليان شناخت. دارد بسيار اختالف گاه ديگر فرقة
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 پيامبر داماد فرزندزادگان و فرزندان نامهاى به همه گوناگون، فرق اين زيرا نشود، ممكن
  .موسومند
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 مهدويت
 سياسى جنبش آغاز در آن و. آمد وجود به پيغمبر وفات از بعد تشيع كه ديديم

 نخستين در جنبش اين) . ع( ابيطالب بن على براى خالفت خواستار و بود محض
 و اجتماعى و سياسى اوضاع ولى. داشت عربى رنگ هجرى، اول قرن نيمة تا اش، مرحله

 شمارة و نهاد، ازدياد به رو عرب غير عناصر نفوذ پس ازين. شد دگرگون زودى به اقتصادى
 جز كه مختلفى جمعيتهاى و. يافت افزونى بودند رنج در خود مادى وضع از كه سانىك

 كه شيعيانى گرد بر اينان. آمد پديد نداشتند اشتراكى وجه خالفت دستگاه عليه طغيان
 شيعيان از غير بنابراين. شدند مجتمع بودند شده واقع خلفا ستم و شكنجه مورد خود
 جايگزين خوبى به قلوبشان در اسالم هنوز پذيرفتند، ار تشيع كه كسانى از برخى عرب،
 .شدند پراكنده اسالمى بالد انحاء در اينان. بود نشده

 مسيحى عناصر. شود حاصل تطورى نيز اعتقاد اصل در كه شد آن به منجر امر اين
 تنافر و. افتاد موالى دست به اعراب دست از سازمان اين ادارة و پيوستند بدان نيز يهودى و

 عليه كه شد محرومانى و ستمديدگان مذهب تشيع و. گرفت را نژادى تنافر جاى طبقاتى
 .كرد ظهور مهدويت انديشة احوال اين در بودند؛ برخاسته حاكمه طبقة قدرت

 و. است كرده هدايت ايمان به را او خداوند كه است كسى معنى به »مهدى« كلمة
 :گويد ثابت بن حسان چنانكه شد، مى اطالق نيز پيغمبر به كه است القابى از

  االرمد بكحل مĤقيها كحلت كأنّما تنام ال عينك بال ما
  تبعد ال الحصى وطى من خير يا ثاويا اصبح »المهدى« على جزعا
 آخر در كه منتظر، امام به منحصرا را آن شيعه ولى گفتند، مهدى نيز را خلفا بعدها

 داد و عدل از پر- باشد شده جور و ظلم از پر آنكه از پس- را جهان و آمد خواهد الزمان
 .كردند اطالق كرد، خواهد

 .دارد طوالنى اى سابقه دهنده، نجات به اعتقاد كه ديديم عمومى مقدمات فصل در
 .بود گرفته قوت تجاوز، و بردگى دوران در ستمديدگان نزد در فكر اين كه دانيم مى
 را ديگرش فرزند حسين. كردند شهيد زهر به را او فرزند حسن. شد كشته على زيرا

 را شكنجه و رنج دردناكترين و سختترين شيعيان اموى، دولت عهد در و. كشتند شمشير با
. نبود امويان از كمتر شيعيان به نسبت ظهورشان آغاز از نيز عباسيان تجاوز و ستم«. ديدند

 نظام اين يوغ از را ستمديدگان كه اى دهنده نجات انتظار و مهدويت انديشة بنابراين
 ) .فلوتن فان( »ماند باقى خود قوت به بخشد خالصى پيشه ستم

 :گويد شيعى شاعر خزاعى، دعبل
  الخزر و الروم بأرض الغزاة فعل منهبة و تحريق و اسر و قتل

  عذر من العباس لبنى ارى ال و قتلوا ان معذورين امية ارى
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 در و است نوشته نيشابور شيعيان به خوارزمى بكر ابو كه اى نامه مطلب، اثبات براى
 است، صادق شاهد است، آمده »بيت اهل« به نسبت عباس بنى و اميه بنى ستم ذكر آن

 ديگر دنياى براى را ما و نخواسته ما براى را دنيا خداوند كه هستيم مردمى ما«: گويد
 به دگانزن. در دربه گروهى و شدند شهيد گروهى: شديم گروه دو ما. است كرده ذخيره
 ».برند مى رشك مردگان بر است، آمده سرشان بر آنچه سبب

 سبا ابن كه هنگام آن گردد، برمى على عصر به مهدويت، انديشة اند گفته برخى
 ولى،» .است كرده حلول الهى جزئى على در«: كه گفت بود گرويده اسالم به كه يهوديى
 سال( كوفه در است مختار قيام آغاز م،خوري برمى دقيقش معنى به كلمه اين به كه بار اولين

 روزگار اين در و. است منتظر مهدى حنفيه، بن محمد كه بود مدعى مختار) م  685 / ه  66 
 انديشة ولى يافتند، وفات دو هر حنفيه، بن محمد و مختار. بود فتن و آشوبها مهد كوفه

 بودند معتقد مهدويت هب كه كسانى. يافت نشر سريع طور به و ماند زنده همچنان مهدويت
 و غيبت فكر كه بود اينجا از و گردد؛ مى باز روزگارى و است نمرده مهدى كه گفتند مى

 .يافت نضج معتقدند بدان شيعه فرق اكثر كه رجعت
 است، فاصله اسماعيليه ظهور و مختار شورش ميان كه سالى پنج و هفتاد خالل در

 فرزندان حسين و حسن براى را خالفت كه نفاطميو يكى: است آمده پديد بزرگ تمايل دو
 حنفيه بن محمد حق را خالفت كه حنفيه ديگر و كردند مى طلب على زوجة و فاطمه
 .دانستند مى-فاطمه از پس- على ديگر همسر فرزند

 تفويض- 5 
 .بود تفويض به عقيده آن و پيوست ظهور به نيز ديگرى انديشة شيعيان ميان در

 خود حق از ديگرى خاطر به تواند مى حقى، صاحب كه تاس اين تفويض از مقصود
 .درگذرد
 عباسى اللّه عبد ابو به امامت در را خود حق حنفيه، بن محمد بن هاشم ابو چون و
 فرق از فرقه يك تنها آنكه با و. شمردند حنفى علويان وارث را خود عباسيان كرد، تفويض
 در علويان حق كه گفتند مى اسيانعب بود، گذشته خود حق از عباسيان سود -به شيعه

 .است شده واگذار آنها به تفويض، وسيلة به امامت،
 و) حسنى سادات( حسنيان دستة دو به عباسى، دولت تأسيس هنگام فاطميون

 الحسن بن اللّه عبد بن محمد حسنيان، پيشواى. بودند منقسم) حسينى سادات( حسينيان
. كرد ايجاد بزرگى خطر عباسيان دولت براى او. بود زكيه، نفس به معروف ،)  145 -  100 (

 - به او ياران بيشتر پس ازين. بكشت ابراهيم برادرش با را او و جنگيد او با منصور جعفر ابو
 .شدند معروف زيديه به و پيوستند على بن زيد به جمعى گروه ازين. پيوستند حسينيان

 اخير گروه اين. يافتند شهرت يهباقر به و كردند پيروى الباقر محمد از ديگر دستة
 .شدند مشهور »جعفرى شيعة« به و آمدند گرد الصادق محمد بن جعفر زير پرچم
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 اسماعيليان ظهور- 6 
 شدند، قسمت دو به او پيروان) م  765 / ه  148  سال( الصادق، جعفر وفات از پس

 هفت-( سبعيه شيعة نيز و اسماعيليان به و پيوستند، اسماعيل بزرگش پسر به قسمتى
 زين على حسين، حسن، على،. (دانند مى هفتم امام را اسماعيل زيرا شدند، معروف) امامى

 برادر الكاظم، موسى به ديگر، دستة و) اسماعيل و الصادق جعفر الباقر، محمد العابدين،
 اثنا يا موسويه همان ايشان و گرويدند، دوازدهم امام تا او فرزندان و اسماعيل كوچك
 .اند هعشري

  873 ( ه  260  سال به سامرا، در كه است »المهدى محمد« غايب امام دوازدهم امام
 .شد مخفى مردم ديدگان از) م

 از پيش اسماعيل گويند مى كه گروهى: شدند تقسيم گروه دو به نيز اسماعيليان
 و قائم اسماعيل و است، برگزيده امامت به خود از پس را او پدرش و است نمرده پدر

 اسماعيليان فرقة اينان. گشت خواهد باز خود امت نجات براى كه است منتظر مهدى
 .هستند

 زيرا رسيد، اسماعيل بن محمد به صادق جعفر از بعد امامت گويند، مى ديگر دستة
) فرزند( صلب در بلكه شود، نمى منتقل برادر به برادر از امامت ديگر حسين، و حسن از بعد
 كه معتقدند اينان. منسوبند آنان به قرمطيان كه گويند مباركيه را روهگ اين. ماند مى باقى

 .است پيامبران خاتم و مهدى و قائم او و است نمرده اسماعيل بن محمد

 اسماعيليان

 تشكيالت و نظام
 اندازة به كه نيست جماعتى هيچ- ما گمان به- عمومى تاريخ در و اسالم تاريخ در
 و كرده طى را چند قرنهايى آنكه با و. باشد داشته وجود آراء اختالف آن، دربارة اسماعيليان

 در همچنان فرقه اين تاريخ هنوز است، آورده پديد دولتها و ساخته سرنگون را تختهايى
 شيعه يكى: است اساسى علت دو آورده وجود به را ابهام اين آنچه. است مانده ابهام پردة
 فرقه اين علوى سياسى مذهب پرتو در را آن خواهند مى مورخين كه است اسماعيليه بودن

 آنكه ديگر و. غايت نه است وسيله ما، نظر در اسماعيليه، تشيع آنكه حال و. كنند تحليل
 مورد همواره ورزيدند، مى مخالفت عباسى حكومت با كه ديگرى فرق چون نيز، اسماعيليه

 تشكيل سرى تهاىجمعي و بود پنهان كوششهاشان رو ازين. اند بوده ارعاب و هجوم
 و. برند آن حقيقت به پى معدودى گروه كه شد آن موجب امر اين و. دادند مى

 بازگرداندن براى كه بدانند شيعه فرق از يكى را آن- پيروانشان بيشتر مانند-دشمنانشان
 .كنند مى خدا، تالش رسول دختر فاطمه فرزندان آن، شرعى صاحبان به خالفت
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 دارد، وجود شيعه و اسماعيليان ميان كه اعتقادى و سىسيا و روحى قرابت وجود با
 آن حقيقت شناخت در كنيم، مربوط بابكى اشتراكى جنبش به را اسماعيليه نتوانيم اگر

 از منظم مسلح نيروى يك عنوان به اگرچه بابكى، نهضت زيرا. شد خواهيم اشكال دچار
 و ياران و گشود مى مردم ميان در را خود راه كه فكر، يك عنوان به همواره ولى رفت، بين

 .ماند باقى آورد، مى گرد خود پرچم زير در پيروانى
 اقليمى حوزة يك از او، دعوت حوزة كه بود اين بابك شكست علل از يكى شايد

 سكونت آذربايجان و اران كوههاى در كه مردم از گروهى ميان در تنها و نكرد تجاوز
 داشتند، سرورى بالد بر كه اعراب ميان در و داشت وذنف ايرانى، قبايل فقط يعنى داشتند،

 .بود نكرده رخنه بودند »آن منظم سپاه و اسالم مادة« جاحظ، تعبير به كه بربر و ترك و
 توانستند« و. باشد همگانى آيينشان كه خواستند مى آغاز همان از اسماعيليه اما

 مؤمنان از. آورند گرد يكجا را طوايف همة متعصبين و فكر آزاد دينداران و مغلوب و غالب
 بنيان ساختن ويران جهت آلتى غالبان از و. جويند سود كافران دست به قدرت انتقال براى

 .بود همين ميمون بن اللّه عبد اساسى هدف. كنند استفاده ديگران به آن تسليم و حكومت
 و رسرشا هوش پايمردى به كه داشت جسورانه و عجيب و انگيز دهشت افكارى او

 )دوزى(» .بخشد تحقق آنها به توانست خود عميق شناسى مردم و انگيز شگفت چابكى
 داللت شيعه معتدل فرق از برخى بر امر، آغاز در كه اسماعيليه، واژة كه ديديم

 سياسى احزاب و اسالم با بيگانه مذاهب از اى مجموعه صورت به كه نكشيد طولى كرد، مى
 عباسيان دست از حكومت گرفتن هدف، يك سمت به كه مددرآ فلسفى آرائى و اجتماعى و
 عقيده و مهدويت انديشة اسماعيلى اعتقادات در. رفت مى پيش على، خاندان به آن انتقال و
 زمين در را صلح و عدل و جويد، غلبه عباس بنى بر تا گردد، مى باز روزى كه زمانى امام به

 .شد پديدار نيز، سازد ستم و استبداد جايگزين
 قرار ازين گرفتند مزدك و بابك اصحاب از اسماعيليه كه اجتماعى اصول از برخى

 :است
 .زن و مرد ميان مساوات-  1 
 .آن به نيازمندان ميان عادالنه و رايگان طور به آن تقسيم و زمين مالكيت ابطال-  2 
 در اختالف وجود با مردم همة ميان برادرى افكار نشر و نژادى عصبيت با مبارزه-  3 

 .فكر طرز و مليت و نژاد
 بغدادى اگرچه شعوبيه، مقابل در بود العملى عكس اسماعيليه، ظهور بنابراين

 اين ولى »برخاستند آن يارى به و شدند وارد اسماعيليه كيش به شعوبيان«: گويد مى
 عربى تعصب و حاكم دولت با هردو، اسماعيليان، و شعوبيان كه بود سبب همكارى بدان

 تصادم يا شوند ممزوج باهم آنكه بدون رفتند، پيش پهلو پهلوبه رو ازين. ورزيدند ىم دشمنى
 .كنند
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 ازين. كردند تأسيس مخفى سازمانهاى و كردند مى عمل خفا در نخست اسماعيليان
 اين اسرار از كس و. فيثاغورى جمعيتهاى شيوة به بود، الصفا اخوان جمعيت يكى جمعيتها
 و پيموده را هفتگانه مراحل و داشتند تقرب نهضت پيشواى به كه قوم بزرگان جز- جمعيتها

 »خران و كوران« را ايشان كه مردم عامة اما. نداشت آگاهى-بودند رسيده مرحله آخرين به
 وجه - به قرآن و عام، طور به منزله كتب در كه بود مطالبى روحشان غذاى ناميدند، مى

 »بود گشوده را باطنشان و ظاهر چشم خدا« كه ثاقب عقل صاحبان اما. بود آمده اخص،
 آنچه به كه طريق بدين! كن دعوت را مردم«. شوند آشنا مذهب آن به كه بودند آن شايستة

 هستى، ايشان از تو كه پندارند هريك كه جايى تا دهى، نشان عالقه است آنان عالقة مورد
 او ديدى دانى فلسفه چون و«.  »بگوى او به را حقيقت يافتى خردى و عقل هركس در پس
 هستيم، عالم قدم به معتقد هردو ايشان و ما و است، فالسفه بر ما تكية كه دار نگاه نيك را
 مدبرى را جهان كه نگويند و نورزند مخالفت ما با آنان از برخى كه است صورتى در اين و

 ».شناسيم نمى را او ما كه است

 اسماعيلى داعيان و پيشوايان
 آن در باطنيه فرق همة كه كند مى نقل را عقيده دو خود كتاب در لوئيس برنارد

 .مشتركند
 باطنى معانى به اسماعيليه عالقة و گنوسى معتقدات: روحانى فرزندى پدر-الف

 دهند، نشان خاص اى عالقه) روحى تبنّى( روحانى فرزندى پدر به كه شد موجب اشياء،
 معلم بدانكه«: گويند مى الصفا اخوان. ىفان جسد نه است جاويد روح تبنى، اين مصدر زيرا
. است معلم روح، نماى و نشو و حيات سبب زيرا دارد، ابوت سمت تو روح به نسبت استاد و

 .است آن وجود سبب و دارد را سمت همين تو جسد به نسبت پدر چنانكه
 روحانى صورت تو به معلم داده، جسدى صورت تو به پدر كه طور همان طريق بدين

 نعيم طريق به و پروراند، مى معارف با و دهد مى غذا علوم با را نفس معلم زيرا. كرده - ءاعطا
 تو جسد وجود سبب پدرت چنانكه كند، مى هدايت سرمدى راحت و ابدى سرور و لذت و

 تو مرشد و مربى است دگرگونى معرض در لحظه هر و است فانى كه دنيايى اين در و است
 و مرشد دارد، ارزانى معلمى را تو تا بخواه خدا از! برادر اى پس. است معاش طلب راه در

 1».گوى سپاس سرشارش نعمتهاى بر را خدا و رأى، نيك و راهنماى
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 سلمان چون معنا نخست: است وجه چهار بر امام ذرية: گويد طوسى الدين نصير
ن چو حقيقت، و معنى و شكل به سوم. حسن موالنا چون شكل و معنى به دوم. فارسى
 .1المستعلى چون جسمى، شكل به چهارم و. حسين موالنا

 مستقر امام پسر مستودع امام گويند مى اسماعيليه: مستقر امام و مستودع امام- ب
 تا و داند، مى را امامت اسرار همة او. اوست پسر بزرگترين باشد فرزند چند را او اگر و. است

 .است خود مانز مردان بزرگترين است متصف صفت بدين كه هنگامى
 نوادگانش، و فرزندان پس دهد، قرار خود نسل در را امامت تواند نمى اينكه جز

 كه دارد حق و دارد، را امام صفات همة مستقر، امام اما.  »ائمه« نه هستند »سادات«
 .كند منتقل خود نسل به را امامت

 و عراق و شام به حجاز از او. است اسماعيل بن محمد اسماعيليه، امام نخستين
 پيروانش. كرد مى دعوت خود امامت به را مردم خفا، در الرشيد، هارون بيم از و. آمد فارس

 را قديم دين و آورده جديدى دين او كه گفتند مى و دانستند مى مستور امام نخستين را او
 - بنيان را اسماعيلى كيش هاى پايه قداح، ميمون با اسماعيل بن محمد. است كرده نسخ

 .ندگذاشت
 الرّضى اللّه عبد جز ميان، آن از كه ماند، برجاى او از فرزند چند مرد، محمد وقتى

 جنبش با اللّه عبد. شناسيم نمى- يافت انتشار و رشد او ايام در اسماعيلى دعوت كه-را
 .الصفاست اخوان رسائل صاحب محمد، او پسر گويند و بود؛ همزمان مأمون عصر فلسفى

 ميمون، بن اللّه عبد و اسماعيل، حجت قداح، ميمون. بود حجتى را امامى هر
 .بود احمد پسرش و محمد بن اللّه عبد حجت

 او. است ديده خود به اسماعيليه كه است شخصيتى مهمترين ميمون بن اللّه عبد
 و كند، استفاده اسماعيلى دعوت رواج جهت عباسى، خالفت ضعف از چگونه كه دريافت
 لواى زير در را آنها و گيرد، بهره حسينيه و حسنيه و حنفيه به عهشي فرق انقسام از چگونه
 .آورد گرد الصادق جعفر بن اسماعيل امامت

 و سنى و شيعى و باشد، اديان همة شامل كه بياورد جديدى دين خواست مى او
 استوار آن بر كيش اين كه اساسى مسائل اما. سازد راضى را مجوسى و يهودى و مسيحى

 :از بودند تعبار بود

                                                            
 دوازده شيعة اعتقاد به اال و. است اسماعيليه عقايد بيان نصير، خواجه سخن اين -  ١

 كند مى اثبات را منتظر مهدى وجود و است فرقه اين از نصير خواجه خود كه-امامى
  م- پيامبرند معنوى و جسمى و روحى خواص وارث ائمه، همة -) نصيريه فصول(
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 كه طريق بدين گيرنده، تعليم فهم و تعقل قدرت وفق بر تعليمات بندى طبقه-  1 
 اين در و واصلين، براى آخر مرحلة و مبتديان براى نخست مرحلة داد، ترتيب مرحله هفت

 .شود مى حاصل كشف كه است مرحله
 .مردم ترغيب براى و عباسيان بيم از تعليمات، كردن مخفيانه-  2 
 كيش ساختن استوار و نوافالطونى، فلسفة مخصوصا فلسفه، به تمسك-  3 

 .آن بنيانهاى بر اسماعيلى
 كسانى ميان از انتخاب اين. دقيق نحوى به آنان، ساختن آماده و داعيان انتخاب-  4 
 و كالم سادگى و بيان حسن و علم كثرت و ذكاوت شدت داراى كه گرفت مى صورت
 .باشند استدالل نيروى
 امام جز را منزله آيات حقيقى معنى گفتند مى كه طريق بدين تأويل، به تمسك-  5 

 .نداند او به كس نزديكترين يا
 به دعوت سرنوشت همة و نشناسد، كس اللّه عبد جز را او كه مستتر، امام نظرية- 6 
 .باشد او دست

 هانج جاى همه در و گرديد؛ آن متفكر مغز و جنبش اين روح اللّه، عبد بدينسان
 فرزندش دست به را ايشان پيشوايى زمام خود از پس و كرد، تأسيس جمعيتهايى اسالمى
 .سپرد

 بود، ميمون بن اللّه عبد نوادگان از مغرب، فاطميان دولت مؤسس مهدى، اللّه عبيد
 شد؟ »امام« بود، »حجت« كه كسى چگونه پس. على نوادگان از نه

 زمان در مستودع، امام كه گفتيم، نسخ روحانى فرزندى پدر دربارة ازين، پيش
. دهد انتقال خود فرزند به را امامت تواند نمى ولى هست، امام صفات همة داراى خود حيات

 و. خود فرزندان به نه داد، انتقال حسن صلب به را امامت كه بود، مستودع امام اللّه عبد و
 نخستين او و. رسيد خالفت به احمد، بن حسن پسر القائم، به ملقب محمد او، از پس

 ) .ع( على نسل از است فاطمى خليفة

 اسماعيلى مذهب
 از سنت اهل آنچه جز پيش، چندى تا اسالمى، فلسفة تاريخ نويسندگان

 سرسخت دشمنان از سنت اهل. نداشتند ديگرى اطالع بودند نوشته اسماعيليان
 ساير از و كردند، مى متهم الاباليگرى و زندقه و كفر به را ايشان و بودند اسماعيليان

 :گويد باره اين در الفرق بين الفرق كتاب در بغدادى. شمردند مى خطرناكتر اسالم دشمنان
 زيان از حتى مجوس، و نصارى و يهود زيان از اسالم، براى اسماعيليان زيان«
 جاى در» .است بيشتر آيد، الزمان آخر در كه دجال زيان از نيز كفر، اصناف ديگر و دهريان
 دهريان ايشان كه است اين شده، محقق من براى باطنيان دين از آنچه«: گويد ديگر

 را هرچه كه خواهند مى زيرا منكرند، را اديان و پيامبران همة عالمند، قدم به قائل زنديقند،



 

١٧٣ 
 

 داعيان از يكى از اى نامه از بغدادى همين »شمارند مباح كند مى ميل بدان طبع كه
 مردم كه كنم مى وصيت را تو من«: است آمده چنين آن در كه دگوي مى سخن اسماعيلى

 معاد ابطال و شرايع ابطال به را ايشان و اندازى، شك به انجيل و زبور و تورات و قرآن در را
  ».كنى دعوت زمين در جن ابطال و آسمان مالئكة ابطال و رستاخيز و

 اين. است بسيار آگاهى اناسماعيلي از را ما روزگار اين در پيشينيان، برخالف اما
 است شده منتشر ايوانوف روسى مستشرق وسيلة به بيشتر كه كتابهايى از را آگاهى
 نيز لوئيس برنارد و ماسينيون و كارادووو متعدد تحقيقات از همچنين ايم، كرده اقتباس

 .ايم جسته سود
 جمعيتى- گفتيم همچنانكه-اسماعيليه كه است اين ايم دريافته مĤخذ اين از آنچه

 تمايل و دينى آزادى به متصف فلسفى، و اجتماعى و سياسى مبادى داراى بود، سرى
 .عقلى

 از دفاع براى معتزله كه، است اين در معتزله و اسماعيليه عقلى مذهب ميان فرق و
 به اديان همة اساس انهدام براى اسماعيليه آنكه حال و جستند، مى تمسك عقل به دين
 .جويند تمسك عقل

 نور« طوسى الدين نصير را معصوم امام اين معتقدند؛ معصوم امام به ماعيليهاس
 وحدت خداوند«. خواند مى »محبت و معرفت شخص« و »صمدى عزت قنديل« و »هدايت
 و خداست، سخن او سخن. . . پوشيد او بر ابد تا خود الوهيت خلعت و نهاد، او بر خويش
 و وجه و قدرت و معرفت و رغبات و نواهى و راوام است همين و خداست؛ اعمال او اعمال
 معرفتى، هيچ كه گيرد، مى قرار شريعت احكام فوق امام، كلمة سان بدين» .او بصر و سمع
 را اسماعيليه كه است رو ازين. است تعليم به حقّه معرفت بنابراين،. نبندد صورت او به جز

 .گويند تعليميه
 كه است چيزى هر آن و ظاهر: است گونه دو بر اسماعيليه عقايد: ظاهر و باطن

 كه است معنى بدين آن و باطن و. باشد بشر افراد بين عاليق و خارجى روش به متعلق
 آگاه آن از او به مقربين يا امام جز كسى كه، است باطنى معنى را اعتقادات و منزله آيات

 ظاهرى هيچ كه، جستند تمسك اصل اين به عقيده اين توجيه در اسماعيليان. نيست
 باشد، آن مقابل در كه ظاهرى بدون باطنى هيچ و باشد آن مقابل در كه باطنى بدون
 .خوانند باطنيه را اسماعيليه كه شد آن موجب امر همين و. نيست

 را هرچه كه آنجا تا ندارند، توجهى قابل اختالف سنّى مذهب با ظاهرى جنبة در
 اش مرتبه هرچند شمارد، مى واجب خود بر نيز اسماعيلى فرد هر ساخته، واجب اسالم كه
 .باشد داشته باطن معرفت در تعمق قدرت و رود، باال

 كه نحوى به دين و قرآن تأويل اول: است استوار پايه دو بر مذهب، باطنى جنبة اما
 حقايق معرفت- است نخستين از مهمتر كه- دوم. باشد سازگار اسماعيلى كيش هدفهاى با



 

١٧٤ 
 

 به خود، اصل در كه، است اسماعيلى علمى فلسفى مذهب همة شناخت آن و. است
) ع( فاطمه فرزندان ويژة آن و الهى است امرى امامت كه، گردد برمى امر اين بر استدالل

 .ديگران نه است
هركس،  براى خود مذاهب اسرار از كه، داشتند كوشش اسماعيلى كيش پيشوايان

 ايشان كيش: گفتند مى اسماعيليان مناندش. كنند آشكار فهمش و عقل استطاعت اندازة به
 محورى همان باطنى، جنبة در اسماعيليه مباحث محور واقع در ولى. است اسالم با منافى
 وحدت و خدا، وجود به اعتراف چون. چرخد مى آن پيرامون اسالم اصلى مباحث كه است

 خواستند مى ياناسماعيل. خداست كالم قرآن اينكه به اعتقاد و محمد، رسالت و او، مطلقة
 فلسفة شيوة به مخصوصا داشت، رواج عصرشان در كه فلسفى تعاليم برطبق را، قرآن آيات

 .دهند شرح اسكندرانى
 برخى و جديد، فيثاغوريان فلسفة از بلكه نكردند، اكتفا فلوطين تعاليم به اسماعيليه

 و گنوسى عناصر يرتأث از همچنين. گرفتند ها بهره نيز مسيحى و مانوى و مزدكى عناصر از
 از ايشان آنچه از مخصوصا نيز، متصوفه از اسماعيليه. نماندند بركنار نيز تنجيم علم

 خود، هاى نوشته در ولى فراگرفتند، وفور حد به بودند، كرده اقتباس نوافالطونيان
 .نپذيرفتند را حلول و اتصال نظرية و نبردند، كار به را صوفيه اصطالحات

 اختالفى آن، با واقع، در و. است ارسطو فلسفة به مستند عيليه،اسما طبيعى فلسفة
 .كوشيد خواهيم نظر اين تشريح در داشت خواهيم الصفا اخوان از كه بحثى در ما. ندارد

 كتاب از اصول، اين بيان در و پردازيم؛ مى اسماعيليه فلسفة اصول ذكر به اينك
 فارسى زبان به الدين نصير را كتاب ينا. جوييم مى سود طوسى الدين نصير التسليم -روضة

 .است كرده منتشر انگليسيش ترجمة با ايوانوف را آن و نوشته،
 عالم« و »اكبر عالم« ميان تفاوت گيرد، مى قرار توجه مورد اول، درجة در آنچه

 است يكى موجودات مبدأ. است ازلى فيض از اكبر، عالم اين حدوث طريقة اما. است »اصغر
 .او كلمة و است تعالى اىخد امر آن و

 به موجودات ديگر و است؛ اول عقل شد، صادر امر از چيزى، توسط بدون آنچه«
 و طبيعت و هيوال و عقل، توسط به نفس مثال آمدند، وجود در امر از متوسطان، توسط
 1».نفس توسط به جسم

 تركيب در بطلميوس نظرية و فيض، مسئلة در فلوطين نظرية ميان اسماعيليه
 برابر افالك شمارة با آنها شمارة كه شدند قائل اى مختلفه عقول به و كردند؛ جمع هان،ج

 .است
 .شود وجود علت- گويد مى فلوطين كه آنسان- تصور اين كند، تصور چون عقل«
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 موجب تصور آن- داشت شريفتر نسبت كه-كرد خود علت تصور اول، عقل چون
 و-خوانندش هم عرش و اطلس فلك كه االفالك، فلك عقل يعنى شد، ديگر عقل ايجاد
 آن است، غير به واجب كه بدانست يعنى-داشت وسط نسبت كه-كرد خود ذات تصور چون
 خود كرد، امكان تصور چون و. االفالك فلك نفس يعنى شد، كلى نفس ايجاد موجب تصور
 فلك ايجاد موجب تصور آن است، ممكن خود به كه بدانست يعنى داشت، ادون نسبت كه
 1» .گرديد فالكاال

 عقل ذات تصور كلى، نفس كه آيد الزم آنجا صورت و هيوال: صورت و هيوال اما«
 است كمال حيز از كه صورتى كامل، را عقل او دانستن از و. دانست كامل را او و كرد اول

 را خود او دانستن از و. دانست ناقص را خود كرد، خود ذات تصور چون و. گشت موجود
 الزم را نفس آنجا از اعتبار دو اين و. گشت موجود است نقصان حيز از كه هيولى ناقص،

 در اشتراكشان و عقول ديگر و ».كثرت با رويى وحدت، با رويى: است روى دو را او كه آمد
 و تأثيراتشان و) عناصر( اركان و تدابيرشان و افالك و تصرفاتشان و نفوس و عالم سير

 تصور عقل تا و. عقلند تصور از همه تناسباتشان، و) حيوان و نبات و جماد مملكت( مواليد
: آيد الزم تصور سه اول عقل مثال بر هم، را االفالك فلك عقل و. بود اختراع و ابداع كند
 هم كرسى و الكواكب ملك كه البروج فلك عقل يعنى شد، ديگر عقل ايجاد موجب يكى

 زحل فلك عقل از و زحل، فلك عقل به تا البروج - فلك) از( ايجاد موجب يكى و. خوانندش
 مريخ فلك عقل از و مريخ، فلك عقل به تا مشترى فلك عقل از و مشترى، فلك عقل به تا
 تا زهره فلك عقل از و زهره، فلك عقل به تا آفتاب فلك عقل از و آفتاب، فلك عقل به تا
 تصور سه مينه را همه قمر، فلك عقل به تا عطارد فلك عقل از و عطارد، فلك عقل به

 صورت و هيوال و. شد مى ديگر فلكى و نفس و عقل ايجاد موجب تصور سه آن و. آيد الزم
 ناقص، را خود و دانست كامل را عقل يعنى كرد، مى نفس هر كه تصور دو همان از فلكى هر

 »2.آيد مى الزم
 د،بو آن براى از عقلى و نفسى فلكى هر« :گويد افالك عالم آفرينش دربارة سپس و

 مباشر، محرك و عقل مفارق، محرك. ببايست مباشرى محرك و مفارق محرك را هريك و
 در را آهن و كند، نمى حركت هيچ خود به او كه مغناطيس چون مثال مفارق محرك. نفس

 درخت در كه باد مثال مباشر محرك و. كند مى جذب خويشتن به و آورد، مى حركت
 كه رويى آن از قمر، فلك]عقل[ يعنى آخرين، عقل ناي و. دهد مى حركت را او و پيچد مى
 صورت كه رويى آن از و. خوانند فعال عقل آورد، مى فعل به قوت از را اشياء عالم اين در
  3 » .الصور واهب عقل بخشد مى او اشياء اين
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) سيارات( آباء و دوازده، بروج و باشد، نه افالك شمارة كه خواست خدا همچنين«
 در امامان جز را اين و. سه) حيوان و نبات جماد،( مواليد و چهار،) اركان( امهات و هفت،
 كه امر، فيض« .كنند مى درك- كلى چه و جزئى چه-را خلق كه ايشانند تنها زيرا يابند، نمى
 زحل فلك به كرسى از و. پيوست كرسى به عرش توسط به رسيد، عرش به ابداع توسط به

 .قمر فلك به تا واحد بعد واحدا ديگر فلكهاى به همچنين و. شد متعلق
 و. افتاد اركان بر قمر فلك توسط به فيض آن قوت به كواكب، شعاعات و مطارح و

 بود، عناصر اجتماع موجب كه انفعاالتى تحرك آن از و. آيد الزم عناصر تحريك سبب آن از
 1.  »گشت الزم

 را كلى عقل و ل،فعا عقل و اول، عقل طوسى الدين نصير: هيوال و نفس و عقل
: است گفته آنها تسمية وجه در و. است شمرده واحد حقيقت و متعدد نامهاى با مفهوماتى

 وجود و آمد، وجود در تعالى بارى امر از كه است موجودى اول كه رويى آن از را اول عقل«
 فعل به قوت از او تأييد واسطة به اشياء كه رويى آن از و. خوانند اول عقل يافت، توسط بى
 است، پيوسته عاقالن به عالم اين در كه جزوى عقل كه رويى آن از و فعال، عقل آيند، مى
 . 2  »كل عقل اوست، آثار از

 الثرى، تحت مركز به تا االعلى فلك محيط از عالم، اين در« :گويد نفس مورد در
 او جسم در كه است، روان را او كلى نفس و. خوانند كبير عالم را او كه است، شخص يك
 حسب به عالم اجزاى از جزوى هر كه قبول، با اضافه به او تأثير و فعل اما كند، مى فعل يك

 در و است، حركت آسمان در او تأثير و فعل چنانچه. است متفاوت كند، مى خود استعداد
 و حس حيوان در و نمو، نبات در و عقد، معادن در و امتزاج، عناصر در و سكون، زمين

  3 » .تميز و نطق انسان رد و حركت،
 به آن و »بشايد را چيزى و كند چيزى قبول« كه هرچه بر كند مى داللت هيوال، اما

 كه ثرى، تحت به تا اعلى فلك از است مطلق جسم آن و«: كلى هيوالى :است معنى چهار
 عنصريات در است فساد و كون عالم كه عنصرى عالم صناع همچنانكه- آن در كل نفس

 و كند، مى تصرف چهارگانه اركان در«: طبيعت هيوالى . »كند مى تصرف- كنند مى تصرف
) در( كه«: صناعت هيوالى 4».برانگيزد مى حيوان، و نبات و معادن چون مختلف، صور آن از
  5 » . . . .آهنگر آهن و درودگر چوب در همچون كرد، توان عمل آن در كه است جسمى هر

 .آيد وجود به چيز هر آن از كه است ممكن كه ستا اى ماده آن و«: ماده هيوالى
  6 » .باشد صورتها جمله قابل تواند مى كه« گويند، منفعله مادة را هيوال
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 . . .نيست حركت و فعل هيچ است، جسم كه آنجا از را جسم«: آدمى نفس معرفت
 آن كه دانيم مى و شود مى صادر ايشان از حركات و افعال كه بينيم مى اجسامى

 يك بر اجسام بعض حركات ما و. است جسميت ماوراى كه) است( قوتى از افعال و اتحرك
 به محيط از آب حركت و محيط به مركز از آتش حركت مثال يابيم، مى و بينيم مى سمت
 طبيعى حركت را آن و كنند مى بالطبع حركت آن آتش، و آب كه دانيم مى و .مركز
 بعضى حركت. يابيم مى مختلف سمت و نوع چند بر اجسام بعضى حركت و .خوانيم مى
 با بعضى حركت و. خوانيم مى نباتى نفس را آن كه ادراك، و شعور هيچ با يا اختيار، بى

 حيوانى نفس را آن و نه، تمييز هيچ ادراك، و شعور با و ادراك و شعور اختيار، با و اختيار
 تميز و ادراك و شعور و ادراك، و شعور اختيار، با و اختيار، با بعضى حركت و .خوانيم مى

 و نامتجزى حيوانى و نباتى يعنى نفس دو اين و. خوانيم مى انسانى نفس را آن و كلى،
 1».ماند مى باقى مفارقت و بدن فناى از پس و است نامنقسم

 .ندارد اختالفى است آورده ارسطو آنچه با آن افعال و نفس قواى اما
 و باشند؛ برابر عقول كه است اين منكر طوسى، خواجة: آدمى عقل معرفت

 مراتب اين ولى. است مختلف مراتب را عقل كه است معتقد گويند مى فالسفه همچنانكه
 سه را عقل مراتب فارابى. است متفاوت اندكى است، آورده فارابى آنچه با گويد، مى او كه
 مرتبه چهار آن براى الدين نصير و. مستفاد عقل و بالفعل عقل هيوالنى، عقل: شمارد مى
 .مستفاد عقل و بالفعل عقل ملكى، عقل هيوالنى، عقل: است قائل

 و پردازد مى اصغر و اكبر عالم مقايسة به التسليم، روضة كتاب صاحب سپس
 را او كه است شخص يك الثرى تحت مركز تا اعلى فلك محيط از كبير عالم« :گويد مى

 چون و. داد تواند باز خودى مثل و باشد، نآ بلوغ حد به انسان نشان و خوانند كلى انسان
 جزوى انسان داد، باز كه خودى مثل رسيد، بلوغ كمال به است، كلى انسان كه كبير، عالم
 ».صغير عالم در است كبير عالم معنى به و كبير، عالم در است صغير عالم شكل به كه بود،

 معرفت انواع
 .تأييدى و عليمىت و نظرى ضرورى،: است چهارگونه علم يا معرفت

 و حس و وهم به آن ادراك كه است آن خوانند بديهى علم را آن كه ضرورى علم
 نظرى علم. . . غير تعليم به نه باشد محتاج خود فكر استعمال به آن در و كرد، توان خيال

 تا كنند نظر اول مثال. باشد محتاج خود فكر استعمال به عقل بديهة با آن در كه است آن
 اگر. بود او اختيار به نه او بودن كه كنند نظر بار ديگر و ببود، پس نبود خلق كه بدانند
 شدى، آفريده برابر او با بايستى را او كه مرتبه و مطلوب و كمال هر بودى، اختيار به بودن

 اثرى هر و خواستى، آنچه به بودى خود احوال متصرف و اثرپذيرنده، نه بودى اثركننده او و
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 او است، چنين نه كه بدانند تا كنند نظر ديگربار و. پذيرفتى خود اختيار به پذيرفتى كه
 كه اثرى در هر را او البته. بود تواند نمى خود احوال متصرف و اثركننده، نه است اثرپذير
 از پذيرد مى او كه اثر آن كه بدانند تا كنند نظر ديگربار و. نيست اختيارى هيچ پذيرد آدمى
 يتناهى، ما الى همچنين ديگر آن و باشد اثرپذير او همچون نيز غير آن اگر و. اوست غير

 كه بايد ضرورت به كه بدانند تا كنند نظر بار ديگر و. نرسد فيصل به هرگز و شود متسلسل
 ديگربار و. اثرپذير نه باشد اثركننده او و رسد، مطلق اثركنندة با اثرپذيرندگان اين نهايت
 . . .است عالم خالق و صانع مؤثر، و مطلق اثركنندة آن كه بدانند تا كنند نظر

 او، علم آثار به تعالى، او، قدرت آثار از علم آن چون كه است آن تعليمى علم و«
 معلم تعليم به آن در كه آيد ميان با مسائلى و رود آن معرفت بحث و كند ترقى تعالى،
 تشبيهى نه كه دهد شرح چنان ،تعالى او، توحيد معرفت تا آنكه مثال باشند، محتاج كلى
 . . .تعطيلى نه و آيد الزم

 معلم با رجوع شد گفته كه مسائل اين امثال در چون كه است آن تأييدى علم و«
 و تدريج و ترتيب به شىء بعد شيئا و عبارات و ظواهر هر باشد، مقدر او تعليم اگر كند كلى

 قبول واحده دفعة معانى و بواطن بر دباش مقدر اگر و خوانند، تعليمش كنند، قبول اضافات
 1».خوانند تأييدش كنند

 امر همين و. شدند موسوم »تعليميه« به تعليم نظرية اتخاذ علت به اسماعيليه
 نيز و. دارد مى مرتبط نيست رهايى به راهى او شناختن بدون كه معصوم امام به را ايشان

 رأى. يافتند خاصى سيماى ،كردند اظهار شر و خير به راجع كه خاصى رأى سبب به
 از خير كه گفتند و كردند رد بودند ظلمت و نور مبدأ دو به قائل كه را زردشتيان
 يعنى گانه سه عوالم از است مركب عالم و نقصان، مستلزمات از شر و است كمال مستلزمات

 كه جسمانى عالم و است شر و خير كه نفسانى عالم و است محض خير كه روحانى عالم
 .شوند اقسام اين به منقسم نيز مردم و است؛ محض شر

 بر ملك دو و متوجهند خير جانب به دو اين و خداست ازلى فرمان از قدر و قضاء
 از بلكه نيست، قدر و قضا از منتج شر اما. شاهد ديگرى و سابق يكى: دارند نظارت دو آن

 ما عقل ديدگان مقابل در ما اميال و ما خيال و ما حواس كه است حجابهايى جهت
 آن بدون ما زيرا كند زايل را حجاب اين كه هستيم معلمى به نيازمند رو ازين دارند؛ مى

 .گزينيم برمى را آن پنداشته خير را شر معلم

 عالم خلق و عقاب و ثواب
 است مادى مكانى بهشت كه معتقدند مسلمانان بيشتر: گويد طوسى الدين نصير

 عكس جحيم و است عليين - اعلى در آن جاى و است جمع لذات و خوشيها همة آن در كه
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 تا اند كرده توصيف مادى صفات با طريق بدين را جحيم و نعيم منزله كتب همة و است آن
 جز جحيم و نامتناهى وجود جز چيزى نعيم حقيقت در ولى باشد نزديك مردم عقول به

 عالم و مثل عالم بين تفريق نظرية الدين نصير. نيست ديگرى چيز نامتناهى فناى
 عالم مطلق نعيم كه است گفته و گرفته افالطون از است ظواهر عالم كه را محسوس
 .مشابهات عالم مطلق جحيم و است مباينات

 جز را آسمانى كتب تأويل همچنانكه كنند، مى درك را امور اين كه خواصند تنها
 آمده هردو قرآن در و راتتو تكوين سفر در كه آدم خلق قصة مثال نيابد؛ در كسى ايشان
 و برنگذرد مشابهت كون از ايشان بصيرت نظر« كه كسانى و هستند اشاراتى و رموز است،

 چنين خواجه عبارت عين و» 1ايستند ها اين بر و برنگذرد قواعد ازين نرسد مباينت كون به
 بود اهىجايگ است؛ اسالم اهل از بيشترى اعتقاد چنانكه حقيقى، دوزخ و بهشت اگر«: است

 فضايى با بوستانى و باغى بهشت مثال هيوالنى، اشياء از مركب جسمانى مواد از معمول
 و شراب و انگبين و شير و آب و قصور و حور و اشجار و انهار به مزين تر اندازه بى هرچه
 با مغاكى دوزخ مثال و شمارند برمى ايشان كه اشربه و اطعمه از گوناگون نعمتهاى ديگر
 سهمناك كژدمان و ماران و آتش پر دائما ابدا عظيمتر، هرچه عمق و ضعر و طول
 كرده سرخ و اند تافته آتش به اند گفته چنانكه زنجيرها و زنند مى نيش و دندان كه قياس بى
 كنند، عذاب آن به و اندازند آتش در چون را دوزخيان بزرگ، كوهى چون آن بر گرهى و

 در دوزخ حالت و عليين اعلى در بهشت حالت بلكه .آخرت و دنيا ميان نبودى فرق هيچ
 كه پيغمبران و رسد نمى آن در كس هيچ فكر و وهم و است عظيمتر هرچه السافلين، اسفل

 است سخنهايى همه اند نموده آگاه و داده خبر جسمانى اوصاف اين به دوزخ و بهشت از
 ميل طاعت به سبب آن به امعو تا اند، گفته ترهيب و ترغيب براى از عقول، مقادير برحسب

 .باشند واقف حقايق و اسرار بر خواص و بپرهيزند معصيت از و كنند
 از شده موجود ديگر روزگار و بوده معدوم روزگارى عالم اين اينكه به اعتقاد اما«
 خالق روزگار آن در و بوده خدا روزگارى«: بگويد كه كسى زيرا است، خيال بافتة خرافات
  2 » .است شده كافر است نبوده

 عالم ادوار
 شمارة كه را عالم مختلفة ادوار مفهوم ازين شده، بود و نبوده عالم گوييم مى وقتى«

 مدت در كه روز، شش مدت در نه مخلوقات. ايم كرده اراده رسد مى هزار هيجده به آنها
ً ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنَ  اند آمده وجود به سال هزار شش ا تَُعدُّونَ َو إِنَّ يَْوما  حج، سورة.( ٍة ِمّمٰ
. است غلط اين بود آدم نه عالم در اول، مردم كه اند كرده تصور عوام مردم آنكه و)  47  آية

 اركان، امتزاج و افالك حركات از مقصود كه است آن نبود، مردم عالم اين در كه نبود هرگز
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 بود، انعقاد اول كه كند اقتضا انچن وجود ترتيب از مردم، نوع مواليد از مقصود و بود مواليد
 انعقاد اگر و بود نبات نتوانستى نبودى انعقاد اگر زيرا انسان پس و حيوان پس و نبات پس
 در كه نبود، عالم كه نبود هرگز همچنانكه و. بود نتوانستى انسان نبودى حيوان و نبات
 الى االزل من مردم نوع كمح اين به و. نبود مردم نوع و نبود، حيوان و نبات و انعقاد عالم،
 1».باشد و است بوده االبد

 طريقتها و معيشت طرق و روشها و سنتها با اند بوده مردمى ادوار از دورى هر در«
 ظاهر پيغمبرى، دور و. هستيم آدميان ما و ماست دور در دين واضع آدم و. خود ى) دينها(

 آن است پيغمبران شرايع قايقح كه را قائمى هر دور و. خوانند ستر دور را او شريعت
 .است قيامت سال هزار هفت هر و. دارد دوام سال هزار دورى هر و 2 . خوانند قيامت

 ادوار. قيامتهاست قيامت سال هزار نه و چهل)  7 -  7 -  49 ( يعنى دور هفت هر و
  3 » .آيند يكديگر پى از روز و شب چون كشف ادوار و ستر

 امامت و نبوت
 ناموس اما آخرت، و قيامت ناموس و دنيا و شريعت ناموس: حكمند دو مطيع مردم

 آخرت و قيامت ناموس .اند پيامبران آن حاكمان و آدمى به است آدمى نسبتهاى شريعت
 .اند قيامت قائمان آن حاكمان و خدا به است انسان نسبتهاى

 ورد و است نبى به متعلق ستر دور. كند مى تعيين را شريعت زمان قيامت قائم
 .است امام به متعلق كشف

 ايشان براى و آيد مى پيغمبر پس خيالند؛ و حس تأثير تحت مردم نخست دور در
 رسد مى پايان به دور اين سپس. باشند قادر آن فهم به كه شكلى به كند مى وضع شريعتى

 و يابد مى سيطره ادوار همة بر و آيد مى امام كه اينجاست در گردد، مى آغاز كمال دور و
 مطلق معقوالت صحت خيالى و وهمى و حسى معارف و گيرد مى بر حقيقت چهرة از پرده

 معناى به يعنى »اوله الى الشىء رد« سخن اين تأويل از باور اين و يابند مى الهى روحى
 .است آمده پديد باطن، حقيقى

 باتن نهايت در را حيوان و معادن نهايت در را نبات و كرد مرتب را اجناس خداوند
 و اول عقل و عليا كلمة .داد قرار انسان نهايت در را انبياء و حيوان نهايت در را انسان و

 اول عقل مظهر و است امام عليا كلمة مظهر. است مظاهرى عالم اين در را كلى نفس
 .است پيغمبر كلى نفس مظهر و است امام حجت

 نبى. است چيز يك مهه بناميم كلى نفس مظهر يا شريعت واضع يا نبى را نبى اگر
 و روحانيات از را معرفت كه آنجهت از است متعلم. معلم هم و است متعلم هم واحد آن در

 لوح همان كه كلى نفس كه است معنى بدان اين و گيرد مى الهام و وحى طريق از مالئكه
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 نبى چه نرسد بدو خيال معارضة بدون وحى ولى. سازد مى روشن را او روح است، محفوظ
 آية فصلت، سورة( »قُْل إِنَّٰما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم يُوحٰى إِلَيَّ « ديگر انسانهاى چون است انسانى نيز
 محال او امر به و شود موجود نيست موجود آنچه او ارادة به كه است سرورى امام اما ) 6 

 عقل هن و حس نه چه نگردد، ميسر عامه براى امام عنوان به امام معرفت و. گردد ضرورى
 طبيعت معرفت اما .نيست او صفات طبيعت و او ذات معرفت به وصول ياراى را يك هيچ

 هر تا داده قرار زمين قطب و آسمانها مركز را امام خداوند. ممكن است امرى انسان
 روح و امام بقاء به است متعلق آن روح و عالم بقاء و. باشد خود حال به ساكنى و متحرك

 طبيعت به محتاج نه امام . »بلرزاند را خود اهل باشد خالى زمان امام از جهان اگر« كه او
 او به محتاج تا اند شده آفريده دو اين چه روحانى، طبيعت به محتاج نه و است جسمانى

 .است همه رقاب مالك او و داده قرار او امر تحت را مالئكه و جن و مردم خدا و باشند
 را او خود وحدت كسوت و بعزته، طاعتنا الى ابرةص و بقدرته، لنا منقادة خليقة كل«
 صفتى را او خود صفات و اسماء از و داشت ارزانى او به خود سرمديت بقاى و پوشيد،
 او قول و گردد، مى ظاهر صفت آن آثار و اسم آن انوار و كند، مى ظهور آن به كه بخشيده

 حكم او حكم و خداى كلمة او كلمة و خداى امر او امر و خداى فعل او فعل و خداى قول
 روى او روى و خداى قدرت او قدرت و خداى علم او علم و خداى ارادت او ارادت و خداى
 كه رسد را او و خداى، بصر او بصر و خداى سمع او سمع و خداى دست او دست و خداى
 خداى اعظم صفات و بزرگ اسم يعنى »العليا صفاته و الحسنى اللّه اسماء نحن« گويد
 را خداى كه منم يعنى »االرض و السموات خلق قبل اللّه عرفت« و منم مشخص نمعي

 يعنى »هو فنحن كنابه اذا اللّه من بمكان نحن« و بشناختم زمين و آسمان آفريدن از پيش
 انا و السموات رافع انا« و باشيم او ما باشيم او به ما چون كه ايم جايگاهى به خداى از ما

 آنم من يعنى »عليم شى بكل انا و الباطن، و الظاهر انا و اآلخر، و االول اان و االرضين، باسط
 و ظاهر منم و آخر منم و اول منم و را، زمين گستردم كه آنم من و را آسمان افراشتم كه
 متبدل و بنگردد هرگز كه است حقيقى امامت اين« 1».دانا چيزها همة به و باطن منم

 بدون امامتى هيچ و امامت بدون امام هيچ و 2  »باشد تناسلم موالنا نسل در همين و نباشد
 .باشد تواند مى كسى چه امام اين كه آيد مى پيش بحث اين اكنون نبود؛ امام

 و حكما بر نه و حجج بر نه و كند مى تطبيق انبياء بر نه برشمرديم كه اوصاف اين
 .تندهس او به محتاج كمال به نيل براى اينان همة چه ملوك، بر نه

 پاك صلب و نسل از باطن تا ظاهر از امامان و«. است كمال تمام و حق عين امام
 به يا باشد نطفه صورت به چه است امام حال هر در امام»  3 . يكى از پس يكى اند امام

 همچنانكه نگريم، مى صورتها اين به را او كه هستيم ما اين. پير يا جوان يا طفل صورت
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 خانه آنكه حال و بيند، مى چرخش حال در را خانه باشد يجهسرگ به مبتلى كه كسى
 .آيد تلخ بيمار دهن در شربتى كه بدانسان و. است ساكن

 و نسبت عالم در اما نشود، ميسر كامل طور به مردم براى هرگز بذاته امام معرفت«
 :شود شناخته وجه چهار به امام تشابه

 مشتركند هم حيوان معرفت اين در كه او جسمانى صورت به او شخص معرفت-  1 
 .شود مى حاصل معرفت آن را خصمان و

 و محقّان با مبطالن معرفت اين در كه او جسمانى نسب و او عام اسم معرفت-  2 
 ندانند كنند، دعا كه خواهند و نباشد معرفت اين اگر اما. باشند مشترك مؤمنان با منافقان

 .برند كه نام تغفاراس و استجابت در و خوانند را كه دعا در كه
 به مبطل و محق مباينت معرفت اين در كه او، به تسليم و ايمان و او امامت-  3 

 امام جماعت در توال به و شوند مى جدا بدان و باطل اهل از تبرا به نيكان و باشد مى كلى
 .آيند مى حق

 زا است تقديس و تنزيه به معرفت اين كه او صفات حقيقت به او ذات معرفت-  4 
 روى بر كه نيست آن قوت را منوره عقول و مقدسه نفوس آنجا و الوجوه بكل معرفتها ديگر
 » 1.نگرند باز پاك نور آن آفتاب

 معنى و. جديد شكل به است امام ظهور رجعت معنى و هستند يكى همه امامان«
. كند زيادت تصرف شريعت در كه خوانند قائم را امام آن مردم اما اند، يكى هردو قائم و امام
 و خوانند الرقاب مالك را او قولى، نه و كند فعلى دعوت يعنى كند شكلى ظهور قائم چون
 .خوانند القلوب مالك را او فعلى هم و كند قولى هم دعوت يعنى كند معنوى ظهور چون

 علم، لسان باطن، باب داعى، معلم، متعلم،: قرار ازين است دستيارانى را امامان
 معلم كوشد، مى دانستن براى و داند نمى كه است كسى متعلم .قدرت يد و كبرى حجت
 امام حجت و. كند مى نقل ديگران براى را آن اينك و يافته دست معرفتى به است كسى

 امور كه است كسى قدرت يد و. است شده عالم امام تأييد انوار فيض به كه است جاهلى
 نباتات به و رود فرومى زمين در كه تاس آبى چون علم لسان و. كند مى اداره را دولت
 .بخشد مى نيرو و زندگى

 كه اعظم حجت و علم زبان و باشند مى يكى هردو وجهى به داعى و باطن باب
  2 » .باشند مى يكى هردو همچنين ايشان

 اضداد و اوصياء
 هفتمين و محمد، و عيسى و موسى و ابراهيم و نوح و آدم: از عبارتند ششگانه انبياء

  .است منتظر ىمهد
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 وصى. اوست نزد نبوت علم و است امامت نور مستقر كه است وصيى را نبيى هر
 القرنين ذو موسى وصى و السالم ملك ابراهيم وصى و سام نوح وصى و است شيث آدم

 او و رسيد نون بن يوشع به وصايت و كرد وفات موسى از قبل هارون اما هارون؛ به معروف
 - شمعون به مسمى معد عيسى وصى و كرد؛ اعاده هارون فرزندان به تا داشت نگاه را آن

 .است على محمد، وصى و است الصفا
ا ِمَن اَْلُمْجِرِمينَ «: است دشمنى و ضد را نبيى هر  »َو َكٰذلَِك َجَعْلٰنا لُِكلِّ نَبِيٍّ َعُدّوً

 موسى ضد و نمرود ابراهيم ضد و نسر نوح ضد و بود ابليس آدم ضد)  31  آية فرقان، سورة(
 .لهب ابو محمد ضد و يهودا عيسى ضد و فرعون

 خاصى معانى او شريعت سبعة اركان بود قيامت مقدمة محمد دعوت كه آنجا از
 :اند گرفته

 سنت و آيين از آنكه: طهارت دوم. شناسى خدايى به را خدا آنكه: شهادت اول«
 :روزه چهارم. گويى سىخداشنا از پيوسته: نماز سوم. كنى اعراض و بدارى دست گذشته

: زكات پنجم. باشى بوده روزه به پيوسته تا گويى تقيه به سخن مبطالن با آنكه
 آنكه معنى و: حج ششم 1.دارى ارزانى ديگران به داشته ارزانى تو به تعالى خداى آنچه آنكه

 ذات در را خود آنكه: جهاد هفتم. كنى باقى سراى طلب و بدارى فانى سراى اين از دست
 2».كنى معدوم داىخ

 معرفت رمز آب و باشد شراب و عسل و شير و آب بهشت در وحى، نص برحسب
 و است عادى نظرى معرفت به وصول معنى به شير رسد، مى بدو انسانى هر كه است بديهى
 تأييدى معرفت به وصول معنى به شراب و است تعليمى معرفت به وصول معنى به عسل
 .است

 امام دربارة اسماعيليه رأى
 .دانند كلى نفس مظهر را على او وصى و كلى عقل را محمد اسماعيليه از برخى
. او از قبل و اول درجة در نه گيرد قرار نبى از بعد دوم درجة در اينجا در امام پس

 كه هركس« زيرا بشناسند را امام نجات، حصول براى بايد كه اند متفق اسماعيليه همة ولى
 ».است مرده جاهلى عصر مردم چون نشناسد را خود زمان امام و بميرد

 و. دادند بسيار اهميت روحى حيات به و شدند متأثر نيز متصوفه افكار از نزاريه
 از قبل الهيه هدايت مبدأ يعنى امامت مبدأ گفتند و. دادند قرار امام نور را وجود عالم مبدأ
 كه است اى كلمه و كن و لهىا امر امام صورت اين در. است بوده موجود وجود عالم ابداع
 نبوت كه شود مى معلوم كرده بيان الدين نصير آنچه از و. است گفته سخن آن از قرآن

                                                            
  .است اين آورديم ذكرى آن از آغاز در كه اسماعيليه سوسياليستى تمايالت - ١
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 موجود امام در كه الهى جزء كه معتقدند نزاريان. است بوده جسدى نبوت از پيش روحى
 .شود مى منتقل پسر به پدر از نص طريق از است

 اسماعيليه تأثير
 معلوم كتاب نام نه بنابراين افتاده، آن آخر و اول صفحات كه مداري دست در كتابى

 كه را جنبشهايى تاريخ بخواهيم اگر«: كه است آمده كتاب اين در. آن مؤلف نام نه و است
 افكار تأثير از دقيقا بخواهيم اگر همچنين كنيم، دنبال تفصيل به آوردند وجود به اسماعيليه
 بحث به اعصار آن در اسالمى اجتماعى زندگى و مىاسال فلسفة و آداب در اسماعيليه

 گوييم اشارة رو ازين. داريم متعدد كتب تأليف به نياز باشد مقصود به وافى آنچنانكه پردازيم
 دادند، نشر غيرمسلمانان و مسلمانان مختلف طبقات ميان اسماعيليه داعيان كه افكارى كه

 هنوز هم امروز به تا آن آثار كه آورد ديدپ دگرگونى چنان و كرد واژگونه را ايشان زندگى
 در كه است علوم المعارف دايرة نخستين منزلة به كه الصفا اخوان رسائل انتشار. است باقى

 اين در خواستند مى اسماعيليه. است ساخته خود مديون را فلسفه شده، منتشر جهان
 فالسفة آراء و ارندد بيان انسان طبيعت دربارة را خود خاص نظر و علمى مبادى رسائل
 نشر داشتند، آنها از بيش حتى يا پيامبران مرتبت چون مرتبتى نظرشان در كه را يونان
. گشودند ايشان غير و سينا ابن و فارابى چون فيلسوفانى براى را راه طريق بدين و. دهند
 كتب از مأخوذ بلندشان افكار و حكما اين نظريات از بسيارى كه نيست ترديدى زيرا

 كه برد نام را »كامل حكيم« يا »كامل امام« نظرية مثال عنوان به توان مى. است سماعيليها
 داستان در كه اى مبتكرانه نظريات است قبيل ازين و. است اسماعيليه افكار نتايج از مسلما
اصول رواج مورد در مخصوصا تفسير در را اسماعيليه. يابيم مى طفيل ابن يقظان بن حى 

 را آن نشان كه اند آورده وجود به كتبى تصوف، فلسفة در نيز. است عميقى و بين آثار تأويل
 .بينيم مى غيره و حالج و غزالى و العربى ابن كتابهاى در

 بيشتر تمايل اسماعيلى مبادى به خود عرب برادران از همواره ايران متصوفان و
 اسالمى عالم در آزاد افكار نشر ىبرا را راه اسماعيليه جنبش مهمتر، اينها همة از. اند داشته
 آنكه حال و پردازند مناظره و بحث به علنا معقول مسائل در تا يافتند شهامت مردم. گشود
 .بودند بيمناك داشت بر در كمترى خطر هرچند مباحث گونه اين از آن از پيش

 خو اقوال آنگونه شنيدن به مردم و بودند نگشوده را راه اسماعيليه اگر آيا
 انتشار علنى طور به را خود كوبنده افكار توانستند مى او غير و معرى العالء ابو گرفتند، نمى
 كنند؟ دعوت قدرتمندان اطاعت از خروج و مقررات از سرپيچى به را مردم و دهند

 قرامطه يعنى بدو منسوب فرق از يكى در را اسماعيليه تأثير اجتماعى جهت از اما
اشتراكى  هدفهاى و كرده تجلى خوبى به اسماعيلى افكار كه است فرقه اين در. بينيم مى

  .است يافته تحقق ايشان
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 قرامطه

 قرامطه تاريخ و اصل
 مشهور قيام از پس كه اند، اسماعيليه تناور درخت هاى شاخه از اى شاخه قرامطه

 ايشان اختالف. كردند ظهور النهرين بين جنوبى سمت در) م  877   ه  264 ( الزنج صاحب
 در اما است، دوم درجة مسائل برخى در- اصل عنوان به اسماعيليه با- فرع يك عنوان به

 عراق ساكن نبطيان و اعراب به منحصر جنبش، اين. دارند اشتراك باهم اساسى هاى جنبه
 مردم ميان در مساوات و عدل اقامة براى كه روى آن از و بود؛ العرب جزيرة و سوريه و

 به بابكيان دنبالة حيث، ازين و بودند، ممتاز اسماعيليه ساير از داشتند، مى مبذول كوشش
 .آمدند مى شمار

 اى منطقه آنجا. آمد پديد بصره، و كوفه ميان واسط، حوالى در قرمط حمدان قيام
 زنجى بردگان و نبطيان و اعراب از اى آميزه مردمش. انقالبى دعوتهاى براى آماده بود

 خود كه حمدان. بودند خود اربابان ستم يوغ زير و كردند مى كار ديگران براى اينان. بودند
 آنجا در پيروانش. ناميد الهجره دار را آن و داد ترتيب مركزى بود، اسماعيليه داعيان از يكى
 زكاة« آنها از يكى كه پرداختند مى بدانجا را خود وجوهات از اى پاره و آمدند، مى گرد

 براى بود، »الهجره ضريبة« ديگر و. شد مى آورى جمع مستور امام براى كه بود، »الفطره
 »المحبه عشاء« در شركت براى بود »خمس« سديگر.  »الهجره دار« نيازمنديهاى تأمين
 همة كه كشيد بدانجا حمدان پيروان كار) . بهشتى نان( »الفردوس خبز« خوردن يعنى

 در غنى و فقير ديگر كه نجاآ تا دادند، قرار جمع اختيار در مشاع صورت به را خود مايملك
 دست و معاون. نبود چيزى مالك »سالحش و شمشير« جز كسى و. نماند ايشان ميان
 همة گفت و نوشت قرمطى مذهب شرح در كتابى عبدان اين بود؛ عبدان دامادش او راست
 باطنى معنى براى است حجابى شده، وحى پيامبران به كه دينى قوانين و آسمانى كتب
 .كرد نتواند درك را باطنى معنى آن او، جانشين يا امام جز كس چهي كه آن،

 و چيد دقيقى تشكيالت است، اقبالى او جمعيت به را مردم كه ديد وقتى حمدان
 سعيد ابو و فرستاد عراق به را دندانى ذكروية. داد گسترش نيز خارج به را خود دعوت
 مجريان فقط سعيد، ابو و ذكرويه و حمدان. كرد روانه بحرين و ايران جنوب به را جنابى
 تنها و دانست نمى را آنها حقيقى نام كس هيچ كه بودند، خود از باالتر داعيانى اوامر

  . »الخال صاحب« و »النّاقه صاحب« و »الظّهور صاحب« چون داشتند، مستعارى اسمهاى
 وقوع به قيامهايى و شد تأسيس پناهگاههايى خالفت، سرزمين اطراف در كم كم

 و بود،) م  900 / ه  288  سال به( سوريه صحراى در ذكرويه قيام همه، از مهمتر كه پيوست،
 بود، ايشان از نيرومندتر همواره عباسى خليفة ولى) . م  902 / ه  290  سال به( خراسان قيام
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 جنبش) م  906 / ه  294 ( ذكرويه مرگ از پس مخصوصا كرد؛ سركوب را قيامها اين همة و
 .شد خاموش عراق

 جنّابى سعيد ابو ،) محمد اللّه عبد ابو( »الناقه صاحب« كه آنجا-بحرين و احساء در
/  ه  288  سال به هنوز و. آورد دست به درخشانى پيروزى قرمطيان دعوت-بود فرستاده را
 كمونيستى جمهورى يك و يافت غلبه بالد آن بر سعيد ابو كه بود، نكشيده م  900 

 سليمان طاهر ابو پسرش سعيد، ابو وفات از بعد. كرد تهديد را بغداد و رهبص و داد تشكيل
 و تاخت مى بغداد و بصره به گاه او و. نشست او جاى به ،) م  943 / ه  332 -م  914 / ه  301 (

 وحشت كه آنجا تا افكند، مى خطر به را حجاج راه و) مدينه و مكه( حرمين و حجاز به گاه
 مردم و درآمد مكه به طاهر ابو م،  930 / ه  317  سال در. بگرفت را خالفت بالد سرتاسر

 چاه و بودند برده پناه كعبه به« كه درحالى كرد عام قتل را مرد و زن از حاجيان و آنجا
 هاى كوچه در و ساخت؛ مفروش اجسادشان به را مسجد زمين و بينباشت ايشان از را زمزم
 قدر همين و بكشت مغرب و خراسان مردم از تن زاره سى حدود در اطراف، كوههاى و مكه
 گنجها، و جواهر و زيورها از بود، مكه در كه را آنچه همة.  »گرفت اسير پسران و زنان از

 كعبه از دور سال بيست مدت سنگ اين و برد خود با را االسود حجر همچنين. كرد غارت
 .شد گردانده باز ستينشنخ موضع به فاطمى، خليفة منصور، امر به آنكه تا ماند،

 ايجاد جاى به فرزندانش آنكه جز نداد، رخ مهمى تغيير طاهر ابو مرگ از بعد
 .پرداختند داخلى امور اصالح به خارجى، جنگهاى

 فاطميان و قرامطه
 اين بزرگان و بود مستحكمتر آغاز در فاطميان، با قرامطه پيوند كه نيست ترديد

 نام به را وجوهات و خواندند؛ مى نوين دين به »مستور نزما امام« نام به را مردم فرقه،
 كه ديديم نيز. فرستادند مى ايشان براى را آن از قسمتى و كردند مى جمع فاطمى خلفاى
 در ماسينيون. فاطمى خليفة منصور، امر به مگر نگردانيدند، باز مكه به را االسود حجر
 :گويد است نوشته معتزله پيرامون در اسالمى، المعارف دايرة خالصة در كه اى مقاله

 قرمطى مذهب به وابسته را خود مصر، و مغرب در قيام هنگام فاطمى، ساللة
 .دانست مى

 خلفا از كه شد موجب آوردند، دست به قرمطيان كه پيروزيهايى و مسافت بعد اما
 ىخلفا سلوك، و رفتار در زيرا شوند، نزديك- عباسيان- دشمنانشان به و بگيرند، فاصله
  .نيافتند داشتند انتظار منتظر امام از كه آنچه مطابق را فاطمى
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 قرامطه مذهب
 .بود استوار ارتباطى بابك و مزدك اجتماعى سبك و قرامطه مذهب ميان كه ديديم

 در كه ايرانى، جهانگرد خسرو، ناصر چنانكه. بود اموال اشتراك بر مبتنى مذهب اين
 كه) احساء( لحسا در باشد آسياها و«: گويد كرده ديدن احساء از م  1051 / ه  443  سال
 عمارت و. نستانندى هيچ كه كنند، آرد غله رعيت) براى( سوى به و باشد، سلطان ملك
 مشترك آنان ميان در چيز همه«: گويد ديگرى 1».دهند سلطان مال از آسيابان مزد و آسيا
 ».شمشير مگر است،

 را كعبه طاهر ابو. نيست ذكرى قابل دينى شعائر اي دين را قرامطه دين، لحاظ از اما
 را سنگها پرستش و كفر بناى خود، قول به تا كوبيد، درهم را آن اركان و كرد ويران

 و شد خدا خانة وارد خود اسب بر سوار طاهر ابو اصحاب از يكى«: گويد جزّار ابن. براندازد
 كنيد، مى سجده را سنگى خانة اين اشم! خران اى« كه داد ندا بودند آنجا در كه مردمى به
 شما فقيهان و ساييد، مى روى ديوارهايش بر رقصيد، مى اكرامش به و چرخيد، مى آن گرد و

 خرافات اين محو براى و آموزند، نمى شما به ازين بهتر چيزى هستند، شما مقتدايان كه
 ».السالم و. است نمانده باقى شمشير اين جز

 زندقه و كفر به را قرامطه سبب بدين نماند، مخفى سالما نويسندگان بر امر اين
 تأويالتى شريعت اركان از ركنى هر براى«: گويد الفرق بين الفرق صاحب. ساختند متهم

 زيارت حج و است، امام داشتن دوست نماز: گفتند چنانكه است، گمراهى مورث كه آوردند،
 .ميثاقى و عهد بدون است، يشانا راز افشاء از امساك روزه از مراد و اوست، خدمت و

 يقين و شود؛ مى ساقط او از آن وجوب دانست، را عبادت معنى كه هركس گفتند و
 . »دانستند تأويل معرفت در را

 كسى اگر«: كردند نمى سختگيرى وجه هيچ به قرامطه خسرو، ناصر شهادت به اما
  2 » .نكنند خود ليكن و ندارند، باز را او كند، نماز

 قرامطه فلسفة
 بيان به چون و. ندارد اختالفى اسماعيليه فلسفة با كلى، خطوط در قرامطه، فلسفة

 فلسفة براى. شد خواهد ميسر نيز فرقه اين فلسفة شناخت پرداختيم، الصفا اخوان فلسفة
 در كه سبب بدان نيز و دارد اسالمى فكر تاريخ در كه اهميتى خاطر به الصفا اخوان

 دفاع آن از قرامطه كه فلسفيى و علمى آراء دربارة مفصلى مباحث آنها، رسائل مجموعة
 .ايم داده قرار اى جداگانه فصل است، آمده كردند مى

 ارتباط درك در را آنها كه پردازيم مى قضايا از برخى شرح به تنها اكنون بنابراين،
 اهميت داراى برانگيخت، آنان عليه را اسالم متفكرين مخالفت آنچه با قرامطه فلسفة

                                                            
   115 ، 114  ص جيبى، چاپ خسرو، ناصر سفرنامة -  ٢و  ١
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 رسيد جايى به فكر، و سياست پهنة در افكار، اين بزرگ پيروزى و سريع انتشار. دانيم مى
 آن گرفتن ناديده چنانكه شد؛ اسالم علماى وحشت موجب و درآمد خطرى صورت به كه

 مزدكيان و مجوسان هجوم آثار قرمطى، مسلك در اسالم علماى. نداشت امكان ديگر
 تعليمات غزالى چنانكه ديدند، مى عيان به اسالم اركان انهدام اىبر را مانويان و) خرميه(

 الهام مجوس و ثنويت از مبدأ، دو به عقيده در ايشان«: گفت مى و خواند، مى كفر را قرامطه
 . »برند مى كار به را »تالى« و »سابق« لفظ دو ، »ظلمت« و »نور« جاى به ولى اند؛ گرفته

 آن از كه است، علوى نور الهى ذات. است ممتازى هجايگا را نور قرامطه، مذهب در
 صدور هستى نفس و كلّى عقل كه است ازين و شود مى صادر قاهر نور و شعشعانى نور
 .آفريند مى را) برگزيدگان و ائمه و انبياء عقول( بشرى عقول نفس، اين و يابند مى

 كه- را ظالمى ورن دوم، مرحلة در شعشعانى نور. اند عدميه اشباح عقول، ديگر اما
 گون گونه صورتهاى به است، زوال آمادة و مقهور و منفعل ماده،. آفريند مى- باشد ماده همان
 .زمين روى بر فانى اجسام و آسمان در افالك چون آيد، درمى

 كه طريق بدين هستند، شعشعانى نور از شعاعهايى پيروانشان و ائمه و انبياء عقول
 گونه بدين آنها و. بخشد مى فيض بدانها ماده، در ساكن مىظال نور ميان در شعشعانى، نور

 الهى حدسى و طبيعت داراى داده، دست از را خود ذاتى شعور و شوند مى نور صاحب
 هم پى از را روز و شب كه »آسمان« يعنى- پنجگانه طاغيان عبوديت از را آنان كه شوند مى
 و كند، مى نهى و امر كه »اموسن« و آفريند، مى اسف و شوق كه »طبيعت« و آورد، مى

 خود روزانة كار خاضع را انسانى هر كه »ضرورت« و كند، مى معاقبت و مراقبت كه »دولت«
 .كند مى آزاد- سازد مى

 از بعد مگر ساختند، نمى آشكار پيروانشان براى را خود مذهب حقيقت قرامطه
 ما ياد به را مانويان و فيثاغوريان روش كه مختلفى مراحل طى و طوالنى ساختن آماده
 .نسازد فاش را رازى كه دادند مى گران سوگندهاى را فرد آنكه از پس نيز و آورد؛ مى

 اسالم تطور در قرامطه تأثير
 آنجا. اند داشته عميق اثرى اسالمى فكر در قرامطه، كه نيست ترديدى امر اين در

 تصوف و فلسفه در الصفا واناخ رسائل شگرف اثر از كرديم، مى صحبت اسماعيليه دربارة كه
 مبارزه قرامطه و اسماعيليه با آنكه با متصوفه: گويد مى ماسينيون. گفتيم سخن مسلمين

 جسمانى، روحانى، نفسانى، نورانى، مثل فراگرفتند، متعددى اصطالحات آنها از كردند، مى
 تكوين، جوالن، ظهور، حلول، فيض، جبروت، ناسوت، الهوت، ناموس، وحدانى، شعشعانى،

 برده كار به را »قاهر نور« اصطالح سهروردى، الدين شهاب كه بينيم مى نيز. تأييد و تلويح
 اعتدال راه تأويل، در اگرچه كرده، اقتباس ايشان از را قرآن تأويل عربى ابن چنانكه است،

 .است پيموده
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 ميتاه كنيم، مى بحث ايشان فلسفة و الصفا اخوان به راجع اختصاصا كه فصلى در
 ايم نتوانسته بايد آنچنانكه هنوز كه هرچند. شد خواهد آشكار بيشتر قرامطه و اسماعيليه

 اسالمى، عالم در كه انقالباتى همة به و برداريم نيرومند فرقة اين كار از پرده كلى، طور به
  .يابيم احاطه آوردند، پديد اجتماع و سياست و فكر و دين زمينة در
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   پنجم فصل
  
 

 الصفّا اخوان

 جنبش وسيلة را خود دعوت كه حيث ازين را اسماعيليان اگر«: گويد مى گلدتسيهر
 كه حيث آن از نيز و دادند، قرار-قرمطيان جنبش يعنى- اسالم دينى تاريخ در عظيمى

 دولت يعنى- اسالم سياسى تاريخ در بزرگى دولت تأسيس موجب ايشان كوششهاى
 ازين( دارد وجود اماميان و اسماعيليان ميان كه تفاوتى نكنيم، ارزيابى شد، - فاطميان

 و صورى تفاوت يك تنها) امامند دوازده به معتقد اينان و امام هفت به معتقد آنها كه حيث
 .نيست كافى شيعه متعدد فرق ساير از اسماعيليان تميز براى و است ظاهرى

 فرقه اين تمايالت از غالبا بودند، برخاسته يهاسماعيل فرقة ترويج براى كه كسانى«
 قويترين از. ساختند مى ممزوج بدان را مسلمان غير ملل عجيب هاى نظريه كرده، استفاده
 .كرد رسوخ فلسفه راه از كه بود مطالبى يكى شد، اسالمى افكار تطور موجب كه عواملى

 كه است اساسى نهما اين و. كردند آغاز افالطونى فيض نظرية از اسماعيليان
 1» . . .نهادند بنا آن بر را خود فلسفة مشهور المعارف دايرة الصفا، اخوان بصرى جماعت

 خود حدس در است، شمرده اسماعيليه از را الصفا اخوان كه حيث ازين گلدتسيهر
 .است كرده اشتباه پنداشته دينى فلسفة را ايشان فلسفة كه بابت آن از ولى است، مصيب

 عرب بالد در اجتماعى و سياسى اوضاع تطور طبيعى نتيجة جز الصفا ناخوا ظهور
 ازين پيش كه-خود هدفهاى به وصول براى اسماعيليان كه وسيعى برنامة از جزئى و

 .نبود ديگرى چيز بودند، كرده طرح- كرديم معين را آن حدود و داديم توضيح
 يونان فلسفة ن،قر اين در. است فرهنگ و علم شكفتگى قرن هجرى، چهارم قرن

 التقاط شيوة راه اين در و پرداختند، آن تحصيل به مسلمانان و يافت، رواج وسيعى نحو -به
 تصوف رنگ هردو كه-افالطونى و فيثاغورى تمايالت دوره، اين در. برگزيدند را امتزاج و

 در تحقيق و بحث به سياسى، و دينى اسالمى، فرق بيشتر. يافتند خاصى برترى-داشتند
                                                            

  .بعد به  212  ص عربى، ترجمة االسالم، فى الشريعة و العقيدة -  ١
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 استوار آن نيروى به را خود عقايد بنيان خواستند مى و بودند شده مشغول فلسفه ناي
 .سازند

 كه بودند مدعى گرفتند، مى خرده سنّى اسالم بر و عرب قدرت بر كه آنهايى
 .نيابد امكان فلسفه به جز آن تطهير و شده چركين جاهالنه هاى انديشه اثر در شريعت

 -اخوان نام به اى نحله اسماعيليان، ميان از كه رسد نمى نظر به بعيد صورت، اين در
 همة عصارة آن در كه دهد ترتيب رسائلى و كند، ظهور فلسفى تمايالت با الصفا

 خود فكرى حقايق بيان به باطن در و باشد آمده روزگار آن در شايع فلسفة كشمكشهاى
 به را ها نقشه آن و بكشد سياسى و فرهنگى حيات نقشة خويش، پيروان براى و بپردازد،
 شيعه عليه را وحشتناكى مبارزة چه حكام، اين كه ديديم ما و( حكام سختگيرى خاطر
 اهليت كه كسانى دسترس از و سازد، مكتوم) بودند برانگيخته خصوصا غالت فرق و عموما

 اين منكر كسانى آنكه فرض به. دارد نگاه دور نبودند، آن درك مستعد يا نداشتند، را آن
 اين اما ترسيدند، مى قدرتى از نه و داشتند بيم كسى از نه الصفا اخوان بگويند، و دشون

 .اند بوده تقيه به معتقد ايشان كه كرد نتوان انكار را معنى
 اجتماعى و سياسى اوضاع طبيعى نتيجة الصفا، اخوان ظهور كه دانستيم طريق بدين

 .هست نيز عصر آن فرهنگى اوضاع طبيعى نتيجة چنانكه است،
 قويترين و درستترين كنندة بيان الصفا، اخوان رسائل كتاب«: گويد حسين طه دكتر

 روزگار، آن در اسالم سياسى زندگى فساد سو يك از: است متناقض پديدة دو اين نمونة
 پشت در اند بوده مجبور آنكه علت به اند، پرداخته رسائل تأليف به كه كسانى كه طريق بدين
 سياسى غرض يك هرچيز از قبل و اند مانده ناشناخته ما براى همچنان ازند،پرد كار به پرده

 مخالفت بغداد با كه معنى بدين بغداد، سياسى نظام با مخالفت ديگر. اند كرده مى دنبال را
 - به نه. اند كرده نمى يارى نيت خلوص با هم را قاهره سياسى نظام همچنانكه ورزيدند، مى

 .اند داشته مى دوست را فاطميان خالفت نه و اند داده مى اننش عالقه عباسيان خالفت
 و بودند شيعه غالت از اينان بودند، سياسى افراطى مقاصد و اغراض داراى بلكه

 .اسماعيليان از هم شايد
 خلفاى به شان عالقه عدم و ايشان، سياسى ابزار و اسماعيليان مقاصد مورد در

 .است بسيارى اقوال ،عباسيان با آنان دشمنى و مصر، فاطمى
 و. دادند مى تشكيل سرّى جمعيتهاى و كردند، مى عمل پرده پشت در اينان

 نظام خواستند مى. بود عقلى و سياسى مسائل بر جمعيتشان قوام آيد، برمى آنچنانكه
 واژگون به مقصود، اين به وصول براى و. كنند واژگون را اسالم عالم بر حاكم سياسى
  .پرداختند نيز داشت، سيطره مسلمانان زندگى بر هك عقلى نظام ساختن
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 تأثير بود، شده يونان در كه كوششها نوع اين از شك بدون ما، سرى جمعيت اين
 دست به راه اين در كه توفيقى و افالطون و فيثاغوريان كوششهاى چون: بودند پذيرفته
 سياسى وضعى چنان ودخ براى شدند موفق اسماعيليه. بود فيثاغورس توفيق نظير آوردند،

 ايجاد وحشتى و رعب مواردى در حتى و يابند، قدرت بالد از برخى در كه آورند، وجود به
 1» .كنند

 بودند؟ كسانى چه الصفا اخوان

 آراء اختالف-  1 
 مورخان و علما داشتند، مذهبى چه و بودند كسانى چه الصفا اخوان كه باره اين در

 از را خود نام و امر حقيقت تا كوشيدند مى ايشان كه است سبب بدان اين و. است اختالف را
 مصنفان چون«: گويد »الحكماء باخبار العلماء اخبار« كتاب در قفطى. بپوشانند ديگران
 و اند كرده اختالف آنها حقيقى نويسندگان در مردم داشتند، مى مخفى را خود نام رسائل
 آثار از ها، رساله آن كه گفتند هىگرو. است گفته چيزى تخمين و حدس طريق به هركس

 .است) وجهه اللّه كرّم( ابيطالب بن على نسل از امامان از يكى
 تأليف گويند برخى و. است معتزله اول دورة متكلمان از يكى تأليف گويند گروهى

 اخوان »الجامعة الرسالة« او كه است سبب بدان پندار اين و. است قرطبى مجريطى حكيم
 كه كردند تصور اى پاره رو ازين. كرد امالء خود شاگردان براى و برد ندلسا به را الصفا

 و رسائل ساير تفسير رساله، اين زيرا. است الجامعه الرسالة نويسندة خود مجريطى
 .است آمده آن در فراوانى به ديگر رسائل عبارات عين نيز و آنها، بر است اى تعليقه

 به را آنها نيز برخى و. است الصادق جعفر آثار زا ها، رساله اين كه گويند ديگر گروه
 - الصادق جعفر اعقاب از- اللّه عبد بن احمد به برخى و ،)  ه  395 ( اندلسى قاسم بن مسلمة
 كه شد بيمناك اللّه عبد بن احمد سيد چون«: گويد ادريسى الدين عماد. اند داشته منسوب

 و الصفا اخوان رسائل شوند، منحرف فالسفه علوم به محمدى شريعت از مسلمانان مبادا
 گرد را شرعى و فلسفى و الهى معارف و حكمت و علوم آن در و. كرد تأليف را الوفا خالّن
 فرزندان و محمد پسرش و جعفر بن اسماعيل امامت به اسماعيليه، فرقة كه ديديم» .آورد

 الحسين بن حمدم و احمد بن حسين و اللّه، عبد بن احمد و محمد، بن اللّه عبد: محمد
 .بودند مستور امامان از همه اينان و داشتند اعتقاد

 الصفا اخوان كه اند رسيده نكته اين به دارند، نظر و تتبع تاريخ كتب در كه كسانى
 .اسماعيليان از- خصوص طور به-و باطنى شيعيان از- عموم طور به- بودند جمعيتى

                                                            
   9 ، 7  ص الصفا، اخوان رسائل مقدمة -  ١
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 از. اند نوشته اللّه عبد بن حمدا قبيل از ايشان، نخبگان از برخى را رسائل اين و
 و ،- المقدسى به معروف-البستى نصر بن محمد سليمان ابو و رفاعه، بن زيد اخوان،ميان 

 معرفت و علم جهان در را همه كه نهرجورى، احمد ابو و زنجانى، هارون بن على الحسن ابو
 عبد بن احمد اهنمايىر به را رسائل مصنفان، اين شايد و. اند شده شناخته است، آوازه و نام
 .است شده منسوب بدو رسائل سبب بدين و اند كرده مى تصنيف اللّه

 خود عقايد كتمان در اخوان لكن است، قديميتر اسالم عالم در الصفا اخوان ظهور
 نامى ايشان از نه- بغداد بر بويه آل پيروزى از قبل يعنى-  334  سال تا رو ازين كوشيدند، مى
 بالد ديگر به آنجا از و شدند ظاهر بصره در ابتدا اينان. نشانى هاشان رساله از نه و بود

 .داشتند مجالسى و داعيان آنجاها در كه گشتند، پراكنده
 كامال تعليماتشان و رسائل از كه است اى مسئله هستند، شيعه از الصفا اخوان اينكه

 اختالفى باهم شندبا كرده تعمقى قضيه اين در كه كسانى از تن دو حتى و است، مشهود
 و علما اقوال يكى: داريم ادله نوع چند الصفا، اخوان تشيع اثبات براى. داشت نخواهند
 تمام به كه عقايدشان و كار اسلوب سديگر و الصفا، اخوان خود از اقوالى ديگر مورخان،

 قول جمله آن از. است بسيار مورخان و علما اقوال اما .است باطنى شيعيان موافق معنى
) نصيريه يعنى( ايشان امر حقيقت و: گويد كه آوريم مى »نصيريه« بر رد در را تيميه ابن
. . . ندارند ايمان منزله كتب از يك هيچ به و. . . مرسلين و انبياء از يك هيچ به كه است اين
 همچنانكه. سازند مى مبتنى- الهى نه-طبيعى متفلسفة مذهب بر را خود اقوال گاه و

 مجوس و متفلسفه قول به گاه نيز ايشان. كنند مى چنين نيز الصفا - اخوان رسائل صاحبان
 گفتارهاى و افزايند، مى آن بر رفض و كفر و كنند مى استناد هستند نور پرستندگان كه

 گفتار با تا كنند، مى تحريف را لفظ صورت اين در دروغ؛ به گاه آورند، مى دليل را پيامبران
 ولى آورند، مى را) ص( خدا رسول كلمات عين گاه و. باشد ازگارس ارسطو پيروان و متفلسفه
 از برخى يا ،) ع( ائمه به را رسائل كه را كسانى اقوال قبال ما. كنند مى تحريف را آن موضوع
 .آورديم را حسين طه دكتر عقيدة نيز دادند، مى نسبت باطنى شيعة رجال

 روش درست اطراف، به انداعي فرستادن و مخفيكارى در الصفا اخوان روش اما
 افكار از و است، شيعى تمايالت از لبريز الصفا، اخوان تعاليم و اقوال. است اسماعيليه

 خواهيم بحث زمينه اين در آتيه در ما. است متأثر سخت قرمطيان و باطنيان و اسماعيليان
 .كرد

 ايشان نام-  2 
 حال حقيقت بر داللت براى اخوان كه است اسمى »الوفاء خالّن و الصفا اخوان«

 آمده فراوانى به عربى كتب در و است مشهور عربى زبان در نام اين. كردند اتخاذ خود
 اين بار چند »المطوقه الحمامة« باب در دمنه، و كليله كتاب ترجمة در مقفّع ابن. است
 معانى شرح و حكمت جهت از دمنه، و كليله كتاب به الصفا، اخوان. است آورده را عنوان
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 و- ظاهرى هم و است باطنى معناى داراى هم كه داستانهايى نيز و رمزى اسلوب و دوستى
 گروهى اخوان«. دهند مى بسيار اهميت- است موافق اخوان هدف و روش با اينها همة

 اهل« اخوان» .است آورده گردهم را ايشان طهارت، و قدس و صداقت و صفا كه هستند
 و كنند آميزش باهم يكرنگى نهايت در تا اند ساخته مملز را خود» .حمداند ابناء و عدل

 مطالعه را الصفا اخوان رسائل كه كسى .اند داشته ملقب القاب نيكوترين به را خويشتن
. يافت خواهد برتر مردم همة از اخالص و صفا و يكدلى و فرهنگ در را ايشان باشد، كرده

 :گويد فاعه،ر بن زيد ايشان، از يكى توصيف در توحيدى، حيان ابو
 در و نثر، و نظم از بسيار آگاهى و وقّاد، ذهنى و چيره، هوشى با است مردى«

 آراء به نسبت و مطلع، مردمان عقايد از و همانند، بى ايام تاريخ و بالغت و حساب و كتابت
 يا است، فن آن اهل پندارى كه فراگيرى حد در يا: وارد فنى هر در و بصير، مختلف ملل
 خود برابر در را هركس كه نهايى، حد در يا و فهماند، مى را فن آن مقاصد كه ه،ميان حد در

 ».سازد مى مجاب

 ايشان هدفهاى-  3 
 آنها در انكار و خشم روى از دشمنان. بود سياسى و دينى الصفا اخوان هدفهاى

 سختدلى نهايت با ايشان، دربارة و. اند پنداشته اسالم دين از خارج را ايشان و اند نگريسته
: گويد) هجرى چهارم قرن( سجستانى منطقى بهرام بن محمد سليمان ابو. اند كرده قضاوت

 و مقادير و فليكات، و نجوم، علم يعنى-را فلسفه توانند مى كه پندارند) اخوان يعنى( اينان«
 و است، اوزان و نقرات و ايقاعات و ها نغمه معرفت كه موسيقى و طبيعت، آثار و مجسطى،

 به را دين و بياميزند شريعت با- كميتها و نسبتها وسيلة به است آراء سنجش كه منطق
 چگونه را الصفا -اخوان راستى به. ناشدنى است كارى اين، اينكه با. دهند پيوند فلسفه
 در را شريعت قوانين و فلسفه حقايق كه افكنند پى مرامى خود جانب از كه شود ميسر
 مقاصدى چنين كه هستند هم ديگر طوايف بگذريم كه فهطاي ازين. باشد كرده گرد يكجا
 و ساحران، و خوابگزاران، و بندان، طلسم و كيمياگران، و خوانان، عزيمت چون دارند؛

 دين كه است اين دليلش و شمرده ارج بى را اخوان كار سجستانى طريق بدين» .غيبگويان
 را اخوان او كه روست ازين .نيست چون و چند مجال آن در را فلسفه و خداست، جانب از
 .است دانسته كافران و بازان شعبده زمرة از

 شرح در است، اخوان مخالف اينكه ضمن) هجرى چهارم قرن( توحيدى حيان ابو
 و طهارت و قدس و صداقت و صفا و محبت به گروه اين«: گويد چنين هدفهايشان
 خدا خشنودى به وسيله بدان كه دپندارن و اند آورده پديد مذهبى. برند مى سر به نيكخواهى

 و اند آميخته گمراهيها به و كرده چركين نادانيها به را دين كه معتقدند زيرا اند؛ رسيده
 اعتقادى حكمت حاوى فلسفه زيرا. نيست راهى فلسفه جز آن، تطهير و شستشو براى ديگر
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 هم به ار عربى شريعت و يونانى فلسفة اگر كه معتقدند و. است مصلحت اجتهادى و
 ».شد خواهد حاصل كمال نهايت بياميزند،

 شرعى فضايل فوق فلسفى، فضايل و است شريعت فوق فلسفه كه معتقدند اخوان
 .است عقلى سعادت سعادت كه است؛ فالسفه آن از سعادت، با همراه جاويدانى و. است

 را يند يعنى كنند، تطهير فلسفه با را شريعت كه داشتند آن قصد گونه بدين اخوان
 باشد شيعه غالت آراء موافق كه فكرى انقالب يك به راه، ازين و بسنجند فلسفه ميزان به

 رشد ابن فلسفة در را صدا اين انعكاس ما و. سياسى انقالب يك به آنجا از و برسند،
 .ديد خواهيم

 اخوان كه، شويم مى واقف نكته بدين پردازيم، الصفا اخوان رسائل در تتبع به چون
 تا كوشند مى و كنند؛ مى دعوت جديد اساسى بر مبتنى جديد دولتى تشكيل به را مردم
: گوييم مى رفته فراتر هم ازين ما. كنند توجيه فلسفه وسيلة به خاصى صورت به را دين
 و حقيقى آراء تا است، ظاهرى تشيعشان و است محض سياسى هدف يك اخوان هدف

 فراوان هراس و سخت پنهانكارى روش اين و. سازند مخفى آن زير در را خود خاص اغراض
 .آورد مى ياد به را اسماعيليه روش گرفتند، پيش در كه شگفتى تقية و

 كه آنجا مثال ايم، دريافته رسائل مطالب برخى از را ايشان سياسى هدفهاى
 :گويند مى

 .كند يارى خود جانب از روحى به را ما و ترا خدا! مهربان نيكوكار برادر اى«
 كردارهاشان گشته، هويدا قدرتشان گرفته، نيرو سخت بدكاران دولت كه بينيم مى

 و انحطاط رسند، خود افزونى نهايت به چون و است؛ شده پراكنده جهان در عصر اين در
 از قرانى، و دور و زمان و روزگار هر در ملك و دولت كه بدان و. آمد خواهد در پى از نقصان
 بدان و. افتد ديگر ديار به ديارى از و ديگر، خاندان به خاندانى از و ديگر، مردم به مردمى

 فضال و برگزيدگان و حكما و علما از جمعى از بار نخستين خير، اهل دولت كه برادر اى
 خود ميان و واحدند، دين و واحد مذهب و واحد انديشة داراى كه مردانى: آمد خواهد پديد

 آرائشان و اعمال در و نايستند، باز يكديگر يارى از و نكنند، ستيزه بيهوده كه بندند عهدى
 1».باشند واحد تن يك چون

 آن كه اعتقاد اين بر و ايشان سياسى هدف بر است بارزى دليل گفتار، اين در
 2.است فرارسيده سازند، برپا جانبه همه انقالبى و فروكوبند را عباسى تخت كه ساعت

 است شده جامعه دامنگير كه فسادى و زمان اجتماعى اوضاع توصيف در اخوان
 شك به آخرت امر در كنند، مى نظر نجوم علم در كه ما زمان مردم بيشتر«: گويند
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 و رستاخيز منكر و بيخبر، پيامبران تعليمات اسرار از و متحيرند، دين احكام در و اند، افتاده
 از و كنيم، نمايىراه دين به) فلسفه( دارند خود كه علمى طريق از را ايشان ما .حساب
 باشد نزديكتر فهمشان به مطلب تا آوريم، دليل ايشان بر اند گرفته دست در خود كه كارى

 1».كنند درك را حقايق بتوانند بهتر و
 را اى تازه سياست دين، جديد توجيه طريق از اخوان كه شود مى آشكار طريق بدين

 و فلسفه نيروى به را دين استندخو مى و بود، عقلى و فلسفى دينشان. بودند گرفته پيش
 را دين امور از امرى هر و گرداندند مى باز طبيعت به را چيز هر. كنند تفسير طبيعى علوم
 الهى دينشان داد؛ خواهيم توضيح آن دربارة پس ازين ما. بود خاصى معنى ايشان نظر در

 .است عقلى تصوفشان و آشكار تشيعشان و مادى
 عالم در مؤمنان، از را نفسى هر كه! برادر اى بدان«: يندگو مى چنين تشيع مورد در

 رسول چنانكه. است ابوينى جسدى هر براى اجساد، عالم در همانگونه است، ابوينى ارواح
 ابوين تو و من! على اى«: گفت عنه، اللّه رضى على، به سلم، و آله و عليه اللّه صلى خدا،
 ».جسمانى نه ستا روحانى ابوت اين و. . . هستيم امت اين

 پنهانكارى- 4 
 .برگزيدند پنهانكارى راه خود، هدفهاى به دادن تحقق براى اخوان

 به بيشتر و داشتند، مى پوشيده ديگران از را خود هدف و آراء حقيقت و امر حقيقت
 مفهوم همان به فلسفه از و كردند تأليف علمى مبنايى بر را خود رسائل. پرداختند مى رموز
 و درپى پى دروس صورت به را مباحث كه طريق بدين گفتند، مى سخن خود قديم عام

 و اينجا را، خود خاصة تعاليم. كردند مى بيان آن طى در را خود آراء و آوردند مى متصل
 انجام به خود خاص مهارت با را اينها همة و ساختند؛ مى پراكنده مباحث، ضمن در آنجا،
 تعليم و نگهدارى در تا كردند مى توصيه خود پيروان به سخنشان مطاوى در .رسانيدند مى
 فراوان و. ساختند مى آگاه را ايشان خود اقوال رمزى جنبة از نيز. باشند سختگير رسائل آن

 اين فهم در ترا خدا! برادر اى«: دهند پايان عبارات بدين را خود رسالة كه شود ديده
 در و زمان هر در را برادران همة و را ما و ترا و كناد، موفق خفى اسرار و لطيف اشارات
 را »طبيعيه جسمانية رسائل« از هشتم رسالة.  »دهاد توفيق آن درك به هستند كه هرجا
 خويش مطلوب غرض رساله، اين در ما كه برادر اى بدان«: آورند مى پايان به عبارت بدين

 به اخوان سرايى خرافه يا اطفال، بازيچة را رساله اين و مشو، بدگمان ما به. كرديم بيان را
 تا بپوشيم، اشارات و عبارات و الفاظ در را حقايق كه است اين بر ما عادت كه مياور، حساب

 2». . .ندارد باز داريم كه كارى از را ما
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 دچار مبادا كه داشتند آن بيم. بودند حريص سخت خود رسائل حفظ در اخوان
 هركس بر«: گفتند مى رو ازين. نشناسند را اآنه قيمت كه افتد كسانى دست به يا شود تلف
شايستگي  كه كسى دست به كه است الزم افتد، مى دستش به آنها از يكى يا رسائل اين كه

 شايستگان از و. گردد آنها تباهى موجب تا نسپارد، دهد نمى نشان رغبتى بدان يا ندارد
 آن به جز را رسائل اين ايدب گونه همين. باشد نشده ستم رسائل اين به تا ندارد، پوشيده

 و دانا و استوارگو و نيكوسير و آزاده كه حكمت، دوستداران و ادب و علم طالبان از گروه
 آنها اظهار و اعالن يا اختفاء و حفظ در و. نكند معرفى ارشادند، خواهان و هدف به بينا

 1».كند مواظبت درست و دارد نگاه نيكو را آنها: باشد بهوش سخت

 يالتتشك- 5 
 :بود درجه چهار را اخوان

 ميان سنشان كه بودند كسانى و مبتديان اينان.  »الرّحماء االبرار االخوان« -  1 
 سرعت و تيزهوشى و روح و ذات صفاى گروه اين الزمة خصايص از. بود سال سى تا پانزده
 .بود انتقال

 داراى سالگى، چهل تا سى بين بودند كسانى اينان.  »الفضالء االخيار االخوان« -  2 
 و بخشى فيض و سخاوت و اخوان مراعات گروه، اين الزمة و سياستمند، رؤساء مرتبة«

 2».اخوان ديگر به نسبت بود وفادارى و مهربانى و شفقت
 اينان مرتبة«. بودند سالگى پنجاه تا چهل بين اينان.  »الكرام الفضالء االخوان« -  3 
 خصمان، عليه قيام و پيروزى و نهى و امر خداوندان خود و بود، قدرت صاحب شاهان مرتبة

 و رفق به را كار كه سان بدين بودند، طريقه مخالفان و معاندان ظهور هنگام به داورى و
 كه بودند اخوان دانشمندان از گروه اين 3 » .كشند اصالح به و دهند فيصله مدارا و لطف

 از و نمودند، مى روشن را راهها و ،كردند مى تدوين را عقايد و شناختند مى را نواميس
 .كوشيدند مى دعوت گسترش و نشر براى و كردند، مى دفاع حقايق
 اين به پيشين، درجة سه از اخوان، همة كه است، كمال مرتبة و آخر مرتبة-  4 
 پنجاه از سنشان كه بود كسانى آن از مرتبه، اين. شدند مى دعوت مرتبه و درجه
 .گذشت مى

. است هيولى مفارقت و رستاخيز براى آمادگى مرتبة مرتبه، اين«: دگفتن مى اخوان
 مشاهدة و آسمان، ملكوت به صعود قوه، بدان و دهد، مى دست معراج قوة مرتبه، اين در

 و دوزخ از نجات و صراط از عبور و ميزان و حساب و نشر و حشر و بعث قيامت، احوال
  4 » .گردد مى ميسر رحمان پروردگار ذات مجاورت
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 جمعيت به خواست مى هركس كه راهى ديگر، عبارت به يا اخوان، مراتب بود اينها
 زهد ارباب و عباد طريقة به چيز هر از بيش مراتب، اين. كند طى بايد بپيوندد اخوان سرى
 فلوطين مخصوصا نوافالطونيان، تعاليم نظير يا. باشد آميخته فلسفى تمايالت با كه ماند مى

 و جوهر صفاى به تا دانسته، تن بار سنگينى از آزادى در را زندگى گام اولين كه است
 فروغ- »سخى اشعاع« به تا دانسته، فلسفى تفكر در را دوم گام. شود منجر نفوس
از  معرفت در را سوم گام. شود كشيده-بخش فروغ فيض- »اشعاعى سخاء« و- بخش فيض
 معرفت به تا دانسته،) شهود( تنتاجاس و استدالل و تفكر بدون دريافت و عقلى نظر طريق

 ارادة به آدمى كه نحوى به دانسته، خدا با اتحاد را چهارم گام و. شود منتهى الهيه نواميس
 انسان اينكه به و انجامد، مى صوفيانه فناى به اين و. آدمى ارادة به خدا و كند عمل خدا
 در كه زيرا كند، كار خدا دست با و ببيند خدا چشم با باشد؛ شريعت هر و ناموس هر فوق
 طبقة ماكدونالد، كه را چهارگانه طبقات اين«: گويد الدسوقى عمر .است شده فانى خدا

 شيعة طبقاتى عمومى نظام با است، ناميده خدا به مقربان و پيشوايان، و معلمان و مريدان
 بعضى از مبتدى، از سؤال با دعوت، نيز آنجا در. است منطبق ايشان سازمانهاى و باطنى
 است امرى دين كه كنند مى تلقين او به و شود، مى آغاز مشكالت و شرعى و دينى مسائل
 آنگاه. صادقين ائمة از است مردم اعراض شر، ريشة و بيخبرند، آن از مردم عامة كه مكتوم،
 كه-  الطبيعه بعد ما و اسرار مركز آخرين به پايان، در و شود، مى نهگانه مراتب وارد مبتدى

 اخوان از فاطميان را تقسيم نوع اين شايد و. رسد مى-دارد شباهت اخوان چهارم مرتبة هب
 است جمعيتى الصفا، اخوان جمعيت ديديم، همچنانكه ».باشند كرده اقتباس الصفا

 كه صفاتى باشند، متّصف عاليه صفات به كه يابند مى راه آن در كسانى تنها و يافته، سازمان
 رسائل« از هشتم رسالة در چنانكه و اند گفته سخن بسيار آنها زا خود، رسائل ضمن در

 عالم«: اند دانسته خصوصيات اين بودن دارا در را انسان كمال اند، آورده »طبيعيه جسمانية
 آداب، عراقى مذهب، حنيفى دين، عربى نسب، فارسى بصيرت، صاحب زكى، فاضل خبير،
 سير، صوفى بصيرت، هندى علوم، نانىيو النّسك، شامى منهج، مسيحى مخبر، عبرانى
 شيوة خود آراء و زندگى در الصفا اخوان 1».صمدانى و معارف الهى راى، ربانى اخالق، ملكى

 استفاده فكرى و فلسفى مكاتب و اديان همة از خواستند مى. داشتند تلفيق و »بهگزينى«
 كه را كسانى تنها مردم انمي از ولى. كنند دعوت اند برگزيده آنچه به را مردم آنگاه برند،

 سرزمينى هر در-اللّه ايدهم- برادران كه است شايسته«. كردند مى دعوت داشتند شايستگى
 او سابقة از بنگرند، او احوال در برگزينند، اى تازه برادر يا و دوست خواهند اگر هستند، كه
 صفا و صداقت كه بدانند تا بپرسند، او عقايد و مذهب از بيازمايند، را او اخالق باشند، آگاه

 برادرى يا دوست خواهى اگر بنابراين. نه يا است شايسته را اخوت حقيقت و مودت و
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 زمينى خاك چنانكه و. بسنجى نيز را او سنجى، مى را دينار و درهم چنانكه بايد، برگزينى،
 اهل ندمان و. كنى وارسى نيز را او كنى، مى وارسى بنشانى، درختى آن در خواهى مى كه را

 و آزمايش به كاالها، ساير و برده خريدن و ازدواج، جهت انتخاب زن هنگام به كه دنيا،
 سنجش و آزمايش از بايد برادر و دوست انتخاب موقع در نيز تو پردازند، مى تجسس

 و دين در كه بود اخوان جمعيت به پيوستن خور در كسى بدينسان 1».نكنى خوددارى
 و بسوزاند دل گناهكاران براى باشد، مردم همة به شفقت و انىمهرب به معتقد خود مذهب
 كسى بنابراين. . . بخواهد را همه صالح و ورزد، محبت روحى ذى هر به و بخواهد، آمرزش

 يا جدلى، و جو ستيزه يا خشن، و درشتخوى يا لجوج، و خير بى يا زن، الف و خودپسند« كه
 و مكار يا انگار، سهل و ترسو يا نظر، تنگ و بخيل يا رياكار، و منافق يا توز، كينه و حسود
 يا ثنا، و مدح دوستدار هست آنچه از بيش يا پرخور، و حريص يا جبار، و متكبر يا بيوفا،
 تنها يا و آنان كنندة مذمت و ديگران و همرديفان تحقيركنندة يا اقران، به گوينده زشت
 اينگونه كه نيست، شايسته را اناخو سلك در انسالك باشد، خود قوت و حول به متكى
 نسبت را او اعتقاد عادات، و آراء و اخالق اين چه نشايند، را برادرى صفاى و صداقت كسان

 و سياسى و اجتماعى ضمانت يك اخوان جماعت به پيوستن  2 » .كند فاسد برادرانش به
 در زينت، دوستان بزم در پيروزى، دشمنان دفع در صداقت، با اخوان زيرا« بود دينى
 گنج حاجت روز در آدمى، پشتيبان سختى و بيمارى زمان محكم، گاه تكيه بال و شدائد

 به راهى وساطت هنگام به نردبان، عالى مراحل به صعود براى مددكار، مهمات در اندوخته،
 حفظ باشى غايب چون كه اخوانند گونه اين. استوارند دژى هراس و وحشت روز در و دلها،
. سازند سركوبش باشد دشمنى ترا اگر و باشند، تو دستگير بلغزى اگر و ند،كن تو الغيب
 در را اش ميوه فروافتاده، هاى شاخه با كه است مبارك شجرة آن چون اخوان، اين از هريك

. افكند مى سايه تو سر بر و پوشاند مى را تو خوشبويش برگهاى با و نهد، مى همگان دسترس
 به ترا. آورد مى يادت به كردى فراموش اگر و دهد، مى ارىي ترا گشودى لب سخن به اگر

 و كند، ترغيب خير كار به را تو و پردازد، آن انجام به زودتر خود و دهد فرمان كردن نيكى
 بر ».كند فدا تو براى را جانش و مال و نمايد راه خوبى به را تو. دهد انجام پيشتر خود

 مسلك اين در دخول به را شايستگان كه باشد رسولى خود تا بود واجب اخوان از هريك
 همة ميان در و شهرها همة در اخوان، جماعت. ماند پايدار خير دولت تا كند، دعوت
 آگاه آن از كسى اخوان جز كه خلوتى در و بود رئيسى را شاخه هر. بودند پراكنده طبقات

 دعوت نشر اىبر همه و داشتند، مبشران و داعيان اخوان،. كردند مى اجتماع نبود
 .گيرد انجام دستشان بر-خواستند مى كه-بزرگ انقالب آن و شوند، افزون تا. كوشيدند مى

  .آورد گرد جايى در را اخوان همة بار، يك روز دوازده هر بايست مى شاخه هر رئيس
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 بودند ايمن آن در كه موضعى و مكان هر در بلكه نبود، مشخص اجتماع، اين جاى
 را خود امكان حد تا و كرده تلطيف و تطهير را خود كه كسانى زج و. يافت مى تشكيل
 تخلف مجمع در حضور از كسى هرگاه. نبود راه جمع آن در را احدى بودند، آراسته

 جامة در رئيس شد، مى منعقد جلسه چون و. بياورد كننده قانع عذرى بايست مى كرد، مى
 و فهم ميزان كه حد آن تا و. خواند مى حاضران بر را حكم و گشت مى ظاهر خود خاص

 تفسير ديگرى از پس يكى ايشان براى را رسائل و كرد، مى موعظه بود ذهنشان گنجايش
 رضايت تالششان و كوشش از و برند پايان به دوره آنان از گروهى كه آنگاه تا كرد، مى

 ايشان محبت و عالقه مورد آنچه در و دنيوى امور در ديگر آزمايشهاى آنگاه. شود حاصل
 بيگانگان با و ببرند نزديكان از تا دادند مى فرمان را ايشان كه طريق بدين. آمد مى پيش بود

 انفاق و كنند، انفاق راه آن در خود مال پيوستند، مى و بريدند مى آنان و بپيوندند،
 و بكوشند، خدا رضاى راه در باختند، مى و ببازند، كار اين سر بر خود جان كردند، مى
 را خود فرزندان بريدند، مى و ببرند، ياران از رفتند، مى و روند، بيرون وطن از شيدند،كو مى
 وطن و شهر از و ساختند مى و سازند، شوى بى را خود زنان گذاشتند، مى و گذارند، پدر بى

 به را او رئيس آمد، برمى آزمايشها اين همة از و كرد، مى چنين كسى چون. گشتند مى آواره
 علوم و گفت، مى ناگفته اسرار و خواند، مى او بر پنهانى كتب و كرد، مى اهبرىر خود علم

 اسرار از و آموخت، مى او به را الصفا اخوان كتب و رسائل و ساخت، مى آشكار مكتومه
 1.نهاد مى ميان در او با را اشارات و امثال و روايات و اخبار معانى و كرد، مى آگاهش

  اخوان تعاليم در باطنيه
 پيروى باطنى اصل ازين و بودند، باطنى اسماعيلية شيعيان از اخوان كه گفتيم

 شريعت به را فلسفه و دين، به را علم و. است باطنى را ظاهرى هر كه كردند مى
 و يونان فلسفة از شد تركيبى سخنشان كه رفتند پيش آنچنان راه اين در و. درآميختند

 .ديگر ملل و اسالمى و مسيحى و هندى و ايرانى آراء
 يابد درمى باشد، خوانده دقت به را الصفا اخوان كتب كه كسى: فلسفى وحدت-  1 

 و است، واحد حقيقت گويند مى كه معنى بدين. معتقدند فلسفى وحدت به ايشان كه
 كه نيست، بيش يكى باطن و. ست ظاهرى جنبة از تنها اديان، و مذاهب در آراء اختالف
 آراء ميان تا واداشت را فارابى كه است انديشه اين. آگاهند نآ از علم در راسخ حكماء
 پيش آنجا تا التقاط و بهگزينى در الصفا اخوان. سازد برقرار سازش دين و حكمت، فالسفه،
 مذاهب و صابئى عقايد و مسيحيت از گفتند، مى سخن اسالم از كه طور همان كه رفتند
 .گفتند مى سخن تفاوتى، هيچ بى ديگر،
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-ما را برادران »خالصه« كه است آمده »شرعيه ناموسية رسائل« از چهارم الةرس در
 و نگزينند، دورى كتابى هيچ از و نكنند، دشمنى علمى هيچ با كه است شايسته- اللّه ايدهم

 را علوم همة و دارد، دربر را آنها همة ما، مذهب و انديشه چه نورزند، تعصب مذهب هيچ بر
 به انجام، تا آغاز از حسى، و عقلى از موجودات همة در كه ريقط بدين است، آورده گرد
 مبدأ يك از همه كه است نگريسته حقيقت چشم به پنهان، و آشكار به باطن، و ظاهر

 و مختلف جواهر بر واحد نفسى و است، واحد عالم. است علت يك را همه و هستند،
 .است طمحي آن، متغاير جزئيات و گوناگون انواع و متباين اجناس

 الصفا اخوان رسائل

 رساله چهار و پنجاه پيوستند، مى جمعشان به كه كسانى پرورش براى الصفا، اخوان
 :قرار اين از اند، كرده بخش چهار به را رسائل اين. كردند تصنيف
 .رساله  14 :تعليميه رياضية رسائل-  1 
 .رساله  17 :طبيعيه جسمانية رسائل-  2 
 .رساله  10 :هعقلي نفسانية رسائل-  3 
 و ،) مقدمه عنوان به رساله  1  و( رساله  11 :دينيه شرعية و الهيه ناموسية رسائل-  4 

 رساله اين دربارة اخوان.  »جامعه رسالة« نام به است ديگرى رسالة رسائل، اين دنبال به
 هاى رساله در هرآنچه حاوى آيد، مى جامعه رسالة رسائل، آن پى از و«: گويند چنين

 بر تنبيه و ايضاح رساله، اين از غرض و. آنها حقايق همة بر مشتمل و شد، آورده شينپي
 همة. . . واضحتر و كاملتر نحوى به ايم، كرده اشاره بدانها رسائل اين در كه است حقايقى

 و. آن از هايى نمونه و بدان راهنماى و هستند آن مدخل و مقدمه مثابة به رسائل، اين
 وسيلة به نخست كه كسى براى مگر نگردد، مكشوف آن اسرار و ود،نش گشوده آن مشكل
 پيش، ازين كه است مطالبى همة از ما اصلى هدف جامعه، رسالة. باشد يافته تهذيب رسائل

 1».ماست مراد غايت و قصد و آورديم، رسائل در
 نوع چهار از ما علوم«: اند كرده معرفى چنين را خود رسائل مصادر الصفا اخوان

 :است مأخوذ ابكت
 .طبيعيات و رياضيات دربارة اند، كرده تصنيف فالسفه و حكما كه كتبى يكى
 و تورات مانند است، شده نازل عليهم، اللّه صلوات انبياء، بر كه آسمانى كتب ديگر

 از وحى، وسيلة به آنها، خفية اسرار و معانى كه انبياء،) كتب( صحف ديگر و قرآن، و انجيل
  .است هشد اخذ مالئكه
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 قبيل از موجودات، كنونى اشكال و صور همين يعنى ،) آفاق( طبيعت كتاب سوم
 و زمان، تغييرات و آنها، اجرام مقادير و كواكب حركات و بروج تقسيم و افالك تركيب
 دست به كه مصنوعاتى اصناف و نباتى و حيوانى و معدنى كائنات انواع و عناصر استحالة

 كه دقيق، اسرار و لطيف معانى بر دال هستند اشاراتى و نمود ااينه همة. شود ساخته بشر
 .برند نمى پى آنها الهى و باطنى معانى به ولى بينند مى را آنها ظاهر مردم

 در كه كتابى. نبرند بدان دست پاكان جز كه است) انفس( الهى كتاب چهارم نوع
 و نفوس جوهر از است تعبار كتاب اين. است پروردگار نيكوكار و بزرگوار كاتبان دست

 راهبرى و درآوردن حركت به و اجسام در نفوس تصرف و نفوس جزئيات و انواع و اجناس
  1» . . .لحظه به لحظه ابدان و اجسام وسيلة به فعل ايجاد و اجسام بر راندن حكم و كردن

 و است اخوان خود آزمونهاى و تجربه چهارم، و سوم مصدر دو از مقصود ظاهرا
 .ايشان باطنى تعاليم

 است مطالبى مجموعا و. است كوچكتر برخى و بزرگتر برخى الصفا، اخوان رسائل
 نيست، شگفتى جاى اين، در و. فلسفى و علمى عميق نظرات بدون تطبيقى، و شده خالصه

 با گروه اين نظريات به اند خواسته مى كه كسانى و مبتديان براى بيشتر كتب اين زيرا
 با و كارى محافظه نهايت در كتب اين گذشته ازين يافته، تأليف دشون آشنا آسان روشى
 .است شده نوشته تردستى نوع يك

 يك خود كه اند، كرده تأليف مردمى براى را رسائل اخوان كه كرد فراموش نبايد
 گرفته خو آن با مدتها كه روشهايى و اعتقادات. داشتند فكرى روشهاى و اعتقادات سلسله
 .نداشتند باطنى تعليمات همة و اسماعيلى دعوت قبول براى كافى مادگىآ هنوز و بودند،

 تا شود، تأليف هست كه شكلى همين به رسائل كه بود الزم صورت اين در
 گروهى براى اما. نرماند است شده آشنا آن با تازه يا و بيگانه مذهبشان از كه را اى خواننده

 در آن، پيروان هم هنوز كه بود ديگرى خاص كتب بودند، يافته رسوخى دعوت اين در كه
 .كوشند مى آنها پنهانداشت و حفظ

 ولى مشوق، است مقاالتى مجموعه رسائل اين« كه برده پى حقيقت اين به قفطى
 مقصودى به اشاره و تنبيه براى تنها گويى كافى، استدالل و تحقيق بدون و كامل غير

 ».كند راهبرى حكمت از نوعى به را جوينده كه است شده نوشته
 اى بدان«: اند گفته چنين رسائل در و كرده اعتراف حقيقت اين به خود اخوان

 شناخت به را ما برادران تا آوريم، مى مدخل و مقدمه شبيه چيزى علمى هر در ما كه! برادر
 بر حرص شد، ايجاد شوق چون كه آورد، شوق سر بر آن تحصيل براى و وادارد، علم آن

  ».آيد پديد آگاهى
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 علوم، از خود، هاى رساله و كتب در ما برادر، اى بدان«: است آمده ديگر جاى در
 قدر بدان علمى هر از پس. باشد نفس تنبيه و هوش انگيزش موجب كه آوريم مى قدر آن
 از آوريم مى آنچه تا كوشيديم و گرفتيم، داشت اقتضا زمان و بود آن فراگيرى امكان كه

 خود برادران براى را آن رو ازين. ايم رسيده بدان و يافته دست نآ بر كه باشد چيزى بهترين
 خود براى آنچه و. نموديم تأليف و آورديم گرد كرده، يادداشت) ايانا و اللّه ايدهم(

 ».خواستيم ايشان براى خواستيم، مى
 تدريج به: يعنى كند، مى تطبيق اسماعيليه مذهب اساسى مسائل با اينها همة

 و دادن، تعليم) آن قبول استعداد يا( مطلب فهم بر متعلم عقلى قدرت وفق بر و آموختن
 خصوص به فلسفه، بر مذهب كردن مبتنى و كردن، پنهان زمان قدرت بيم از را تعليم
 .افالطونيان - نو فلسفة

 اخوان نظر در امامت و تشيع

 از خصوص طور به و شيعيان از عموم طور به اخوان، كه گفتيم ازين پيش
 :پردازيم مى آنها از برخى ذكر به كه داريم داليلى باره اين در .اند اعيليهاسم

 و رازدارى است، كرده حيرت دچار الصفا اخوان مورد در را محققان آنچه
 از سخت- ديديم همچنانكه-الصفا اخوان. شود مى ديده رسائلشان در كه است كاريى محافظه

 و مراقبت خود اتباع گزينش در و كردند، مى هتقي شديدا و داشتند پرهيز خود اسرار افشاء
 يقين تا كردند، مى بيان ياران براى تدريجا را خود اسرار و رموز و نمودند، مى بسيار دقت
 جايگزين مخلص مستمعانى سينة در گشايند، مى كه را رازى هر و گويند مى آنچه كه كنند
 همه كه بود آن بيم شد، مى افشا دمعهو موقع از قبل آنها سياسى هدفهاى اگر زيرا .شود مى
 فرقة هاى نقشه از يكى خود كرده، حيرت دچار را علما كه امر اين. سازد مرگ طعمة را

 در كه بود چيزى آن از غير كردند مى ظاهر را آنچه ايشان زيرا است، باطنى اسماعيلى
 چيز هر براى. دندكر مى بيان اشاره و رمز به داشتند باطن در كه را آنچه نيز .داشتند باطن

 .باطنى ظاهرى هر براى و بودند قائل تأويلى
 هر و ساختند مى راجع بدان را هرچيز. داشتند بسيار توجه عدد به الصفا اخوان

. است باطنى شيعة و اسماعيليه روشهاى از اينها همة و. كردند مى تفسير عدد با را پديده
 خاص روش اين با را موجودات و ردند،آو روى »جمل« حساب و اعداد به كه بودند ايشان
 اخوان رسائل در. دريابند را آينده اسرار اعداد، علم راه از خواستند مى و كردند، مى تفسير
 ركن و اساس را عدد ديد خواهيم چنانكه و. است آمده مفصلى بحث اعداد دربارة الصفا
   تقدند،مع خاصى منزلت  12  و  7  عدد براى. اند دانسته وجود عالم فهم
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 دوازده نيز امام هر براى و هستند) امامى هفت( شيعيان سبعيه از اسماعيليه زيرا
 1. قائلند حوارى

 مذهب براى الصفا، اخوان رسائل در اسماعيليه، كه است اين آيد برمى تاريخ از آنچه
 خود ينا و .كردند مى تحريض آنها مطالعة به را خود اتباع و يافتند بسيار مواد خود عقيدة و

 همچنين .است پيوندى الصفا اخوان و اسماعيليه عقايد ميان اينكه بر است واضحى دليل
 زيردستان جماعت براى تا كردند، مى وادار را) ها شاخه( ها »فرع« رؤساى الصفا، اخوان
 بخوانند اعداد، راه از آينده اسرار كشف و جمل حساب دربارة را »جفر« كتاب خود،

 .است) ع( ابيطالب بن على فرزندان آثار از جفر كتاب و)  399  ص ، 2  ج-الجامعه الرسالة(
 حقيقت از كنايه، و اشاره طور به گاه و تصريح طور به گاه الصفا، اخوان كه نماند ناگفته
 آن فرق و تشيع از سخن خود، رسائل از چهارم جزء در. داشتند برمى پرده خود مذهب
 و. بدارند پاك يكسوگرايى و اشتباه هر از را خود مذهب تا كوشند مى و. اند گفته بسيار

: گويند مى .است ايشان دست در دين و معرفت كليد كه هستند شيعيانى خود كه معتقدند
 ما فضل به هم كه هستند ما ملت اهل از اى طايفه مردم، ميان در كه! برادر اى بدان«

. غافلند ما حكمت اسرار از و ارندند آگاهى ما علوم از ولى بيت، اهل فضل به هم و مقرند
 مقر كه را ما شيعيان بعالوه. خواهند نمى را ما بقاء و كنند مى انكار را ما وجود رو ازين
 و ورزند مى دشمنى آنها با و كنند، مى تحقير هستند ما امر ظهور منتظر و ما وجود به

 اشرار از گروهى كه است اين امر، اين علل از يكى كه بدان و« .دهند مى خرج به تعصب
 كنندگان نهى و معروف به آمرين از تا كشيدند، خود اعمال بر اى پرده چون را تشيع مردم،

 ترك را واجبات و شوند مى ممنوعى امر هر مرتكب كه معنى بدين. باشند امان -در منكر از
 از را خود و كنند مى تشيع اظهار كند، نهى بدشان فعل از را آنها كسى چون و گويند، مى

 را خود جسم، به ديگر گروهى. كنند مى بد چه كه را راستى. شمارند مى على پيروان
 علويان از آنكه حال و نامند مى علوى را خود. بيزارند ما از روحا ولى دارند، ما به منسوب

                                                            
 آخر در كه هفتم، رئيس همچنين« كه، است آمده)  632  ص ، 1  ج( الجامعه الرسالة در - 1

 ديگر رئيس شش آن يعنى خود، اسالف علوم همة به او. الصفاست اخوان سرور و سيد آيد، الزمان
 ندةبازگردان و جهان كنندة كامل او. سعادتهاست همة ظهور او ظهور. است محيط عليهم، اهللا صلوات
 اخوان نظر در ششگانه رؤساء.  »حق اهل به است حق رسانندة و بود آغاز در آنچه به است خلق

 و. اند داده بشارت هفتم رئيس ظهور به كه محمد، و عيسى و موسى و ابراهيم و نوح و آدم: از عبارتند
 چون او يراز اند، كرده تشبيه خورشيد به را مهدى الصفا اخوان. است »منتظر مهدى« هفتم رئيس

 الرسالة. . . (خوانند »اكبر فارقليط« را او نيز. كند مى افاضه را حيات روح جهان اين به خورشيد
 الدين نصير خواجه فلسفة پيرامون در آنچه به كنيد رجوع نيز) .  367 - 360  ص ، 2  ج الجامعه،
  .ايم نوشته طوسى

  



 

٢٠٥ 
 

 متشيعان به خطاب كه فصلى در اخوان » 1.فروترند بسيار بسيار مقام آن از بل نيستند؛
 است، ما پيغمبر محبت تو با ما اشتراك جنبة! مشفق نيكوكار برادر اى« ويندگ اند نوشته
 بهترين ابيطالب، بن على المؤمنين امير واليت و او، طاهرين بيت اهل و السالم، عليه

 » 2 . اجمعين عليهم اهللا صلوات اوصياء،
 -دخو عقيدة به- و هستند شيعه الصفا اخوان كه شود مى روشن مطالب، اين همة از

 .دانند مى اوصياء بهترين-ديدى همچنانكه- را ابيطالب بن على و خالص، شيعة
 از طريق بدين و دانند، مى بيت اهل مخصوص را خفيه علوم اخوان گذشته، اينها از

 آنچه و تنجيم و سحر چون را خفيه علوم. دارند برمى پرده خود اسماعيلى باطنى مذهب
 از انسانى هر بايد كه شمارند، مى زمينى سلطنت و زندگى ضروريات از است، قبيل ازين
 سياست و زمينى سلطنت كار زيرا كند، تدبير خود كارهاى طريق بدان تا باشد آگاه آنها

  3».بود وابسته تقويم حساب و صناعت اين احكام و علم اين معرفت و عمل بدين او فلسفى
 مالئكه نيروى به و برگزيده خالفت به را او خود امر به خدا كه است كسى) امام( خليفه اما

 فلكى سعادات همة كه تدبيرى كند، مى تدبير خود را او كارهاى خداوند. است كرده تأييد
 .سازد مى او متوجه را فلكى ارواح و نفوس و آورد مى گرد او در را

 و انس و جن خداوند كه آورند، مى شاهد را سليمان امر، اين اثبات براى اخوان
 تا گردانيد، او مقهور را فرعون خداوند كه را موسى و. ساخت او مسخّر را طير و وحش
 در را فرعون كشور امور و بودند زمان كاهنان و منجمان از همه كه- وى ساحران كه جايى
 وحى او بر و كرد، يارى را او خدا كه را محمد و. آوردند اقرار موسى به- داشتند دست

 زيرا واداشت، او به اقرار به را منجمان و كاهنان و ساخت، او مغلوب را پادشاهان و فرستاد،
 چيزها و نداشت ايشان تدبير به نيازى خود و بود آنها بر حاكم و آنها امور مدبر خود او

 .نداشتند آگاهى آنها از روزگار آن تا كه گفت مى
 خالفت همان كه كبرى، خالفت و عظمى واليت صفت است اين«: گويند اخوان

 او خود به سلم، و آله و عليه اللّه صلّى پيغمبر، زمان در خالفت اين. باشد تعالى - اللّه
 به پيامبر خود كه است كسى خليفه اسالم، پيغمبر از بعد كيفيت، همين به و شد، مفوض
 به آن در و. است السالم عليهم رسالت بيت اهل مخصوص واليت اين. برگزيند خالفت
 اخبارشان از و ندارند آگاهى ايشان اسرار از مردم و. يستندن محتاج ديگر علماء و مدبران
. نيست آگاهى را كسى عمرشان سنين و مرگشان و والدت سالهاى از نيز .بيخبرند

 و رياست شايستة كه روست ازين. ندارند انبازى آن در و است خودشان ويژة كارهايشان
 بدان هم آن ربانى، ارادة و الهى مشيت به جز زند نمى سر آنها از كارى هيچ .خالفتند

                                                            
    402 ، 242 ، 199  ص ، 4  ج الرسائل، -  ٣و ٢و  ١
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: گويند و» . 1ارواحند مداويان و نفوس اطباى ايشان. باشد علم آن اظهارمقتضي  كه هنگام
 است خاندانى همان باشد، نبوت علم و خالفت سرّ آن در كه خاندانى كه! برادر اى بدان«
 كه معجزاتى و شد مى ظاهر آنها از كه آثارى و عالئم خاطر به اسالم، و جاهليت در كه

  2 » .اند شده متهم »عظيم - سحر« به داشتند،

 امامت
 اسالم امت همة كه بدان«: گويند. است ضرورى امرى امامت اخوان نظر در
 .باشد امتش ميان در او خليفة پيغمبر، از پس تا باشد، امامى بايد كه معتقدند
 به آمر و نتس كنندة زنده و شريعت حافظ آنكه يكى است، منظور چند به اين و
 كه فهميم مى عبارت ازين 3 » .كند پيروى او رأى از امت و باشد، منكر از ناهى و معروف
 .دارد استوار پيوندى امامت با كه است خاصى معنى داراى اخوان نظر در خالفت

 :گويند چنانكه باشد، خصلت شش و چهل او در كه است كسى امام اخوان نظر در
 قرانات، ادوار از دورى در بشر، افراد از كسى در خصال اين چون كه! برادر اى بدان«

 كه هنگامى تا و است، الزمان صاحب و) الهى حجت( مبعوث او آمد، گرد زمان از وقتى و
 و رسانيد، را الهى امانت و كرد، تبليغ را خويش رسالت چون و. است مردم امام است زنده
 استوارى را شريعت و نمود، آشكار را آن أويلت و ساخت مدون را قرآن و داد، اندرز را امت

 آنگاه درآورد، پراكندگى از را مردم و داشت، برپاى را سنت و كرد، روشن را راه و بخشيد،
 اين همة چون و. ماند مى باقى وراثت طور به امت در خصال اين درگذشت؛ و يافت وفات

 گذشته در امام جانشين وا شد، يافته امت افراد از يكى در آن، اعظم قسمت يا خصال،
 نشد، مجتمع واحدى شخص در خصال اين همة كه افتاد اتفاق چنان اگر و. بود خواهد
 دلهايشان و شوند، متفق رأى يك در گروه اين كه بايد شد، يافته متعدد اشخاص در بلكه
 امت تحريض و سنت اقامت و شريعت حفظ و دين يارى به و يابد، الفت يكديگر محبت به
 و. بينند نيك پاداش آخرت در و بود مستدام دنيا در دولتشان تا. شوند همدست دين اهر بر
 پيوندشان رشتة و كرد اختالف دين امر در و شد، پراكنده پيغمبر وفات از بعد امت اين اگر

  4 » .يابد زوال دولتشان هم و گردد فاسد آخرتشان امر هم گشت، گسسته
 عباس بنى دولت كار كه كنند، مى توصيف را وضعى اينجا در الصفا اخوان گويى

 ايشان جماعت به آنكه مگر نيست، نجاتى راه را عباس بنى كه گويند مى و. شد منجر بدان
 جماعت با تا بيا پس باشى، دنيا و دين اصالح خواهان تو اگر«: افزايند مى آنگاه. پيوندند

                                                            
   405  و  403 -  402  ص ، 4  ج الرسائل، -٢و ١
   30  ص ، 4  ج الرسائل، - ٣
 تحت »فاضله مدينة« در نيز فارابى كه شود مى روشن اينجا از.  179  ص ، 4  ج الرسائل، - ۴

  .است شيعى فكر طرز همين تأثير
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صفاي  و محض نيكخواهى و درست رفتار در شريعت، دستور از و. پيونديم فاضل اخوان
 ايشان در برشمرديم كه صفات آن كه معتقدند اخوان بنابراين  1».كنيم پيروى برادرى
 كه معتقدند شيعه از برخى«: گويند. است آشكار او و آنهاست از امام و است، مجتمع
 تحقيق اينان اما. كنند مى اجابت را خواهندگان دعوت و شنوند مى دهند ندا اگر را امامان
 ديگر برخى. شناسند نمى معتقدند بدان را آنچه صحت و يابند نمى در گويند مى كه را آنچه
 ايشان ميان در و ظاهر او! هرگز. است شده مخفى مخالفان خوف از منتظر امام: گويند مى

 پيغمبران كه معترفند شيعه همة و. شناسند نمى را او ايشان اما شناسد مى را ايشان. است
 ايشان ولى. نبوتند علم وارث طاهرين ائمة و پيامبران جانشينان و خداوندند علم خزائن

 درك را عقيده اين واقعى اهميت و نيستند، آگاه كنند مى اقرار آنچه حقيقت به) شيعيان(
. است نبوت از چيزى اخوان، نظر در امامت كه كنيد مى مالحظه طريق بدين  2 » .كنند نمى
 داد و عدل از پر را زمين تا گردد، مى باز مهدى اين و هستند »مهدى« به معتقد ايشان نيز

 دعوت و رهاند، مى عبوديت بند از را مردم و- باشد شده ظلم و جور از پر آنكه از بعد كند،
 .آورد مى گرد را ايشان پراكندة جمع و كند مى آشكار را الصفا اخوان

. گردد برمى صاحبش به ىحق هر ،) پاك جان( زكيه نفس آن ظهور با طريق بدين و
 انتشار است حقايق عين كه تعليماتشان و گرفتند دست به را كارها زمام اخوان چون و

 شر دولت زوال و خود دولت ظهور به همواره الصفا اخوان .رسيد فراخواهد كشف دور يافت،
 فروختند بزرگى كه دولتى« يعنى دهند، مى بشارت) است عباس بنى دولت مقصود ظاهرا(
 چنين نيز رسالت بيت اهل و نبوت ذرية با همچنانكه ساختند، خوار را مؤمنان جماعت و

 كوشش به همگان نفع و عام صالح خاطر به جهان در) ص( محمد آل نگذاشتند و كردند،
  3 » .بگويند را حقايق كه نگذاشتند و بستند ايشان دهان حتى. برخيزند

 خالفت عباس بنى خالفت و است آدم خليفه يا امام نخستين كه معتقدند اخوان
 كه تعالى، اللّه ايدك! برادر اى بدان«: گويند و. كردند خالفت غصب آنان چه است؛ ابليس

 .بود السالم عليه آدم يافت، خالفت زمين در تعالى خداى جانب از كه اى خليفه نخستين
- اوست دض و دشمن كه- ابليس با بود داده فرمان كه را خدا امر كه آنگاه تا و
 امر چون و. بماند بهشت در بود كرده اطاعت نشود، نزديك درخت آن به و ورزد، مخالفت
 ابليس امر به و شد خارج خداوند طاعت از خورد، درخت آن از و كرد، اطاعت را ابليس
 خداى سفارش كه دانست و شد آگاه خود خطاى از خداوند نداى به چون و. نهاد گردن
 نكرد استكبار ابليس، چون ديگر و آورد، انابت و توبت و بازگشت است، برده ياد از را تعالى

يعنى  اينچنينند، اند، يافته خالفت زمين در كه آنها نيز آدم ذرية از. نفروخت بزرگى و

                                                            
   200 - 199  و  179  ص ، 4  ج الرسائل، -٢و ١
   447 ، 437  ص ، 1  ج الجامعه، الرسالة - ٣
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 آن از ديگر نه آدم كه ثانوى فرمان همان-تعالى خداى فرمان به كه آنان از هركس
 -گذاشت خود اعقاب در جاودانه حقيقتى چون را آن و برد يادش از نه و كرد سرپيچى
 .است امامت رسالت و نبوت خالفت خالفتش توبه، از بعد آدم آنچنانكه يافت؛ خالفت

 خواست و ورزيد، مخالفت وصيت آن با و كرد سرپيچى فرمان آن از هركس اما
 وامىد را كارش بپردازد، خلق امور تدبير به خود، حرص و كوشش با تا شود، اللّه خليفة
 دولتى و خالفت چنين زيرا است، ابليس خليفة او كه گفت بايد يابد، دوام اگر و بود نخواهد
 و طغيان و خذالن و عدوان و ظلم و غصب و تعدى و خدعه و مكيدت و حيلت سراسر
 و. اند داده قرار حمله مورد را عباس بنى سان چه عبارات اين در كه بنگريد.   1»است عصيان
 تكفير شود خالفت مدعى اهليت بدون كه را هركس شيعه، غالت يگرد چون اخوان

 .كنند مى
 شده غايب خود دشمنان خوف از امام« گويند مى كه كسانى با همچنين اخوان

 دور دو امامان براى اينكه جز. است مردم ميان در امام كه گويند مى و ستيزند مى »است
 در و باشند، ظاهر مردم ميان در مامانا كشف دور در ستر؛ دور و كشف دور: دارد وجود
 غايب امامان جاى ايشان دوستان« اما و. نيست ترس روى از امر اين و غيرظاهر، ستر دور
 حجت كه- امام از زمانه نباشد چنين اگر و. روند آنان نزد كنند اراده هرگاه و بدانند، را

 و نگذارد حجت بى را خلق گاه، هيچ خداوند آنكه حال و ماند؛ خواهد خالى- خلق بر خداست
 چه و زمينند ميخهاى امامان. نكند قطع است شده كشيده مردم و او ميان كه را اى رشته

 تصرفشان و قدرت كشف دورة در. هستند خدا حقيقى خلفاى ستر، دور چه و كشف دور در
 تمملك صاحبان و خردها و جانها در اثرشان ستر، دور در و گردد، ظاهر اجسام و ابدان در

 » 2  باشد جارى جسمانى خالفت و ارضى
 از هرگز زمين) اسماعيليه يعنى(- وگو«: گويد »النّحل و الملل« كتاب در شهرستانى

 بايد باشد، ظاهر امام چون و. مستور خواه باشد مكشوف خواه نباشد، خالى قائم، حى امام
 آشكار او داعيان و حجت بايد باشد مستور امام چون و. باشند مستور او داعيان و حجت
 . . .بود خواهد مهدى ظهور مستور، امامان از بعد و. باشند

 نشناسد، را خود زمان امام و بميرد هركس گويند مى كه است اين مذهبشان و«
 او گردن در و بميرد هركس نيز. است مرده) دينى هيچ بى يعنى( جاهليت عصر مردم چون
 ».است دهمر جاهليت عصر مردم چون نباشد، امام بيعت

 يكى آراء همة باطنى حقيقت در اينكه و فلسفى وحدت به اخوان گرايش اين
 ايشان عقيدة به ديد خواهيم چنانكه زيرا فيثاغوريان، به است ايشان گرايش نتيجة هستند،

 .گردد مى باز شود، مى متفرع متنوع و متعدد آن، از كه عددى، وحدت به چيزى هر
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 شود، به مى مشاهده حكما و انبياء مذاهب و ياناتد ميان كه ظاهرى اختالف اما
 و مكان به نسبت ملتهاست روحية و تعقل سبب به نيز و است فلكى قرانات و ادوار سبب
 باشد واحد دين كه صورتى در دينى قوانين اختالف كه بدان«: گويند باره اين در. زمان

 را خود مرئوسان كه انده،فرم است رئيسى از انقياد و اطاعت دين زيرا. نيست زيانمند
 عليهم انبياء، شرايع رو ازين. كند مى نهى يا امر آنان يك يك مصلحت و شايستگى برحسب
 و پزشكان انبياء، زيرا نواميس، قواعد و دين سنن همچنين و. شد گون گونه السالم،
 ها هزاره و قرانات و ادوار طول در كه است اين اختالف اين علت. نفوسند منجمان

 مردم نفوس بر آيد، پديد غذا و هوا و زمان تغييرات از امراضى و علل را اجساد چنانكههم
 فاسد آراء و ستمكارانه عادات و زشت اخالق چون گوناگون، علل و امراض نيز زمان هر

 متفاوت پزشكان مداواى و عالجها بيماريها اين برحسب و شود، عارض نادانيها از منبعث
 قرنى هر در كه نيازى برحسب ايشان، سنن اختالف و انبياء يعشرا است همچنين. باشد

 شريعت و زمان، همان الزمة است شريعتى السالم، عليه نوح، شريعت مثال. كند مى ايجاب
 ظاهرى و باطن را اديان كه معتقدند اخوان » ١ . ديگر مردم و ديگر، زمان الزمة ابراهيم
 كه آن، امثال و نماز و روزه چون ظاهر و. است الهى فلسفى حقيقت همان باطن. است
 مكان و زمان اختالف برحسب و است، راه مردم عامة براى و است رموز حكما براى

 علما اختالف گويند«: است رحمت علما اختالف كه معتقدند اخوان .شود مى دگرگون
 امر كه است اين مذاهب آداب و دين شرايع و احكام در اختالف فوايد از ديگر .است رحمت

 نيز روى ازين پس. باشد كار در تأويلى و رخصت و نباشد، شكننده و سخت و محدود دين
 نيز آن احكام و سنن و دين امر در ديانات اهل اختالف و. است رحمت علما اختالف
 » 2 . نشناسند را آن بصير محققان جز كه است آشكار حكمتى

 حكمت و شريعت و ظاهر و باطن

 باب وسيله بدين اخوان. است داشته وسيع اثرى اخوان مذهب در ظاهر و باطن فكر
 فرق آن باطن با را نوشته ظاهر آن در كه برگزيدند اسلوبى نگارش براى و گشودند را تأويل
 خارج اسالمى عقايد حيطة از گاه كه خود، عقايد سلسله يك انتشار و تأويالت براى و. باشد
 علم لباس آن بر باشد آسان افكار اينگونه رانتشا تا و .نشدند قائل مرزى و حد بود،

: گويند مى اخوان .كردند بيانش اشارات و رموز به و زدند بدان معرفت رنگ و پوشانيدند،
 آن و. كند مى داللت آنها الفاظ آنچه از غير است تفسيراتى و تأويالت را پيغمبران كتب«

 آنچه همة«: گويند نيز»  3  دنيابن در علم در راسخون علماء جز را تفسيرات و تأويالت
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 احوال و عقاب و آتش عذاب و آن، اهل نعيم و بهشت اوصاف دربارة السالم، عليهم انبياء،
 آن مطلب، ولى. داشت توان نمى ترديدى آن در و است صدق و حق همه اند، گفته قيامت
 وراى تاس امرى واقع، حقيقت بلكه. نيست كنند مى تصور كافران و ظالمان اين كه طورى

 كه علم، در راسخان جز را حقيقت پس»  1درنيابند علم در راسخان و خداى جز كه آن،
 و عقول با منطبق است مطالبى انبياء گفتار و. نشناسند اند، زمره آن از خود الصفا اخوان
 علم در راسخان تنها كه است حقيقتى آن، جوهر اما و. مكان و زمان برحسب نفوس

 كالم و است، ايماء و اشارات مالئكه كالم كه! برادر اى بدان«: ويندگ اخوان. شناسند مى
 ايماء طور به را خبر و وحى انبياء. است مشترك همه ميان معانى اما الفاظ، و عبارات مردم

 و هوش لطافت سبب به مالئكه، از دريافت قدرت اين و كردند مى دريافت مالئكه از اشاره و
 جسد اعضاء از يكى كه زبانى با را معانى اين آنگاه. شد ىم ميسر جانشان شفافى و پاكى
 انبياء كه! برادر اى بدان و. كردند مى بيان امت آن خود الفاظ و لغت به امتى هر براى است،

 قدرت اندازة به انسانى هر تا بردند مى كار به مشترك معانى داراى الفاظى خود، خطابات در
 اين ميان برخى و عوام برخى و خواصند برخى مردم. گيرد بهره آن از خود عقل تحمل و

 صالح و لطيفتر، و دقيقتر معانيى خاصه و يابند درمى معانى نوع يك الفاظ ازين عامه. دو
 » 2 . عقولهم قدر على الناس كلّموا: اند گفته كه است، همين در همه

 عبارت به يا قائلند، معنى دو شريعت براى اخوان كه شود مى مالحظه طريق بدين
 باطنى معنى. دارد اشاره باطنى معنى به كه ظاهرى معنى يك و باطنى معنى يك بهتر

 مبدأ سپس كه است همان اين، و حكمت، و علم هاى داده با است موافق و است حقيقى
 گفتة به كه كسانى يعنى-را جدل ارباب الصفا، اخوان .گرفت خواهد قرار رشد ابن فلسفة

 جانب از ايشان« زيرا نگرند، مى حقارت چشم به- است جدل دارند كه چيزى تنها رشد ابن
 بدان و است نياورده السالم، عليه پيغمبر، كه اند، آورده چيزها شرايع و ديانات در خود

 گفتند مردم عوام به و گذاردند بدعت خود جانب از را مطالب اينگونه اينان. نداده فرمان
 آنچه پنداشتند كه آراستندش خود چشم در نانآنچ و. اوست سيرت و پيغمبر سنت اينها
 قضايا و احكام در. است داده فرمان بدان پيغمبر كه است چيزى همان اند، كرده ابداع خود
 سنت و پروردگار كتاب از سبب بدين و افزودند، خود قياسات و آراء از بسيارى نيز

 مشكل آنها بر هرچه تا گفتند و فروختند، بزرگى قرآن اهل بر و كردند، عدول پيغمبرشان
 فرايض و شريعت امر خدا كه پنداشتند خود عقل سخافت سبب به و. پرسند ايشان از آمده
 كمال را آن خود كاذب قياسات و فاسد آراء به كه بايد اينان و گذاشته، ناتمام را دينى

  3 » .كردند رياست طلب به را كارها اين همة و. بخشند
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-ولى دارد، دربر را انسانى احوال همة و نيست، ناتمام خدا دين كه معتقدند اخوان
 جدلى، قياس اصحاب اما. نكنند درك را آن برهانى قياس اصحاب جز- رشد ابن تعبير به

 را شريعت باطنى معنى اينان. نيستند علم در راسخان از كه مفسدند و فاسد جماعتى
 يك به آنگاه كنند، نمى ىپيرو هم دين ظاهرى معناى از مردم ديگر مانند و دانند نمى

 .ندارد مسلمانان صفوف گسستن هم از جز اى ثمره كه پردازند مى اجتهادات سلسله
 دين و كند، تحقيق و بحث كه است اين بشرى عقل اصول از يكى گويند مى اخوان

 تا شود، تحقيق و بحث اش درباره كه دارد را اين توان و تاب و نيست بركنار قاعده ازين نيز
 صناعتى و علم هر در متوسطين همچنانكه كه بدان و«. برسد آن باطن حقيقت به عقل

 تقليد به باشد، ميسر ايشان بر براهين و دالئل وسيلة به كشف و بحث امكان كه هنگامى
 اشارات و اسرار و السالم، عليهم انبياء، كتب به كه را كسانى همچنين دهند؛ نمى رضا

 مانند علوم، در متوسطين. نشوند راضى تقليد به كه است شايسته اند، كرده اقرار آنها پنهانى
 و اسرار كشف در است واجب و نكنند بسنده تقليد به عقالن ضعيف و زنان و كودكان
 لذات و بهشت توصيف از آنچه در السالم، عليهم پيغمبران، غرض. بكوشند آن اشارات
 رسيدگى و تحقيق بدون اعتقاد يا ،اعتقاد بدون زبانى اقرار تنها اند، آورده آن ساكنان
 طلب موجد تا برانگيزند دلها در را بهشت شوق طريقى به كه است آن غرض بلكه نيست،
 را چيزى حقيقت تا و خيزد برنمى آن طلب به نكند رغبت چيزى به انسان اگر چه. گردد

 كه را چيزى و درنيابد، را حقيقتش نكند تصور را چيزى تا و شود؛ نمى راغب بدان درنيابد
 همه كنندة بيان كه آن كامل اوصاف شنيدن با مگر كرد، نتواند تصور باشد غايب و خفى

 لذات و بهشت اهل سرور و بهشت محاسن توصيف قرآن در كه روست ازين. باشد محاسنش
 تحقيق پذيرندة شريعت كه شود مى روشن طريق بدين 1».است آمده فراوان بهشت نعمتهاى

. كند مى دعوت آن باطنى معانى اكتشاف به را آدمى كه است آمده بيانى اب زيرا است، عقلى
 عنوان را دينى قضاياى برخى ما اكنون و. نيابد امكان عقل نيروى به جز اكتشاف اين و

 .كردند مى توجيه و درك خود تأويلى روش با را آنها چگونه اخوان كه گوييم مى و كنيم مى
 و باطن: است جنبه دو را دين. است باطنى رشنگ كال دين به اخوان نگرش: دين

 به نيازى جويد تمسك بدان و دريابد را باطن آنكه و است آن باطن دين، حقيقت. ظاهر
 و داده قرار آخرت به دنيا از راهى را دين تعالى، خداى كه بدان«: گويند چنانكه. ندارد ظاهر
 به دين قوام و باطنى و است ىظاهر را دين زيرا است، آن به وابسته آخرت و دنيا صالح
 .است هردو

 دنيوى منافع و دنيا صالح جز جويند تمسك دين به چون مردم از برخى«
 ريا و شوند حريص آن امثال و روزه و نماز از آن اعمال و دين احكام به رو ازين نخواهند،
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 كههمچنان. است دين قوام خود دين، ظاهر حفظ همين و بطلبند، دنيوى و منافع كنند
 جهت به را دنيا مردم از برخى.  »لهم خالق ال باقوام الدين هذا ينصر اللّه ان« :شده گفته
 به آنچه و نكنند، بد كار و ورزند زهد دنيا امر در پس خواهند، معاد صالح و آخرت طلب
 و غل هيچ بدون ورع و صدق به مردم با و كنند ادا- آشكار چه و پنهان چه- اند گرفته امانت
 1».آخرت هم و باشد دنيا صالح هم عمل اين در و. كنند املهمع غشى

 آنچه و آن آداب و دين علم كه اللّه ايدك بدان پس«: گويند ديگر جاى در اخوان
 از آنچه و. پنهان و باطن برخى و آشكار و ظاهر برخى: است نوع دو بر گيرد تعلق بدان
 نماز علم چون است؛ آن ظاهر و شكارآ جنبة است، تر شايسته عامه براى دين احكام و آداب

 و اخبار علم چون عبارات، علم و تهليل؛ و تسبيح و قرائت و صدقات و زكات و روزه و
 درخور آنچه دين، علوم از و. آموزند مى اعتقاد روى از كه آن، امثال و قصص و روايات

 و عادله سيرت در تحقيق و دين احكام كامل درك يكى هست، عامه و خاصه از متوسطين
 و متشابهات، و محكمات در نگريستن و تأويل، و تنزيل و تفسير مانند الفاظ معانى در نظر
 او براى نظر دقت و اجتهاد كه هنگامى تا اينكه و. است برهان و حجت آوردن دست به

 در كه آنها يعنى- خواص كه است شايسته آنچه و. نگردد خرسند تقليد به است ممكن
 كنند، نظر و بحث آن در- اند گشته راسخ دين علم در و اند رسيده كمال درجة به حكمت

 شهوات لوث از پاكان جز كه است، آن مكنون اسرار و امور بواطن و دين اسرار در نگريستن
 نواميس اصحاب هدف كه است اين در بحث آن و. نبرند دست آن بر ريا و كبر آلودگى و

 آن تأويل و چيست،-است مأخوذ مالئكه از آنها معانى كه- لطيفشان اشارات و رموز در
 كدام پيامبران صحف و قرآن و زبور و انجيل و تورات در موجود معانى حقيقت و چيست
 مالك و اصل يكى: است دو اخوان نظر در دين كه شود مى مالحظه طريق بدين  2 » .است
 .آشكارا عمل و قول بر است مبنى كه فرع ديگر. است سرّ و ضمير در اعتقاد همان كه امر،

 آنكه يكى: است نوع سه ايشان نظر در اعتقادات كه كنيم مى مالحظه همچنين
 ميان آنكه سديگر و خواص، نه است عوام براى آنكه ديگر را، عوام نه آيد كار به را خواص
 .است مشترك عوام و خواص

 علم به را شريعت خواهند مى-اسماعيلى و باطنى روش همان به-اخوان: نبوت
- ايشان اعتقاد به افالك عالم و شوند مى متوسل فلكى تأثيرات به نبوت تفسير در. ياميزندب

 همان مالئكه و گيرد مى مالئكه از را اخبار پيامبر. است مالئكه عالم- ديد خواهيم چنانكه
 روحانى نيرويى عطارد، جرم از«: گويند اخوان. است عطارد تأثيرات از نبوت پس. كواكبند
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 و خطور و حس ومعرفت  همة و. يابد سريان آن اجزاء و عالم جسم همة در و دشو پراكنده
  ١ » .است نيرو آن از هست، جهان در كه علومى و نبوت و وحى و الهام

 عباس، بن حسن«: گويد »كافى اصول« خود كتاب در- شيعه اعالم از يكى-كلينى
 نبى و امام و رسول ميان كه فرقى از مرا شوم فدايت«: نوشت امام به الرضى، به معروف
: كه است اين در امام و نبى و رسول ميان فرق«: - نوشت يا-گفت امام» !ده خبر است
 را او سخن و بيند مى را جبرئيل او و شود مى نازل او بر جبرئيل كه است كسى رسول

 هگا نبى و. ابراهيم رؤياى چون بيند مى خواب در گاه و آيد، مى فرود او بر وحى و شنود مى
 ولى شنود، مى را كالم امام اما. نشنود سخن ولى ببيند، را شخص گاه و بشنود را سخن

 را افالك عالم و. شنود مى افالك عالم از را مالئكه كالم نبى پس ».بيند نمى را گوينده
 بر كالمى آن از و-اند كرده بيان تفصيل به خود رسائل در اخوان كه- ست هايى نغمه و اصوات
 .برساند نبوت مرتبة به را آنها و شود، نازل اشخاص بعضى

 مرتبة به بشريت مرتبة از است نفوس دادن ترقى و انسانى نفوس تأديب نبى غرض
 در سير و خود درون در رستاخيز يك ايجاد براى نفوس به كردن كمك يعنى مالئكه،
 پيغمبر و. اند كرده تعيين فساد عالم و جسم زندان از نجات جهت افالطونيان كه طريقى
 هر عقل و تفكر ميزان موافق كه اسلوبى با و ملتى هر زبان به مقصود، اين به وصول براى
 .گويد مى سخن ملت، آن تمايالت و استعداد و قابليت قدر به و باشد، ملتى

 داد -اديان و آراء دربارة- خود نخستين رسالة در اخوان پيامبر، صفات مورد در
 وضع و موجز، بيانى به منزل كتاب تدوين و وحى، است جمله آن از و. اند داده سخن

 شناختن و باطل، مذاهب چنگ از آنها دادن رهايى و بيمار نفوس مداواى و قوانين،
 زيرا اند، آميخته امام صفات با اخوان آنچه از آن، امثال و شريره نفوس تربيت چگونگى
 .اند داده قرار نبوت از جزئى را امامت

 هم و نهد نبوت هم واحدى شخص در خداوند، كه است نممك گاه گويند مى
 هم بودند نبوت امر صاحب هم اينان كه بودند، محمد و سليمان و داوود چنانكه پادشاهى،
 و است، دين نخستين مقصود و«. خواست او امت براى را پادشاهى و دين خدا و. پادشاهى
 امت از پادشاه اگر آنكه يكى: است آمده سبب چند به و است، عارضى امرى پادشاهى

 پيوندد، سوءقصدى امت دربارة يا دارد، باز دين از را مردم است ممكن نباشد، اسالم
 :گفت اردشير كه است همان ديگر سبب. كرد اسرائيل بنى با فرعون آنچنانكه
 به كه است اين مردم طبيعت آنكه سوم سبب.  »توأمند برادر دو دين و پادشاهى«

  2 » .نباشند بيمناك ايشان از جز و جويند، ترغب خود ملوك دين

                                                            
   125  ص ، 2  ج الرسائل، -  ١
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اين  در. است جزئى كه نبى نفس بر كلى نفس از است فيضى اخوان، نظر در نبوت
 برخى و شوند متصور كلى نفس صورت به جزئى، نفوس از برخى كه بدان و«: گويند باره
 اخالق و معارف و علوم از كه را آنچه اوست قبول ميزان برحسب اين و. گردند نزديك بدان

 خود جنس ابناء ساير از باشد، بيشتر قبول ميزان اين هرچه. كند مى فيضان او بر جميل
 جوهر صفاى سبب به چون كه السالم، عليهم انبياء، نفوس چون باشند، افضل و اشرف
 و لطيف معانى و خفى علوم عجايب كه الهى كتاب گردند، فيض پذيراى كلى نفس از خود،
 بر نيازند، دست بدان طبيعت عالم آلودگيهاى از پاكان جز كه است آن در مكنون اسرار
 كلى نفس. يابد مى كمال مالئكه، يعنى كواكب، واسطة به فيض اين و 1» .شود نازل آنان

 كه كائناتى در او افعال كواكب، واسطة به و كند، مى پراكنده عالم همة در را خود نيروى
 اى قوه عطارد به اخوان چگونه كه گفتيم ازين پيش. شود مى ظاهر است قمر فلك تحت

 و الهام و معارف و دارد، سريان عالم اجزاء و جسم جميع در كه دهند، مى نسبت روحانى
 حكما بربست، رخت جهان از و كرد، ادا را خود رسالت چون نبى .است آن از نبوت و وحى

 خدايند سفراى انبياء و »انبيايند نوارثا علما« اند گفته كه بود خواهند او جانشينان علما و
 و. بفهمانند مردم به مختلف زبانهاى به را آن و كنند تعبير را معانى تا بندگانش، و او ميان
 ايشان نايب كردارشان و گفتار در و بگيرند را آنها جاى حكما و علما رفتند پيغمبران چون
  2 » .بياموزند دنيا مصالح و آخرت طريق و دين معالم را مردم و. باشند

 روش جن، و شياطين و مالئكه معنى تفسير در اخوان: جن و شياطين و مالئكه
 قبال كه نفوسى نيز كواكبند، نفوس يعنى افالك ساكنان ايشان نظر در مالئكه. دارند باطنى

 حفظ به موكل كه كردارند نيكو نفوسى مالئكه«: گويند اند، كرده نيك كار و بوده جسد در
 نائل خويش تهذيب به بوده، جسد در ازين، پيش زمانى در اينان و مردمند، حصال و عالم

 شدند نياز بى جسم از و جستند، مفارقت خود اجساد از و يافتند، آگاهى و بصيرت و آمدند
 گردش - به سموات پهنة و افالك فضاى در و يافتند، نجات و رسيدند رستگارى به و

  3 » .متلذذند و خوش و شادمان برپاست، مينز و آسمان تا ارواح اين. پرداختند
 در و بالقوه نيكوكارند، و خير ولى جسدند در اكنون كه نفوسى كه اينجاست از و

 شياطين همچنين. باشند مالئكه بالفعل كردند، مفارقت جسد از چون و اند مالئكه نتيجه
 و اند، شده جدا بدن زا نكرده حاصل معرفت و بينايى و نشده تهذيب كه اند شريره نفوس نيز

                                                            
 كلى نفس مظهر پيامبر،«: گويد مى طوسى الدين نصير خواجه.  7  ص ، 2  ج الرسائل، - ١

 روشن است، محفوظ لوح همان كه كلى، نفس فروغ از را پيامبر نفس وحى، و. است
  ».التسليم روضة« به شود رجوع.  »است كلى نفس مظهر همان پيامبر، نفس زيرا. سازد مى
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 ظلمات قعر در و گشتند سرگردان هيوال بحر ظلمات در حقايق درك از دورماندههمينسان 
 طريق بدين آنهاست، معرفت عدم همان نفوس، اينگونه عذاب. خوردند غوطه اجسام عالم
 پس. جن عفريتهاى وضع است اينچنين و.  »چشند نمى را معارف شراب لذت« كه

 طور همان و. نيست است، فساد عالم و افالك عالم در آنچه جز ارواحى، و خاصى مخلوقات
 .است مخالف است آمده آسمانى كتب در آنچه با عقيده اين است، آشكار كه

 كشف، از مقصود. كشف دورة اشخاص بقاياى از است شخصى اخوان، نظر در ابليس
 على كه بخششى و فاضاتا از چيز هيچ نفس بر كه آنجا تا عقل نور به است حقايق كشف
 .نماند پوشيده رسد مى بدو الدوام

 با اتحاد به جزئيه نفوس اشتياق زمان يعنى ستر، دور هنگام چون آنكه، توضيح
 و كرد، نازل را خود حكم تعالى خداى فرارسيد،) ابدان در يافتن قرار( طبيعى اشخاص

 فرمان و كرد، تعليم آدم به را آن. نهاد بنيان را خود شريعت و داشت برپاى را خود سنت
 و تكبر روى از ابليس ميان ازين. بياموزد- بودند او به سجده مأمور كه- مالئكه به تا داد

 آدم با پس. شد گرفتار عقوبتها سختترين به سبب بدين و. سرباززد آدم سجدة از عناد،
 كشف دور در آنچه بداند تا كرد شوقزده را او نفس و افكند، خطا در را او تا كرد، خدعه
 و پوشيدن به فرمان كه را آنچه هم و. چيست شده تعبير »معرفت شجرة« به آن از و است

 و گرديد، خارج بهشت از و شد، عقوبت آدم پس. ساخت آشكار بود شده نگاهداريش
 الهى حكمت آنچه برحسب را او حال تا- بود گذاشته او خدمت در خداوند كه اى مالئكه
 كه بود حتم خدايى، قدر و قضا عالم در زيرا كردند، ترك را او- نندك تدبير كند مى ايجاب
. سازد محو را ستر دورة آثار و كند ايجاد را ثانى عالم و بياورد، باز را نخستين خلق خداوند

 به بودند مأمور او امور تدبير به كه را اى مالئكه و درگذشت، او از خدا كرد، توبه آدم چون و
 غلبه عقلش بر هوسش كه كسى بر را شيطان لفظ اخوان اين، بر الوهع 1. گردانيد باز او

  2 . اند كرده اطالق باشد، شده خود غضبيه قوة مطيع كه كسى و يافته،
 ادارة و خاليق تدبير و عالم عمارت براى را آنها خداوند« فلكند كواكب نيز مالئكه

 كه كائنات، اين در كواكب ينا احكام. افالك در خدايند خلفاء ايشان است؛ آفريده مردم
 كه است نهانى تأثيراتى و لطيف افعالى نيز را ايشان. است جارى است، قمر فلك تحت

 ».است دشوار مردم بيشتر براى آن، كيفيت شناخت
 قواى از است اى قوه نظرشان در طبيعت و. است طبيعت اخوان، نظر در مالئكه نيز

 سريان هستند قمر فلك تحت كه اجسامى امتم در و شود پراكنده آن از كه كلى نفس
 اذن به مخلوق تدبير و عالم حفظ به موكلين مالئكة: گويند شريعت زبان به« كه يابد،

   .خداوند
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  1».خداوند اذن به اجسام در فاعل طبيعى قواى گويند فلسفى زبان به و
 خالئق حاصال و عالم تدبير مالئكه وظيفة. اخوان نظر در شياطين و مالئكه بود اين

 و. درآورند فعليت به را آنها تا كنند مى وسوسه را شيطانى بالقوه نفوس شياطين، اما است،
 حرارت اما باشد، قوى او در آشاميدن و خوردن به ميل كه است كسى مانند« وسوسه اين

 نيست، گوارا دهانش در غذا ولى دارد خوردن به ميل ضعيف؛ آن تحليل در اش هاضمه
 ارضا را خود نظر، راه از و ببيند را خواران طعام كه است خشنود اين به اتنه سبب بدين
 بنابراين نيست، تمتع آلت محسوس لذات درك براى را شريره مفارقة نفوس پس»  2 . سازد

 جنگ به را ايشان و كنند وسوسه دارند، فعل قدرت كه را خود همجنسان كه دارند دوست
 رسائل در الصفا اخوان: دوزخ و بهشت .وادارند تزش افعال ديگر و خصومت و دشمنى و

 اين كه گويند مى و كنند، مى بيان اند پرداخته انبياء اقوال ظاهر به كه را مردمى اوهام خود
 و بهشت اوصاف پس. ندارند را دقيق معانى درك قدرت كه است مردم عوام براى اقوال،
 و رموز همه جسمانى، آالم اي لذات يعنى است، آمده سماوى كتب در آنچنانكه دوزخ

 عالم بهشت و فساد، و كون عالم ايشان نظر در جهنم .هستند مادى غير حقايقى به اشاراتى
 جهنم آتش و. است ارواح عالم بهشت كه! برادر اى بدان و«: گويند مى اخوان .است افالك
 و آالم رضمع در و اجسادند به متعلق نفوس جهنم اهل ،»  3 . قمر فلك زير اجسام عالم

 .ريحان و روح در آسمانها، پهنة و افالك عالم در اند، ملكيه نفوس بهشت اهل و. دردها
 و«. كنند وصف چگونه را آتش اهل عذاب و بهشت اهل نعيم اخوان كه بنگر اكنون

 و ربانى معارف از آنچه جز جسد، آثار از كرد، مفارقت هيكل ازين چون نفس كه بدان
 آور راحتى و پسنديده و پاكيزه صالح اعمال و بخش نجات صحيح راءآ و ملكى جميل اخالق
 اين باشد، گرفته خو خوب صفات اين به نفس اگر و. ماند نخواهد او با است كرده كسب
 را خود نفس چون كه زيبا، و نورانى و روحانى صورتى به شوند مصور او ذات در صفات
 خود اين و. گردد سرشار لذت و سرور از و شود شادمان ببيند، خود در صورتها آن و بنگرد
 و مهلك اعمالش و فاسد آرائش و ناسازگار و بد و پست اخالقش اگر و. اوست نعيم و ثواب

                                                            
 اسماعيليه قول از-طوسى الدين نصير خواجه.  109 - 108 ، 55  ص ، 2  ج الرسائل، -  ١

 و حركت، اين مبدأ كلى طبيعت آمد، حركت به كمال سوى به كلى نفس چون«: گويد
 همة و است كلى نفس قواى از يكى كلى طبيعت. بود حركت اين قبول مبدأ كلى جسم
  ».شوند مى ميدهنا مالئكه روحانى، كائنات اين و. آنند اجزاء از عالم اين روحانى قواى

   95 -  94  ص ، 3  ج الرسائل، -  2
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 مصور زشت صورتى به او ذات در صفات اين باشد، نابينا حقايق ديدن از و فراوان جهالتش
 خواهد و آيد، ناخوش را او ببيند آنچه افكند، نظر خود به و بنگرد را خود هرگاه كه شوند،

 است، نسبى معانى اخوان نظر در را بهشت گاه 1».يابد كجا فرار راه ولى بگريزد، خود از كه
 صورت حيوانى، نفس بهشت و است، حيوانى صورت نباتى، نفس بهشت«: گويند مى مثال

  2 » . . .ملكى صورت انسانى، نفس بهشت و انسانى،
 قيامت معنى«: اند كرده تعريف چنين را رستاخيز و قيامت اخوان: معاد و قيامت

 معنى به قيامت و است مبالغه براى تاء و است،) برخاستن- ( قياما يقوم قام از مشتق
 نفس بيدارى و شدن برانگيخته بعث، و. بال و گرفتارى از است نفس) شديد برخاستن(

» .برخاستن جاى از نىيع گويند، رستخيز فارسى زبان به كه جهالت و غفلت خواب از است
 .گردانند برمى نيست بيرون طبيعت حيطة از كه امرى به را قيامت معنى طريق بدين و

 كبرى قيامت. صغرى قيامت و كبرى قيامت: معتقدند قيامت نوع دو به اخوان
 .جسد از است جزئى نفس مفارقت صغرى قيامت و افالك، عالم از است كلى نفس مفارقت

: گويند اخوان. كلى نفس به جزئيه نفوس رجوع از است بارتع معاد طريق بدين و
 مفارقت آن از چون و دارد، ادامه است پيوسته آن به كلى نفس كه مادامى تا فلك دوران«

 رستخيز يكى: دانند مى نوع چند بر را رستخيز اخوان ».شود مى برپا كبرى قيامت جست
 رستخيز ديگرى. معارف روح به ىزندگ و جهالت، و غفلت خواب از بيدارى يعنى نفوس،
. گردد باز سويشان به است بوده آنها به متعلق كه روحى كه است هنگامى آن و اجساد،
 به اند نشده تطهير هنوز كه است نفوسى انتقال رستخيز، دوم نوع از اخوان مقصود ظاهرا
 و غفلت و بد اعمال جزاى به و فروروند هيوال ظلمت در ديگر بار كه طريق بدين بدن؛

 جسد، از است نفس مفارقت آن و است عود و اصدار رستخيز سوم نوع. برسند خود جهالت
 به يا آورده، دست به آنچه بار زير و كرده آنچه با همراه« آن، به تعلق و آن با اتحاد از بعد

 »المبدأ بعث« از سخن خود »جامعة« رسالة در اخوان  3  ».سرور و نعمت به يا و عذاب
 اشياء بعضى انبعاث سپس و عقل از است نفس انبعاث تعبير، ازين مقصودشان. دان گفته
 »االبتداء بعث« از سخن نيز. است جلّ و عزّ خداى همه، سرآغاز كه ديگر، بعضى از است
 وجود به عدم از اشياء آوردن« يعنى فعل، به است قوه از بعث مقصودشان و. اند گفته

حركت  يك در را هستى زنجير هاى حلقه طريق بدين و »هيولى در آنها بودن و بالضروره
 هر اساس را آن كه وحدتى رسند، مى فيثاغورى وحدت به و دهند، مى ربط هم به مستدير
 نفس سوى به است جزئيه نفوس حشر معنى به ايشان لغت در حشر . دانند مى چيزى
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 دربارة شريعت در كه ار عبارتى يا لفظ هر كوشند مى جامعه رسالة در الصفا اخوان.  1كلى
 خود طبيعى باطنى نظريات مطابق است، آمده آن امثال و ثواب و عقاب و حشر و بعث

 و رياضى علوم فراگرفتن باشد، حقايق اين فهم خواهان كه كسى براى آنگاه و. كنند تفسير
 از و كند، مى گم را راه صورت اين غير در كه دانند، مى اساسى شرط را نفسى و طبيعى

 .ماند خواهد متردد و متحير شريعت، اقوال ظاهر مقابل در و شود، مى دور فهد
 پيغمبران از زمينه اين در را آنچه و منكرند را معجزات وجود اخوان: معجزات

 بود اين نابينايان ساختن بينا از مقصود مثال .كنند مى تأويل باطنى روش به شده، روايت
 نيست پوشيده تو بر! برادر اى«: گويند. آورد مى فتمعر نور به جهل ظلمت از را آنها كه

 را پيس و مادرزاد كور يا نمود، زنده را مرده يا كرد، مداوا را مختلفى اقوام مسيح اينكه
 به جهل، مزمن امراض از است گمراهان نفوس رهايى آن، از مقصود بخشيد، بهبود

 و استغفار، و حلم هاى هلمس و تمجيد، و توحيد معجونهاى و حكمت اسرار از داروهايى
 و غضب آتش جوشش يعنى زمستان، و تابستان در سفر به و شهوات ترك به نيكو پرهيز
 چه چشم، با متناسب اى معالجه به نابينا ساختن بينا است گونه همين. حماقت برودت
  2 » .مال غناى نه است دل غناى غنى چنانكه چشم، كورى نه است دل كورى كورى

*** 
 بدين. بود الصفا اخوان اسماعيلى باطنى تمايالت شد، روشن مباحث يناز آنچه

 ممزوجى كه نهند بنا خاص دينى آن هاى خرابه بر و سازند ويران را دين اساس كه قصد
 و نوافالطونى و فيثاغورى اركان بر استوار و اسالم و نصرانيت و يهوديت و وثنيت از باشد

 حكومتى و گيرند، دست به را فرمانروايى زمام كهآن نهايى هدف و هند، و ايران فلسفة
 در روشن اثرى فكرى، طوفانهاى اين. باشند داشته رياست آن بر حكما، كه آورند وجود به

 به الصفا، اخوان رسائل در .داشت ديگران و رشد ابن و فارابى مثل بعد، حكماى انديشة
 كيفيت و فلسفه اين به راجع اندكى رو ازين است، رفته اشارت بسيار فيثاغوريان فلسفة

 خود سياسى و طبيعى و ماورائى فلسفة اساس آنرا چگونه اينكه و آن، از اخوان برداشت
 .پردازيم مى بحث به دادند، قرار

 فيثاغورى فلسفة و الصفا اخوان
 متأثر آن غير و نوافالطونى و افالطونى و ارسطويى عناصر از الصفا اخوان فلسفة

 و اكبر معلم را فيثاغورس اخوان. است مبتنى فيثاغورى براساس چيز هر از قبل و است،
 و عالم موجودات و علوم همة در نگرش هنگام كه اند كرده تصريح و. دانند مى حكمت خزانة

 وسيلة به آن بيان نيز و واحد، مبدأ و واحد علت از آنها آمدن پديد و حدوث كيفيت
                                                            

   211  ص ، 2  ج جامعه،ال الرسالة -  ١
   23  ص ، 4  ج الرسائل، - ٢



 

٢١٩ 
 

 به كه است رو ازين. هستند متكى ثاغورسىفي اصول به هندسى براهين و عددى مثالهاى
 به عدد علم« زيرا. اند پرداخته ها رساله مورد اين در و دارند، بسيار اهتمام عددى مباحث
 كيمياى و اول اكسير و معانى اسطقس و معارف مبدأ و حكمت عنصر و علوم جذر مثابة
 و آب به تا است تر بيهش اعداد جهان به جهان اين كه گفتند مى فيثاغوريان»  1است اكبر
 . 2  است آهنگ و عدد عالم و اعدادند موجودات و است موجودات اصل عدد و. خاك و آتش

 اشارت) فيثاغورى( نحله اين عقايد به آورديم، كتاب آغاز در كه كلى مقدمة در
 چگونه ها، فلسفه ازين اخوان برداشت كه كنيم اشاره نكته اين به خواهيم مى اينجا در. رفت
 .نهادند بنا پايه آن بر را خود معارف سان چه و بوده

 است، عدد چهار ازين مركب اعداد ديگر و چهار تا است يك از اعداد همة اصل
 و يك چون و. شود شش بيفزاييم دو چون و شود، پنج بيفزاييم يك چهار، به چون يعنى
 و است آن مرجع و عدد هر اصل يك،. اعداد آخر تا همچنين شود، هشت كنيم اضافه سه
 .شود نمى تجزيه كه اوست تنها و گردد، تجزيه بدان و شود مركب آن از عددى هر

 يك اعداد اصل اينكه شناخت نيز و است عدد خواص شناخت) حساب( ارثماطيقى
 اسطرونوميا در و. اعداد علم در است يك جاى به نقطه) هندسه( جومطريا در و .است

 و حساب، علم در دارد را يك حكم كواكب، ساير ميان در آن احوال و خورشيد) هيئت(
 است قانون و اصل شدن مساوى) اوفاق( علم عددى نسبتهاى در و. هندسه علم در را نقطه
 و دو، منزلة به سبب و است، يك منزلة به حركت موسيقى در و. عدد علم در يك، مانند
 همچنانكه مركبند، آنها از الحان و نغمات ساير و چهار، منزلة به فاصله و سه، منزلة به وتد
 .هستند يك و دو و سه و چهار از مركب الوف، و مĤت و عشرات و آحاد از اعداد ساير

. است اصول عدد نه چون ديگر، گانة نه مقوالت و است يك چون جوهر منطق در و
 .آنها از مركبند ديگر مقوالت و مضاف، و كيف و كم و جوهر يعنى مقدمند، چهارتا

 مركبند اجسام ساير و عمق، و عرض و طول و جوهر از است مركب جسم يواله در
 است واحد نسبت چون موجودات، ديگر به بارى ذات نسبت« مبادى در و. مطلق جسم از
ساير  و. است چهار مثابة به هيوال و سه، مثابة به نفس و دو، مثابة به عقل و. اعداد به

 گشته پديد كلى نفس و. اند آمده پديد كلى نفس زا كه صورتند و هيوال از مركب مخلوقات

                                                            
  1  ص ، 1  ج الرسائل، و  9  ص ، 1  ج الجامعه، الرسالة -  ١
 الجامعه - الرسالة در. است اى نغمه را افالك كه بودند معتقد فيثاغوريان چون نيز اخوان - ٢
 و دوران از را فلطي جواهر و شريف كواكب و بلند افالك«: كه است آمده)  186  ص ، 1  ج(

 الحان و نغمات چون خوش، الحان و آور شگفت و انگيز طرب نغمات يكديگر به احتكاكشان
 باطنى صفاى علت به فيثاغورس كه گويند مى فيثاغوريان و »برخيزد طنبور، و مزمار و عود
  .بشنود را افالك موسيقى توانست بود، يافته كه
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 به عدم از را عقل خدا. شده ابداع ثنائه، جل بارى، ذات امر به عقل و است كلى عقل از
 . 1 »نمود ترسيم آن در بالفعل و بالقوه را اشياء جمع و آورد، وجود

 صورت به صحيح عدد پيدايش. كسرى عدد و صحيح عدد: است نوع دو بر عدد
 بود، مراد واحد دو از واحد يك چون«. شدن قسمت به كسرى عدد پيدايش و است يدتزا
 ثلث را آن بود مراد واحد سه از واحد يك چون و. گويند نصف را يك صورت اين در

 اينك. اند كرده بنيان داديم، شرح كه مبادى اين بر را خود فلسفى مذهب اخوان »خوانند
 .پردازيم مى آن تفصيل به

 ياتاله-  1 
 آن خواص و واحد عدد وجود به او، صفات و خدا وجود بر برهان اقامة در اخوان

 بيان را فيثاغورى برهان اين ارزش كتاب، اين آغاز در عامه، مقدمات در ما و. اند كرده تكيه
 آراء مبدأ را عددى وحدت چگونه كه پردازيم مى اخوان آراء بسط به فقط اينجا در. داشتيم
 و توحيد به ناطق است زبانى عدد علم«: گويند »جامعه رسالة« در .اند دهدا قرار مختلف
 ثنويت به قائل و وحدانيت منكر كه را كسانى اين. تشبيه و تعطيل كنندة نفى و تنزيه
 آن اقسام در و ريزد درهم عدد نظام شود، باطل واحد چون عدد، در زيرا. كند مى رد باشند
 احوال از حالى هيچ در را او باشد، حق واحد خداى كرمن كه هركس همچنين. افتد تعطيل

 صفت ترين ويژه بر و خدا وجود بر اخوان شيوه بدين» . 2  نبود ثباتى اعمال از عملى هيچ و
 متضمن دو عدد و است، دو عدد از پيش يك عدد. كنند مى استدالل وحدت، يعنى او،

 را سبقت يك، كه سترو ازين است، دو لفظ بر مقدم يك لفظ پس است، يك معنى
 يافته را سبقت فضيلت شود، مقدم خود رفيق بر چيز؛ دو از يكى چون و. بود تر شايسته

 . 3  شد معلوم واحد فضل و توحيد فضيلت طريق بدين. آيد آن پس از لفظ در دومى و. باشد
) يگانه( وحدانى است هويتى بلكه. صورت نه و است شخص نه اخوان نظر در خدا

 او كه داند نمى مخلوقات از كس هيچ كه متعدد، اعمال و بسيار افعال و واحد قوة داراى
 صور پديدآورندة و موجودات، به است وجود بخشندة او است؟ چگونه و كجاست و چيست
 پس! باش«: گفت. مكان و زمان بدون است كيفيات جميع مبدع و هيوال، در است كائنات

 مانند شدن، ممزوج بدون هست چيزى هر با و آميختن بى هست چيزى هر در او. شد
 » 4 . عددى هر در يك، وجود

 در را خدا همچنين مثل، نه و است جزء نه را واحد اعداد، سلسلة در همچنانكه و
اقتضاي  برحسب خداوند، كه گويند مى اخوان. شبه نه و است مثل نه مخلوقاتش ميان

                                                            
   146  ص ، 1  ج الرسائل، -  ١
   31  و  30  ص ، 1  ج الجامعه، الةالرس -٣و٢
   51 -  50  ص ، 4  ج الرسائل، - ۴
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 بدون او شناخت تا است ادهد قرار نفوس سرشت در را خويش هويت معرفت خود، حكمت
 .پذيرد صورت اكتساب و تعلم

 را او بديهى طور به انسان و ندارد، برهان به نيازى و است روشن خدا وجود بنابراين
 وجود عالم در هرچه و شده، نهاده وديعت به بشر طبيعت در شناخت اين و شناسد، مى

 در آنكه«: گويند اخوان. دده صفاتش جميع و او حكمت و تعالى خداى وجود از خبر است
 بر كه دليلهايى و آشكار هاى نشانه از است انفس و آفاق در آنچه و زمين و آسمان آفرينش
 است، داللتى او وجود بر را او موجودات كه دريابد بينديشد، دهند گواهى او وحدانيت
 و ست،او بودن تك بر دال آنها بودن جفت و اوست، وحدت بر دال موجودات كثرت چنانكه

 قدرت بر دال آنها عجز و اوست، ثبات بر دال آنها زوال و اوست، دوام بر دال آنها دگرگونى
 بر دال ديگر بعض بر آنها از بعضى احاطة و اوست، توانايى بر دال آنها ناتوانى و اوست،
 1».موجودات همة بر اوست احاطه

 اين در و كنند، مى رد دهند مى نسبت خدا به جسمانى صفات كه را كسانى اخوان
 داده نسبت او به كه صفات گونه اين و است نامركب واحد چه روند، مى معتزله راه به مورد
 هيچ آن در كه« بارى صفات اما جهال، و عامه ارضاء خاطر به و است مجاز طور به شود مى

 مقدي موجود، حى، عليم، قادر، مكون، خالق،. مخترع مبدع،: از است عبارت ندارد، شريكى
  2 » .فاعل و

 است فالسفه ميان مورد اين در كه اختالفى به و پرداخته، خدا علم بيان به اخوان
 علم پس واحد، در است عدد بودن مثل خدا، علم در معلومات گويند ولى اند، كرده توجه
 در فكر، و تأمل و محسوسات به نظر از بعد معقوالت، صور كه عقالء علم مانند خدا

 .است واحد ذات عدد همچنانكه است، ذاتى او علم بلكه. نيست شود مى حاصل عقولشان
 ماهيات و اشياء به نيز خدا آنهاست، شامل و اعداد همة به محيط واحد چنانكه و

 و اند، گفته بسيار سخن قدرت از اخوان تعالى، خداى قدرت مورد در اما .است عالم آنها
 در. فيض طريق از است خلق و ابداع آنها اهم كه اند، داشته منسوب خداوند به بسيار اعمال
 است، اختصار بر كتاب اين در ما كار بناى كه آنجا از ولى است، بسيار سخن جاى باب اين
 .رود مى اشارتى بدان

 .است فيثاغورى عددى مبادى نهادند، بنا آن بر را خود تعاليم اخوان كه مباديى
 نوع دو كثرت. سه سپس و ستدوا كثرت آغاز و است آحاد همة كثرت، گويند

 در است اشياء صور كميت عدد كه است اين در دو آن ميان فرق و معدود، و عدد است،
  .است اشياء آن عين معدود و شمارنده، نفس

                                                            
   290 -  289  ص ، 1  ج الجامعه، الرسالة -  ١
   252  ص ، 4  ج الرسائل، - ٢
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 اند، افزوده نيز را افلوطينى و افالطونى نظرية خود فيثاغورى نظرية بر اخوان: فيض
 پس. است صالح طبيعت فيض، و جودو است، صالح خدا اينكه از است عبارت آن و

 اشراق و فيض صورت به خاليق همچنين است، منبعث خورشيد طبيعت از انوار همچنانكه
 واحد در تغييرى آنكه بدون را، واحد از متعدد صدور كيفيت اما. شود منبعث بارى ذات از

 اعداد يك، دعد از هرگاه گويند مى و اند، كرده تفسير فيثاغورى روش به اخوان آيد، پديد
 همچنان اشياء، اختراع از بعد خدا همچنين. ندهد رخ آن در تجزيه شوند مركب ديگر
 علت خدا همچنين اوست، آخر و اول و منشأ و عدد اصل واحد چنانكه و بماند، باقى واحد
 همچنين است، واحد به اعداد دوام و قيام چنانكه و. آنهاست آخر و اول و آنها خالق و اشياء
 و دارد، زيرنظر را عالم دوام طور به او« زيرا. نيست خالق عنايت به جز دوامى را اتمخلوق

 عدم ديار به و شود متالشى يكباره به جهان فروگيرد، را خود توجه لحظه، يك خداوند اگر
 »1.رود

 اخوان. كرد تصوير هيولى، در و ايجاد نفس، در و اختراع عقل، در را اشياء خدا
 خود وحدانيت نور از كه چيزى نخستين ثنائه، جل بارى، ذات! برادر اى بدان«: گويند
 به دو عدد چنانكه-گويند فعال عقل را آن كه بسيط است جوهرى كرده ابداع و اختراع
 از سه عدد آنچنانكه-بيافريد عقل نور از را فلكى كلى نفس آنگاه-شود حاصل يك تكرار

 توسط به را آن و بيافريد، هيولى از را مخلوقات ساير سپس-شود حاصل دو بر يك افزودن
 آن، ماقبل اعداد افزودن وسيلة به چهار از را اعداد ساير چنانكه ساخت، مرتب نفس و عقل
 خود روح به را ما و ترا خداوند! برادر اى بدان«: گويند ديگر جاى در و  2 » .بيافريد آن بر

 و عدد، به است واحد نسبت نندما موجودات به ثنائه، جل بارى، نسبت: كه دارد مؤيد
 نسبت مانند موجودات به نفس نسبت و عدد، به است دو نسبت مانند آنها به عقل نسبت

  3 » .است چهار نسبت چون هيولى نسبت و عدد، به است سه
 فرق ابداع و خلق ميان اخوان كه، بگوييم بايد پردازيم بحث بدين آنكه از قبل

َخلَقَُكْم ِمْن «: گويد تعالى خداى چنانكه ديگر چيزى زا است شىء ايجاد خلق. نهند مى
 را فلوطين اصل اين فيض دربارة سپس 4  »شىء ال از است شىء ايجاد« ابداع اما »تُٰرابٍ 
 اين و. رساند مى فيض خود مادون موجود به تامى موجود هر كه بدان«: كنند مى اثبات
 به آتش حرارت مثال. باشد او ذات نهما كه او، مقومة صورت يعنى اوست، جوهر از فيض
 كه است آتش جوهريت حرارت اين و. بخشد مى حرارت و گرما فيض خود، اطراف اجسام

                                                            
   236  ص ، 1  ج الجامعه، الرسالة -  ١
   29  و  28  ص  1  ج الرسائل، -٣و٢
   52  ص ، 4  ج الرسائل، - ۴
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زيرا  رسد، مى هوا و افالك بر ضياء و نور فيض خورشيد از همچنين. اوست مقومة صورت
 .اوست ذات مقوم صورت و خورشيد جوهريت نور

 مخلوق اوال كه است اين آن و اند، رداختهپ ديگر امر دو توضيح به اخوان سپس
 عالم وجود كه بدان«: گويند و. است مختار خود فعل در خدا ثانيا نيست، خالق از جزئى
 نيست نويسنده به نسبت نوشته وجود چون يا بنا، به نسبت خانه وجود چون خدا به نسبت

 نسبت اين بلكه باشد، ابنّ يا نويسنده از مستغنى و مستقل و ثابت بذاته ايجاد از بعد كه
 نور وجود چون يا نباشد، كالم شد ساكت چون كه متكلم، به است كالم نسبت مانند

 سخن كه بدان و. برود هوا از هم آن نور كرد غروب خورشيد چون كه هوا، در است خورشيد
 آنكه از بعد را آن و. دهد مى انجام كه است عملى يا است فعلى بلكه نيست او جزء متكلم
 كه شود ديده خورشيد از هوا در كه نورى حكم است همچنين. كند مى ايجاد ندارد، وجود
 ذات به عالم وجود نسبت است گونه همين و. است آن فيض بلكه نيست خورشيد جزء
 فعلى و شده، افاضه او از كه است فيضى و فضل بلكه نيست، بارى ذات جزء عالم نيز. بارى
 كه نيست شايسته و شود، فرض نبايد نيز. بود نداده انجام آنكه از بعد داده، انجام كه است
 مثل است، آمده پديد تعالى بارى از اختيارى هيچ بدون و طبعا عالم وجود كه گردد تصور
 خود فعل در تعالى خداى. گردد ساطع خورشيد اختيار بدون و طبعا كه خورشيد نور وجود
 »1. . . كند خواهد اگر و است مختار

 آفرينش و است حكيم خدا زيرا نيست، حكمت موجب جز موجبى هيچ ينشآفر در
 » 2  است واجب حكيم از حكمت فعل انجام و است، حكمت عالم،

 در عالم كه است اين دليلشان. هستند آن قدم منكر و عالم حدوث به معتقد اخوان
 استحالة و افالك دوران و كواكب حركات روست ازين. است متحرك خود جزئيات و كليات
 آن خاطر به نيز خود باشد، متحركى در كه حركتى هر و«. مولّدات تكوين و عناصر

 از نيز سببيتش شد، معدوم چون و. ديگرى حركت سبب هم و است، حركت در متحرك،
 اهل از بسيارى كه بدان« گويند معتقدند هيولى قدم به كه كسانى رد در و 3 » .برود بين
 و مصنوع، مخلوق شىء ميان فرق گويند، مى سخن اشياء قحقاي در كه كسانى و علم

 حدوث و قدم مورد در علماست آراء اختالف علل از يكى اين و. دانند نمى را مبدع مخترع
 وجود جز چيزى مصنوع و ديگر، شىء از است شىء آمدن پديد خلق كه بدان پس. عالم

 الصفا اخوان»  4  شىء ال از است شىء ايجاد اختراع و ابداع اما. نيست هيولى در صورت
 هيوالى و. باشد موجود شىء آن و است، طبيعت مصنوع صناعت، هيوالى كه معتقدند

 اقوال در اخوان. ديگر شىء از نه اما است، مخترع و مبدع و است تعالى بارى مصنوع نفس،

                                                            
   315 - 314  و  339  و  319 -  318  ص ، 3  ج الرسائل، -٣و٢و ١
   11  ص ، 4  ج الرسائل، - ۴
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 كامل طور به بايد آنچنانكه را معانى و اند، پرداخته كمتر فلسفى دقيق براهين اقامة به خود
 را و پژوهشگران نيستند، بيش مقدماتى ايشان هاى رساله گويى كه آنجا تا اند، نداده تفصيل
 .كنند نمى ارضاء

 جسمانى عالم. روحانى عالم و جسمانى عالم: دانند مى قسم دو بر را عالم اخوان
 اما. هگان سه مواليد و عناصر و افالك ساير از است، آن درون در آنچه و است محيط فلك
 اجسامى كه است مجرده صور و اولى هيوالى و كلى نفس و فعال عقل عالم روحانى، عالم
 مكان و زمان بدون منظم و مرتب و واحده، دفعة را روحانى عالم خداوند. نيستند بعدى سه
 زمان و دهور گذشت طى در تدريج طور به را جسمانى عالم و. كرد اختراع و ابداع هيوال، و

 كثيف از لطيف تا گذشت دراز روزگارى مطلق، جسم يعنى كلى، هيوالى بر«: زيرا .بيافريد
 تركيب ديگر برخى جوف در برخى و يافتند شفافيت و كرويت فلكى، اشكال تا و شد جدا

 اركان تا و گرفتند، قرار خود مراكز در و شدند مستدير نورانى كواكب اجرام تا و پذيرفتند،
 1» .يافتند نظام و گرفتند قرار خود مراتب در و شدند جدا اربعه) عناصر- (

 وجود در ارواح عالم و. اعداد همة بر يك تقدم مانند است، مقدم همه بر خدا وجود
 .نيست آن براى نهايتى كه دراز است روزگارى به تقدم اين و است، مقدم افالك عالم بر

 و است، قرانات و ادوار و زمانها به تقدم اين و مقدمند، اركان بر وجود در افالك و
 .سالهاست و ماهها و روزها به تقدم اين و مواليدند، بر مقدم وجود در اربعه اركان

 توصيف اجسام به را كلى نفس تعلق طريق چگونه الصفا اخوان كه بنگر اكنون و
 دراز روزگارى-گيرد تعلق ابعاد ذى جسم به آنكه از قبل- نفس بر كه بدان پس«: كنند مى

) بودن زنده سراى( حيوانى دار و نورانى مكان و روحانى عالم در او مدت اين در. گذشت
 و متنعم. گرفت مى خيرات و فضائل و فيض او از و. بود فعال، عقل خود، علت روى روبه خود

 حالتى گشت، سرشار خيرات و فضائل آن از چون. بود شادمان و مسرور و راحت و متلذذ
 افاضه او بر را فضائل و خيرات آن كه شد كسى طالب و ،شد عارض او بر زادن حالت چون
 .بود خالى نقوش و صور و اشكال از ازين، قبل جسم،. كند

 را خيرات و فضائل آن و ساخت، جدا لطيف از را كثيف آورد، هيولى به روى نفس
 براى را جسم و بخشيد تسلط جسم بر را او ديد، چنان تعالى خداى چون. كرد افاضه او بر
 را زمين مركز تا محيط فلك از آسمان، طبقات و افالك عالم جسم، آن از و. ساخت مهيا او

 داد، جاى خود مراكز در را كواكب و ساخت، مركب يكديگر جوف در را افالك و. كرد خلق
 مراتب در- هست اكنون آنچنانكه-ترتيب و نظم صورت نيكوترين به را) عناصر( اركان و

 و فضائل و افعال اظهار و باشد، توانا كواكب گرداندن و اداره رد نفس تا. داد ترتيب خود
  2 » .گردد آسان او بر- است گرفته فعال عقل از كه-خيراتش

                                                            
   333  و  331  ص ، 3  ج الرسائل، -٢و ١



 

٢٢٥ 
 

او . گشته فايض تعالى خداى از كه است موجودى اولين فعال عقل بنابراين،
 و غيرمتراكم صورتى به موجودات صور همة اوست در روحانى، و بسيط است جوهرى

 او و   1است صانع نفس در شدن، ساخته و بروز از قبل مصنوعات صور آنچنانكه حم،متزا
 .است اول ابداع و تام خلقت. زوال نه و يابد مى تحول نه كه جلّ، و عزّ است، اللّه وجه

 آن به كه-اللّه كلمة موضع در كه است واجب است، خصوصيات اين داراى چون و
  2 . نشكند باز چيز هيچ را او حكم كه باشد-است آفريده را اشياء همة

 عقل به موسوم فروتر، او از رتبه در يافت، فيضان ديگرى فيض فعال، عقل از
 صور پذيرندة و بسيط و روحانى است جوهرى كلى نفس. است كلى نفس همان كه منفعل،

 منفعلة علت و فعال عقل وجه كلى نفس. نظام و ترتيب همان به فعال عقل از فضائل و
 متحرك انفعال به و شد، قوى كلمه و رسيد، او به عقل نور فيض و«. اول ابداع از ست،او

 - باشد خورشيد كه-آن كلى وجه و گرفت، درخشيدن جبروت نور به اش چهره و گشت،
 قرار -ربانى عنايت و الهى حكمت موجب به- خود مناسب جاى در و درخشيد و شد، آشكار
  3 » .گرفت

 اولى هيوالى. يافت نام اولى هيوالى كه شد، فايض او از ترفرو ديگرى فيض نفس از
 نفس از را اشكال و صور اندك، اندك زمان، طول در كه روحانى و بسيط است جوهرى«

 بقاء، و حدوث در كه بدانسان شوند، آشكار موجودات همة صور طريق، بدين و» .پذيرد مى
 يك انتظام، و حدوث در نكههمچنا شود واقع ديگرى از پس يكى اولى، علت به نسبت
  4 . دارد قرار فردها كنار در زوجها و شده واقع دو از پيش

 اين و است عمق و عرض و طول شود، پذيرا اولى هيوالى كه صورتى نخستين
 و گردد، متوقف فيض رسد مطلق جسم به چون. است ثانى هيوالى يا مطلق جسم همان

 او از اولى علت از بعدش و خود جوهر غلظت و روحانى جوهر از او مرتبة نقصان سبب به
 .نشود فايض ديگر جوهرى

                                                            
   229  ص ، 3  ج الرسائل، -  ١
 فعال عقل براى الصفا اخوان كه صفاتى.  529 -  528  ص ، 1  ج الجامعه، الرسالة - ٢

 كنند، مى وصف است اللّه كلمة كه حيث آن از را مسيح نصارى كه صفاتى به آورند، مى
 بسيار رموز »كلى نفس« و »فعال عقل« دربارة گفتن سخن هنگام به اخوان،. است شبيه

 تا كنند، مى استفاده آن امثال و حميرى خط از جامعه، رسالة در حتى برند، مى كار به
  .بفهمانند شده، هرگونه را، خود انديشة حقيقت

 و رموز چگونه اخوان كه است معلوم اينجا از.  530 -  529  ص ، 1  ج الجامعه، الرسالة -3
  .اند برده مى كار به بسيار اشارات

   230 - 229  ص ، 3  ج الرسائل، -4
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 به نفس نفس، بر عقل از و يافت دوام عقل بر تعالى، خداى جانب از فيض چون
 آن در را رنگها و اشكال و صور برساند كمال و فضائل به را آن تا و كرد، توجه مطلقجسم 
 افضل كه بود، كروى شكل آورد، پديد جسم در نفس كه صورتى نخستين. كرد تصوير
 محيط فلك از و. است حركات افضل نيز كه درآورد دورانى حركت به را آن و. است اشكال

 مجموعه اين همة و. باشد كره يازده آن و. داد قرار ديگرى جوف در را يكى زمين، مركز تا
 از اريكترت و است اجسام همة غليظترين زمين و. است كلى نظام به منظم واحد عالم يك

 هيوالى به بودنش نزديك سبب به محيط فلك و. محيط فلك از دوريش خاطر به همه،
 ترين درخشنده و ترين روحانى و اجسام لطيفترين است، معقول بسيط جوهر كه اولى،

 و عرض و طول در را اولى هيوالى فعال، عقل توسط به كلى، نفس همچنين و 1. آنهاست
 اركان و كواكب و افالك عالم جسم، از سپس. شد مطلق مجس و درآورد، حركت به عمق

 به برخى و درآورد حركت به عناصر گرد به را افالك سپس بيافريد، را اربعه) عناصر- (
 برعكس- مواليد ظهور. آمد پديد حيوان، و نبات و معادن مواليد، آن از و بياميخت برخى
 و نبات آنگاه آمد، پديد معدن نخست بنابراين آغازد، مى فروترين از- روحانى عالم كائنات
 آيد آن از بعد آنكه براى است آلتى فروتر همواره« كه است سبب بدان اين و. حيوان آنگاه

 حيوان، غذاى نبات و است، حيوان و نبات تكون مادة معدن، پس ، »شده ارزانى بدو و
 انسان را، عالم واناخ  2 . حيوان بر نبات وجود و است، مقدم نبات بر معدن وجود رو ازين
 جسم منزلة به مواليدش و عناصر و سماوات طبقات و افالك همة با عالم يعنى گويند، اكبر
 است؛ سارى جسم اين اجزاء جميع در آن، قواى كه است واحدى نفس داراى و است، واحد
 با را، عالم جسم همة اخوان 3 . جسدش اجزاء جميع در واحد انسان نفس سريان چون
 مؤلف و مركب ديگر، برخى جوف در برخى تركيب و اربعه عناصر و كواكب و فالكا جميع

 جسم مثابة به عالم جسم گويند مى و دانند مى رياضى نسبت يك به يكديگر از مصنوع و
 و مؤلف و كننده تركيب و مصور و مدبر و است، شهر يك يا و آدمى يك يا حيوان، يك

 . 4  شريكى هيچ بدون است يكى آن مخترع و مبدع
 افعالى و كلى، قواى وسيلة به است كلى افعال را عالم نفس كه گويند مى اخوان نيز

 افعالى و نوعى، قواى وسيلة به است نوعى افعالى و جنسى، قواى وسيلة به است جنسى

                                                            
   198  ص ، 3  ج الرسائل، -  ١
   279 -  277  ص ، 1  ج الجامعه، الرسالة - ٢
 كه اى سئلهم كه ديديم اسماعيليه فلسفة بيان هنگام به.  21 -  20  ص ، 2  ج الرسائل، - ٣

 و بودند قائل فرق »اصغر عالم« و »اكبر عالم« ميان آنان، كه بود اين بود توجه جالب بسيار
  .خواندند مى »اصغر جهان« را انسان و »اكبر انسان« را جهان

   160  ص ، 1  ج الرسائل، - ۴
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 از و بالعكس، و مغرب به مشرق از اوست حركت آن و شخصى، قواى وسيلة به شخصى
 جنسى نفوس افعالشان با قوى اين. بالعكس و پايين به باال از و بالعكس، و جنوب شمال به

 برحسب قوى آن و مختلفشان، قواى برحسب نفوس پس. شوند ناميده شخصى و نوعى و
 متكثر اشكالش اختالف برحسب عالم جسم همچنانكه. شوند متكثر گوناگونشان، افعال
 كواكب و افالك گرداندن لم،عا نفس كلى افعال. اعراضش اختالف برحسب اشكالش و شود،
 و. خود خاص مركز در آنهاست دادن قرار و نخستين، ارادة به مغرب به مشرق از است
 ششگانة حركات يعنى كوكب، هر و فلك هر به مختص است افعالى آن، جنسية افعال
 يعنى هستند، قمر فلك تحت كه اربعه عناصر به است مختص آنچه نيز آنها، بر عارض
 .دارد معادن، و نبات و حيوان مواليد، به اختصاص آن، نوعية افعال و. ىطبيع حركات

 1.آيد پديد بشر دست بر صنايع از آنچه و است حيوان افراد در اش شخصيه افعال و
 مورد نوافالطونى و فيثاغورى از ممزوج روشى با اخوان را مخلوقات و خدا موضوع

 و خالق او و است، عقل بر متقدم وجود در نسبحا خداى«: گويند مى و اند، داده قرار بحث
 نفس بر وجود در عقل و دو، عدد بر است يك عدد تقدم چون تقدم اين و است، آن مبدع
. سه بر است دو عدد تقدم چون تقدم اين و. شده آغاز او از و آمده پديد او از است، متقدم

 دفعة آن همة و. هارچ بر سه تقدم چون است، اولى هيوالى بر متقدم وجود در نفس و
 ديگر بعضى بر بعضى كه شرفى و است بارى ذات از منبسط مكان، و زمان بدون واحده
 علت عقل و است عقل علت سبحان، خداى پس. مبدأ به است بيشتر قرب سبب به دارند
 است اى قوه طبيعت و يابد، تركب مجرده صور هيولى در و هيولى، علت نفس و نفس

  2 » .نفس از منفعل

 آن لواحق و نفس-  2 
 خوض از پيش ولى. دارند فيثاغورى- افالطونى گرايش نفس مورد در الصفا اخوان

 بر آن ماهيت و نفس تعريف و شناخت مورد در را آنها و نگريستند مردم به موضوع، اين در
 و. محسوس نه و مرئى نه است لطيف جسمى نفس گويند كه گروهى: يافتند دسته سه

 به اما شود درك عقل به و نيست، جسم كه روحانى است جوهرى نفس گويند كه گروهى
 مزاج از كه است عرضى نفس گويند كه گروهى و. است باقى مرگ از پس و درنيايد، حس
 اين«. نيابد وجود جسم با جز و شود فاسد بدن فساد و مرگ به و زايد جسد اخالط و بدن
  3 » .شناسند نمى را چيزى ،محسوس اجسام جز كه گويند جسميون را اخير گروه
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 داناى خود، ذات به زنده نورانى، آسمانى، روحانى، است جوهرى نفس: نفس ماهيت
 خدا كه وقتى تا و آنها، گيرندة كار به و اجسام در فعال تعليم، قابل بالطبع، فعال بالقوه،
 را اجسام آنآنگاه  و آنهاست، كنندة تكميل و است همراه نباتى و حيوانى اجسام با خواهد
  1. . . گردد باز خود مبدأ و سرمنزل و اصل به و جويد، مفارقت آنها از و گويد ترك

 به و. است كلى نفس از آمده پديد قواى از يكى جزئى نفس: نفس مĤل و مصدر
 روحانى انوار صورت به كلى، نفس در كه است عقلى هاى) نماد( مثال از يكى: ديگر عبارت
 و تسبيح در حركتش و كوشش همة و. شود مى گر جلوه ملكى، نىنورا اشباح و ذاتى،

 به كه خواست شد، سرشار خيرات و فضائل ازين كلى نفس چون كه است، خداوند تقديس
 بر را او ديد، او در را خواست اين تعالى خداوند چون. گردد مفيد و جويد تشبه خود علت
 و. آفريد را افالك عالم جسم، آن از و ساخت آماده او براى را جسم و بخشيد سيطره جسم
 جهت اى قوه مخلوقه، اشياء آن در چون و. درآمد حركت به آن در اختيار، - به كلى نفس
 شكل بدانها و كرد تصوير داشت خود ذات در را آنچه صورت آنها در يافت خود آثار قبول

 و كثيف جسم، به اشياء پس داد؛ حركت آنها به و زد رنگ و آفريد نقش آنها در و بخشيد،
 به نفسانى، ارادة و عقلى افاضت و ربانى عنايت به كه اى قوه به و .شدند لطيف نفس، به

 در كامل و فاضل حركات و قوى اين چون. يافتند تحرك آمدند وجود به عدم از آن وسيلة
 و ساخت، سير سبك و لطيف اجرام داراى شفاف، انوارى را افالك يافت، سريان افالك عالم

 مقرّبين مالئكة از شدند هايى نمونه مالئكه پس كرد؛ نقش آن بر را مجرده صور هاى مونهن
 به قمر، فلك تا محيط فلك از آسمانى، هر اهل طريق همين به. دارند قرار آنها از باالتر كه

 در حال همين به- است چند كه داند جل و عز خداوند كه- مدتها نفس. آمد وجود
 به جزئيه نفوس و سرزد، خطيئه آن آدم از كه آنگاه تا بود، باقى كمال و نظام نيكوترين

 مستحق خطا و نسيان سبب به آنكه و. شدند متحد سفلى اجسام با و آمدند، زمين مركز
 ماهيت با اى فرقه: شدند تقسيم فرقه سه به و. شد جدا علوى اجرام از بود شده عذاب
 آن افضل نوع كه حيوان، ماهيت با اى رقهف و نبات ماهيت با اى فرقه و شدند يكى معادن
 جسد بر وجود در و است، كلى نفس مثالهاى از الصفا اخوان نظر در نفس  2 . است انسان
 .است بوده او خطاى و نسيان سبب به جسد، به علوى عالم از آن نزول و دارد، سبقت

 جزئى نفسهاى اين معصيت رمز بهشت، از را او اخراج و آدم معصيت اخوان
 از مجرّده صور الهيه، امور بدانكه« گويند و. شد داده توضيح اين از پيش كه دانند، مى

 در پس صورتهاست، ازين يكى تو نفس بدانكه و. جاويدان و باقى جواهرى و هستند هيولى
 طبيعت اسارت و اجسام جهنم و هيولى درياى از را آن بتوانى شايد. بكوش آن معرفت
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 كه هنگامى شديم، گرفتار بدان السالم عليه آدم پدرمان گناه از كه اسارتى. بخشى نجات
. اخراج شدند است ارواح عالم كه بهشت از فرزندانش و او و كرد، نافرمانى را خود پروردگار

 1».بكوش است آمده انبياء كتب در كه رموز و مقاصد اين شناخت در! برادر اى پس
 است چيزى آن از غير گويند، مى آدم از ناخوا آنچه كه كرد خواهى مالحظه طريق بدين
 كه هنگامى تا جزئيه نفوس اين معصيت اما .است آمده انبياء كتب در و شناسيم مى ما كه
 به اند داشته امكان و قوه در خيرات و فضائل از كه را آنچه و اند نيامده نائل فضائل كمال به

 به مگر يافت نخواهد مكانا امر اين و«. بود خواهد برجاى همچنان نيامده در فعل
 ذات همچنانكه. اجساد در تصرف و تدبير و اجساد اين به نفوس آن كردن پيدا دلبستگى

 تدبير و كردن ايجاد به جز انعامش و افضال و احسان و فيض و جود اظهار ثناؤه، جلّ بارى،
 نچهآ و محيط فلك يعنى قدرت به مصنوع حكمت بر مبنى عظيم هيكل اين او بردن راه و
 » 2 . نيافت امكان مواليد، و اركان و كواكب و افالك ساير از است، آن درون در را

 خويش فضائل و سازد، پاكيزه معرفت آب به را خود بايد نفس است چنين كه حال
 كه است مرگ وسيلة به بازگشت اين و. گردد باز خود علوى عالم به ديگر بار تا كند، اكمال
 زيرا جسد، از مفارقت از بعد مگر نيابد تمتع نفس«: گويند اناخو. است نفس والدت خود
 همچنانكه نيست، آن از نفس مفارقت جز چيزى جسد موت. است نفس والدت جسد موت

 موت است، حكمت والدت همچنانكه پس. نباشد رحم از مفارقت جز چيزى جنين والدت
 از ديگر- شد تمام خلقش و يافت كمال چون- جنين صورت همچنانكه و. است حكمت نيز

 نفس همچنين دنياست، زندگى در والدت از بعد او انتفاع بلكه نشود، منتفع رحم در بودن
 از بعد شد، تكميل فضائلش و يافت كمال صورتش جسد، در درنگ هنگام به چون

 بقاى زيرا است، حكمت موت بنابراين. شود منتفع آخرت، حيات در جسد، از مفارقتش
 در زندگى و ابد، حيات سبب موت حقيقت در پس. نشود ميسر آن لحصو از بعد جز ابدى
 » 3 . نيابد امكان موتش نشود عالم اين در داخل تا آدمى زيرا است، موت سبب دنيا اين

 نفس«. كند توجه او به كلى نفس كرد، توبه است جسد به مرتبط كه نفسى چون
 و هست، زمين در هركس راىب استغفار و خدا سوى به بازگشت و توبه وسيلة به جزئى،
 فيض قبول براى و كند مى پيدا توجه عقل سوى به آنان، براى خداوند خشنودى طلب
 پيروى مرسلين انبياء گفتار از كه است طريق بدين نفس توبة  4 » .شود مى مستعد عقلى
 در و كند، نظر نجوم علم در چون عاقل نفس. بنگرد امور به گرفتن پند سر از و كند،
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 تا شود فلك به صعود مشتاق بينديشد، آنها اوضاع و حركات شگفتى و افالك اين توسع
 اما. نباشد امكان را صعود ثقيل، جسد اين با ولى. ببيند معاينت به آنجاست در كه را آنچه

 دنائت و نادانيها تراكم و عقايد فساد و افعال سوء از چيزى و شد جدا جثه ازين نفسچون 
 در را خود زمان، گذشت بدون زدن، هم به چشم يك از كمتر در« ديدنگر او مانع اخالق
 همچنانكه. آنجاست او محبوب و منظور كه است جايى در همواره نفس زيرا يابد، آنجا
 با كه باشد اين او عشق اگر پس. آنجاست در معشوق كه است جايى در همواره عاشق نفس
 هست كه آنجا از هرگز باشد، جسمانى شهوات و محسوسه لذات او معشوق و بود جسد اين

 با و نشود، باز او روى به آسمان درهاى و نگردد، افالك عالم به صعود مشتاق و نرود، فراتر
 متضاد و متغير اجسام اين قعر در قمر، فلك تحت در بلكه درنيايد، بهشت به مالئكه گروه

 در نفس سعادت پس 1»كون به فساد از گاه و آيد فساد به كون از گاه و بماند، سرگردان
 .كند زيست افالك عالم در كه است اين

 به نه؟ يا تناسخند به معتقد اخوان آيا كه رسيم مى دقيق اى قضيه به اكنون: تناسخ
 اخوان .آوريم مى ذيال را آنها از برخى كه است دالئلى را ما و هستند تناسخ به معتقد ظاهر

 و علوم به چون جزئى) نفس(«: گويند مى يهطبيع جسمانية رسائل از سيزدهم رسالة در
 داشتن همان كه را خود كجيهاى و نشود، مهذب جميله اخالق به و نيابد، كمال معارف

 به و نشود، منتفع خود جوهر به كند، مفارقت اجساد از چون نكند، راست است فاسده آراء
 و .رود باال عالم جانب به نتواند گناهان سنگينى سبب به و نباشد، مستقل خويش ذات
 از كه شيطانهايى و بماند، آسمان زير در مقيد بدهد، دست از را شريف مكان آن چون

 اجسام قعر به را او اند، آويخته او به هيواليى امور به اهتمام و فاسده آراء و جسمانى شهوات
 نفوس« :گويند نجوم در سوم رسالة در و»  2 . بازگردانند جسدانى طبيعت اسارت و تاريك
-اند شعبه سه داراى كه- تاريك اجسام قعر در و كنند، شنا هيولى درياى ظلمات در جزئيه

 آن جاى به ديگرى پوست شود، كهنه پوستشان هرگاه و. خورند غوطه برزخ ژرفناى در
 اعتقاد بدان بلكه تناسخند، به متمايل تنها نه اخوان كه داديم توضيح ازين پيش»  3 . رويد
 صورتى - در اين و. اند پوشيده اشارات و رموز از پوششى در را خود اعتقاد اين اگرچه دارند،

 .بود نخواهد عجيبى امر- است نحله اين معتقدات از تناسخ و- باشند فيثاغوريان از اخوان كه
 عالم آن در و گردند، مى باز كلى نفس به كال شدند، تطهير جزئيه نفوس چون

 كه نامتناهى سرمدى ابدى دهرى وقت همان در تيننخس حالت همان به نورانى و روحانى
 . 4  مانند مى بودند آنجا در جسم به تعلق از قبل
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و  است، آن پادشاه نفس كه است كشورى چون اخوان نظر در جسد: نفس قواى
 مطيع است غالمانى و خدام و اعوان و جنود را نفس« كند مى اداره را كشور اين كه اوست

 .نشوند خارج طاعتش از هرگز كه او، اختيار تحت او، ىفرمانها فرمانبر او،
 نهى دهد، مى فرمان. كند مى وحى آنها به خواهد مى كه را افعالى و اوامر كه اوست

 و اند برآمده نفس از اينها. نمايد مى صادر را خود دستورهاى وشنود گفت بدون و كند، مى
 » 1.دهند مى انجام درنگ بى دگوي مى نفس را آنچه آنها و دارد سريان آنها در نفس

 نامها اين و است، واحد بالذات نفس«. است متعدد قوايش اگرچه است واحد نفس
 عمل جسم در هرگاه مثال رسد، مى ظهور به او از كه است افعالى سبب به اند نهاده او بر كه
 انجام را انتقال و حركت و حس عمل چون و گويند، اش ناميه نفس دهد انجام را نمو و غذا

 موسوم ناطقه نفس به دهد، انجام را تميز و فكر عمل چون و خوانند اش حيوانى نفس دهد،
 » 2 . شود

 ذيل جدول آوردن به ندارند، اختالفى پيشين فالسفة با باب اين در اخوان چون و
  3 : كنيم مى اكتفا ايشان نظر در نفس قواى دربارة

 طبيعى قواى-الف
 بدن اطراف ساير به وريدها راه از افعالش است، كبد زشمرك: نباتى نفس قواى-  1 
 .دارد جريان
 اطراف ساير به شريانها راه از افعالش و است، قلب مركزش: حيوانى نفس قواى-  2 

 .دارد جريان بدن
 اطراف ساير به اعصاب راه از افعالش و است، دماغ مركزش: ناطقه نفس قواى-  3 

 .دارد جريان بدن
 :حساسه قواى- ب
 خمسه واسح
 اين نسبت. شنود مى را شنيدن قابل صداهاى و گوشهاست در آن مركز: سامعه-  1 

 .رساند مى او به مملكت نواحى از را اخبار كه پادشاه به است پيك نسبت چون نفس به قوه
 و ابعاد و ها اندازه و رنگها و تاريكى و روشنى. است چشم در آن مركز: باصره-  2 
 .كند مى درك را سكون و حركات و صور و اشكال
 .يابد درمى را بوها و است بينى در آن مركز: شامه-  3 
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 چون نفس به نسبتش و كند مى درك را طعم. است زبان در آن مركز: ذائقه-  4 
 .پادشاه به است خواليگر نسبت

 و نرمى و خشكى و ترى و سردى و گرمى دستهاست، در آن مركز: المسه-  5 
 .يابد درمى را سبكى و سنگينى و سستى و سختى و درشتى

 روحانى قواى-ج
 مفكره قوة به و گيرد مى را محسوسات نقوش. است دماغ جلو آن مركز: متخيله-  1 

 .دهد مى
 نيز دهد، مى تميز يكديگر از را محسوسات است، دماغ وسط آن مركز: مفكره-  2 

 حافظه قوة به را همه آنگاه را، زيانمند و سودمند و نادرست و درست و باطل و حق
 .دهد مى

 نگهدارى حاجت وقت جهت را معلومات آن و است، دماغ آخر آن مركز: حافظه-  3 
 .كند مى

 و گويد، مى سخن نفس جانب از قوه اين زبان، تا است حلقوم در آن مركز: ناطقه-  4 
 .كند مى بيان احتياجاتش چه و علوم از چه انديشد مى كه را آنچه

 شود، حاصل نفس حركت از آن و است، انگشتان و دستها در آن مركز: صانعه-  5 
 .ديگر صنايع همة و نوشتن چون

 معرفت و ادراك
 را معلومات به انسان علم راههاى طبيعيه، جسمانية رسائل از دهم رسالة در اخوان

 و عقل طريق دوم خمسه، حواس طريق يكى: اند كرده قسم سه بر را آن و اند داده نشان
: اند داشته بيان چنين را متخيله قوة به محسوسه آثار وصول كيفيت و. برهان قطري سديگر

 در و متصل حواس ريشة و بن به كه شود مى منتشر نرمى و لطيف عصبهاى دماغ، جلو از«
 چون و. اند پراكنده عنكبوت تار چون دماغ، جرم اجزاء در عصبها اين. شوند پراكنده حواس

 كه اعصاب اين به تأثير اين شد، متأثر آن از و پيوست ساتمحسو كيفيت با حواس راه از
 پيكها هاى نامه همچنانكه. آيد گرد متخيله قوة در آنجا از و برسد دارند، جاى دماغ جلو در
 را آنها پادشاه و شود، فرستاده پادشاه نزد ها نامه اين همة آنگاه آيد، گرد آنان رئيس نزد

 وقت جهت جايى در تا دهد، خود خازن به را همه سسپ. دريابد را معانيشان و بخواند
 » 1. دارد نگاه حاجت

 عينا اند دريافته آنچنانكه را محسوسات بلكه نكنند، خطا حواس گويند مى اخوان
 قوة اين ولى سازد، مى منتقل است آب گويى چنانكه را سراب چشم مثال. كنند مى منتقل
 .كند مى خطا خود حكم در باشد نداده تميز نيكو اگر كه است مفكره
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قواي  كه طريق بدين. حسى قواى مخالف است راهى امور درك در را روحانى قواى
 در هيولى، بدون يعنى كند، مى درك »روحانى« صورت به را معلومات نقوش روحانى،

 روحانى قواى اين، بر عالوه. نكند درك هيولى در جز را محسوسات حسى قواى كه -حالى
 قواى از هريك آنكه توضيح. گيرند مى يكديگر از حسى قواى برخالف را معلومات نقوش
 و طعمها و صداها باصره مثال. است محسوسات از خاصى دستة ادراك به مختص حسى
 حكم در معلومات، نقوش ادراك در روحانى قواى كه درحالى. نكند درك را ملموسات و بوها

 در را آن و گرفت را محسوسات صور چون متخيله قوة كه نحو بدين هستند، مددكاران
 مفكره قوة به حال، در را، آن همة-پذيرد مى را نگين نقش موم همچنانكه- پذيرفت خود
 در نقوش اين شدند، غايب حواس مشاهدة معرض از محسوسات كه هنگامى پس. دهد مى

 به مصور موم در نگين نقش همچنانكه ماند، خواهند باقى خود ذات در روحانى صورت
 و هيولى مثابة به موم هنگام اين در. ماند مى باقى خود هيوالى از مجرد و روحانى صورتى
 نخستين شد، حاصل نفس جوهر در محسوسات صور چون .است صورت مثابة به نقش
 و منافع و خواص و كيفيات و كميات و معانى تا آنهاست، يك يك در تأمل مفكره قوة عمل
 آن خود ويژة كه افعال سلسله يك. است نوع دو بر مفكره وةق افعال .دريابد را هريك مضار
 قوة ميان است مشترك صنايع. است شريك ديگران با آنها در كه افعالى ديگر و است،
 بر تسلط و. ناطقه قوة و قوه آن ميان است مشترك گفتن سخن و. صناعيه قوة و مفكره
 تركيب، اعتبار، تصور، رويت، فكر، اما. حافظه قوة و آن ميان است مشترك محفوظات صور

 رؤيا، تخيالت و وحى پذيرفتن الهامات، خواطر، تكهن، زجر، فراست، قياس، جمع، تحليل،
 و غوامض فكر، با«: گويند. است مفكّره قوة خواص از الصفا اخوان نظر در همه، و همه

 تصور، اب. آيد راست سياست و مملكتدارى تدبير رويت، با. شود استخراج علمى مشكالت
 تركيب، با. شود واقع تأمل مورد گذشته امور پنديابى، و اعتبار با. شود درك اشياء حقايق
 جمع، با. گردد معلوم اشياء مبادى و بسيط عناصر تحليل، با. آيد پديد ها حرفه و صنايع
 فراست، با. گردد روشن غايب مكانى و زمانى امور قياس، با. شود شناخته اجناس و انواع
 نجوم راه از تكهن، با. گردد معلوم روزگار حوادث بازجر،. شود دانسته انسانها پنهانى تحاال

 با و. شود دانسته آينده شاديهاى و بيمها رؤيا و خواب با. شود شناخته كائنات فلكيات و
 كه- آنها پنهانى تأويالت و آسمانى كتب تدوين و قانون وضع راه وحى، و الهامات و خواطر

 » ١ . گردد دانسته- نيست روشن پيامبر، بيت اهل يعنى مطهران و پاكان بر جز
 تصوير خود فكر در و كرده انتزاع نفس كه معلوماتند صور نفس، در علوم گونه، بدين

 در صور آن و هيوالست، چون معلومات آن صور براى نفس جوهر حال، اين در است؛ نموده
. شوند نزديك مى كلى نفس به جزئيه نفوس معلومات، اين واسطة به. است صورت چون آن
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 و دارند، پذيرى فيض قدرت اند، شده نزديك كلى نفس به كه اندازه همان به جزئيه نفوس
 .شريفترند خود همجنسان ساير از باشند، آن به نزديكتر هرچه

 و شده، افاضه آنها بر كلى نفس فيض. است اينچنين پيغمبران صفايافتة نفوس
 لطيفه معانى و خفيه عجايب از مشحون آورند مى خدا جانب از كتبى كه است سبب بدين

 بديع صنايع و اند كرده استنباط فراوانى علوم كه حكما محققين نفوس حال. مكنونه اسرار و
 فلكى دالئل روى از حوادث وقوع قبل كه كاهنان نفوس همچنين. است چنين نيز اند آورده

 1.است سبب همين هب دهند، مى خبر كائنات از زجرى عالمات و
 مختلفى بناهاى اساس اين بر. است استوار ارسطويى براساس اخوان نزد در معرفت

 .اند برآورده اند كنده جايى از را آن از هريك كه سنگهايى با

 اجتماع و سياست-  3 
 اجتماعى بالطبع انسان كه اند نهاده بنيان مبدأ اين بر را خود نظرية الصفا اخوان

 به كه نيستى قادر تو«. نرسد هدف به خود جنس ابناء همكارى با جز بنابراين. است
 به جز را خوش زندگى و. باشد توأم ناخوشى با زندگانيت آنكه جز كنى، زندگى تنهايى
 اگر بدان، يقين به! برادر اى. يافت نخواهى قانون مالزمت و شهر اهل همكارى و يارى

 »2.فرمود نمى امر تعاون به را ما تعالى خداى يابد، نجات تنهايى در كسى كه بود مى ممكن
 به نيازمند انسان زيرا. كند زندگى ديگر مردم از دور و تنها كه نتواند انسان پس

 يك و نشود، فراهم مختلف صنعت چند داشتن با جز زندگى اين كه است، خوش زندگانى
 از بسيار، صنايع و ستا اندك عمر چه فراگيرد، خوبى به را صنايع آن همة نتواند هرگز نفر
 .بپردازند يكديگر يارى به تا اند آمده گرد كثير گروهى ديه، و شهر هر در رو اين

 صنعتها به جماعتى كه كرده ايجاب چنان پروردگار عنايت و خداوندى حكمت
 سياسات، تدبير به جماعتى و بناها، ساختن به جماعتى و بازرگانى، به جماعتى و بپردازند،

 » 3 . همه براى خدمتگزارى به جماعتى و تعلم، و تعليم امر هب جماعتى و
 سياست ملوكيه، سياست نبويه، سياست: اند دانسته رشته پنج در را سياست اخوان

 و نواميس وضع كيفيت شناخت نبويه، سياست اما. ذاتيه سياست و خاصيه سياست عاميه،
 عادات و سخيف آراء و فاسد ياناتد از بيمار نفوس مداواى و فصيح، بيان با است نيكو سنن

 .نادرست عادات و اديان اين از مردم رهانيدن كيفيت معرفت و ستمكارانه، افعال و ناپسند
 ميان در سنت احياى و مردم براى است شريعت حفظ معرفت ملوكيه سياست

 كه احكامى اجراى و حدود اقامة طريق از منكر، از نهى و معروف به امر وسيلة به ايشان
 يارى و اشرار بازداشتن و دشمنان، سركوبى و مظالم، رد و كرده، وضع صاحب شريعت
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 حق گونه بدين. اند مهديين ائمة و پيامبران جانشينان اختصاصا سياست اين مجريان .اخيار
 .است حكماء و انبياء آن از حكومت

 و شهرها، و بالد بر امراء رياست چون است، جماعت بر رياست عاميه، سياست
 سياست اين. آن امثال و سپاهيان بر سرداران رياست و ها، ديه مردم بر دهگانان رياست
 و صنايع و انساب و حاالت شناخت و خود زيردست مردم طبقات معرفت از است عبارت
 كار اسباب و علل به رسيدگى و امور مراعات و مراتب ترتيب نيز و ايشان، اخالق و مذاهب
 خوبى به آنچه در هريك داشتن كار به نيز و مردم، ميان در عدالت و اتحاد ايجاد و جامعه

 .برآيد عهده از
 و معيشت امر و منزل تدبير كيفيت به است انسانى هر معرفت خاصيه سياست

 با زيستن طرز نيز و خود، اقرباء و مماليك و فرزندان و غالمان و خادمان امر مراعات
 و دنيا مصالح در نظر و كار ترتيب و ايشان حقوق قضاء و ياران با همنشينى و همسايگان
 - به توجه نيز و خود اخالق و خود به است انسانى هر معرفت ذاتيه، سياست اما .آخرتشان

 كارهاى همة در نگريستن و خشنودى، و غضب و شهوت هنگام خود، گفتار و كردار
 1.خويشتن
 سر مثابة به كه رمانرواف نيروى يك وسيلة به جز حال، هر در اجتماع و سياست اما

 تدبير را ديگر اعضاء امور كه است اعضاء ميان رابط سر. نماند پايدار بدن براى است
 و بشنود بايد رعيت«. دهد مى سوق است آن در خيرشان كه سويى به را آنها و كند، مى

 و رعيت و. جسد به نسبت است سر منزلة به رعيت به نسبت) امام( ملك زيرا كند، اطاعت
 خود وظيفة هركس كه پذيرد انتظام امور صورتى در كه بدنند اعضاى ديگر چون سپاهيان

 » 2 . بس و است اين در همه رستگارى و جمع صالح و. دهد انجام را
 و اتباع، از است بيعت اخذ ملك خصلت نخستين«: گويند ملك خصال مورد در

 و سپاهيان ارزاق پرداختن و جزيه، و عشر و خراج گردآورى و عام، و خاص مراتب ترتيب
 رؤساء و ملوك از هدايا و سازش و صلح قبول و مملكت، نگهدارى و ثغور حفظ و حواشى،

 معمول ملوك و رؤسا ميان خصال گونه ازين آنچه و الفت ايجاد و قلوب تأليف براى
  3 ».باشد

 كمال سن به آيند، مى وجود به زندگانند، چون هم دولتها: گويند مى اخوان
 خاندان به خاندانى از و ديگر ملت به ملتى از همواره حكومت و شوند، مى پير و رسند، ىم

   .است فلكى قرانات و ادوار برحسب اين و. رسد مى ديگر
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 سخن رعيت و اصحاب و) خاندان( اهل كردن اداره و سياست در را الصفا اخوان
 نظام و جسد و نفس نظام و افالك نظام و وجود نظام بر را خود سياست آنها. است بسيار
 .است فارابى نظرية شبيه مباحث اين در اخوان نظرية. نهند مى بنا آن امثال و نفس قواى

 رسائل از پانزدهم رسالة از را الصفا اخوان ارجمند سخن اين باب اين خاتمة در
 :آوريم مى طبيعيه جسمانية
 سياست در كه ىنفس هر پس. سياستگر نفس و است سياست مورد جسد كه بدان«
 .يابد امكان برايش نيز غالمان و خادمان و خاندان سياست برد، رنج بايد آنچنانكه جسدش
 اداره را اى قبيله تواند مى كند، اداره عادل سيرتى با را خود خاندان بتواند هركس و

 .كند
 دست به را شهرى مردم سياست زمام تواند مى برد، راه را اى قبيله بتواند آنكه و

 تدبير به آنكه و. كند تدبير را الهى ناموس كه تواند باشد، توانا كار اين بر آنكه و. يردگ
 و. بيابد جاويد جهان و سموات پهنة و افالك عالم به صعود امكان باشد، قادر الهى ناموس
 » 1.گرفت خواهد را خود نيك عمل مزد طريق بدين

*** 
 در كوتاه گردشى بهتر، عبارت به يا الصفا، اخوان عقايد از اى خالصه بود اين

 را خود سياست و آراء همة و است، علمى المعارفى دائرة خود كه رسائلشان مجموعة
 بوده تعليم نگارش از مقصودشان بيشتر و اند داده جاى آن، در اشارات و الغاز به آميخته
 افكار نشر به و اند، آميخته عزائم و سحر و تنجيم به را علم آن، در و عميق؛ بحث نه است
 كالمشان. اند فراخوانده اسماعيلى باطنى كيش به را مردم و اند، پرداخته حكومتى ضد

 فيثاغورى عقايد از است اى مجموعه شان فلسفه گوناگون، اديان و فرهنگها از است اى آميزه
 كه اسالم فالسفة از گروه آن براى و. اند زده باطنى شيعة رنگ بدان كه جديد افالطونى و

  .گشودند را سياست و دين در آزادانديشى راه آمدند ايشان از پس
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   ششم فصل
  
 

 تصوف

 چيست؟ تصوف

 دسته دو به انسان نوع انديشمندان كه، گفتيم كتاب اين عامة مقدمات آغاز در
 حواس وسيلة به آنچه گويند مى و عالمند اين حقيقت به معتقد اى دسته. شوند مى منقسم

 حقيقت به ديگر گروه. پذيرد نمى زوال ما زوال با و است، قائم خود ذات به شود مى درك ام
 عبارت به ما، تصورات از است اى مجموعه خارج، جهان گويند، مى و نيستند معتقد عالم اين

 در دارد وجودى اگر و ندارد حقيقت خود ذات به كه است ذهنى معانى از اى مجموعه: ديگر
 .است ذهن

 را ديگرى و ماده اصالت مكتب پيروان را يكى كه نظريه دو اين طرفداران قشةمنا
 .است كرده اشغال را بشرى فكر تاريخ سرتاسر اند، ناميده تصور اصالت مكتب پيروان

 از. است گرفته صورت فراوانى كوششهاى نظريه، دو اين ميان جمع و تلفيق براى
 .آلمانى فيلسوف كانت كوشش است جمله -آن

 جهان از و. نمايد مى نفى را آن معرفت ولى داند، مى حقيقى را اشياء وجود انتك
 و گيرد مى قرار ما حواس تحت كه جهانى يعنى- است نسبى امرى خود كه ها، پديده
 مكتب در. سازد مى ديگرى انسانى حقيقت-شود واقع ما آگاهى و تجربه موضوع تواند مى

 - به خوددارى آن دربارة بحث از ولى شود، نمى ارانك حقيقت، وجود شناسى، پديده فلسفى
 .است اعراض و ظواهر دربارة تنها است بحثى اگر و آيد مى عمل

 جهان كه حواس ادراكات به كه معنى بدين. اند گزيده را ميانين راه نيز صوفيه
 ىول دانند، مى فكر تصويرگر قوة را آن و كنند، مى اقرار يابد مى تكوين آن از عملى آگاهى

 را آن گويند مى و قائلند، نيز دارد قرار حواس مدركات ماوراء در كه علل از جهانى وجود به
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 يعنى قصوى، حقيقت به نسبت به كه هرچند حسى، عالم حقيقت از برتر است حقيقتى
 .ماند ناپايدار سرايى به چيز هر از بيش الهيه، حقيت

 توجه مورد بيشتر كه نهند مى شپي را اى ميانه حل راه طريق بدين صوفيه بنابراين،
 كه علم موهبتهاى و يكسو، از آن اخالقى لوازم و دين ميان خواهند مى كه است ديندارانى

 .كنند تلفيق سو، ديگر از است شده حاصل حسى تجربة از
 و هستند اى ساده مادة اصالت مكتب پيرو صوفيه كه نيست معنى بدان اين البته

 عالم وجود به اقرار كه دارند اذعان بلكه. دارند مى رزانىا مطلق وجودى حس، عالم -به
 جهان اين در است حيات قيد در تا آدمى زيرا است، ضرورى آدمى سلوك جهت از حس

 .نهد مى بنا آن با نسبت به را خود سلوك و كند، مى زندگى محسوس
 بر لىتعا خداى وجود بر عقلى برهان اقامة از را خود پيروان صوفيه ديگر، سوى از

 اين گويد، مى خود) antinomies(متناقضات  در كانت كه طورى به و دارند، مى حذر
 به باطن، مشاهدة راه از پيروانشان خواهند مى آنها وضع اين با. نتيجه بى است كوششى

 تواند مى نهد، قدم راه اين در صوفى وقتى. گردند رو روبه ازلى حقيقت با و شوند آگاه وجود
 متعالى حقايق آن درك به و كند، حاصل معمولى هاى تجربه اين وقماف اى تجربه

)transcendantes( آيد نائل. 
 آن قدرت را كالمى هيچ چنانكه نگنجد، وصفى هيچ در مدرك، حقيقت اين اما

 بدين كه هركس گويد، غزالى چنانكه و كند، تعبير نوعى به را تجربه موضوع كه نيست
 نگويد چيزى ازين افزون كه است شايسته گردد، ميسر او اىبر حالت اين و آيد نائل درجه

 :كه
  الخبر عن تسئل ال و خيرا فظنّ   اذكره لست مما كان ما كان و

 و شده موضوع اين متعرض »دينى معرفت انواع« خود كتاب در جيمس ويليام
 :است گفته

 اطراف در كه است وجدان انواع از خاصى نوع ما، عقلى وجدان يا عادى، وجدان«
 ميان نازكى نهايت در حجابى و دارند فاحش فرق آن با كه هست وجدان از اقسامى آن،
. كنيم طى را زندگى راه ببريم، پى آنها وجود به آنكه بدون توانيم، مى ما. است فاصله آنها
 .گردد مى آشكار وجدان صور شود، مى پيدا ما در درونى تنبيه يك كه هنگامى اما

 و. كرد وصف توان نمى نشوند، لحاظ صور آن همة تا رفته، هم روى را هستى ولى
 نيز خود آفاق آن مرزهاى تعيين از اما گشايند، مى ما برابر در نوينى آفاق كه صورند همين
 هنگام از بيش اينكه از را ما وجدان، و دريافت گوناگون صور اين هست، هرچه. عاجزند
 ».دارند مى باز ،ايم شناخته را موجودات همه كنيم فكر خود،

 آخرت، در خداست رؤيت ساختن ميسر دين، غايت اگر و نيست دين تصوف
 را آنها كه شود مى متوسل اعمالى به بلكه ماند، نمى منتظر رؤيت اين حصول براى متصوف
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 به تا كوشد مى بلكه ندارد رغبتى جهانى اين سعادت به او. شمارد مى دينى فرائض فوق
 هرچه و است روحى ارزشهاى و حقايق به او توجه همة. يابد دست آن از تر متعالى سعادتى

 .است فراتر ديگر لذت هر از كه است بسته دل لذتى به و شمارد؛ مى ارج بى باشد آن جز را
 متصوف كه است اى نتيجه لذت، اين كه كنيم اشاره نكته اين به است الزم اينجا در

 را لذت اين هرگز زيرا. آورد مى اچنگفر باشد كرده سعى آن حصول براى آنكه بدون
 كه اتحادى است؛ نبوده خدا با اتحاد جز او غايى هدف كه نداده، قرار خود غايى مقصود

 چيست؟ اتحاد اين اما .است گرديده معدوم آن در شخصى و محدود غايات و هدفها همة
 :آنهاست مهمترين از كه اند ساخته منحصر امر چند در را آن اند رسيده مقام بدان كه آنها

 اتحاد-  1 
 تجربة و حسى تجربة. دارد فرق ديگر تجربة هرگونه با صوفى تجربة اتحاد امر در

 از خارج موضوع، اين و. تجربه موضوع ديگر و كننده تجربه يكى: دارد چيز دو به نياز عقلى
 ودش مى آشكار چنان تجربه موضوع صوفى، تجربة در ولى. است آن از جدا و وجدان حيطة

 واحد صورت به كننده - تجربه و تجربه موضوع و گردد مى جارى وجود اعماق از گويى كه
 :گويد حالج. آيند مى در

 انا اهوى من و اهوى من انا
 بدنا حللنا روحان نحن

 :گويد فارض ابن و
 تزل لم اياى و اياها زلت ما
 احبت لذاتى ذاتى بل فرق ال و
 :گويد رومى الدين جالل و

 تو و من جان بداست يكى اصل در
 تو و من نهان و تو و من پيداى
 تو و من آن بگويم باشد خالى

 تو و من ميان از تو و من برخاست
 :گويد نيز و

 منى تو نى تويى تو نه و منم من نى
 منى تو هم تويى تو هم و منم من هم
 ختنى نگار اى چنانم تو با من

 منى تو يا توام من كه غلطم كاندر
 توصيف مكانا عدم-  2 

 بيان را آن حقيقت نيست كه آنش ياراى پردازد، مى صوفيانه تجربة به كه كسى
 دارد مى كار به كه زبانى زيرا. نمايد تعبير لفظ به كند مى حس و مشاهده آنچه از يا كند،



 

٢٤٢ 
 

 تجربة همان مولود زبان آن چه، رود مى كار به حسى هاى تجربه تعبير براى كه است زبانى
: گويد غزالى. گنجد نمى كالمى هيچ در و است حس از برتر صوفى تجربة ماا است؛ حسى

 هيچ و آيد عاجز آن وصف از سخن كه رسد درجاتى به امثال و صور مشاهدة از سپس«
 بود، صريح خطايى بر مشتمل برد كار به كه لفظى هر چه نيابد، قدرت آن تعبير به معبرى

 اند خواسته چون متصوفه از اى پاره كه روست ازين.  »باشد نداشته امكان آن از احتراز كه
 بدين اند، گرفته پيش در منفى شيوة كنند، توصيف اند ديده شهود عالم در كه را آنچه
 : »است عاجز آن حقيقت وصف از زبان يعنى نيست، چنان و چنين ايم ديده آنچه كه معنى

 بوصفها فأنت صفها، لى يقولون
 معل باوصافها عندى اجل خبير،
 هوا ال و لطف و ماء، ال و صفاء

 جسم ال و روح و نار، ال و نور و
 يقين-  3 

 حقيقت در او ولى باشد، دشوار صوفيانه ادراك از كردن تعبير صوفى براى اگرچه
 .شمارد مى قصوى حقيقت را آن بلكه ندارد، شكى ادراك اين

. است آشكار نور چون او براى حقيقت زيرا است، دور به خطا امكان از صوفى تجربة
 توصيف چنين نامد، مكاشفت علم كه را معرفت اين »الدين علوم احياء« كتاب در غزالى
 امور نور ازين و. شود ظاهر آن در شد تطهير قلب چون كه نورى از است عبارت«: كند مى

 آنها براى را ناواضحى مجمل معانى و شنيد مى آنها از نامى ازين پيش كه بسيارى
 ديگر جاى در» .شود حاصل سبحان خداى به معرفت كه آنجا تا شود، شفك پنداشت مى

 او براى آنچنان حق تا شود، برداشته حجاب كه است اين مكاشفت علم از مقصود«: گويد
 داشت، توان نمى آنها در شكى كه عينى امور در گويى كه، باشد چونان كه شود آشكار

 ».نگرد مى
 انفعال-  4 

 كه است اين معترفند، بدان متصوفه همة كه صوفيانه ربةتج مظاهر بارزترين از
 دارد مى ارزانى آدمى بر خداوند كه لطفى و نعمت و خارج از معاونتى و يارى به جز اتحاد
 وسائلى فقط پرهيز و زهد انواع همة و جسمى و روحى رياضتهاى همة. نشود حاصل
 به راه اين در اسالم، متصوفة .كنند مى يارى سعادت اين به نيل براى را آدمى كه هستند

 اين »الضالل من المنقذ« در غزالى. ورزند مى اصرار نامند مى توكلش كه چيزى قطعى لزوم
 و شود، كشف طلب نور ازين كه است شايسته«: است داده شرح اى شايسته نحو به را معنى

  ».بود آن مترصد بايد و جهد، مى اوقات از اى پاره در خداوندى، جود منبع از آن
 :است جمله آن از است، مبتنى اساسى مفهوم چند بر تصوف



 

٢٤٣ 
 

 موجود شىء هر در كه روحانى است جوهرى عالم، و حيات اساسى طبيعت-  1 
 .باشد متعدد اشكالش و مختلف آن مظاهر هرچند است،

 .روحانى جوهرى و جسمانى جوهرى: است شده تركيب جوهر دو از انسان-  2 
 تعيين عالم اين به را او وابستگى و گرفته مايه انجه ازين او جسمانى جوهر

 جوهر. سازد مى ميسر حسى آالت و عقل وسيلة به را جهان اين شناخت و كند، مى
 همچنانكه و. است يافته سرچشمه كلى حيات حقيقت با انسان بودن شريك از روحانى،

 او براى عقلى يا حسى هاى تجربه راه از را، مادى جهان شناخت كه است آالتى را جسم
 روحى، و باطنى تجربة در تواند مى كه است اى قوه نيز را روح همچنين سازد، مى ميسر

 .كند درك را روح عالم همان يعنى واالتر، عالمى كيفيات
 راه آنكه مگر آيد، نمى نائل آن ماوراء عالم ادراك به عالم اين ادراك از متصوف-  3 
 و» via mystica« مسيحيان و گويند، »تاؤ« ار راه اين چينيان. كند طى را معينى

 .است چيز يك اينها همة از مقصود و ،» em ؟o ؟co« قديم يونانيان و طريقت، مسلمانان
 مذهب و نژاد و زمان اختالف وجود با متصوفين همة كه شود داده تذكر است الزم

 فرقى چندان نيز شانبيان در بلكه اصل، در تنها نه كه طورى به. متفقند راه اين توصيف در
 اصولى بر كه نيست مذهبى تصوف زيرا نيست، آسانى كار تصوف تعريف اما. نيست مشهود
 راههاى و خدا، به رسيدن براى است اى طريقه تصوف. باشد مبتنى روشن مباديى و معين
 احوال راه، اين سلوك در و. است مختلف پيمايند مى را آن كه كسانى تعداد به آن،

 .است بسزايى سهم را سىنف خصوصى

 اسالم در تصوف

 اين در ما و. هست فراوان اختالف است شده مشتق اى كلمه چه از تصوف اينكه در
 عقيدة ذكر به تنها و نكنيم تلف آنها دربارة مناقشات و آراء آن بيان در را خود وقت كتاب

 كه است سىك صوفى و است، صوف از مشتق تصوف كلمة: پردازيم مى كه نولد خاورشناس
 از تصوف اشتقاق«: گويد »المعارف عوارف« كتاب صاحب سهروردى. پوشد خشن پشمينة
 پوشيد، پشمينه يعنى تصوف گويند مى چه است، مناسبتر ديگر اشتقاق هر از صوف

 ظاهرشان لباس به را صوفيان پس. كرد تن بر جامه يعنى تقمص گويند مى همچنانكه
 است، توجه مورد مقال اين در آنچه 1».است روشنتر تىنسب هر از كه اند كرده منسوب

                                                            
- 293  ص اول، جلد قاهره، طبع غزالى، الدين علوم ياءاح حاشية در المعارف، عوارف -  ١
 294 .  



 

٢٤٤ 
 

 پيروان وضع و آن تطور در تحقيق سپس است، اسالمى تصوف رشد و پيدايش و شناخت
  .آن

 تصوف كه نمايد مى الزم نكته اين ذكر مهم، و دقيق موضوع اين به پرداختن از قبل
 .سنتى تصوف و فلسفى تصوف حلولى، تصوف چون است، گوناگون اشكال را اسالمى

 در ما. مختلف موارد اى پاره در و مشتركند باهم موارد اى پاره در اصناف اين همة
 بسيار گذاشته تأثير اسالمى تصوف در كه عواملى اما. پرداخت خواهيم آنها ذكر به آتيه

 .پردازيم مى آنها مهمترين ذكر به اكنون كه است،

 اسالمى عامل-الف
 ميانة هندى رياضت و مسيحى رهبانيت با اسالم«: سدنوي مى مدكور ابراهيم دكتر

 مباح لذات از شدن مند بهره و دنيوى فعاليتهاى به را خود پيروان اسالم. ندارد خوشى
 قل. الرزق من الطيبات و لعباده، اخرج الّتى اللّه زينة حرّم من قل«. كند مى دعوت زندگى

 كه اى طريقه از اسالم ترتيب، اين به» .لقيامها يوم خالصة الدنيا، الحياة فى آمنوا للّذين هى
 و هند زهاد و فقرا روش و دارند، مى معمول خود هاى صومعه و ديرها در راهبان و كشيشان

 كه معتقدند خاورشناسان از برخى. »   1دارد بسيار فاصلة آنان مطلوب شكنجة و رنج
 اسالمى، قديم هاى فرقه«: گويد مى المنس مثال. است درآمده اسالم به خارج از تصوف
 اقداماتى به دست وهابيان اخيرا همچنانكه اند داشته مبارزه تصوف با اماميه، و خوارج چون
 ».زدند تصوف عليه

 را متصوفين مسلكا، باشد، توانسته كه نيست كتابى قرآن كه است معتقد دووو كارا
 مسائل به و رداختهپ خارج زندگى مسائل به بيشتر قرآن زيرا. كند جذب خود سوى به

 كرد پيدا مĤخذى اسالمى تصوف براى بايد بنابراين» .ندارد چندانى توجه روحى و درونى
 تصوف حقيقى بذر« كه است معتقد او است، ديگرى چيز ماسينيون نظر اما. اسالم از خارج

 سفرة بر كه نيست بدان نيازى كه هستند وافى و كافى آنچنان بذرها اين و است قرآن در
 به اخالص و تأمل و تقوى مورد در كه دينى محيط هر«: گويد مى نيز» .نشست جنبىا

. كند ظهور آن در تصوف روح كه دارد را آن صالحيت باشد، كرده اكيد تأكيد خود پيروان
 آن بلكه نيست، خصوص به ملت يك يا زبان يك يا نژاد يك مخصوص تصوف بنابراين
 اسالمى، تصوف پس. شود نمى محدود نژاد، و لغت مادى حدود به كه است روحى اى پديده

 انجام به و نمايد مى تأمل آيات آن در و كند مى تالوت را آياتش مسلمان كه قرآن از
 ».است پذيرفته تطور و يافته نمو و گرفته سرچشمه كند، مى قيام واجباتش

 مخالفت آنها با هم ماكدونالد و است، همراه ماسينيون با قول اين در هم مرگليوث
  .است نكرده
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 اسالمى مĤخذ ازين برخى. است متعدد اسالمى تصوف مĤخذ كه است اين حقيقت
 .است يونانى و مسيحى و فارسى و هندى يعنى است، غيراسالمى برخى و

 به بايد اند، داشته تأثير اسالمى تصوف پيدايش در كه اسالمى عناصر بيان براى
 .بپردازيم تابعين و صحابه از اوليه نانمسلما زندگانى و خدا رسول سنت و قرآن

 اسالمى شريعت و عقيده مرجع مهمترين و تفكر مأخذ نخستين كه- قرآن به چون
 و دنيا از اعراض به را مسلمانان كه بينيم مى بسيارى آيات آن در كنيم، مراجعه-است

تُْلِھُكْم أَْمٰوالُُكْم َو اٰل ٰيا أَيُّھَا اَلَِّذيَن آَمنُوا اٰل «: كند مى دعوت اخروى زندگى براى كوشش
ِ، َو َمْن يَْفَعْل ٰذلَِك فَأُوٰلئَِك ھُُم اَْلٰخاِسُرونَ   ؛)  9  آية منافقون، سورة( »أَْواٰلُدُكْم َعْن ِذْكِر َهللاّٰ

ً ِمْن أَْنفُسِ « ِ َو تَْثبِيتا ِھْم َكَمثَِل َجنٍَّة بَِرْبَوٍة َو َمثَُل اَلَِّذيَن يُْنفِقُوَن أَْمٰوالَھُُم اِْبتِٰغاَء َمْرٰضاِت َهللاّٰ
 )265 آية بقره، سورة( »أَٰصابَٰھا ٰوابٌِل فَآتَْت أُُكلَٰھا ِضْعفَْينِ 

 كه امورى از بسيارى و نفس مراقبت و ذكر دربارة است آياتى قرآن در همچنين
َسَك َمَع َو اِْصبِْر نَفْ «: نهادند بنا آن بر را خود مذهب و برگزيدند مقامات عنوان به متصوفين

، يُِريُدوَن َوْجھَهُ، َو اٰل تَْعُد َعْيٰناَك َعْنھُْم تُِريُد ِزي  -نَةَ اَلَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّھُْم بِاْلَغٰداِة َو اَْلَعِشيِّ
ْنٰيا َو اٰل تُِطْع َمْن أَْغفَْلٰنا قَْلبَهُ َعْن ِذْكِرٰنا َو اِتَّبََع ھَٰواهُ َو ٰكاَن أَْمرُ  ً اَْلَحٰياِة اَلدُّ  سورة( »هُ فُُرطا

فَاْصبِْر َعلٰى ٰما يَقُولُوَن َو َسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبَل طُلُوِع اَلشَّْمِس َو قَْبَل « ؛)  28  آية كهف،
 ؛) 130 آية طه، سورة( »ُغُروبِٰھا، َو ِمْن آٰناِء اَللَّْيِل فََسبِّْح َو أَْطٰراَف اَلنَّٰھاِر لََعلََّك تَْرضىٰ 

اٰلِة َو اِْصطَبِْر َعلَْيٰھا، اٰل نَْسئَلَُك ِرْزقاً، نَْحُن نَْرُزقَُك، َو اَْلٰعاقِبَةُ لِلتَّْقوىٰ َو ْأُمْر أَ «  »ْھلََك بِالصَّ
 ) . 132  آية طه، سورة(

 دنيا ترك و نماز و پرستش و ذكر به را مؤمنان كه است آياتى تنها نه قرآن در
 قرار خود نظريات همة دليل را آنها وانندت مى صوفيان كه است آياتى بلكه انگيزد، برمى
: است آمده ذكر دربارة مثال. بسازند اساسى و پايه خود عقايد و آراء براى آنها از و دهند،

َو اُْذُكْر َربََّك َكثِيراً َو َسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َو « ؛)  152  آية بقره، سورة( »أَذْكُرْكُم فَاذْكُرُوني«
ْبٰكارِ   سورة( »خيفَةً و تَضَرُّعاً نَفْسك في ربك اُذْكُرْ و« ؛)  41  آية عمران، آل سورة( »اإَْلِ
ُ  رضي«: رضا دربارة) . 205 آية اعراف،  سورة ؛ 119  آية مائده، سورة( »عنْه رضُوا و عنْهم َهللاّٰ
 ربك يعطيك سوفلَ و« ؛)  8  آية بينه، سورة ؛ 22  آية مجادله، سورة ؛ 100  آية توبه،

ُ  يأْتي فَسوف«: حب دربارة) . 5 آية ضحى، سورة( »ٰ◌ فَتَرْضى  »يحبونَه و يحبهم بِقَومٍ َهللاّٰ
 آية ق، سورة( »اَلْورِيد حبلِ منْ إِلَيه أَقْرَب نَحنُ و«: قرب دربارة) .  54  آية مائده، سورة(

16. ( 
 از نيز وجود وحدت و حلول در خود نظريات براى و اند رفته فراتر هم ازين صوفيه

اِھُر َو اَْلٰباِطُن َو ھَُو بُِكلِّ َشْيٍء «: اند كرده اقامه دالئلى قرآن ُل َو اآَْلِخُر َو اَلظّٰ ھَُو اأَْلَوَّ
ِ اَْلَمْشِرُق َو اَْلَمْغِرُب فَأَْينَمٰ « ؛)  3  آية حديد، سورة( »َعلِيمٌ  ّٰ ِ  سورة( »ها تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اَللّٰ َو 
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لكُلٍّ «: اند يافته مĤخذى آن، مظاهر تعدد وجود با اديان وحدت براى نيز) .  115  آية بقره،
 ً ُ لََجَعلَُكْم أُمَّةً ٰواِحَدةً . َجَعْلٰنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َو ِمْنٰھاجا  ) . 48  آية مائده، سورة( »َو لَْو ٰشاَء َهللاّٰ

 خدا كتاب در را آيات اين نخست اسالم، صوفيان كه نيست معنى بدان اينها اام
 نگريستند، خدا كتاب به چون بلكه باشند، نهاده بنا آنها بر را خود تصوف سپس اند، يافته
 خود روش تعيين براى متصوفه اگر. كرد مى دفاع تصوفشان اصول از كه يافتند آياتى آن در

 را بسيارى آيات كردند، مى عمل آن وصاياى موجب به و بودند كرده رجوع قرآن به نخست
 تحريض عالم طيبات از تمتع و معاش، طلب در كوشش و كار به را آدمى كه ديدند مى نيز
 سورة( »هٰ◌ اَللّ فَضْلِ منْ ابتَغُوا و اَلْأَرضِ في فَانْتَشرُوا ةُٰ◌ اَلصال قُضيت اٰ◌ فَإِذ«: كند مى

ْنٰيا« ؛)  10  آية جمعه، اَر اآَْلِخَرةَ َو اٰل تَْنَس نَِصيبََك ِمَن اَلدُّ ُ اَلّدٰ  سورة( »َو اِْبتَِغ فِيٰما آٰتاَك َهللاّٰ
ُ لَُكمْ « ؛) 77 آية قصص، ُموا طَيِّٰباِت ٰما أََحلَّ َهللاّٰ  آية مائده، سورة( »ٰيا أَيُّھَا اَلَِّذيَن آَمنُوا اٰل تَُحرِّ

 87 . ( 
 نيز رسول سيرة در را آن خاطر به كوشش و دنيا از اعراض: ينمتبا تمايل دو اين

 آخرت خاطر به را دنيا كه نيست كسى شما بهترين«: فرمود كه شده روايت او از. بينيم مى
 دنيا از خويش نصيب هم كه است كسى شما بهترين. كند ترك دنيا براى را آخرت يا و

 كه مردى به و فرمود نهى تجرد از ينهمچن» .سازد فراهم آخرت راه ذخيرة هم و برگيرد
 راهبان از اگر. هستى شياطين اخوان از تو بنابراين«: گفت كند اختيار تجرد خواست مى

 :فرمود نيز.  »است نكاح ما سنت كه بدان هستى ما از اگر و پيوند، ايشان به هستى نصارى
 روايت او از يزن.  »است بهتر دار روزه زاهد از گويد، مى شكر و خورد مى كه كسى«

 العين قرة و. را خوش بوى و زنان: دارم دوست را چيز دو شما دنياى از«: گفت كه شده
 حقوق اداى و تقوى و عبادت به را مردم خدا رسول.  »است نماز من) چشم روشنى(

 نهى دنيا مشروع لذائذ از هرگز ولى بود، مسلمانان پيشواى خود و كرد، مى ترغيب خداوند
 .است نساخته محروم آنها از را دخو و نكرده

 هاى نمونه روش دو اين براى بنگريم، پيشين مسلمانان و صحابه زندگى به چون
 بوده مناسب زهد روح تقويت و پرورش براى شرايط روزگار آن در. يافت خواهيم بسيار
 است، بوده زهد همان دينى روح پاك و حقيقى مظهر گويد، مى گلدتسيهر چنانكه كه است

 اعالى مثل به توهين را ظاهرى زينت و زيور كه اند بوده ورع صاحب و پرهيزگار مردمى و
. شد پديدار زهد مسلمين، فتوحات از پس كمى عراق در. دانستند مى اسالمى زندگى
 كه آخرت نعيم اميد به دنيوى زندگى از و بودند مشغول نماز به همواره كه بودند گروهى
 كه بودند ديگرى گروه اينان مقابل در. بودند برتافته روى هداد وعده خائفان به خداوند

 عوام بن زبير. ندارد منافاتى عالم اين طيبات از برگرفتن تمتع با تقوى و ايمان گفتند مى
 چون-بود داده بهشت بشارت آنها به پيغمبر كه آنان يعنى- است مبشّره عشرة از كه قرشى

 در تنها و بود، ميليون درهم  52  تا  35  يشبها كه گذاشت برجاى امالكى رفت دنيا از
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. بود خانه يازده صاحب - داشت اسكندريه و فسطاط و كوفه و بصره در آنچه از غير-مدينه
 هزار سى مبلغ به امالكى نيز او كه بود اللّه عبيد بن طلحة مبشره، عشرة از ديگر، صحابى
 .گذاشت برجاى بود طال قنطار سه حاوى هريك كه چرمى كيسة صد و درهم،

 پيشرفت و نمو با همواره كه آمد پديد اسالم در ديگرى مسئلة امر، اين با همراه
 نيست، توكل و رياضت دين اسالم. بود جهاد مسئلة آن و. نمود پيشرفت و نمو اسالم
إِنَّ اَلَِّذيَن آَمنُوا «: است جهاد و كار دين اول درجة در ولى نيست، نصيب بى دو ازين اگرچه

ِ َو اَ  ِ، أُوٰلئَِك يَْرُجوَن َرْحَمَت َهللاّٰ  آية بقره، سورة( »لَِّذيَن ٰھاَجُروا َو ٰجاھَُدوا فِي َسبِيِل َهللاّٰ
 ركن را آن مسلمين فرق از بعضى كه آنجا تا است واجب مسلمانى هر بر جهاد ) . 218 

 و رهبانية، نبى لكل«: فرمود كه شده روايت پيغمبر از. اند دانسته دين اركان از ششم
 و دنيا متاع بى از سعى و خدا راه در جهاد ولى . »اللّه سبيل فى الجهاد االمة هذه رهبانية

 چنانكه كنند، اقتدا خود پيغمبر به مسلمانان كه نيست آن از مانع مردم، امور به پرداختن
 عبادت و زهد به و كردند اعراض دنيا از بفريبد، نتوانست خود زخارف به دنيا كه را برخى

 .گرويدند
 سخت هاى فتنه مسلمانان ميان رسيد، قتل به عفان بن عثمان كه زمان آن از
 در خودشان دست به مسلمانان خونهاى و. شد كشته اش خانه در عثمان .برخاست
 از بعد حسين. شد شهيد كوفه مسجد در على. شد ريخته نهروان و صفّين و جمل جنگهاى

 ابن. كردند دار بر را يحيى پسرش و على بن زيد. شيدنو شهادت شربت حسن خود برادر
 نبرد هاى صحنه شام و حجاز و عراق و. رسيد قتل به مكه در الحرام - مسجد در بر زبير
 غرقه خالفت دستگاه عباسى و اموى عصر در سپس و عثمان عهد از .شد مسلمانان ميان
 را اسالم متعالى حقيقت كه آنها- پرهيزگاران كه شد آن امر اين العمل عكس .شد لذات در
 روى لعب و لهو به ديگران كه اندازه همان به-دانستند مى دنيا از اعراض و زهد در
 و مسجد« از بود عبارت عباسى تمدن. يافتند بيشتر دلبستگى خود عقيدة به آوردند، مى

 كه ارىگس باده و بود فجر طلوع منتظر كه دارى زنده شب ساز، نوازندة و قرآن قارى ميكده،
 ساز، طرب كه مردى و بود نمازگزار شب همه كه مردى زد، مى صبوحى شراب باغها در

 و داشتند شك دين در گروهى گرسنگى، از گروهى و بودند عذاب در سيرى از گروهى
 وجود عباسى عصر در فراوانى به اينها همة بودند، رسيده يقين به خود ايمان در گروهى
  1».داشت

. داشت فراوان نظاير هم اموى عصر در گفته، عباسى عصر به راجع امين احمد آنچه
 با و دانستند مى فاسق را مسلمانان همة گروهى. شد العمل عكس نوع دو به منجر تضاد اين
  . بودند خوارج اينان راندند، مى شمشير دم با را همه و ورزيدند مى خصومت همه

                                                            
   160  ص ، 1  ج االسالم، ضحى -  ١
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 به گزيده عزلت شود، ريخته خونى و گيرد در جنگى آنكه بيم از گروهى
 واصل و بصرى حسن گروه، اين فرد بارزترين. بودند پرداخته پارسايى و زهد و گيرى گوشه

 زندگى دوم قرن در همه كه بودند ديگر بسيارى و عدويه رابعة و قيسيه معاذة و عطا بن
 از پيش »صوفيه« كلمة. صوفى نه گفتند مى زاهد را اشخاص اين امثال ولى .كردند مى

 را او كه كسى نخستين و. است نرفته كار به) م  869 /ق  ه  256  سال به متوفى( جاحظ
 .)م  778 /ق.  ه  162  سال حدود درگذشتة( است كوفى هاشم ابو اند، خوانده صوفى

 ابن. ويژه است جهانبينيى و دينى اى فلسفه تصوف باشد، خاصى سلوك زهد، اگر
. است آمده پديد اسالم ملت ميان در بعدا كه است اى شرعيه علوم از تصوف«: گويد خلدون

 و دنيا زخارف از اعراض و است تعالى خداى به پرداختن و عبادت به نهادن دل آن اصل
 خلق از گيرى كناره و انزوا و جاه، و مال و لذت از است رغبت بدان را ديگر مردم آنچه ترك

 بعد و دوم قرن در چون. داشت رواج صحابه پيشينيان ميان در تصوف اين. عبادت خاطر به
 متصوفه يا صوفيه به بودند پرداخته عبادت به كه آنها آوردند، روى دنيا به مردم آن از

 بلكه. زهد نه و است فقر نه تصوف«: گويد »المعارف عوارف« كتاب صاحب.  »شدند موسوم
 آنها بدون مرد كه ديگر خصايصى و صفات با زهد معانى و فقر معانى جامع است اسمى
 اشاره تصوف و زهد ميان فرق موارد به 2  طيباوى 1».بود فقير يا زاهد اگرچه نباشد، صوفى
 :است آنجمله از و كرده

 اما كند، مى ترك آخرت طمع به را دنيا زاهد: غايت و هدف در است فرقى- اوال
 .دنيا اين در است خداوند به اتصال هدفش صوفى

 به صوفى و ترسد، مى خداوند غضب و خشم از هدزا: انديشه در است فرقى- ثانيا
 .است مطمئن او كرم و لطف و رحمت

 داخل بدان خارج از كه متعددى عناصر از تصوف: كه افزاييم مى مورد دو اين به
 كيشهاى يا مسيحيت از است ممكن اگرچه- اسالمى زهد ولى گرديده، متأثر است شده

 .است بوده اسالمى همواره دف،ه و روح در ولى- باشد پذيرفته تأثيرى هندى
 و تصوف جنبش ايجاد براى تنهايى به هرچند مسلمانان، از برخى پارسايى و زهد

 شمار به تصوف تقويت و رشد و پيدايش نيرومند عوامل از ولى نبود، كافى آن تغذية
 .رود مى

 بپردازد، بود مؤثر اسالمى زهد پيدايش در كه عواملى تحقيق به بخواهد كه كسى
 تصوف ظهور در كه را عواملى خواهد آنكه و. بپردازد اسالم دين حقيقت در تحقيق به يدبا

 هنود و فقر شيوة سپس و بنگرد اسالم به نخست بايد كند، جستجو داشتند بسزا تأثير
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 اسالم در اگر آنكه نتيجه. دهد قرار تحقيق مورد را يونان فلسفة اقطاب و نصارى رهبانان
 تا هرگز داشت، منافات مسلك ابن با اسالم طبيعت اگر داشت، نمى وجود تصوف هاى زمينه
 .شد نمى داده پاسخ ديگر ملل صوفيان نداى به اندازه اين

 اشتراك باهم جهاتى از تشيع و تصوف اينكه به است الزم سريعى اشارة اينجا در
 آنكه به وجهت با- شيعه نظر در »مهدى« به عقيده با صوفيه، نزد در »قطب« به عقيده. دارند
 موارد از. ندارد فرقى چندان- معرفت و عصمت جمله از هستند، متعددى صفات داراى هردو
. دارند باور ظاهرى و باطنى علم و تقيه و تأويل به هردو شيعه و متصوفه آنكه اشتراك ديگر
 آنچه با ذاتا دهند، مى نسبت خود اولياء به متصوفه كه كراماتى كه كرد تصور نبايد نيز

 .دارد چندانى فرق غيب، از اخبار و غيب علم قبيل از دهد، مى نسبت خود امامان به شيعه
 كه است آن گواه است مانده باقى قرون طول در افكار و مذاهب آن آثار از آنچه«

 و قبور هنوز و اند، داشته شكفتگيى چه عراق در اسالمى، گذشتة اعصار در تشيع، و تصوف
 بن على فرزندان قبور قبيل از است، شيعه مخصوص خىبر كه هست بسيارى مساجد
 چون كه بصرى حسن معروف صوفى چون است متصوفه به متعلق برخى و ابيطالب،

 .نمود هدايت را كثيرى گروه و كرد طلوع بصره در اى ستاره
 بغداد و يافتند استقرار رفاعيه طريقة صوفيان بطايح، اقليم در بصره، نزديك در«
 به عدويه، طريقة عراق، شمال در و. بود قادريه طريقة شيخ گيالنى درالقا عبد مسكن

 1».يافت رونق االموى، العكارى مسافر بن عدى پيشوايى

 هندى عامل-ب
 معنى به را تصوف توان نمى كه گفتيم و رفت هند فلسفة از سخن عامه، مقدمات در

 فكر عارض كه مسائلى همة زيرا. بشناسيم را هندى تصوف آنكه مگر كرد، درك آن واقعى
 وجود به هندى انديشة در ازين پيش خدا، به اتصال و معرفت به شوق قبيل از شده، بشر
 لحاظ از را ايشان روش كه را كسانى يا بودايى جهانگرد راهبان مسلمانان،. است آمده

 در س،عبا بنى و اميه بنى دولت عهد در زيرا. اند شناخته مى بودند پذيرفته تفكر يا و زندگى
. اند داشته شد و آمد مردم اينگونه از كثيرى گروه مسلمانان بين در عراق، و شام بالد

 مسكنت و صداقت طهارت، قداست،: بود استوار اصل چهار بر آنها طريقت گويد مى جاحظ
 ) .فقر(

 معتقد او. پذيريم نمى »العالء ابى ذكرى« كتاب در را حسين طه دكتر عقيدة ما
 رواقيان نزد كه هندى است مذهبى بلكه نيست، خالص اسالمى مذهب يك تصوف كه است

  .است گرفته اسالمى رنگ عباس بنى ايام در سپس يافته، يونانى رنگ اسكندرانى حكماء و
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 آن ريشة بلكه نيست، اسالمى يا فلسفى رنگ با هندى مذهب يك اسالمى تصوف
 اثر، اين و. است گذاشته اثر آن بر و شده داخل آن در هندى عناصر كه است اسالمى

 در فردى روح فناى انديشة مثال. است داشته فعالترى صورت اخير، دوران در خصوص به
  261  سال به متوفى( بسطامى بايزيد وسيلة به كه است اساسى هاى انديشه از كلى، وجود

 .است شده داخل آن در) م  852 / ه
 :از است عبارت است تركمش اسالمى تصوف و هندى تصوف ميان كه امورى اما

 آن و گويند »استهالك« و »محو« و »فناء« صوفيه را حالت اين. كلى وجود در فناء
 خصال شدن فانى معنى هردو نيروانا و فنا. دارد هندى ى »نيروانا« با بسيار شباهت
 كه افعالى و خصال به مداوم اتصال وسيلة به آنهاست از ناشى ناپسند افعال و ناستوده
 به است شعور انعدام و تالشى و شخصيت فناى معنى به هردو نيز و باشد، آنها با مخالف
 واحدى ذات ذات دو اينكه به شعور و خدا در جاويد حيات به صوفى فناء ولى. خود وجود

 :شود مى منجر هستند
 كما روحى فى روحك مزجت
 الزالّل بالماء الخمرة تمزج
 مسنى شىء مسك فاذا
 حال كلّ فى انا انت فاذا
 حالتى در است مطلق سكون و كلى، نفس در است مطلق فناى هندى نيرواناى اما

 .ندارد اختالفى عدم با كه
 را آن سالك بايد كه هستند مراحلى به معتقد اسالم صوفية مانند نيز هند صوفية

 :گويد مى گلدتسيهر. آيد نائل فنا اين درجات عاليترين به تا كند، طى
 يك از هردو ولى است، اختالف سلوك در مسائلى در بودائيان با را صوفيه هرچند«

 به- گويند »ديانت« و »مراقبت« را آن صوفيه كه- تأمل به هردو و اند گرفته سرچشمه منبع
 .دهند مى فراوان اهميت كمال، مراتب سوى به سير براى آمادگى مرحلة يك عنوان

 ادهم ابراهيم» .شود حدىوا شىء تأمل، موضوع و تأمل كه است موردى در اين و
 ».است عقل حج تأمل،«: گويد

 است، كلى وجود با اتحاد يكى نيز، هندى تصوف با اسالمى تصوف اشتراك موارد از
 شرك شناسم مى را خدا من بگويد كه را كسى صوفيه كه آنجا تا شوند، يكى هردو چنانكه

 به اين و شده، شناخته ديگر و شناسنده يكى: است چيز دو مولود شناسايى زيرا. دانند مى
 رأيى برهما، به انسان معرفت گويند مى نيز برهمائيان همچنين. شود منجر دوگانگى
 وجود چيز دو معرفتى هر در زيرا« رسد، دوگانگى به معرفتى هر كه است باطل و سخيف

  ».شود مى شناخته كه ذاتى و شناسد مى كه ذاتى: دارد
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 در دخول هنگام به مريد كه است اى خرقه اسالمى، تصوف در هندى آثار از
 كار به ديگر،. عالم از اعراض و فقر از است رمزى خرقه اين و. پوشد مى صوفيه جماعت

 موسوم خود كتاب در كرمر. دارد فراوان شيوع اسالم در كه است ذكر گفتن و سبحه بردن
 وسيلة به ياضتر روش هنديان از مسلمان صوفيان: گويد »فرهنگ تاريخ در طرحهايى« به

 شود مى روحى انجذاب به وصول موجب كه را، »تنفس روش« همچنانكه فراگرفتند، را ذكر
 تطور خالل در بلكه نشد، وارد اسالمى تصوف در يكباره به هندى عناصر اين

 ديگر مدخولة عناصر با پس. گرديد داخل خرده خرده داشت، ادامه مدتها كه تاريخى
 اوليه معانى از بسيارى آنچنانكه ساختند، را اسالمى تصوف اجزاء از جزئى كالّ و درآميخت،

 .دادند دست از را خود اصلى رنگ و

 مسيحى عامل- ج
 كسى. باشد اسالمى تصوف در عوامل مؤثرترين و قديمترين مسيحى، عامل شايد

 در را مسيح اقوال و انجيل تعاليم از بسيارى باشد، كرده مطالعه را »قشيريه رسالة« كه
 كه سرزمينهايى در مسيحى، پارسايى و زهد. ديد خواهد پيشين متصوفة حال شرح منض

 شناخته العرب جزيرة در جاهليت عصر در همچنين. بود شده منتشر قبال شد داخل اسالم
 مسيحى جهانگرد راهبان به قرآن. است مشهود جاهلى شعر در آن اثر چنانكه. است بوده
اِكُعوَن «: تاس ستوده را آنها و كرده اشاره ائُِحوَن اَلّرٰ ائِبُوَن اَْلٰعابُِدوَن اَْلٰحاِمُدوَن اَلّسٰ اَلتّٰ

اھُوَن َعِن اَْلُمْنَكرِ  اِجُدوَن اآَْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو اَلنّٰ  از نيز و)  112  آية توبه، سورة( »اَلّسٰ
هُ إِْن طَلَّقَُكنَّ أَْن َعسٰى َربُّ «: داده قرار سرمشقى مسلمان پرهيزگار زنان براى قوم اين زنان

ً َخْيراً ِمْنُكنَّ ُمْسلِٰماٍت ُمْؤِمٰناٍت ٰقانِٰتاٍت ٰتائِٰباٍت ٰعابِٰداٍت ٰسائِٰحاٍت، ثَيِّٰباٍت َو  يُْبِدلَهُ أَْزٰواجا
 ) .5 آية تحريم، سورة( »أَْبٰكاراً 

 يشپ اخروى حيات به نيل خاطر به را پرهيز و زهد راه كه آنها مسلمانان ميان از
 به فقر ترجيح در چنانكه نگريستند، مى اعجاب چشم به مسيحى ناسكان در بودند، گرفته
 نشده آن از ذكرى قرآن در و است مسيحيت فضائل از فقر و. كردند پيروى آنها از غنى
 مرادف و اند، گرفته مسيحيت از را آن كرده ثابت تيميه ابن چنانكه اسالم متصوفة و است،
 .اند برده كار به تصوف كلمة

 عنايت به كوركورانه اعتقاد و خدا به مطلق توكل نيز مسيح دين خصوصيات از
 :است آمده چنين)  26 -  25 : 6 ( متّى انجيل در. اوست

 آشاميد، چه يا خوريد چه كه مكنيد انديشه خود جان بهر از گويم مى شما به. . . «
 .نيست بهتر پوشاك از بدن و خوراك از جان آيا بپوشيد، چه كه خود بدن براى نه و

 ذخيره انبارها در نه و دروند، مى نه و كارند مى نه كه كنيد نظر را هوا مرغان
» .نيستيد بهتر مراتب به آنها از شما آيا. پروراند مى را آنها شما، آسمانى پدر كنند، و مى
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 مأنينةط مرتبة به رسد بدان هركه كه اند، شمرده مهم مقامات از يكى را توكل صوفيه
 .است رسيده روحى

 رجاء، و ايمان با همراه مسيحيت در كه- بينيم مى را الهى حب توكل، كنار در
 رنگ و شده داخل اسالمى تصوف به نيز الهى حب-دهند مى تشكيل را گانه سه فضائل
 دين خداست، از خوف دين اول درجة در اسالم دين اگر. است گرفته را خود به خاص
 به كه شده وارد شريعت در اى تازه پديدة« مسيحيت تأثير تحت. تاس محبت دين مسيح
 و ايستد، مى خود معبود مقابل در عابد كه طريق بدين دهد؛ پايان خدا از خشيت و خوف

 افق كه اينجاست از و. گويد مى سخن او با گويد مى سخن خود معشوق با عاشقى آنچنانكه
 از شده راه راه و شود مى شكوفان و كند مى نمو ههموار و آيد، مى وجود به اى تازه شاعرانة
 خوف جانشين را محبت كه كسى نخستين شايد و» .شود مى فكر اين حساس عناصر

 )م  752 / ه  133  سال به وفات( باشد عدويه رابعة ساخت،
 طالب ابو »القلوب قوت« در. شده روايت مسيح از بسيارى اخبار صوفيه كتب در

 سوخته عبادت از كه گذشت عباد از اى طايفه بر مسيح كه شده يتروا: است آمده مكّى
 ما«: گفتند ، »كسانيد؟ چه شما«: پرسيد مسيح. كهنه مشكهاى چونان بودند، شده

 آتش از ما آتش، خوف از«: گفتند »كنيد؟ مى عبادت سبب چه به«: پرسيد »عابدانيم
 :گفت »ترسيم مى

 به و گذشت آنجا از پس» .گرداند ايمن ترسيد مى آنچه از را شما كه خداست بر«
 به«: گفتند »كنيد؟ مى عبادت سبب چه به«: پرسيد. بيشتر عبادت با رسيد، ديگر گروه
 اميد بدان ما ساخته، آماده خود دوستان براى خدا آنچه به يافتن دست و بهشت شوق
 پس» .كند اعط شما به داريد مى اميد كه را آنچه كه خداست بر«: گفت مسيح» .داريم مى
: گفتند »كسانيد؟ چه شما«: گفت و رسيد عابدان از ديگر گروه به و گذشت آنجا از
 بلكه نيست، او بهشت به شوق يا او آتش از بيم خاطر به پرستيم مى را او اگر خدا، عاشقان«
 و هستيد، خداوند اولياء شما«: گفت »اوست جالل مقابل در تعظيم و او دوستى خاطر به

 .ماند آنها ميان در پس» .بمانم شما ميان در كه مأمورم من
 از پيروى در آنچنان و گرفتند، مسيحى راهبان از را پشمينه لباس مسلمان صوفيان

 ازدواج از بود اسالم تعاليم برخالف اينكه وجود با آنها از برخى كه پيمودند مبالغه راه آنها
 .سرباززدند

 از پر صوفيه كتب چنانكه است، هداشت را مهمى نقش اسالمى تصوف در انجيل
 دهى تصدق چون كه، كند مى استشهاد انجيل قول به غزالى. است انجيل آيات از قطعاتى
 به است آگاه خفيات به آنكه زيرا كرده، چه راستت دست كه نداند چپت دست كه ده چنان
 روغن به خود موى و بشوى خود صورت گرفتى روزه چون و. دهد پاداش را تو آشكار
 .نشود آگاه آن از ديگر كس تو خداى جز تا بياميز،
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 اسالم صوفية نزد در را آنها عينا كه است زيادى تعابير رسائل در و انجيل در
 .يابيم مى

 مردى مسيح در من«: است آمده چنين كورنتيان، به مقدس، پولس دوم رسالة در
 كلماتى. شد ربوده شتبه به شده، ربوده سوم آسمان به پيش سال چهار كه شناسم مى را

 ) 5 -  1 دوازدهم، فصل(» .نيست جايز آنها بيان را ديگر انسان هيچ كه شنيد پنهانى
 چنانكه بلكه« گذرد، درمى بشرى تجربة نوع هر از زيادى حد تا بزرگ حقيقت اين و
 خطور انسانى خاطر به و نشنيده گوشى و نديده چشمى كه است چيزهايى است، مكتوب
 خود روح به را آنها خدا اما. است كرده مهيا خود دوستداران براى خدا آنچه يعنى نكرده،

» .كند مى تفحص نيز را خدا عمقهاى حتى چيز همه روح، زيرا است، نموده كشف ما بر
 ) 10 -  9 دوم، فصل كورنتيان، به نخستين رسالة(

 حكم رسد، اتحاد درجة به هركس«: گويند مى كه متصوفان سخن اين شايد
 به كه اى نامه در او. باشد شده اخذ قديس پولس رسائل از» .شود مى اسقاط او از عتشري

 پنجم، فصل( »نيستيد شريعت حكم زير شديد، هدايت روح از اگر«: گويد نوشته غالطيان
 ) . 18  آية

 مقام به تا كند طى بايد انسان كه را درجاتى نيز آوگوستينوس قديس همچنين
: توبه«: قرار اين از است، ساخته منحصر درجه هفت در را آن و برشمرده، رسد اتحاد

 ».مشاهده و نور در دخول طمأنينه، فضيلت، عقل، طهارت نفس، طهارت جسد، طهارت

 جديد افالطونى عامل-د
 براى كه نبود صدد آن در و بود دينى و اخالقى مسلكى آغاز، در اسالمى تصوف

 .گرفت مى بهره نماز و نفس با مجاهده و تأمل از همواره بلكه يابد، فلسفى پايگاهى خود
 آيين از ممزوجى يعنى- درآمد فلسفى مذهبى صورت به كه نكشيد طولى ولى

 ذو كرد، تصوف وارد را فلسفه كه كسى نخستين. جديد افالطونى صبغة با مانوى و گنوسى
 كيميا اعتصن به آگاهى حيث از النون ذو«: گويد مى اش درباره قفطى كه بود، مصرى النون

 ثابت نيكلسون.  »بود حيان بن جابر همانند فلسفى علوم از اطالع و باطنى علوم داشتن و
 تصوف مبدأ كه-آمده ديونوسيوس كتب در آنچه با النون، ذو آراء بيشتر كه كند مى

 نسبت ديونوسيوس به كه كتبى. است همانند-شود مى شمرده وسطى قرون در مسيحى
 اواخر در كه- سريانى گنوسى راهب ،) صديل ابن( اسطفانوس ليفاتتأ جز چيزى شده، داده
 زبان به مرد اين آثار. نيست- است كرده مى زندگى مسيحى ششم قرن اوايل و پنجم قرن
 در ديونوسيوس اين. داشت كامل رواج اسالمى تصوف ظهور هنگام در و شده نقل عربى
 بيان وضوح طور به او كه آرائى از .است داشته عميقى تأثير اسالمى و تصوف مسيحى تاريخ
 عقل زيرا است، غيرممكن عقل به خدا معرفت كه است اين يافته شهرت او از پس و داشته
 از قلب تطهير از بعد حقيقت معرفت اما. سازد مى ممكن ما براى را خدا آثار معرفت تنها
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 تأمل، و موشىخا و خشوع و آن، لذائذ و دنيا ترك و جسد بندگى از آزادى و ناپاكيها
 اين معنى و آيد، مى نايل او به اتصال و خدا مشاهدة به انسان هنگام اين در. شود مى حاصل
 افكن پشت پس را نبودى و بود هر و عقل و حواس! عزيز اى تو و«. است تألّه همان اتصال

 جميع و كائنات همة فوق كه كسى به باش اتصال مستعد خود، از غيبت حالت در و
 به وارسته و عريان شدى، متجرد و آزاد ديگر چيز هر و خود ذات از چون و. است معلومات

  » .گردى منتقل الهى نور
 .است بوده متصوفان همة بخش الهام امروز به تا سطر چند اين

 و تلخيص و شرح و خود زبان به يونانى آثار ترجمة به قديم از سوريه سريانيان
 به خطا به را آن كه است ربوبيت كتاب آثار اين جملة از. اند داشته توجه آنها بر تعليق
 آثار اين نقل. است فلوطين »تاسوعات« از جزئى حقيقت در آنكه با اند، داده نسبت ارسطو

 و بود، بيگانه آنها با اسالم كه داد، رواج مسلمانان ميان در را عقايد از اى پاره عربى، زبان به
 رايج و شناخته مسلمين بين در خود، از غيبت و) گنوسى( ادريه و اشراق و فيض مذاهب
 .گرديد

 و گنوسى آراء كه است روشنى دليل كنيم، مى نقل نيكلسون از كه مطلب اين
 .اند داشته عميق اثرى اسالمى تصوف در جديد افالطونيان عقايد و مانى ثنويت

 ماده و حس عالم و-واحد خداى-اللّه بين حجاب هزار هفتاد«: گويد رفاعى درويشى
 آن باطن نصف كه گذرد، مى حجاب هزار هفتاد ازين والدت از قبل روحى هر. است فاصله

 حالتى بگذرد، نور حجابهاى از حجاب هر خالل از روح چون. كلمه ظاهر نصف و است نور
 حالتى بگذرد، ظلمت حجابهاى از حجابى خالل از چون و. شود دور او از ربانيت حاالت از
 كه داند مى روح زيرا برآورد، بانگ والدت آغاز در طفل كه روست ازين. يابد دنيوى حاالت از
 از كه را آنچه روح كه است آن بر دليل بگريد، خواب در كودك چون و. شده جدا خدا از

 كه روست ازين و. سازد مى چيره او بر را »نسيان« حجابها، دريدن و. كند مى ياد داده دست
 اين و است خويش جسم زندانى اكنون انسان) . آيد نسيان از كه( اند گفته انسان را انسان

 ».است انداخته فاصله خدا و او ميان ضخيم حجابهاى
 اين و يابند، گريزگاهى زندان ازين كه است اين- دراويش طريقة- صوفيه اصلى هدف

 گردد، ميسر احد واحد خداى با اصيل وحدت آن و شود برداشته حجاب هزار هفتاد
روحانى  و گردد مى مصفى بلكه شود نمى خلع جسد. است خود جسم درون هنوز كه درحالى

 .او راه سر در اى گردنه نه باشد روح ياور تا شود، مى
 .شود مى دگرگون شود گداخته آتش بر چون كه است معدن سنگ مانند جسد،
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 آتش در را تو«: گويد مى و. اوست نزد دگرگونيش راز كه گويد مى مريد به شيخ
 1» .شد خواهى پاكيزه تو و انداخت خواهم روحى اساحس

 همچنين و بودند گذاشته تأثير اسالمى تصوف ظهور در كه گوناگونى عوامل دربارة
 .گفتيم سخن اند بوده مؤثر آن تطور در و يافته نفوذ آن در كه اى بيگانه عناصر از

 اند نشده خلدا آن در صورت بدان عناصر اين كه است ضرورى نكته اين ذكر اكنون
 اصل به صريح و دقيق طور به را عنصرى هر بتوان و باشد آسان آنها تحديد و تعيين كه

 نيست معنى بدان كنيم، مى ارجاع عامل فالن به را اثر فالن اگر بنابراين. كرد ارجاع خود
 عوامل با بتوان را اثر آن بسا چه بلكه بس، و است عامل همان به متعلق منحصرا اثر آن كه

 ميان در هم و ديد توان مى بودائيان ميان در هم را ناسكانه حيات مثال. يافت نيز ديگر
 موضوع و. است مشترك مذهب دو آن ميان كه توكل و فقر است همچنين. مسيحيان

 مذهب همچنانكه. نوافالطونى و مسيحيت ميان مشترك است عاملى الهيه محبت
 مختلف مذاهب اين كه كنيم فراموش نبايد و .است فلوطينى اى اندازه تا گنوسى حجابهاى
 و كرده معارضه اسكندريه در يكديگر با بلكه اند، نيامده وجود به يكديگر از دور و مستقل
 بغداد و كوفه و بصره و دمشق در حال اين بعدها همچنانكه. اند داشته متقابل تأثير درهم
 .آمد پديد

 ارتباطى نوافالطونى هاى انديشه و تصوف بين كه كنيم قبول اگر«: گويد براون
 پاسخ آنها به دشوارى به ما فعلى معلومات كه شود مى مطرح مسائلى همواره است، برقرار
 از خصوص به و زمين مشرق از خود فلسفة براى نوافالطونيان آنكه نخست. داد خواهد
 حال رحش فرفوريوس زيرا. كردند اخذ را چيزهايى چه- كرد ديدن آن از فلوطين كه- ايران
 داده تعليم آنجا در كه فلسفى مذاهب از تا رفت ايران به سبب بدان فلوطين: گويد او نويس

 خشم از كه نوافالطونى هفتگانة فالسفة آراء انتشار آنكه ديگر. كند حاصل اطالع شد مى
 چه تا بودند برده پناه انوشيروان خسرو به و گريخته م  532  سال حدود در يوستينيانوس

 ».است بوده هانداز
 اسالمى تصوف دربارة كه كسانى غالبا كه هست ديگرى مهم عامل يك اينجا در

 اسكندريه مدرسة به غالبا كه است اشراق عامل آن و اند برده ياد از را آن اند كرده بحث
 حكمت با را آن مسلمانان. زردشتى و ايرانى است عنصرى آنكه حال و دارند، مى منسوبش
 بدان را فصلى كه دارد آن جاى داشته كه مهمى نقش خاطر به و. اند آميخته افالطونى
 بحث آن دربارة اسالم در اشراق فلسفة از بحث هنگام در كه هرچند دهيم، اختصاص
  .كرد خواهيم
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 اشراقى عامل- ه
 بر شرح در شيرازى الدين قطب كه مطلبى به بايد اشراق معنى درك براى

 :كنيم نقل كامل طور به را آن و بپردازيم نوشته وردىسهر الدين شهاب »االشراق حكمت«
 باشد، مبتنى است كشف از عبارت كه اشراق بر كه حكمتى يعنى اشراق، حكمت«

 نخستين معنى همان به باز دوم معنى. ايران مردم يعنى زمين، مشرق مردم حكمت يا
 زيرا گويند، ىم اشراقى حكمت را آن و بود ذوقى و كشفى ايرانيان حكمت چه شود، راجع
 هنگام جانها و نفسها بر تابيدن وسيلة به آنهاست فيضان و لمعان و عقلى انوار ظهور اشراق
 قديم حكماى مانند بوده، كشف و ذوق حكمت، در ايرانيان گاه تكيه. آنها شدن وارسته
 ».ديگر چيز نه بودند متكى برهان و بحث بر كه پيروانش، و ارسطو جز يونان،

 :شود مى آشكار مسئله دو عبارت ازين
 حدس از نوعى به و واسطه بدون وجود، آن در كه است حكمتى: اشراق حكمت-  1 
-  غزالى كه است همان معرفت، از نوع اين و. برهان و دليل با نه شود، مى حاصل عارفانه

 بدان خويش شك دورة پايان در-است گفته »الضالل من المنقذ« كتاب در همچنانكه
 .يافت دست

 التينى نام مغرب در مسيحى متصوفان و گويد ذوق صوفى را معرفت ناي
)Gustus (كردند اطالق آن بر است ذوق عربى به آن معنى كه را. 

 مشرق مردم ويژة- كرديم اشاره همچنانكه-معرفت از خاصى نوع يعنى: اشراق-  2 
 پنداشته »انيقظ بن حى« ترجمة بر خود مقدمة در پوكوك چنانكه نه است، ايرانيان يعنى
 بوده، مشاهده و كشف بر مبتنى ايران پيشين حكمت كه دانيم مى ما و. هند حكماى ويژة
 .است اشراقى ذوقى حكمت آن، و. است »متألّه حكماء« مخصوص كه اصلى دو يعنى

 ايران قديم حكماى به »االشراق حكمت« خود كتاب در سهروردى الدين شهاب
 :افزايد مى سپس و. شد متوسل رموز به بايد كه كند مى تأكيد مخصوصا و جويد مى انتساب

 شرح در شيرازى الدين قطب» .است استوار ظلمت و نور بر اشراق اساس بنابراين«
 مشرق، مردم از مقصود و است مبتنى رموز بر مشرق مردم حكمت اساس«: گويد آن

 اشارت آنها به كه فرس حكماى» .بودند قائل ظلمت، و نور: اصل دو به كه فرسند حكماى
 .هستند پيروانشان و كيخسرو و زردشت اينجا، در رفته

 شود؟ حاصل چگونه و چيست اشراقى علم بنابراين
 علم. حضورى علم و) حصولى( صورى علم: كند مى قسم دو بر را علم سهروردى

 عقلى يقين صفت به متصف علمى خواهد كه هركس و. است مشّاء فلسفه همان صورى
 »نوريه سوانح« بدون حضورى، علم اما. يابد دست علم از نوع بدين كه ايدب باشد، داشته
 اصول همان مبناى كه است اى عقليه نورية لوامع« نورى، سوانح از مقصود. نشود تمام

حصول  مانند-حضورى علم اين حصول.  »است اشراق حكمت اساس كه است صحيحى
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 است چيزى به آن حصول بلكه ،نيست ذات در صورتى يا شكل آمدن پديد به-صورى علم
 در كه علمى يعنى صورى، علم. شود مى آن حقيقت و انيت جزء و آميزد مى نفس با كه

 علم اما. ندارد ديگرى حاصل كلى معرفت جز شده، حاصل مجرده صورتى طريق از نفس
 آن كه روست ازين و. سازد مى تامه وحدتى معلوم و عالم از كه است حضورى علم حقيقى،

 شود، حاصل را مكاشفت ارباب تنها علم اين. اند خوانده شهودى و اتصالى و حضورى علم را
 .گردند ماده از مجرد توانند مى و دارند، تسلط خود جسد بر كه

 علم حصول از است عبارت حضورى علم«: است گفته علم اين تعريف در جرجانى
 در سهروردى و »خود ذات به شخص علم چون ذهن در آن صورت حصول بدون چيزى به

 در را بدنم كنم، خلوت خود با گاه«: گفت او كه دهد نسبت افالطون به »تلويحات« كتاب
 و طبيعى مالبس از عريان و بدن بدون و مجرد گويى كه شوم چنان و سازم، رها سويى
 در هنگام اين در. باشم خود نفس در داخل و اشياء ساير از خارج پس. گردم هيوال از برى
 شگفت در كه ببينم دلپذير و عجيب محاسن و شكوه و تأللؤ و بهاء آنچنان خود، سنف

 صوفيه« كه افزايد مى آنگاه» .هستم اعلى شريف عالم از جزئى من كه دانم آنحال در. بمانم
 يافتند رسيدند، نور چشمة به و گرفتند پيش حكمت اهل راه مسلمانان، از »وارستگان و

ُ لَهُ نُوراً فَٰما لَهُ ِمْن نُورٍ َو َمْن «. يافتند آنچه  ) 40  آية نور، سورة( »لَْم يَْجَعِل َهللاّٰ
 االشراق حكمة
 شهاب مصنفات از »الهى حكمت در اى مجموعه« بر گرانقدرى مقدمة كربن، هانرى

 آلمانى خاورشناسان جمعيت وسيلة به كه است نوشته »سهروردى حبش بن يحيى الدين
. است كرده بحث موضوع اين در كامل طور به مقدمه، اين در كربن،. است شده منتشر
 مراجعه او نوشتة به بايد باشد، االشراق حكمة در بيشترى تحقيقات خواهان كه هركس

 .كند
 و سينا ابن وسيلة به سهروردى، الدين شهاب از قبل كه آيد برمى چنين بحث ازين

 آميز موفقيت يك هيچ ولى ده،آم عمل به كوششهايى زمينه اين در ديگران و رازى فخر
 فالسفة عهد در كه مشرق حكماى حكمت منابع به نتوانستند اينان زيرا. است نبوده

 حكما از اى نحله ايران در«: گويد سهروردى. يابند دست بود شده وضع فرس خسروانى
 .مجوس مشبهة از غير بودند حكمايى اينان. كردند مى هدايت حق به را مردم كه بودند

 او از پيش حكماى و افالطون مشرب كه را، ايشان شريفة نورية حكمت ما نهات و
 در و» .ساختيم زنده ايم نوشته آن از پيش كه كتبى و االشراق حكمة كتاب در بود، نيز

 كتاب در را حقيقت علم ما«: كه است گفته و كرده ياد حكمت آن صاحبان از ديگر، جاى
 كه ساختيم زنده را كهن حكمتى و. نهاديم ديعهو به »االشراق حكمة« به موسوم خود
و  داشته نظر بدان افالطون تا يونان قدماء و مصر و بابل و ايران و هند ائمة ازين پيش

 ».است ازليه خميرة آن و اند، كرده استخراج آن از را خود حكمت
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 حكماى از گزيدگان از گروهى كه است االشراقى حكمة خميرة ازليه، خميرة اين
 خواهد مى سهروردى و اند گذاشته ميراث به- آنهاست به منسوب سهروردى كه-لهمتأ

 يونانى نيز ايشان از برخى نيستند، ايران از تنها حكما اين. كند زنده را ايشان حكمت
 .كوشيدند آن نگهبانى در و سپردند يكديگر به را) سرّى حقيقت( »كلمه يك« كه باشند

 دو از است ممزوجى كه اشراقيه رسالة اين در نيز را اسالم متصوفة اين، بر عالوه
 :خميره

 ابو و مصرى النون ذو. است بسزايى سهم فيثاغورى، خميرة و فرس قدماى خميرة
 ابو و حالج و بسطامى بايزيد و گرفتند، را فيثاغورسى و افالطونى خميرة تسترى سهل

 اهميت خاطر به جااين در. را فرس حكماى خميرة يعنى فارسى، خميرة خرقانى الحسن
 المشارع كتاب« پايان در سهروردى سخن ذكر به هستيم، آن تحقيق درصدد كه موضوعى

 :پردازيم مى »المطارحات و
 به آن از كه كسى آخرين دهد، مى سوق  1اصغر موت به كه طامس نور اما و«
 در نامش كه راه اين بزرگان از و. بود افالطون بزرگوار حكيم يونانيان، از داد خبر درستى
 و فريدون او، پيروان از و كيومرث زمين مالك فارسيان، از و. است هرمس مانده تاريخ

 برادر به فيثاغوريان خميرة پس نزديك، روزگاران اين در سلوك انوار اما. بودند كيخسرو
 خميرة اما و. رسيد او پيروان و) سهل ابو( تستر سيار به او از و) مصرى النون ذو( اخميمى

 بيضاء جوانمرد به او از پس و رسيد،) بايزيد( بسطام سيار به سلوك، در خسروانى كماىح
 الحسن ابو( خرقان جوانمرد و) قصاب العباس ابو( آمل جوانمرد به ايشان از بعد و) حالج(

 از اى طريقه با كه است اى خميره خسروانى، حكماى هاى خميره جمله، از و) . خرقانى
 حقيقت( كلمه نگهبانان زبان در اسقلبيوس، و انباذقلس و فيثاغورس پيروان هاى خميره
 افتاد اشخاصى دست به و يافت، امتزاج ،) حكمت( شرقى و غربى سرزمينهاى در ،) سرّى
) شدند عجيب تصرفات و قدرت صاحب يعنى( كردند تكلم بدان اطمينان و آرامش به كه
 ».است آمده ها افسانه در سرگذشتشان كه

 فرقى ديگر، جهت از االشراق حكمة و جهتى، از يونان فلسفة ميان سهروردى
 و فرس حكماى كه اشراقيان دستة: كند مى تقسيم دسته دو به را حكما بلكه نهد، نمى

 كالم علماى او و پيروانش، و ارسطو مشائيان، گروه و ايشانند؛ از افالطون تا يونان حكماى
 گروه به ملقب كه آنند شايستة اول، دستة تنها اشراق، شيخ نظر به. افزايد مى بدانها نيز را

 االنوار يعني فقه الهى حكمت در كه شناسم نمى را كسى مشاء پيروان از من«. گردند متأله

                                                            
 و خلسه حالت در بدن از است روح شدن رها ، »اصغر موت« از سهروردى مقصود -  ١

 ،]اختيارى موت يا خواب روح، از بدن تخلية روح، تخلية تخليه، حال: اصطالح به[ انجذاب،
  .م- . بدن از است روح نهايى جدايى و مرگ همان كه اكبر، موت برابر در
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 عقلى روشهاى بر گفتيم همچنانكه اشراق حكمت . »باشد شده قدم راسخ) مجردات درك(
 و صحيح تجارب و قدسى باحثم و روحانى كردن رصد و تحقيق« بر بلكه نيست، استوار

 به را آدمى كه است شخصى تجربة تنها پس است، گرديده بنا »تجريد و خلع روشهاى
 .رساند مى »اليقين حق«

 .است روشن تصوف در ايرانى تأثير و است استوار اى رابطه را تصوف و اشراق
 وجود به را آن الدين محيى كه »باطن« معناى توضيح در كاشانى، الرزاق عبد مال

 بازگشت مقصود( تناسخ به قائل كه كس نخستين«: گويد داند، مى مربوط پيامبر شيث
 در و اويند پيرو اشراق فالسفة و شد، جسمانى معاد و) معاد معناى به ابدان به است ارواح
 ».است بوده) پيامبر( دين و شريعت صاحب خود دارد، نام »آغاثاذيمون« اشراقيان، عرف

 اند، بوده سهروردى فلسفى سنتهاى منبع كه فهلوى، كتب لعةمطا كه نيست شكى
 به را آنها ارتباط و هند و ايران در دينى جنبش و اسالمى تصوف تاريخ از بسيارى هاى نكته

 در آنها، به يافتن دست صعوبت و مصادر قلت ولى. سازد مى روشن ايرانى قديم حكمت
 غيرممكن حدودى تا حاضر حال در را اقدامى چنين خصوصى، و عمومى هاى كتابخانه
 .است ساخته

 اسالمى تصوف مذهب

 ظهور در اسالم تاريخ و دين هرچند. آمد پديد زهد از اسالمى تصوف كه ديديم
 در نيز برديم نام كه اى بيگانه عوامل ولى داشته، بسزايى تأثير مسلمانان ميان در زهد

 زهاد، بر. اند داشته عميق ثرىا روشن، روشى و راه با مذهبى، صورت به تصوف پيدايش
 و فكرى زمينة ولى«. داشت غلبه خوف و نفس محاسبة و تقوى و فقر و عبادت بيشتر،
 وضوح طور به آنها سيرت در باشد، اللّه فى فناء هدفش كه محض روحى زمينة نيز و فلسفى
 برخى زهاد، نزد در»  1اند نگفته سخنى چندان وجود وحدت و فناء از زهاد. . . نبود پديدار
 اطالق مذهب نام آن بر بتوان آنكه بدون پراكنده، طور به ولى بينيم، مى را تصوف هاى نشانه
 الهى«: صوفيه كالم شبيه دارد عشق در سخنى دوم، قرن زهاد از عدويه، رابعة مثال. كرد

 دمحم از و»  2  اى بسنده خود تو مرا اما دشمنانت، به را آتش و ده دوستانت به را بهشت
 نديدم چيز هيچ«: شناخت وجود وحدت مقدمة را آن توان مى كه شده روايت كالمى واسع،

- م  728 / ه  110  سال به متوفى-بصرى حسن به نيز» .ديدم آن در را خدا نور آنكه جز
 كه باشد مادى رفع حجاب و عشق در سخن ترين قديمى شايد كه است منسوب سخنى
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 قرار خود ذكر در را او لذت و نعمت شود، غالب من به لاشتغا من بندة بر چون«: گويد مى
 و او؛ عاشق من و شود من عاشق او دادم، قرار خود ذكر در را او لذت و نعمت چون و. دهم
 ».شود برداشته او و من ميان حجاب او، عاشق من و شد من عاشق او چون

 به كم كم دزه و كردند، نفوذ آغاز اسالم در بيگانه عناصر هجرى، سوم قرن در
 براى هركس و زيستند، مى انفراد طور به زاهدان، چون اوليه، متصوفان ولى. گراييد تصوف
 در كند، پيدا ثابت قوانينى و معين قواعدى آنكه از قبل تصوف. داشت مرامى و مشى خود
 رياضت به و جست، تمايل تأمل به آغاز همان از و. يافت رواج اسالمى عالم سوى همه

 كه بودند معتقد پيشين صوفية. شد فنا راه راهى خدايى عشق طريق از و برد، پناه روحى
 يابد، دست بزرگى روحانى فوائد به گيرد، پيش تقوى راه و پردازد عبادات به همچنان هركه

 به سفرش و سير در را صوفى »قلوب علم« اين و. شود رهنمون معرفت به »قلوب علم« و
. شود ناميده »حج« يا »سفر« روحانى، حيات در نهادن امگ زيرا. كند مى رهبرى خدا سوى

 منتهى »حق در فناء« به پيمايد مى- گويند »سالك« را او كه-  »مبتدى« كه راهى و
 به مقامات آن خالل در شود، مى حاصل معينى »مقامات« طى از پس مقام اين اما. شود مى

 .شوند يدهنام »احوال« اصطالح در كه شود نائل مختلفى روحانى مواهب
 مشاهير از تن چند حاالت ذكر به پردازيم، »حق طريق« توصيف به آنكه از قبل

 .پردازيم مى- شد گر جلوه مذهبى صورت به تصوف آن در كه قرنى- سوم قرن در تصوف

 )م  859 / ه  245 - م  796 / ه  180 ( مصرى النون ذو
 سبب به. رفت يادىز سفرهاى به. كرد زندگى قاهره در و شد متولد اخميم در او

 آمد بيرون زندان از چون. افتاد زندان به داشت قرآن خلق مورد در معتزله با كه اى منازعه
 معرفت نظرية و دانند، مى تصوف بانيان از را او تصوف، مورخان. يافت وفات قاهره در

 او كه ديديم و. دارند مى منسوب بدو را مقامات و احوال تبويب و ترتيب و) گنوس( عارفانه
 از است منسوب بدو بسيارى گفتار. درآورد تصوف در را فلسفه كه است كسى نخستين
 هر بر را ايشان نيز خدا و بگزيدند، چيز هر بر را خدا كه هستند قومى صوفيه«: آنجمله

 يافت غلبه آنچنان سرور دهشت ديدمت چون ببينمت، كه داشتم آرزو«: نيز» .بگزيد چيز
  ».نتوانستم تنگرف را گريستن جلو كه
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 )م  874 / ه  260  سال به وفات( بسطامى يزيد ابو
 پارسايى و زهد به را خود عمر بيشتر. است هجرى سوم قرن صوفيان مشهورترين از

 به و. آيد نائل اتحاد به فنا و تجريد طريق از كه خواست. گذرانيد بسطام در رياضت و
 آن از شده نقل بسيار اقوال او از.  »شأنى اعظم ما سبحانى«: گفت كه رسيد اى درجه
 يك و بودم، خويش دل آئينة سال پنج و بودم، خويش نفس آهنگر سال دوازده«: جمله
 سال دوازده ظاهر، خويش ميان بر يافتم زنارى. نگريستم مى حال هردو اين ميان در سال
 اندر سال پنج و يدمد زنارى خويش باطن در بار ديگر بنگريستم پس. ببريدم تا بودم آن در
 را همه نگريستم، مردم به پس. افتاد كشف مرا آن راه پس. ببرم چگونه تا كردم نظر آن

 معنى كه كسانى كه است منسوب بدو اقوالى نيز» . 1زدم ايشان بر تكبير چهار ديدم، مرده
 ىلوا از من لواى كه سوگند خدا به«: خوانند كفرآميزش كلمات زمرة از ندانند را آنها

 آن زير در پيامبران و انس و جن همه كه است نورى از من لواى. است بزرگتر محمد
 . »ببينى را پروردگارت بار هزار كه است آن از بهتر ترا ببينى، مرا بار يك اگر«.  »باشند

 تا كوشيد جنيد.  »را تو من اطاعت از است بزرگتر مرا تو اطاعت پروردگارا،«
 .سازد نزديك مردم فهم به و كند تفسير را بايزيد نامقبول كلمات

 )م  857 / ه  243 - م  781 / ه  165 ( محاسبى اللّه عبد ابو
 را او اشاعره. كرد جمع تصوف و فلسفه و فقه ميان كه است سنّى صوفى نخستين

 خويش نفس محاسبة به همواره كه گفتند مى رو آن از محاسبى را او. دانند خود اسالف از
 شرط محاسبى. است تصوف در همه »اللّه لحقوق رعاية« به موسوم او ابكت. پرداخت مى

 طهارت به »احوال« كه است معتقد او. قلبى نيت و عمل: داند چيز دو در را عبادت صحت
 .برسند خدا با اتحاد به بهشت در برگزيدگان كه كند مى تصريح همچنانكه شود، منجر

 )م  922 / ه  309 -م  858 / ه  244 ( حالّج منصور بن حسين
 جنيد و مكى و تسترى شاگرد و نوشت مى عربى به. فارس مردم از است صوفيى

 و هند و اهواز و خراسان در و گفت، عزلت ترك و شد، جدا ايشان از بعد چندى. بود
 بغداد به حج، سفر از. آورد جا به حج سپس. پرداخت سفر به تصوف بشير چون تركستان

 .شد متهم شعبده به معتزله جانب از. گرفتند را گردش انششاگرد از گروهى و رسيد
 و كرد توقيفش عباسى حكومت. برخاستند مخالفتش به نيز ظاهريه و اماميه فرقة

 زندان صحن در و زدند اش تازيانه سپس. افكند زندانش به سال هشت و اش داد شكنجه
 اينان. آمد وجود به پس نآ از حالجيه فرقة. سوزانيدند را جسدش و كردند دارش بر بغداد
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 ديگرى اعمال حج، جمله از پنجگانه، فرائض جاى به يعنى شدند قائل وسايط اسقاط به
 .دهند انجام

 و. شود متصل بشرى روح به الهى و ناطقه روحى ورزد، زهد بشر هرگاه گويند، نيز
 كه شايد رسيد درجه بدين كسى چون و. است ناسوت در الهوت حلول مذهب همان اين

 . »الحق انا« بگويد
 مختلف او دربارة عقايد. است الهى ذات با تام اتحاد امكان به قائل تصوف، در حالج

. اند شمرده كافر را او قزوينى و جبايى و جوينى و خلدون ابن و حزم ابن و داود ابن. است
 و رازى فخر و غزالى و طوسى الدين نصير و مرتضى سيد و مقدسى و عاملى چون ديگران،
 و جبلى و قشيرى و سيوطى و بهلول ابن و. اند دانسته اولياء از را او طفيل ابن و ماتريدى

 .اند كرده سكوت او دربارة ديگر اى عده
 :اوست اشعار از

 منّى و منك عجبت
 المتمنّى منية يا

 حتّى منك ادنيتنى
 انّى انّك ظننت

 حتّى الوجد فى غبت و
 عنّى بك افنيتنى

 :گويد اتحاد در
  يص هل و تصبرت قد
 فؤادى عن قلبى بر
 رو روحك زجت ما

 بعاد و دنو فى حى
 -كما انت فانا
 مرادى و انّى انّك

 كما روحى فى روحك مزجت
 الزالل الماء فى الخمرة تمزج
 مسنّى شىء مسك فاذا
  حال كلّ فى انا انت فاذا
 گويد وجود وحدت در و
 حتّى منك تخلو االرض أى و

 السماء فى يطلبونك تعالوا
 جهرا اليك ينظرون تراهم



 

٢٦٣ 
 

 العماء من يبصرون ال هم و
 سبحانى فسبحانك شك بال انت انا

 فمى فى ذكرك و عينى فى مثالك
 تغيب؟ فاين قلبى فى مثواك و
 انا اهوى من و اهوى من انا

 بدنا حللنا روحان نحن
 ابصرته ابصرتنى فاذا
 ابصرتنا ابصرته اذا و

 )م  910 / ه  298  سال به متوفى( جنيد القاسم ابو
 شيخ« و »الطائفه سيد« را او متأخران. يافت وفات همانجا در و شد زاده بغداد در
 اللّه فى فناء در كه است كسى نخستين شايد. اند خوانده »الفقراء طاووس« و »المشايخ
 قال و قيل از را تصوف ما«: اوست سخنان از. درآورد عارفانه صورت به را آن و گفت سخن

 و داشتيم دوست آنچه از بريدن و آرزو از كشيدن دست و يافتيم گرسنگى از بلكه نگرفتيم،
 سى اينكه از«: گفت »يافتى؟ كجا از علم اين«: پرسيدند را او» .بود آراسته ما چشم اندر

 .كرد خود خانة پلكان به اشاره و» .نشستم خدا برابر در پلكان، اين زير سال،
 صوفيان جامة او. نزديكتر سنت به و اند صوفيه لينمعتد از محاسبى و جنيد

 يزيد ابو آنچنانكه است، »صحو« اهل نمايندة جنيد. بود مى عالمان لباس در بل پوشيد، نمى
 . »سكر« اهل نمايندة بسطامى

 تصوف چهارم و سوم قرن در«. است عميق اثرى تصوف تطور در را صوفيان اين
 مهم هدفهاى از و. بود نفسانى رياضات و تأمل و فكر د،باش بدنى عبادت و زهد آنكه از بيش
مطلق  وجود در مجازى محدود وجود محو و احديت ذات در فناء و خدا به توجه آن،

 يك جز عالم همه در صوفى كه آمد پديد وجود وحدت انديشه، ازين كه بود، حقيقى
 .»  1باشد عدم اوست جز هرچه كه نبيند- تعالى بارى ذات- موجود

 و شيخى و روشى را هريك كه درآمد، جمعيتهايى صورت به تصوف دوره ازين
 .گرفت فاصله داشت آغاز در كه روحى آن از اندك اندك و. بود سالكانى

 با تصوف دگرگونيهاى در بحث و خود موضوع به پرداختن از قبل است ضرورى
 »طريقت« از مقصود. بپردازيم گويند مى »طريقت« صوفيه آنچه شرح به روزگاران، گذشت
  .شود مى منتهى او در فناء و مطلق حق يعنى خدا به كه است راهى
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 حق طريق

 هركس. رسد آن پايان به سالكان از كسى كمتر. است سخت و دراز راهى راه اين
 سزد را مقامات آن كه »احوالى« به و بگذرد »مقاماتى« از بايد برد، سر به راه كه خواهد

 مانند پيمايد، مى ديگرى از پس را يكى سالك كه هستند حلىمرا مقامات. ورزد ممارست
  .رود مى ديگر منزل به منزلى از سفر در كه كسى

 
 مقامات-الف
 كه است تداخل و تشابه همين سبب به و. شوند اشتباه يكديگر با گاه مقام، و حال

 حال ديگرى را آنچه يكى چنانكه. است آمده پديد اختالف نيز صوفيه مشايخ اشارات در
 .است دانسته حال خوانده مقام را آنچه يا گفته، مقام دانسته،

 است الزم اى ضابطه يكديگر از مقام و حال كردن جدا براى«: گويد سهروردى
 سبب به را حال. است دو آن ميان فرق به مشعر) مقام حال،( هريك لفظ خود هرچند
 حال آنچه گاه. اند خوانده مقام شاستقرار و ثبوت خاطر به را مقام و اند، گفته حال تحولش

 احوال« ولى آورد، مى دست به خود خاص كوشش با سالك را مقامات. »  1شود مقام است
 بر خواهد هرگاه كه تعالى خداوند از است موهبتى آن و» .نباشند پايدار و آيند فرود دل در

 جمله از مقامات و 2  مواهبند جمله از احوال اند گفته كه است رو ازين. دارد ارزانى بنده
» .شود حاصل كوشش و سعى با ديگرى و آيد، جود سرچشمة از« نخستين زيرا. ٣ مكاسب

 احوال پس. مكاسب به آميخته مواهب و مواهبند به آميخته مكاسب«: گويد سهروردى
 مواهب و است آشكار كردن كسب مقامات، در لكن و. مواجيد طرق مقامات و مواجيدند

 .آشكار مواهب و است پنهان كردن كسب ال،احو در و. پنهان
  . »  4  آنهاست طرق مقامات و است، سماوى علوى مواهب احوال پس

 كتاب در) سرّاج نصر ابو( طوسى. اند كرده اختالف مقامات عدد در متصوفه مشايخ
  .رضا و توكل صبر، فقر، زهد، ورع، توبه،: دانسته هفت را آنها »التصوف فى اللّمع«
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٢٦٥ 
 

 نخستين آن و. است حال هر مفتاح و مقام هر قوام و مقام هر اصل توبه«: هتوب
 دل بيدارى توبه،«: اند گفته آن تعريف در و» 1 بنا براى است زمين مثابة به و. است مقامات
 سه توبه صحت براى قشيرى 2  »را خويش بد حال است عبد ديدن و غفلت خواب از است
 اندر و شهوات، متابعت از بازكشد نفس لگام و بازايستد، ناشايستيها از«: است آورده شرط
 جز توبه و»  3  نگردد ناشايستيها آن باز نيز كه كند درست عزم و كند مفارقت زلّت، از حال
 و. نباشد رجا و خوف ميان تا نبود تائب تائب و نپذيرد، استقامت مراقبت و محاسبت به

 در دنيا زشتى و گردد، روشن دل آينة و شود، تزكيه نفس شد، درست نصوح توبة چون
  .كند پيشه زهد و شود آشكار دلش

 او و آرد روى آدمى به راحت، و آسوده دنيا، كه است آن زهد«: گويد غزالى: زهد
 مبادا آنكه بيم از ولى برگيرد، بهره آن از آيد پايين مقامش يا شود بدنام اينكه بدون بتواند

 باشد، داشته دوست را خدا جز و گيرد، انس خدا غير به ه،نتيج در و، گيرد انس دنيا به كه
 تعريف اين با»  4 . گويد ترك را آن باشد، ساخته شريك را ديگرى بارى ذات محبت در و

 ترك ايمان اگر. آخرت پايدار لذايذ طمع به دنيا، گذران لذايذ ترك از است عبارت زهد
 :گويد سراج. باشد مشروعغير و مشروع لذايذ ترك زهد است، غيرمشروع لذايذ

  ».است واجب آن ترك پس شبهه و حرام اما است، موجود حالل در زهد«
 مال نداشتن معنى به صوفى نظر در فقر و. شود منجر فقر به دنيا، در زهد: فقر

 است آن فقر«: است گفته فقر تعريف در صوفيان از يكى. است آن نخواستن بلكه نيست،
 افضل فقر از زهد كه است معتقد سهروردى» .نباشد نيز دل در نيست، دست در آنچه كه

 زاهد اما است، چيزى فاقد ناچار، به فقير، چون. اى اضافه با است فقر همان زهد زيرا است،
  .كند مى رها و گويد مى ترك را چيزى اختيار، سر از

 خدا از زدن هم به چشم يك قلبت نگذارى كه است آن ورع«: گويد شبلى: ورع
 جز رضا، حال در چه و غضب حال در چه كه، است آن ورع«: گويد ديگرى»  5 . باشد غافل
 و است زهد آغاز ورع، پس» .باشد تعالى خداى خشنودى براى كوشش همة و. نگويد حق
  ».خدا به قرب به راهبر معرفت و معرفت، به راهبر خوف و است، خوف به راهبر« آن

  با را مشكالت و ناكاميها همة تا دهد مى نيرو سالك به كه است مقاماتى از: صبر
 را چيزى هر«: اند گفته نيز. است خداوندى مشيت از اينها همة زيرا كند، تحمل خندان لبى

 و است نفس مالش صبر پس صبر، عقل جوهر و است، عقل انسان جوهر و است، جوهرى

                                                            
   260  ص المعارف، عوارف -  1
   138  و  359  ص قشيريه، رسالة ترجمة - 3و2
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٢٦٦ 
 

 صابران بر رصب كدام: پرسيد و آمد شبلى نزد مردى گويند«.  »شود نرم مالش به نفس
 :گفت نه؛: گفت خدا، براى صبر: گفت نه؛: گفت خدا، در صبر گفت است؟ دشوارتر

 مرد آن آن؟ چيست تو بر واى: گفت و شد خشمگين شبلى نه؛: گفت خدا، با صبر
 پرواز بدنش از جان بود نزديك چنانكه بيفتاد و زد اى نعره شبلى: گويند. خدا از صبر :گفت
 » 1.كند

 و عبوديت، در است بدن افكندن« توكل: گويد آن تعريف در صوفيان زا يكى: توكّل
 دادند را او اگر پس كافى، مقدار رسيدن به است اطمينان و ربوبيت، به است قلب تعلق
 تسليم توكل پس ».الهى تقدير با موافقت و رضا نهايت در كند، صبر ندادند اگر و كند شكر
 است اين توكل مرحلة نخستين«: گويد هلس. خداوند مشيت به است سالك كامل شدن
 كه سوى هر كه غسال، دست در باشد اى مرده چون پروردگار، ذات مقابل در بنده كه

 آنچنان صوفيه از اى پاره»  2 . باشد نداشته تدبيرى و حركتى خود او و بگرداند را او خواهد
 شدند بيمار چون و زدند، سرباز كسب از و واگذاشتند، معاش طلب كه گراييدند توكل به

 همان در جز و نباشد، فردايش فكر به كرده توكل خدا به آنكه پس. نبردند كار به دارو
 را، هوا پرندگان« آنچنانكه است، انسانى هر فرداى رزق كفيل خدا زيرا نكند، زندگى ساعت

 ».دهد روزى نهند، مى انبار در غذايى نه و كنند مى درو نه و كارند مى نه كه
 آن رضا«: گويد عدويه رابعة »آورد پيش قضا آنچه به است دل خشنودى رضا«: رضا

 باب اين در غزالى» .باشد نعمت به او خشنودى چون مصيبت به بنده خشنودى كه است
 را آدمى« زيرا»  3 . است مقرّبين مقامات عاليترين از و محبت ثمرات از اى ثمره رضا«: گويد
 از آنچه از كنند مى ذخيره برايش كه ثوابى كه داند او و رسد، خدا جانب از باليى چون
 شكر آن بر را خدا و دارد دوستش و كند رغبت و شود راضى بدان است، بيشتر داده دست
 » 4 . گويد

 الاباليگرى صورت به كه آنجا تا شد، دگرگون متصوفه از برخى نزد در رضا انديشة
 اهميت يك هيچ به و دانست، مى برابر را مذ و مدح« صوفى چنانكه. درآمد رواقيان از برخى
 حوادثى همه اينها كه عنوان اين به پذيرفت مى را مرگ و عذاب و ضرب و آزار و داد، نمى

  » 5 .ابدى لذت تراژدى متن در جارى هستند
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 احوال- ب
 رجاء، خوف، محبت، قرب، مراقبت،: قرار ازين داند ده را احوال »اللّمع« صاحب

 .يقين و مشاهده ه،طمأنين انس، شوق،
 وساوس كه طريقى به بودن، بيدار دل و فكر كردن متمركز از است عبارت: مراقبت

 گويى كه كن عبادت چنان را خدا«: گويند. نباشد راهى آن در را آلود گناه افكار و شيطانى
 ».بيند مى را تو او بينى نمى را او تو اگرچه كه زيرا بينى، مى را او

 .نباشد آن كثافات ديگر و صفات ازين نفس تطهير به جز قدس، و معرفت طريق
 و حسد و كبر و جهل: است جمله آن از است، بسيار كثافات و مذموم صفات اين و

 تجلى و نفس از مذموم خصال اين شدن كن ريشه مراقبت و رياضت به پس. بخل و غضب
 چون و. باشد ندهز خدا در تا بميرد خود در آدمى تا شود، ميسر پسنديده صفات به آن

 .است رسيده رضا و توكل مقام به كه گفت توان رسد درجت بدين
 سبحانه حق، طريق اندر قوى است ركنى ذكر كه است آمده قشيريه رسالة در: ذكر

 زبان ذكر: باشد گونه دو ذكر و. ذكر دوام به مگر نرسد تعالى خداى به هيچكس و تعالى، و
. بود را دل ذكر تأثير، و. رسد دل ذكر به) زبان ذكر( آن استدامت به بنده و. دل ذكر و

 1»خويش سلوك حال و خويش وصف در بود كامل او شد، ذاكر زبان و دل به بنده چون
 لب دل، به نه باشد زبان به كه ذكرى و زبان، به تنها نه است دل به ذكر«: گويد بدوى 

 .گوى ذكر قلب حضور با را خداى«: گويد سخن اين توضيح در »بس و باشد دادن تكان
  2 » .باشد قلب قساوت مورث كه غفلت، از زنهار
 خالصه چنين را آن ماكدونالد كه نوشته تمام صفحه يك موضوع اين در غزالى

 نزد در آن عدم و شىء وجود كه، دارد نگاه حالتى بر را خود دل كه اوست بر« :است كرده
 به را خود و پردازد، فرايض اداى به تنها و بنشيند تنها اى گوشه در پس. باشد برابر او

 باشد قبيل اين از هرچه و حديث كتب مطالعة يا آن، معانى در دقت يا قرآن، تالوت
 اللّه نام تكرار از خلوت ايام در و. ندهد راه خود دل در را چيز هيچ خداى جز. نكند مشغول

 ولى بازايستد، حركت از او زبان كه رسد جايى به تا بندد او در فكر و. بازنايستد) اللّه اللّه(
 به او زبان تا دهد ادامه را حال اين و. است جارى او زبان از خودبخود »اللّه« كلمة گويى
 و بكوشد آنگاه. است مشغول ذكر به قلبش كه كند احساس و بازماند، حركت از كلى

 فقط و شود، ئلزا قلبش از »اللّه« كلمة حروف و شكل آنكه تا دهد ادامه ذكر به همچنان
 چنان قلب در »اللّه« كلمة كه كند احساس چنان يعنى بماند؛ باقى قلب در آن معناى

اراده  گرو در چيز همه رسيد، كه مرحله بدين. نيست جداشدنى آن از كه شده جايگزين
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٢٦٨ 
 

 نسمات معرض در را خود سالك حال، اين در. خداوندى عنايت و رحمت جز اوست،
 با خدا چنانكه شود، حاصل را او فتوحى چه تا دارد بدان چشم كه بايد و داده قرار رحمت

 او قلب در حق نور كه است مسلم دهد، ادامه را راه اين او اگر. كند خود انبياء و اوليا
 .رود مى و آيد مى برقى چون است، ناپايدار آغاز در نور اين و. گرفت خواهد تابيدن

 درنگش گاه بماند اگر و نماند؛ گاه و بماند گاه بازگردد، اگر و كند؛ دير كه بود گاه و
 ». 1نه گاه و باشد دراز

 ذكر به و شناخت احوال اين و گذشت مقامات ازين كه هركس كه است چنان نه و
 برگزيدگانيند واصالن. شود حاصل يقين و مشاهده را او و رسد راه آخر به نمود، مالزمت

 . 2  اندك بس
 منت او بر خدا مگر نرسد حال دو بدين كسى يقين، و مشاهده اما: يقين و مشاهده

 .گفت خواهيم سخن باره اين در ازين پس. نادرند بس كسان چنين و. باشد نهاده
 را او حاالت همة و گذشت، مقامات همة بر و پيمود، دقت به را راه اين سالك چون

 خرقه را او شيخ هنگام اين در. درآيد صفا صوفيان زمرة در كه يابد شايستگى شد، حاصل
 .باشد متمايز مردم ديگر از تا اوست ظاهر نشان اين و. پوشد

 و است نزديك خدا به او كه سان بدين كند، مى آشنا قرب به را سالك مراقبت: قرب
 دلهاى به او باشد، نزديك او به بندگان دلهاى كه قدر همان«: گويد جنيد. نزديك او به خدا

 ».است نزديك بندگانش
 بار«: گفت مى دعا مقام در خدا رسول كه است محبت احوال همترينم: محبت

 سرد آب از و ام دارايى و خاندان و چشمم و گوشم و خودم از من، نزد را خود محبت خدايا،
 موجب و خوب احوال همة اصل خالص محبت اين«: گويد سهروردى» .گردان محبوبتر
 اش توبه هركس پس. مقامات يانم در است توبه چون احوال، ميان در محبت. آنهاست
 هركس و. كند حاصل توكل و رضا و زهد از را مقامات ساير باشد، كمال به و درست

 وراق الحسين ابو»  3  يابد تحقق صحو و بقا و فنا از حاالت ساير باشد، درست محبتش
 معتقد صوفيان مشهورترين.  »بسوزاند را آلودگى هر كه است آتشى قلب در محبت«: گويد
 :گويد او. آورد پديد محب در را محبوب صفات محبت، كه است

 انا اهوى من و اهوى من انا
 بدنا حللنا روحان نحن
 ابصرته ابصرتنى فاذا
  ابصرتنا ابصرته اذا و
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 باخالق تخلّقوا« گفت كه كنند مى تعبير را خدا رسول قول حقيقت طريق، بدين و
 !)شويد خدايى اخالق داراى( »اللّه

 كه آنجا تا اند، گفته سخن فراوان شراب و عشق از خود قصايد و غزلها در صوفيه
 .شود مى سروده خدايى عشق نغمة اشعار اين همة در آيا كه افتد مى شك به آدمى

 راه خود عقايد بيان براى كه كردند، اختيار را رمزى اسلوب اين روى ازين صوفيه«
 » ١ . نداشتند ديگرى

 تفنن وسيلة را تصوف كه اند بوده زنديقان و ناحفاظان برخى صوفيه ميان در شايد
 .اخالص با بودند مردمانى بيشتر، ولى اند، داده مى قرار خود فجور و فسق و گساريها باده در

 در كه را آنچه خالصة خود، دل در زيرا. است عشق دين به متدين صادق، صوفى
 :گويد مى عربى ابن. كند مى مشاهده است كون عالم

 صورة كل قابال قلبى ارص لقد
 لرهبان دير و لغزالن فمرعى

 طائف كعبة و الوثان بيت و
 لقرآن صحف و توراة الواح و

 توجهت انّى الحب بدين أدين
 ايمانى و دينى فالحب ركائبه،
 كه رساند مى اى درجه به را صوفى كه است همان. است دين عاطفى عنصر عشق

 به خدا به او عشق. دارد مى دوست را همه روى زينا و بيند مى مخلوقات همة در را خدا
 :گويد رابعه. دارد دوست خدا خاطر به را خدا بل نيست، دوزخ از خوف يا بهشت طمع

 به را تو اگر و بسوزان، آن در مرا پرستم مى آتش از خوف سبب به را تو اگر خدايا«
 جمال پرستم مى تو ذات خاطر به را تو اگر و بدار، دور آن از مرا پرستم مى بهشت شوق

 ».مگردان من از را خود سرمدى
 چه. گيرد مى دربر نيز را موجودات ديگر بلكه نيست خدا به منحصر صوفى، عشق

) گنوس( معرفت عشق، اين جوهر و اصل. است كرده تجلى او مخلوقات در خدايى صفات
 سرا نوحه كبوترى نفس آيا. نرسد خداوندى موهبت به جز آن حقيقت به آدمى و است،
 ابن چنانكه است؟ بدان بازگشت مشتاق پيوسته و داده دست از را مألوف موطن كه نيست
 :گويد خود عينية قصيدة در سينا

  تمنّع و تعزّز ذات ورقاء االرفع المحلّ من اليك هبطت
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الدين  جالل. زند مى پرپر بدان بازگشت و محبوب سرمنزل شوق به نيز كبوتر اين و
 نيست چيزى خدا سوى به بازگشت به او شوق و خدا به نفس عشق كه تاس معتقد رومى
 :خود به خدا عشق جز

  او جوياى بود معشوقش نه تا جو وصل نباشد خود عاشق هيچ
  كند فربه و خوش معشوقان، عشق كند زه تن عاشقان عشق ليك
  هست كه دان مى دوستى دل آن اندر جست دوست مهر برق دل اين در چون
  1تو مهر گمانى، بى را، حق هست تو دو شد چون حق مهر وت دل در

 محبت، به شوق نسبت. است شوق مورث محبت پس است، مشتاق محب،: شوق
 چون و شود، پديد زهد يافت استقرار نفس در توبه چون. توبه به است زهد نسبت چون

 پس است، محبت ثمرة شوق«: گويد عثمان ابو. گردد ظاهر شوق يافت استقرار محبت
 ».آيد پديد او در لقايش شوق بدارد دوست را خدا كه هركس

 . »قرب بزم در محبوب با جانهاست گفتگوى« انس. شود انس به منجر محبت: انس
 :گويد رابعه

 محدثّى الفؤاد فى جعلتك لقد و
 جلوسى اراد من جسمى ابحت و

 مؤانس للجليس منّى فالجسم
 انيسى الفؤاد فى قلبى حبيب و

 باشند، عشق موجد خدا به نظر و قرب زيرا محبت، مقابل است حالى خوف: خوف
 .شود نتيجه او جالل و عظمت و شكوه از كه خوفى باشند، خوف موجد همچنانكه

 اين در كه كسى براى را خدا به »انس« كه است كسانى آن از حال، اين: طمأنينه
 كه است كارانى حافظهم ويژة حال، اين گويى. دانند نمى مقدور كند، مى زندگى جهان
 چه اگر نيست، ممكن بشر براى خاكى، جهان در خدا، با اتحاد و اتصال كه معتقدند همواره

 با كسان، گونه اين بنابراين. باشد رسيده ذاتى استعداد و نفسى كمال درجة باالترين به
 مورا زمام يافته، اطمينان خود خداى به شوند، مى طمأنينه حال صاحب سالمت، و آرامش
 » 2 . سپارند مى بدو را خود

 سالك و شيخ-ج
 بگذرد، آن از تنهايى به كه نتواند مريد. است نشيب و پرفراز و سخت تصوف راه

 اين يكى ارادت، شروط از. واگذارد او به خود كار تا آزموده است شيخى به نيازمند پس
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 حال تا باشد، او فرمان مطيع بسته چشم و واگذارد شيخ به خود كار همة سالك، كه است
 »شيخ در نفس فناء« حالت را حال اين و. گردد مغناطيس جذب كه باشد چيزى چون او

 را او ناچار به و باشد، كه جاى هر در شود مرشدى طالب كه است الزم سالك بر .گويند
 او گرد بر عالم كه است قطبى مرشد«. نبود خالى مرشدى از عالم كه يافت خواهد

 .گردد ظاهر او بر خود ببيند، طلب در را سالكى مرشدى هرگاه هبلك ١  »چرخد مى
 حسن و كار آغاز گرو احوال، همة حصول و. است مطلق تسلط سالك بر را مرشد

 كه كند، تفويض بدو كمال طور به خود كار كه است سالك بر و. است مرشد عنايت و توجه
 .مرشد برابر در اوست عبوديت قدر به او آزادى و او، خضوع قدر به او رستگارى
 .نيابد فالح نكشد، چشم به سرمه چون مرشد، قدم خاك كه سالكى و
  :شود مى ارائه آن مراحل و طريق از كاملى توصيف عطار مصيبتنامة از قطعه اين در

  يافت افكنده او پيش در را خويش/ يافت زنده پيرى چو القصه سالك
  بگوش حلقه شد ،جانش ميان از/ جوش به آمد او شادى از جانش
  فتاد تنورستان در كافتابش/ فتاد جان بر چنان پيرش ساية
  گريخت مى حشمت و عقل آمد عشق/ گريخت مى ظلمت و گشت ظاهر نور
  شكفت سالك دل گلستان در/ گفت به درنايد كه گل هزاران صد

  بديد باران فشان خون چشم دو وز/ بديد جان درون گلها چنين چون
  بيقرار زد مى خنده برقى همچو/ زار افتاد خروش در رعدى همچو

  بود هديه اين او، كسب از نبود اين/ بود گريه در گه خنده اندر گاه
  دررسيد هدايت و بگريخت كفر/ دررسيد عنايت از بود اى جذبه
  خوشاب در شود دريا دل در/ آب قطره يك تا كه بايد سالها
  بود در يك عمرها در را بحر/ بود پر اگرچه باران قطرة
  مقيم بودى مصطفى يتيمى هر/ يتيم در اى قطره هر شدى گر

  نامدار پير افكند رهش در/ بيقرار سالك گشت چون عاقبت
  اند گفته آنچت كن اينجا، مخسب تو/ اند خفته رهزنانت ره در گفت
 . . . باش بيدار و افكن گور با خواب/ باش هشيار پسر اى است دور راه

  جوش به سودا از آمد آتش همچو/ كوش سخت مزاج شقعا سالك
  درفكند دريا به را خود برهنه/ برفكند سودا و سود از بود هرچه
   نهاد در نهايت بى راه به سر/ نهاد بر شكايت و شكر سر چون
  او پيرآموز عقل شد ره طفل/ او روز دولت صبح آن بود باز
  بديد پرخون زمقل هزاران صد/ بديد گوناگون راه هزاران صد
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  او پهلوى در گشت مى فلك صد/ او سوى هر از تافت مى جهان صد
  داشت پيش اندر دوزخ و بهشت صد/ داشت خويش با زن موج محيط صد

  بار افتاده دور، راه مرده، الشه /كار افتاده سالك حيران گشت
  پر نگشاد كسش زد پر بسى ور /در نگشاد كسش زد در بسى گر
  پريد مى و بريد مى و كشيد مى /دويد مى و چخيد مى و طپيد مى
  دست ز پايان شد رفت پيشان به ور /دست ز پيشان شد رفت پايان به گر
  راندند مى دمش هر شد همى ور /خواندند مى دمش هر شد نمى گر

  گشت بيگانه يكبارگى خرد وز /گشت ديوانه و شد عقلش الجرم
  كرد باز مستى رغم پرّ و بال /كرد آغاز ديوانگان نكتة
  منى ايمان و كفر جانى، جان /منى درمان كه دردى اى گفت
  نهى من بى خود جان بر همه آن/ نهى گردن بر كوه صد مرا گر
  كشم گردى چنين در خود دامن /كشم دردى چنين تا باشم كه من
  ترا خوانم مى كه دانم قدر اين /ترا دانم نمى دردى عجب بس
  مخند بگرى گوييم بخندم ور/ چند گريه از گوييم بگريم گر
  بينيم ديگر خواب بخفتم ور/ بينيم بهتر خواب نخفتم گر
  كن گفت خواهى كرد نخواهم ور /سخن بشنو مكن گويى كنم ور
  خور گفت خواهى خورد نخواهم ور /بيخبر اى مخور گويى خورم ور
  هيچ ردك نتوان كرد چتوان تو با /هيچ خورد نتوان خورد چتوان تو با

  دوست نه گفتن توان دشمن را تو نه /نكوست نه و زشت نه تو از خواستن
  كشيد آنجا بد هرچه همت رخت /رسيد اينجا چون سرگشته سالك
  نبود ساكن دل رفت مى پس ز ور/ نبود ممكن رفتنش پس از روى
  زن موج گردون گاه و عرش گاه/ زن موج خون از عالم عالم ديد
  بود زور جاى نه بد رارى جاى/ بود پرشور عالم هزاران صد

  درگرفت زارى و زور بى در دربه/ برگرفت زارى انبان الجرم
  بلند دود اين بر برشد الجرم/  بند ز اول ديد رسته را خويشتن

   1. درگرفت باال ز زودى بدين زان/  درگرفت سودا و پندار از شد بر
 سنت عنهم، اللّه رضى مشايخ، عادات اندر« :گويد المحجوب كشف در هجويرى

 اندر سال، سه به را مرو كند، بديشان تعلق تبرك حكم به مريدى چون كه ست رفته چنان
 قبول را مرين طريقت، گويند اال و كند، قيام معنى آن حكم به اگر كنند، ادب معنى، سه

                                                            
   66 - 63  ص وصال، نورانى دكتر چاپ نامه، مصيبت -  ١



 

٢٧٣ 
 

 دل مراعات به سال ديگر و حق، خدمت به سال ديگر و خلق، خدمت به سال يك. نكند
  .خود

 اندر را خلق همة و نهد، خادمان درجة اندر را خود كه كرد تواند آنگاه خلق خدمت
 بر جمله خدمت و داند خود از بهتر و كند خدمت را همه تمييز بى يعنى مخدومان، درجة
 و عظيم خسرانى آن كه ديگران بر ننهد فضلى خدمت آن بر را خود و. داند واجب خود
 و. است اين دوا بى بالء يكى زمانه اندر زمانه آفات از و بود، شفاح غبنى و ظاهر عيبى

 منقطع بكل عقبى و دنيا از خويش حظهاء همة كه كرد تواند آنگاه جالله، جل حق، خدمت
 مر تابنده، كه وى، براى از كرد، پرستش تعالى، و سبحانه را، حق مر مطلق، و كرد، تواند
 اسباب به تا پرستد، مى را وى نه كند، مى عبادت درجات يافت و گناه كفارت براى را حق
 مختلف هموم و باشد، شده مجتمع همتش كه كرد تواند آنگاه دل مراعات و. رسد چه دنيا
 شرط سه اين چون و. دارد نگاه غفلت مواقع از را دل انس حضرت اندر. برخاسته دلش از

  1».باشد مسلم قليد،ت دون تحقيق، به را مريد مرقعه پوشيدن شد، حاصل مريد اندر
 حال وصف در مشبع فصلى شده، نوشته تصوف طريقت شرح در كه كتبى همة در

 است واجب سالك يا مريد بر. است آمده مريدى آداب و خود شيخ به او پيوستگى و مريد
 مال و نفس در او امر و اجازت به جز و بود االختيار مسلوب خود، شيخ و مرشد مقابل در

 .شناسد تقوى و فضيلت و كمال عالى نمونة را خود شيخ كه بايد و .نكند تصرف خود
 اقتدا راه به را مريد كه اوست زيرا. است تصوف طريقة مراتب برترين مشايخ، مرتبة

 روشن دل آيينة شد، تزكيه نفس چون كه« است تزكيه راه راه اين و. برد مى خدا رسول به
 ديدة و گردد، اليح آن در توحيد جمال و شود، منعكس آن در الهى عظمت انوار و گردد،

  2 » .آيد نائل ازلى كمال رؤيت و قدم جالل انوار مطالعة به بصيرت
 مريد،« تا كند، راهبرى نيز را مريدان نفوس برد، راه را خود نفس همچنانكه شيخ

 مجدد والدتى را او همچنين. طبيعى والدت در بود پدر جزء فرزند چنانكه شود، شيخ جزء
: گفت كه شده روايت السالم، عليه عيسى، از چنانكه. پذيرد صورت است معنوى والدت كه
  3 » .يافت نخواهد راه آسمانها ملكوت به نيابد، والدت بار دو كه كسى«

 وضوح به نيز صوفيه نزد ديديم شيعه نزد كه را روحى فرزندى پدر همان اينجا در
 واسطة به شوند، پدر) طبيعى( والدت ريقط از«: آيد برمى نص ازين چنانكه بينيم، مى

 .علم واسطة به شوند، پدر نيز معنوى والدت طريق از. هوسند زادگاه خود كه طبايعى
 زيرا امان، در فنا از معنوى والدت و بود، پى در فنا آفت را ظاهرى والدت پس

 كه گندم شجرة آن نه آيد، وجود به است علم شجرة كه خلد شجرة از معنوى والدت
 پدر شيخ كه شد آشكار پس. بيند ضدش به را چيز هر ابليس و. ناميد خلدش شجرة ابليس
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 اللّه، رحمه سهروردى، نجيب ابو االسالم شيخ با ما، شيخ كه شد مى بسيار و. است معنوى
 :گفت مى

 1».جويد راه من هدايت به و رود، من راه بر كه است كسى من پسر
 به متدارك سالك مجرد، مجذوب مجرد، سالك. دان كرده قسمت چهار به را سالكان

 مرتبة اما. باشد دوم و اول مرتبة از برتر مشايخ مقام. سلوك به متدارك مجذوب و جذبه،
 مجذوب يعنى چهارمند، مرتبة در مشايخ، كاملترين ولى است، ايشان شايستة سوم

 و كشف مرحلة به او و شده، مرتفع حجابها همة مرتبه، آن در زيرا سلوكند، به متدارك
 »اره لّم ربا اعبد ال« و »الحقّ انا«: گويد مى آشكار به رسيده مشاهده و يقين

 مجاهده- د
: است آمده قشيريه رسالة در. است تصوف طريق در سلوك اساسى شرط مجاهده

 از يابد چيز هيچ و گشايند، باز وى بر در اين كه پندارد هركه كه راست مغربى عثمان ابو«
 ظاهر، مجاهدة يكى: است نوع دو بر مجاهده  2  »است غلط اندر مجاهده، به گرم حقيقت،

 تطهير و نفس رياضت كه باطن، مجاهدة و. عزلت و خلوت و تأمل و خاموشى و روزه چون
 كه است تو نفس تو دشمنان دشمنترين«: فرمود) ص( پيغمبر. باشد مذموم صفات از آن

 خود همت وجهة را نفس با محاربة صوفيه، مشايخ رو ازين» .دارد جاى پهلويت دو ميان
 . »است انسانى عيبناك و نكوهيده صفات« صوفيه نظر از نفس از مقصود و اند ساخته

 نزديك به است قلب آگاهى آن آغاز«: گفت چيست؟ مراقبت: پرسيدند محاسبى از
 . »خدا بودن

 :اند گفته
 رقيب على قل لكن و خلوت/  تقل فال يوما الدهر خلوت ما اذا
  3  يغيب عنه تخفيه ما انّ ال و/  ساعة يغفل اللّه تحسبن ال و
 صوفيه آراء و نظرات-  ه

 قرآن تعاليم از مأخوذ آراء و معتقدات ازين برخى است، آرايى و معتقدات را صوفيه
 و است، بوده رايج و شايع مسلمانان ميان و اسالمى جهان در كه اى فلسفه از برخى و است،
 به كه نيست آن مجال كتاب اين در .است فردى و شخصى هاى تجربه نتيجة يزن برخى
  :شويم مى يادآور را آنها مهمترين تنها بنابراين. پردازيم موارد اين همة ذكر
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 وجود وحدت و توحيد-الف
 بزرگ هاى انگيزه از يكى همين عقيده و. است اسالم بناى سنگ نخستين توحيد،

 مورد آنچه بلكه نيستند، متفق آن مدلول بر صوفيه همة اينكه جز. است صوفيانه مجاهدة
 مظاهر همين پرداخت خواهيم آن شرح به آنچه. است آن مظاهر است همگان اتفاق

 .است مشترك
 همان مورد اين در صوفيه رأى. است صفات جميع از و ماده از منزه الهى ذات-  1 

 .است معتزله رأى
 حق وجود يعنى واحد، وجودى جز عوالم همة در و است »اللّه« همان حقيقت-  2 
 است، مكان و زمان فوق كه درحالى اللّه،. نيست چيزى جمال، و حب و يقين عين و مطلق

 به شود او از كه توصيفى هرگونه و نگنجد تعريف در. است كرده حلول كائنات همة در
 .انجامد انكارش
 و نسبى است آن در هرچه بلكه. نيست وجودى خود ذات در را كثرت عالم-  3 
 .است شده صادر مطلق وجود از تجلى، به عالم، همة. است تعالى بارى مظاهر از مظهرى

. داشته رواج ازين پيش هم يونان فلسفة در نيست، صوفيه ابتكارات از انديشه اين
 عالم اما. نبود معتقد ديگرى ثابت حقيقت به مثل حقيقت جز افالطون كه ديديم

 حقيقى وجود صاحب محسوسات: گفت مى فلوطين. است خيال و عوارض عالم محسوسات
 .نيست او از انعكاسى و خدا از اى سايه جز عالم و نيستند

 »الحاضر الشاهد طى هو المطلوب الغائب ان« عبارت با را مطلب همين شهرستانى
 شود مى درك ما حس به هرچه كه است اين اطالق اين مفهوم«: گويد وى. است كرده ادا
 ساية كنيم مى درك ما آنچه كه است اين در فرق تنها. دارد ثابتى وجود عقل عالم در

 و بزرگتر را آن گاه ما حس و گمان اعتبار به چيز هر ساية چون و. است چيز آن حقيقت
 .است اصلى درك و يقين مزاحم خود اين دهد، مى نشان اصل اندازة به گاه و كوچكتر گاه

 و بريم كار به سرمدى وجود و ابدى بقاء طلب در را خود همت مةه بايد ما بنابراين
 همين ضمن در حق، وسيلة به است، غايب آنچه پس. بخواهيم را آن تمام كوشش با

  1».شد خواهد پيدا ناپيدا آن محسوسات، همين در نگريستن دقيق با و است محسوسات
 :يدگو »الكامل االنسان« كتاب در) گيالنى( جيلى الكريم عبد
 من عند خيال سوى الوجود ليس
 المتعاظم بقدرة الخيال يدرى

 متخيل بدوه قبل فالحسن
 النّائم كحلم يمضى ان هو و لك

                                                            
   73  ص ، 2  ج حزم، ابن نحل و ملل حاشية در نحل، و ملل -  ١



 

٢٧٦ 
 

  حسنا فى ظهوره حال فكذاك
 بتالزم له اصل على باق
 مخيل فهو بالحس تغترر ال
 العالم كل و المعنى كذلك و
ٰماٰواِت َو اأَْلَْرَض َو ٰما َو مٰ «: نيافريده عبث به را جهان اين خداوند-  4  ا َخلَْقنَا اَلسَّ

 خدا. است الهى وجود حتمى نتيجة موجودات) .  85  آية حجر، سورة( »بَْينَھُٰما إاِلّٰ بِاْلَحقِّ 
 خود گوناگون صفات به شود، شناخته كه خواست چون و. است جمال عين و كمال عين
 بودم، پنهانى گنج«: گفت كه كنند روايت صوفيه باره اين در. آمد پديد عالم و كرد تجلى

 فلسفى تعليل اما» .شناختند من به مرا پس. بيافريدم را عالم گردم، شناخته كه خواستم
 عين و كمال عين خدا و» .است كمال مقتضاى ظهور،«: كه است فلوطين گفتة نظريه، اين

 اين عشق تطبيع و عشق، توليد جمال طبيعت و است، افاضه كمال طبيعت. است جمال
 .كند ايجاد دارد دوست هرچه كه است

 :پردازيم مى آن نقل به اينك كه است شعرى باره اين در را جامى الرحمان عبد
  چست كرده كمر جلوه پى بود/  نخست از غيب خلوتگه شاهد
  داشت خويش با همه نمايى جلوه /  داشت پيش نما غيب آينة
  كس نپيمود عرصه اين وى غير/   بس و بود همو منظور و ناظر
  نه هيچ تويى و مايى دعوى /  نه هيچ دويى و بود يكى جمله
  خراش رنج ز آسوده هم لوح /  تراش زخم ز رسته قلم بود

  نداشت پرسى نادره سر عقل /  نداشت كرسى سر بر قدم عرش
  درج نقطه يك مطمورة به بود/   خرج و دخل صد به چرخ دايرة
  نبود مردم حامل زمين پشت/   ودنب انجم ناظم فلك سلك
  عدم خواب به مواليد طفل /  دم فروبسته مهد اين در بود

  بين موجود چو معدوم معنى /  بين نابوده شاهد آن ديدة
  صفات شئون تفاصيل حسن /  ذات اجمال در ديد همى گرچه

  گر جلوه شود خويش نظر بر /  دگر هاى آينه در كه خواست
  الجرم دهد جلوه دگر روى /  قدم اتصف ز هريك خور در

  آفريد مكان و كون باغچة /  آفريد جهان جانبخش روضة
  آشكار دگر حسن او جلوة /  چنار برگ و گل شاخ ز كرد
  داد زيباش طلعت از خبر گل /  داد رعناش قد از نشان سرو

  باز كرد گهرش درج ز قفل /  ساز كرد شكرش از سخن غنچه
  نوشت او خط اوصاف گل پيش /  سرشت تر غالية گل به سبزه
  را شمشاد طرة گره بست /   را باد او طرة هوس شد



 

٢٧٧ 
 

  پرست صبوحى مستان ره زد  /  مست چشم آن به جماش نرگس
 . . . سرو باالى ز شوق نفس زد  /  سرو تمناى طوق با فاخته

  گر جلوه دگر جاى از شد عشق  /  سر القصه زد چاك هر ز حسن. . . 
  بسوخت را دلى شعله آن از عشق  /  برفروخت رخ كه چهره هر ز نحس

  يافت دام در آمده دلى عشق  /  يافت آرام كه طره هر به حسن
  كرد بنده غمش به را دلى عشق  /  كرد شكرخنده كه لب هر ز حسن
  بلى نگريزد وى از هم عشق  /  غذى نگيرد عشق از جز حسن
  عشق و حسن هم به كانند و گوهر  /  عشق و حسن هم به جانند و قالب

  1. . .اند نپيموده راه اين هم به جز  /  اند بوده هم به هردو اين ازل از
 :راست فارض ابن معنى اين در و

 لناظرى الوجود تجلّيها فى جلت
 برؤية اراها مرئى كل ففى
 جمالها من حسنه مليح فكل
 مليحة كل حسن بل لها، معار

 بمظاهر دتب ان االّ ذاك ما و
 تجلّت فيها هى و سواها فظنّوا

  
 مسلمان. است فرقى صوفى و سنتگراى مسلمان ميان توحيد معنى در اينجا در
 صورت به را عالم او آفرينش و است يكى افعال و صفات و ذات در اللّه: گويد مى سنتگراى

 معنى و يرندمتغا حقيقت دو اين و. عالم و اللّه: دارد وجود حقيقت دو پس بوده، ابداع
 و نبينند، واحد موجود يك جز صوفيه زيرا. است اين هستند آن منكر صوفيه كه دوگانگى

 از موجوداتش همة با عالم و. است مخفى موجودات همة وراء در كه است، احد حقّ اللّه آن
 او از كه است فيضى عالم زيرا هستند؛ يكى خدا با همه انسان، و حيوان و نبات و جماد
 اين جامى. آرد پديد خللى وحدانيتش در يا يابد، راه حق در كثرت آنكه بدون ده،ش صادر
  :كند مى بيان چنين فلسفى زبان با را معنى

 
  اول تعين در مندرج   /  ازل ز حق شئون جمله بود
  مدغم يكدگر ضمن در همه  /   باهم متحد بالذات همه
  نيز لماع و منتفى خارجا   /  تمييز و تعدد ميانشان در
  پنهانى شئون مفصل شد  /   ثانى تعين در آن از بعد

                                                            
  .اول مقالة االحرار، تحفة -  ١



 

٢٧٨ 
 

  راز پردة درون امتيازى /  ممتاز يكدگر ز حقايق شد
 . . . منحط خارجى امتيازات  /   فقط علم روى ز امتيازى

 . . . شهود چشم پيش به متعدد   /  نمود ليك ذات به واحد بود. . . 
  مشهور عوالم مصور شد   /  ظهور تنوعات اختالف ز

 است سايه چون ديگر عبارت به. است بارى ذات تجلى عالم كه است معتقد عطار
 هرچه اوست، كمال عكس جهان دو اين«. آينه به نسبت است صورت يا خورشيد، به نسبت

 چنانكه هست، او قدرت اى ذره هر در. نيست او تجلى از صورتى جز بينى جهان اين در
 خداست مظاهر از مظهرى چيز، هر عالم، در اگر. نيستم ذره من كه زند فرياد ذره هر گويى
 اگر و دريا قطره درون و است خورشيد ذره درون. نيست كبيرى و صغير عالم، در پس
 .بينى جهانى او در بشكافى را اى ذره

 انه غير واحد االّ الوجه ما و
   1. »تعددا المرايا عددت انت اذا
 در آن و آورد، حركت به را كون عالم همه خداست، لفعا مظهر كه كليه نفس-  5 

 .است موجود حيات مبادى از مبدئى هر در و نفس هر
 بشرى اعمال به را او آنكه بدون بسيط روح. است بسيط روح در انسان حقيقت

 كه فرودين درجة: است درجه سه را نفس و. است نفس محرك باشد ارتباطى و عالقه
 اعمال نتيجة كه است حيوانى شعور درجة كه ميانين رجةد است؛ نباتى زندگى درجة
 و مخيله مركز نفس درجه، فراتر در و. الم و لذت از شود حاصل آن از آنچه و است حواس
 برخى در نفس ولى. آيد دست به حسى ادراك از آن مادة و اصل كه گردد، اراده و هوش
 .سازد ميسر روح به را او اتصال نور اين و كند، دريافت حدسى نورى روح، از خود، حاالت
 مطلق عالم از روح اين و است، بسيط روح- ديديم چنانكه- او و اصغر عالم انسان- 6 

 وصول مشتاق همواره كه بينيم مى رو ازين. است ماده به متصل ولى است، حقيقت عين و
 اين در نگريستن. است جمال و خير و معرفت ذات كه حقيقتى يعنى است، اصل به

 از را نفس كه شرط بدان اما شود، متصل بدان تا دهد مى امكان را آدمى تحقيق
 حيات قصواى غايت بدينسان. ديديم مجاهده باب در همچنانكه- كند پاك پليديهايش

 .اوست در فناى و خدا با اتحاد به وصول آدمى،
 اصل سه را آنها اى پاره كه اند افزوده ديگرى اصول اصول، اين به صوفيه از برخى

 :اند دانسته
  .است واحد قصوى، حقيقت-  1 
 .نيست) جزئى( شخصى حقيقت قصوى، حقيقت-  2 
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٢٧٩ 
 

 در همچنانكه حواس، طريق از نه ولى است، ممكن قصوى حقيقت آن شناخت-  3 
 .ديد خواهيم معرفت مبحث

 را فرودين درجة: باشد درجه سه نيز را روح است، درجه سه را نفس همچنانكه و
 است روح سپس شر، و خير ميان تميز براى است اخالقى وجدانى او و خوانند سرّ صوفيه

 چنانكه و. خداست و انسان ميان اتصال نقطة كه است قلب پايان در و. است فعال عامل كه
 و» .ام نشسته دو اين آستان بر من و عالمى آنجا و است عالمى اينجا«: گويد الدين جالل
 .دهند فراوان اهميت قلب به فيهصو تا شده آن موجب كه است امر همين

 تطور و عالم حقيقت- ب
 نمودار خيال بسان كه است عدمى بلكه نيست، حقيقتى را عالم گفتيم، همچنانكه

 .آينه در صورت و درياچه راكد آب در درختان عكس كه آنسان شود،
 من: گفتم كيستى؟ تو: گفت و داد قرار خود مقابل در مرا خدا«: گويد عربى ابن

 نيز اكنون او و نبود، او با چيز هيچ و بود خدا«: گويند صوفيه» .نمودار هستم عدمى
 به تا كند طى را مختلفى مراتب شود، صادر خدا از كه فيضى» .بود كه است همچنان

 او و رسد، كامل انسان به تا رود همچنان بلكه نماند، او نزد فيض اين و. رسد انسان
 تا نشده خلق زمين روى بر آدمى. دهد پيوند مطلق وجود به را ظاهر عالم كه است اى حلقه
 روحى مختلف مراحل از و شود دگرگون كه اوست بر بلكه شود، مند بهره آن نعيم از تنها

 براى فرصتى جز دنيا، زندگى اين و. آيد نائل اى تازه معنوى ارزشهاى به تا بگذرد،
 .نيست ديگرى چيز دهد، يارى »حق راه« در سير ادامة در را او كه هايى تجربه

 وصل خود مبدع و مبدأ به را نفس كه تطورى حلقات از است اى حلقه انسان
 .است رسيده انسانى مرحلة به تا گذشته مختلفى مراحل از نفس اينكه از پس كند، مى

 :گويد رومى الدين جالل چنانكه
  زدم سر حيوان ز مردم نما وز/  شدم نامى و مردم جمادى از

  شدم كم مردن ز كى ترسم چه تا /  شدم آدم و حيوانى از مردم
  پر و بال ماليك از برآرم تا/   بشر از بميرم ديگر حملة

  شوم آن نايد وهم اندر آنچه /  شوم پران ملك از ديگر بار
   وجهه اال هالك شىء كل/   جو ز جستن بايدم هم ملك وز
  شوم آن نايد وهم اندر آنچه/   شوم پران ملك از ديگر بار

  راجعون اليه كانا گويدم ارغنون/   چون عدم گردم عدم پس
 :گويد ديگر جاى در و

  اوفتاد نباتى در جمادى وز /  جماد اقليم به اول آمده
  نبرد از ناورد ياد جمادى وز كرد عمر نباتى اندر سالها

  ياد هيچ نباتى حال نامدش فتاد حيوانى به چون نباتى وز



 

٢٨٠ 
 

  دانيش كه خالقى آن كشيد مى/  انسانيش سوى حيوان از باز
   زفت و دانا و عاقل اكنون شد تا/   رفت اقليم تا اقليم همچنين

  
 
 بقاء و فنا و جذب و تجلى-ج

 چشم به رؤيت اين كرد، تجلى او بر و نمود خود به جذب را آدمى بارى ذات چون
 در غزالى چنانكه- و. دافكن نورى او دل در كه طريق بدين باشد، دل چشم به كه نباشد سر
 جزئى نور اين و. نگردد ممكن معرفت نور اين بدون- گويد »الضالل من المنقذ« كتاب آغاز
ٰماٰواِت َو اأَْلَْرِض، َمثَُل نُوِرِه َكِمْشٰكاٍة فِيٰھا ِمْصٰباٌح، اَْلِمْصٰباُح «. او نور از است ُ نُوُر اَلسَّ َهللاّٰ

ٰجاَجةُ َكأَنَّ  ، يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمٰباَرَكٍة َزْيتُونٍَة، اٰل َشْرقِيٍَّة َو اٰل فِي ُزٰجاَجٍة، اَلزُّ يٌّ ٰھا َكْوَكٌب ُدرِّ
ُ لِنُوِرِه َمْن يَشٰ   »اءُ َغْربِيٍَّة، يَٰكاُد َزْيتُٰھا يُِضيُء َو لَْو لَْم تَْمَسْسهُ ٰناٌر، نُوٌر َعلٰى نُوٍر، يَْھِدي َهللاّٰ

 ) . 35  آية توبه، سورة(
 كلمه ابتدا در«: گفت سخن آن از خود انجيل در يوحنا كه است نورى انهم اين و

 تاريكى در نور و بود، انسان نور حيات و بود، حيات او در. . . بود خدا نزد كلمه و بود
 جهان به كه را انسان هر كه بود حقيقى نور آن. . . نيافت در را او تاريكى و درخشيد، مى
 را او جهان و شد، آفريده او واسطة به جهان و بود هانج در او و گرداند؛ منور آيد

 »االنوار هياكل« در و گرفت يوحنا و مجوسان از سهروردى الدين شهاب و 1 . »نشناخت
 نور به را نور و گردان، پيروز را نور اهل برافراز، را نور نام«: گفت و كرد ياد آن از) النور: ظ(

 . »نماى راه
 گوش در نساخت، نور از را او وجود همة اگرچه كه، است آمده »االعالق ذخائر« در

 حواس از كه هنگامى صوفى، كه است همان نور اين و. نورى او چشم در و داد قرار نورى او
 را فردى نفس حال اين در. بيند را آن يابد، جوهريت ربانى وجود نور در و شود غايب خود

 اتصال اسباب بدان كه اى جذبه را او: گردي عبارت به. بيابد را كلى نفس و بدهد دست از
 .شود حاصل اتحاد و فروريزد حجابها پس. آيد فراهم شود، ميسر خدا به روح

 ذوق، سماع، وجد، فناء،: چون اند خوانده مختلف نامهاى به را جذب اين صوفيه
 .سكر و غيبت شرب،

 داوندخ كه الهى است سرّى« كه كرده تعريف چنين را جذب صوفيه از يكى-جذب
 يا ، »كنند مشاهده را او اليقين عين با كه فرمايد عطا حقيقى مؤمنين به خويش فضل به
ق عش آتش، آن اشتعال سبب و شود مى مشتعل روح ارض در كه است آتشى اشراق«

 از نوعى و شعور فقدان كه را جذبه حقيقت فهم و هستند لفظى هردو تعريف دو اين »است
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 گاه غيبت اين. سازند نمى ميسر ما براى شود حاصل اراده بدون كه است خويش از غيبت
 .سازد االحساس فاقد شود عارض كه را آن و يابد، دوام روز چند گاه و زمانى اندك

 رقص و سماع و ذكر كنند، مى استفاده جذبه به وصول براى متصوفان كه وسائلى از
 .است

 .بازگردد سماع به همه و
 چند طى در غزالى كه است آن آمده سماع دربارة كه مطلبى بهترين شايد: سماع

 :پردازيم مى آن از قطعاتى ذكر به اينك و است آورده »الدين علوم احياء« در صفحه
 دو در تا. . . بسوخت خود عشق آتش به خويش، اولياء دلهاى كه را خدايى سپاس«

 اگر و اييد؛گر صورتگر به دلشان آمد چشمشان در صورتى اگر. نديدند او جز چيزى كون
 يا مقلق، يا مزعج بانگى اگر و شد؛ راهبر محبوب به ضميرشان رسيد گوششان به اى نغمه

 و خداست سوى به انزعاجشان برآيد مهيج يا و مشوق يا و مبهج يا محزن، يا مطرب،
 كه است آنچيزى به شوقشان و اوست در حزنشان و اوست بر قلقشان و اوست به فرارشان

 » ١ . است بدو استماعشان و او از ماعشانس. . . اوست نزد
. گويند وجد را آن كه قلب در است حالتى آن ثمرة و است، كار آغاز سماع كه بدان

 اگر و نامند، اضطرابش بود ناموزون اگر كه است، پاى و دست دادن حركت وجد ثمرة و
 حرام را عسما كه كسانى اقوال ذكر از پس غزالى. خوانند رقصش و زدن كف باشد موزون
 سماع آداب و آثار از و نگارد، مى مشبع فصلى آن اباحت باب در خود مباح، يا اند دانسته
 و بود مجلسى در او كه نورى الحسن ابو از اند كرده حكايت«: گويد جمله از. گويد مى سخن
 :بشنيد بيت اين

 منزال ودادك فى انزل زلت ما
 نزوله عند االلباب تتحير
 كه افتاد نيزارى به تا نهاد، بيابان در سر و آشفته برخاست و آمد وجد به پس

 .تيز شمشير چون بود، مانده زمين روى بر ساقه از اندكى و بودند، بريده را آن نيهاى
 پايش از خون و خواند، مى شعر آن و دويد، مى نيزار آن بر چاشتگاه تا الحسن ابو

 خدايش. كرد اجابت حق دعوت و اندبم روزى چند كرد، ورم ساقهايش و پا تا ريخت، مى
 كه سماعى زيرا است، درجات اعلى و وجد، و فهم در است صديقين درجة اين و .بيامرزاد

 بشريت صفات به آميخته چون نيست كمال درجة به باشد، نشده فراموش احوال آن در
. دببر ياد از را خود احوال و خود بكلى كه است آن كمال. است تصور نوعى آن و. است
 و خدا براى دهد دست سماع اگر كه است مرتبه اين در. . . نكند التفاتى بدانها هيچ يعنى

از  و فرورود، حقايق درياى در كه است كسى مرتبة اين و خداست از و خدا در و خدا به
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 او، از او، در و. درآميزد محض اخالص با را توحيد صفاى و بگذرد، اعمال و احوال ساحل
 .گردد نابود بشريت صفات به التفاتش و شود، سرد بكلى بشريتش و د،نمان باقى هيچ

 خون و گوشت قلب از مقصود و. است قلب فناء كه نيست، جسد فناء من مقصود و
 امر از آن، سوى آن و دارد، پنهانى نسبتى ظاهرى قلب با كه لطيف است سرّى كه نيست،

 نشناختش هركس و تششناخ شناختش هركس كه است روحى جل، و عز پروردگار،
 قلب در كه است چيزى همان به آن، تحقق كه است، وجودى را) قلبى( سرّ آن. نشناختش

 همان قلب كه پندارى شود، پديد آن در) خدا جز( ديگرى چيز اگر بنابراين،. شود مى پديد
 در كه است كسى رنگ آن، رنگ و ندارد رنگى خود از كه صاف آينة مانند است، شده چيز
 جاى آن در كه كند حكايت را چيزى رنگ همواره كه شيشه چون يا. شود ديدارپ آن

 هيئت آن رنگ و. صورتهاست قبول آن، صورت كه نيست، صورتى داراى خود وگرنه گرفته،
 در آنچه به نسبت قلب سرّ از يعنى حقيقت ازين شعر اين و. رنگهاست قبول براى استعداد

 :كند حكايت يابد، حضور آن
 الخمر رقّت و جاجالزّ رقّ

 االمر فتشاكل فتشابها
 قدح ال و خمر فكانّما

 خمر ال و قدح كانّما و
 حلول ادعاى كه كسانى آن تخيالت و. مكاشفت علوم مقامات از است مقامى اين و

 » ١ . شود مى ناشى جا همين از »الحق انا«: گويند و كنند اتحاد و
» .آيد پديد سماع هنگام كه است آن از عبارت وجد«: گويد دراج الحسين ابو: وجد

 سرّ وجد زيرا كرد، نتوان تعريف را وجد عبارت هيچ به«: گويد مكى عثمان بن عمرو
 عبد» .است حجاب رفع وجد«: گويد ديگرى» .يقين اهل و مؤمن بندگان نزد در خداست
 به را شبدن و فروگيرد، را عابد قلب الهى نور خدا، به اتصال حال در«: گويد بدوى الرحمن

 وجد پس. شود متعلق خدا به سرتاسر و گردد، عارض او بر وجد حال اين در و درآورد، لرزه
 و زدن نعره و رقص به و اندازد، سكر حالت به را او و شود، حادث نفس در كه است حالتى

 يا بيتى كسى كه شنيد فالن كه اند آورده حكايتها بسا چه و. وادارد جامه كردن پاره گاه
 و بتركيد قلبش يا افتاد، زمين بر بيهوش و كرد، آغاز زدن فرياد خواند، مى قرآن از ىا آيه

 ».بداد جان
 الخير ابو سعيد ابو. شده تعبير گوناگون وجوه به آن از و است درجاتى را فناء: فنا

اوصاف  شدن نيست و فناء فناء،«: گويد ديگرى» .است خود خودى فناى فناء،«: گويد
 و ظاهر فناء است، نوع دو بر فنا«: گويد سهروردى.  »است محمود اوصاف بقاء و مذموم
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 از و كند جلوه افعال طريق به تعالى، و سبحانه حق، كه است اين ظاهر فناء. باطن فناء
 اختيار و اراده و فعل هيچ خود غير و خود براى كه آنجا تا سازد، اراده و اختيار سلب بنده
 در شيوه اين بر پس. را تعالى و سبحانه حق، اختيار و اراده و لفع مگر نكند، اثبات و نبيند

 فناء از مقام اين مقيم كه كسان از اى پاره كه ام شنيده چنانكه بگشايد، خداى با معاملت
 در كه است حق تنها كه آنجا تا آشامند، مى آبى نه و خورند مى طعامى نه روزها هستند
 فناى غرق قديم، صفات مكاشفات در كه است چنان باطن فناى و. كند مى كار آنان وجود
 چنان تا خود، ذات فناى غرق قديم، ذات عظمت آثار مشاهدة در گاه و بود، خود صفات
 فنا، در و. گردد فانى هواجس و وساوس جمله از او باطن كه شود مستولى او بر حق وجود
 ». 1شود حادث يزن احساس غيبت را برخى كه بود گاه لكن نيست، ضرورى احساس غيبت

 جاى باز ادراكشان هرگز انجذاب حال در كه شده روايت متصوفه ديگر و شبلى از
 حكايت. گشتند بازمى حالت آن به بار ديگر گزاردند مى نماز چون و نماز هنگام تا آمد، نمى
 سهروردى و. درنيافت و بود نماز در او و ببريدند اقطع الخير ابو پاى پزشكان كه كنند
 جامع مسجد ستونهاى از ستونى بود، نماز در او كه آورد مى يسار بن مسلم از ىحكايت
 نماز در را او درآمدند، مسجد به و بترسيدند فروافتادنش بانگ از بازار مردم چنانكه بيفتاد
 » 2 . را افتادنش نه و بود دريافته ستون نه كه ديدند

 اشارتى است هندوان ناىنيروا و فناء ميان كه شباهت جزئى دربارة ازين پيش
 است، نهايى فناى نيروانا، كه معنى بدين است، اساسى تفاوت يك دو آن ميان ولى كرديم،

 را او ديگر كه گردد مى فانى چنان كلى نفس در و شود مى آزاد جسد قيود از نفس زيرا
 انسان كه معنى بدين است، پى در بقاء را اسالم متصوفين فناى اما. ماند نمى باقى وجودى

 .شود باللّه باقى و اللّه فى فانى
 :گويد عطار
  شد آسوده و بوده گم دائما /شد  بوده گم كل درياى در كه هر
  بودگى گم جز هيچ نيابد مى /  آسودگى درين دريا بدين دل
  دهند رازش بسى گردد بين صنع  /دهند  بازش بودگى گم ازين گر
 اگر ام، برده ميان از را خود كه است وزگارىر من،«. يابد ديگرى وجود فنا از بعد كه

 دور خداپرستى انديشة از نيروانا مفهوم» .است ديگر وجودى به اين باشم، زنده سپس
 به شد نيروانا مستغرق كه نفسى نيز. دهد مى حدى را تناسخ زيرا مربوط، تناسخ با و است،
 و است، دور به تناسخ انديشة از صوفى فناى اما. گردد بازمى وجود عالم به اشكال از شكلى

 ازبخواهيم  هرگاه. يابد نمى مفهوم هست، شىء هر در كه خدايى به اعتقاد شرط به جز
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 تصوف اين اساس چه بيابيم، مسيحى تصوف در آنرا توانيم مى كنيم بحث صوفى فناى اصل
 .تعالى خداى ارادة در است آن فناى و انسان ارادة انعدام

 به معتقد اينان. اند كرده مبالغه اند دانسته خدا با اتحاد را فنا كه صوفيان از اى پاره
 اين گويد مى وجد از سخن كه آنجا غزالى. هستند انسانى طبيعت در الهى طبيعت حلول
 كه آنها قول. است مكاشفت علوم مقامات از مقام اين«: است داده قرار انتقاد مورد را نظريه
 نصارى زمزمة و گيرد مى سرچشمه اينجا از »الحق انا« گفتند و كردند اتحاد و حلول ادعاى

 الهوت حلول يا ناسوت، لباس به الهوت شدن ملبس يا ناسوت، به الهوت اتحاد دعوى در
 كند، آينه سرخى به حكم كه كسى مانند است، محض غلط اين و. اينجاست از ناسوت در

 غلط به بغداديان از عتىجما«: گويد سراج ١ » .باشد افتاده آن در سرخ رنگ كه وقتى
 روى از اينان. درآيند حق اوصاف در شوند فانى خود اوصاف از چون گويند، مى كه اند افتاده
 گردن السالم، عليه مسيح، دربارة نصارى قول به و كشيد، حلول ادعاى به كارشان نادانى
 معنى در كه هديد او كالم در يا شنيده متقدمين از يكى از كه پندارد كسى اگر و. نهادند
 از خروج او، سخن معنى است، گفته سخن حق اوصاف در دخول و خود اوصاف از فناء
 بارى ذات عطاياى از نيز اراده كه بداند بايد يعنى. است حق ارادة در دخول و خود ارادة
 .اوست فضل به شده اعطا بدو آنچه و خداست، خواست به خواسته او آنچه پس است،

 اين و. گردد متوجه خدا به پا تا سر تا داشته، بازش خويش فسن رؤيت از كه اوست
 باريك نكتة افتادند، غلط به معنى اين در كه آنان. است توحيد اهل منازل از يكى منزل

 خود خدا زيرا است، كفر اين و. است تعالى بارى تعالى، بارى اوصاف پنداشتند و درنيافتند
 و اوست توحيد و اوست به ايمان كند مى لولح دلها در آنچه كند، نمى حلول دلها در

  2 » .او نام برابر در تعظيم
 كه است كرده تأكيد و داده سخن داد باره اين در »المحجوب كشف« در هجويرى

 مانع آنچه زيرا است، صفات فقدان معنى به بلكه نيست، بشرى طبيعت فقدان معنى به فنا
 برخى«: گويد زمينه اين در نيز سراج. بشرى طبيعت نه است بشرى صفات است كمال راه

 بشود ضعيف جثه چون و است، قالب همين بشريت كه پندارند و كنند شراب و طعام ترك
 هرگز گمراه جاهل فرقة اين. شود موصوف الهى صفات به و گردد زايل آن از بشريت

 زايل بشر از بشريت زيرا. شوند قائل فرقى بشرى اخالق و بشرى طبيعت ميان نتوانستند
 و تبديل حقيقت نور قدرت سبب به آنچه و. نشود زايل سياه از سياهى همچنانكه نگردد،
 ».است بشرى اخالق يابد مى تفسير
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 .درآيد وى صفت به وى قهر به افتد، آتش سلطان اندر هرچه«: گويد هجويرى نيز
لطان س از حق، ارادت سلطان. گرداند مى مبدل شىء اندر را شىء وصف آتش سلطان چون
 آتش آهن هرگز است، همان عين و است، آهن وصف اندر آتش تصرف اين اما. تر اولى آتش
 1».اعلم اللّه و. نگردد

 .ديگر چيز تصوف مورخان عقايد و است چيزى صوفيه اعتقادات اما
 آن از دارد، كفر رنگ كه آورند مى زبان بر كلماتى سكر و وجد حاالت در متصوفان

 گويد مى كه بسطامى بايزيد قول يا »الحق انا«: گويد مى هك حالج قول است جمله
 . »سبحانى«

 خداوند وگرنه است، برتر ملك از و است، الهى اصل از آدمى كه است معتقد حالج
إِْذ قُْلٰنا لِْلَماٰلئَِكِة اُْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلّٰ إِْبلِيَس أَبٰى َو « كرد نمى امر او سجدة به را ملك

 ) . 34  آية بقره، سورة( »تَْكبََر َو ٰكاَن ِمَن اَْلٰكافِِرينَ اِسْ 
  

 از برخى»  2  شطح« كلمة ذيل در »اسالمى مختصر المعارف دايرة« در ماسينيون
 بيامرز را ايشان«: گفت مى كه است حالج سخن جمله آن از. است آورده را صوفيه سخنان

 خدايم حجت من«: تسترى سهل سخن و» .شود كفر حقيقى عاشق نماز زيرا ميامرز، مرا و
 :الخير ابو سخن و »است كفر شريعت اعمال«: واسطى سخن و» .خود زمان اولياء برابر در

 نه است دل نه را حقيقى فقير«: حريرى سخن و »نباشد خداى جز من جبة در«
 اگر و كند، اطاعت بجنبد بگويم آسمان به اگر«: خرقانى الحسن ابو شيخ سخن و »خداى

 ».بازماند رفتن از خود فلك در بايستد بگويم را خورشيد
 يكى هردو چنانكه است، الهى ذات در فناء آن درجة عاليترين. است درجاتى را فنا

 :سرود تواند حالج چون سالك و شوند
 الزالل الماء فى الخمرة تمزج/ كما  روحى فى روحك مزجت

 لحا كلّ فى انا انت فاذا/ مسنى  شىء مسك فاذا
 :يا و
 بدنا حللنا روحان نحن/ انا  اهوى من و اهوى من انا

 ابصرتنا ابصرته اذا و/ ابصرته  ابصرتنى فاذا
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٢٨٦ 
 

متهم  كفر به را مدعيانى چنين رو ازين ندارند، توافق اسالم روح با سخنان اين
 و دفاع به صوفيه پس. كردند مرگ به محكوم و بردند محاكمه به را برخى. ساختند مى

 .ديد خواهيم چنانكه برخاستند، ودخ تبرئة
 اديان وحدت- د

 به و دهند نشان اسالم دين طرفدار را خود هرچند صوفيه«: نويسد مى گلدتسيهر
 مرزهايى همة محو خواهان كه مشتركند تمايل اين در اغلب ولى كوشند، آن تعظيم
 عقايد و اديان ازين هريك گويند مى آنها. كنند مى جدا هم از را عقايد و اديان كه هستند

 1».است اهميت و ارزش داراى خود ذات در
 محمد حضرت بر خصوص به و انبياء بر متصوفان از اى پاره گويد مى تيميه ابن

 چنين را هركس گفت و ساخت، مشخص را مذهبى هاى فرقه« او زيرا تازند، مى) ص(
 ابن شعر متصوفه، ناديا وحدت انديشة بيان براى»  2  شود دچار عقوبت به نباشد اعتقادى

 :آوريم مى مثال را عربى
 صورة كلّ قابال قلبى صار لقد

 لرهبان دير و لغزالن فمرعى
 طائف كعبة و الوثان بيت و
 لقرآن صحف و توراة الواح و

 توجهت انّى الحب بدين أدين
 ايمانى و دينى فالحب ركائبه،

 گويند مى و شمارند مى ربراب را اديان همة صوفيه، كه گردد برمى بدانجا عقيده اين
 :گويد حالج. ندارد فضيلت پرستى بت بر اسالم مثال

 محقّقا جدا االديان فى تفكّرت
 جما شعب له اصال فالفيتها

 فانّه دينا للمرء تطلبن فال
 انّما و الوثيق االصل عن يصد

 عنده يعبر اصل يطالبه
 فيفهما المعانى و المعالى جميع

 :گويد ديگرى و
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 مسجد آن در را خدا مردم بگذار است، مسجدى مقدس و طاهر دل هر در را خدا«
 شيرازى حافظ آنچه با سخن اين »سنگى مسجد در نه هستند، كه هرجا كنند، عبادت

  : ندارند چندانى اختالف معنى در گويد) م  1389 / ه  791 - م  1320 / ه  720 (
 هست حبيب وىر پرتو هست كه هرجا/ نيست  فرق خرابات و خانقاه عشق در

 هست صليب نام و راهب دير ناقوس/ دهند  مى جلوه را صومعه كار كه آنجا
 در را خدا كه آنها«: گويد مى عربى ابن نيست؟ يكى مظاهرش جميع در خدا آيا

 آنها و را، جانورى پرستندش مى جانوران در كه آنها و بينند، مى را آفتابى پرستند، مى آفتاب
 كه-صمدانى وجودى عنوان به را او كه آنها و را، سنگى پرستندش مى سنگ در كه

 را خود. ندارد همانندى هيچ كه بينند مى را آن پرستند، مى-نيست او همانند چيز هيچ
 مشخصى عقيدة پايبند چون كه كنى، تكفير را ديگران تا مكن معينى عقيدة پايبند يكسره
 .ببينى آشكارا طور به را حقيقت ىنتوان ديگر بلكه. اى داده دست از را كثيرى خير شدى،

 عقيدة يك را خدايى چنين. قادر چيز هر بر و است موجود مكان و زمان هر در خدا
 1».كرد نخواهد محدود واحد

 :گويد رومى الدين جالل كه روست ازين
 ماست معشوقة خيال تا بتكده در

 خطاست عين در كعبه طواف به رفتن
 است كنش ندارد بوى او از كعبه گر
 ماست كعبة كنش او، وصال بوى با

 عبد احفاد از يكى ،) م  1408 / ه  811 - م  1365 / ه  767 ( جيالنى، الكريم عبد
 پرداخته موضوع اين در بحث به »الكامل االنسان« به موسوم خود كتاب در جيالنى، القادر
 وردگار،پر عبادت پس. بيافريد خود پرستش براى را موجودات همة تعالى خداى«: گويد
 اختالف اين است، اختالفى اديان و عبادات در را مردم اگر و. . . است فطرى و جبلى امرى

 تعالى خداى وقتى. اند كرده وضع را صفات و نامها اين كه است كسانى اختالف سبب به
ةً ٰواِحَدةً «: فرمايد مى اُس أُمَّ  امرى پرستش خلقت، آغاز از كه است اين معنيش »ٰكاَن اَلنّٰ

 به عبادات فرستاد، را پيامبران تعالى، خداى چون و. است بوده ايشان جبلى و فطرى
 نيكو آنان نظر در را گروه هر تفسير خداوند اما شد، مختلف مردمان تفسير اختالف حسب
 است آيه اين معنى اين و كنند عبادت خود تشخيص و تفسير راه همان از را او تا ساخت،

  2 » .اَدابٍَّة إاِلّٰ ھَُو آِخٌذ بِٰناِصيَتِهٰ  ٰما ِمنْ « فرمايد مى كه
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 همة كه است ملت ده ازين و باشند، ملت ده اصلى ملتهاى كه است معتقد جيالنى
 :از عبارتند آنها اند، شده متفرع مذاهب
  . پرستانند بت ايشان: كفار-  1 

 .ترى و خشكى و سردى و گرمى پرستندگان: طبيعيون-  2
 .سبعه كواكب نپرستندگا: فالسفه-  3 
 .ظلمت و نور پرستندگان: ثنويه-  4 
 .پرستان آتش: مجوس-  5 
 .پرستند نمى را چيز هيچ كه آنها: دهريه- 6 
 برهما پيروان: براهمه-  7 
 يهود-  8 
 نصارى-  9 
 مسلمين-  10 

 1كتابند اهل كه
 خدا معرفت راه در موانعى را اديان و نحل و ملل همة و رفته، فراتر ازين برخى

 :گويد حافظ. اند مردهش
 زدند افسانه ره حقيقت نديدند چون/ بنه  عذر را همه ملت دو و هفتاد جنگ

 و مساجد همة كه آنگاه«: گفت سينا ابن خود دوست به الخير ابو سعيد ابو و
 هم به ايمان و كفر تا و. برد نخواهند سر به خود كار درويشان نگردند ويران كلى به مدارس
 علم حق مرد زيرا.  »بود نخواهد كامل و درست روى هيچ به ايمان و اسالم نشوند، همانند

 برابر صواب و خطا حق مرد نزد و است كفر و ايمان سوى آن حق مرد. فرانگيرد كتاب از
 .يافت توان فراوان صوفيان ديگر و مولوى الدين جالل آثار در سخنان اين نظير و .باشد

 تأويل و ظاهر و باطن-  ه
 بيان در و شدند قائل ظاهرى و باطن دين، براى كه نبودند كسانى ستيننخ صوفيه

. داشتند عقايدى چنين نيز شيعه غالت و معتزله كه ديديم. بردند پناه تأويل به آيات
 تأويل براساس را خود كار دين و فلسفه تطبيق براى نيز فالسفه كه ديد خواهيم همچنين

 و شدند، روبرو مسلمانان تكفير با صوفيه يافت، رانتشا و گرفت پا تصوف چون. اند نهاده
. پرداختند خويش روش و طريقه مطابق آيات، تفسير و تأويل به خود از دفاع براى
 سهل تفسير در. شدند قائل باطنى معانى آيات، ظاهرى معانى جاى به كه سان بدين
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٢٨٩ 
 

 شده علمى موجد چنانكه است، بسيار تأويالت گونه ازين »العظيم القرآن تفسير« تسترى
 :كند مى بيان چنين را آن »اللمع« كتاب در سرّاج و.  »مستنبطات علم« به موسوم

 كتاب باطن و ظاهر از محققان، از فهم اهل آنچه از است عبارت مستنبطات«
اللّه  صلى-خدا رسول اقوال و اعمال باطن و ظاهر از نيز اند، كرده استنباط جل، و عز خداى،
 .اند كرده عمل آنها به ظاهر و باطن در خود و اند تهدرياف-آله و عليه

 اند، نياموخته كه نيز را آنچه علم عالم، پروردگار كردند، عمل آموختند آنچه به چون
 از پرده خداى چون كه است علمى و است، اشارت علم آن و. كرد خواهد عنايت ايشان به
 حكمتهاى و علوم غرايب و مكنون راسرا و لطايف و معانى از بدان برگرفت، خود اصفياء دل

 ».شوند آگاه است، آمده خدا رسول اخبار و قرآن معانى در كه طرفه
 ايشان طريقة با كه رمزى تأويلى پرداختند، قرآن آيات تأويل به صوفيه گونه اين

 آيات، ازين مقصود كه كردند مى تأكيد و. رفت مى كار به مذهبشان پيشبرد در و بود، موافق
 صوفيه تأويل از مواردى گلدتسيهر. آنهاست ظاهرى معنى وراى كه است پنهانى معنى آن
َو اِْضِرْب لَھُْم َمثاَلً أَْصٰحاَب « آيات تأويل در جمله از. است كرده ذكر خود كتاب در را

بُوھُمٰ . اَْلقَْريَِة إِْذ ٰجاَءھَا اَْلُمْرَسلُونَ  ا إِلَْيُكْم إِْذ أَْرَسْلٰنا إِلَْيِھُم اِْثنَْيِن فََكذَّ ْزٰنا بِٰثالٍِث، فَٰقالُوا إِنّٰ ا فََعزَّ
ْحٰمُن ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إاِلّٰ تَْكِذبُونَ . ُمْرَسلُونَ  . ٰقالُوا ٰما أَْنتُْم إاِلّٰ بََشٌر ِمْثلُٰنا َو ٰما أَْنَزَل اَلرَّ

ا إِلَْيُكْم لَُمْرَسلُونَ   است، جسم قريه«: گويند مى)  16 - 13  آية يس، سورة( »ٰقالُوا َربُّٰنا يَْعلَُم إِنّٰ
 تأويل اين كه ندارد وجود دليلى هيچ آيه، در آنكه با» .عقلند و قلب و روح رسول، سه آن و

 بلكه نيست، شخص اجتهاد نتيجة تأويل اين گويند مى صوفيه اما. سازد روا را مجازى
 ابن. است لدنّى علم ودخ آن و داشت، ارزانى صوفى بر و نهاد منت خدا كه است موهبتى
 آيات باطنى معنى خدا رسول«: كند مى بيان چنين موضوع اين در را صوفيه رأى فارض،
 :- است شيعه عقيدة عين اين و-  »آموخت على خود وصى به را قرآن

 بالوصية ناله بعلم على مشكال كان ما بالتأويل اوضح و
 پيغمبر گويند مى و اند، اختهشن مردود را عقايد گونه اين سنت اهل كه نيست ترديد

 باطن علم مسلمانان از كسى به و نداشت، مخفى امت جمهور از را وحى از چيزى
 1.نياموخت

 و شد واقع سنت اهل جانب از سختى هجوم مورد تصوف ديگر، علل و علت بدين
 به تصوف عاليق و ارتباط به است ضرورى اينجا در. گرديدند متهم زندقه و كفر به صوفيان
 .كنيم اشاره اسالم

 كلمات دربارة بلكه قرآن، نصوص در نه كه تأويل از ديگرى نوع به آن، از پيش ولى
  :كنيم مى اشاره رفته كار به صوفيان خود اقوال و
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 شد، خواهد مواجه شكست با رود كار به تصوف ظواهر تعبير براى كه كوششى هر
 بيان قدرت را ما كلمات و. ستا شخصى هايى تجربه و نفسى و حدسى تصوف، حاالت زيرا
 روشنگر بتواند كه زبانى صوفيانه تجربة براى و است، تجربه مولود زبان زيرا. نيست آنها

 معانيى و اند گرفته كار به را شايع لغات همين صوفيه، رو ازين ندارد؛ وجود باشد آن ماهيت
 صوفيه مشايخ غالبا بينيم مى كه اينجاست از و. اند داده آنها به الفاظ، اين قدرت از خارج
 كه معتقدند زيرا زدند، مى لب بر خاموشى مهر رسيدند، مى خاص حاالت از برخى به چون
 .است تصويرى و تعبير هر از باالتر اند يافته آنها كه را آنچه

 يابند درمى آنچه از را ديگران كه نيست آن قدرت را معرفت اهل«: گويد عربى ابن
 به حقيقت و معنى اهل با كه است اين است، ساخته ايشان از كه كارى تنها. كنند آگاه
 ».گويند سخن ها دريافته آن از اشارت و رمز گونة

 :گويد مولوى
 يار سرّ خوشتر پوشيده گفتمش

 دار گوش حكايت ضمن در تو خود
 دلبران سرّ كه باشد آن خوشتر
 ديگران حديث در آيد گفته

 :گويد غزالى و
 اذكره لست مما كان ما فكان
 الخبر عن تسأل ال و خيرا فظنّ

 كرد بيان كالمى به توان نمى است صوفيه حاالت از كه را فنا و اتحاد مثال بنابراين
 بوده قضيه ظاهرى جنبة تنها شده گفته باره اين در آنچه و. دريابند را آن مردم عامة كه

 در ديگرى باشند، رموز و لغزها آن حل به قادر كه عارفانى جز را آن باطنى معنى و است،
 :گويد عربى ابن. يافت نخواهد

 طلل من اذكره ما كلّ
 ما كلّ مغان او ربوع او
 يا قلت او ها قلت ان كذا و
 اما او فيه جاء ان اال و
 هو قلت او هى قلت ان كذا و
 هما او جمعا هنّ او همو او
  انجدلى قد قلت ان كذا و

 اتهما او شعرنا فى قدر
 بكت تقل ان السحب كذا و
 ابتسما ما اذا الزهر كذا و
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 يمموا بحداة أنادى او
 الحمى ورق او الحاجر بانة
 افلت خدور او بدور او
 انجما نبات او شموس او
 نهد كاعبات نساء او

 دمى او كشموس طالعات
 جرى مما اذكره ما كلّ

 تفهما ان مثله او ذكره
 جلت انوار و اسرار منه
 السما رب بها جاء علت او
 له من فؤاد او ؤادىلف

 العلما شروط من مالى مثل
 علوية قدسية صفة

 قدما لصدقى ان اعلمت
 ظاهرها عن الخاطر فاصرف

 تعلما حتى الباطن اطلب و
 اسالم و تصوف- و

 زهد ريشة بر آن هاى شاخه زيرا آمد، وجود به اسالم از و اسالم در تصوف كه گفتيم
 بود؛ متصوفين و زهاد اعالى مثل خود اسالم رپيامب كه سبب بدان نيز و روييد، اسالمى
 .كرد مى اقتدا بدو متصوف هر كه كاملى انسان آنچنان

 از اندك اندك و گيرد قرار تحول اين معرض در تصوف آنكه از قبل و اين، وجود با
 .برخاستند آن با دشمنى و مبارزه به مسلمانان از هايى دسته يابد، فاصله صحيح اسالم

 اوضاع فساد عليه بود العملى عكس آمد، پديد كه بار اولين وفتص كه گفتيم
 واصل حق به بتوان آنچنانكه باطن طهارت براى كوششى و عصر، آن اخالقى و اجتماعى

 وصاياى و زندگى و بصرى حسن مواعظ و اعمال و زندگى مورد اين در شاهد بهترين. شد
 باطنى قضاياى در تنهايى به انوجد كه پسندند نمى متكلمين و فقها اما. است محاسبى
 را خود سلطة و حكم و گردد ظاهر اعمال به منحصر قرآن احكام و شرايع و باشد، حكمفرما
 اعمال فوق نيات گفتند مى كه را زهاد رو ازين. بدهد دست از نيات خبث و باطن بر نفاق
 .دشمردن مى بدعت اهل است، بهتر عبادت از طاعت و فريضه، از سنت و هستند،

 و اثناعشريه و زيديه( اماميه سپس. بودند متصوفه با دشمنى پيشاهنگان خوارج
 را صوفيانه روش به دعوت هرگونه و برخاستند، مخالفت به سوم قرن در) شيعه غالت

 سابقه روزگار آن تا كه كرد مى رايج را چيزهايى مردم ميان در تصوف زيرا. كردند تخطئه



 

٢٩٢ 
 

 اطاعت از را آنها گذشته ازين. انداختن گردن به ابطن و پوشى پشمينه چون نداشت،
 .داشت بازمى پيشوايان
 مخالفت اين در و. نگرفتند جبهه متأخر هاى دوره در جز تصوف عليه سنت اهل اما

 :بودند دسته دو كردند مى انتقاد تصوف از كه آنها زيرا. شوند همرأى نتوانستند هم
 آنها بر حنبل بن احمد آنچه. ديگر ىسو از ظاهريه و معتزله و سويى از حشويه

 نفس رسيدن مورد در اعتقادشان ديگر و بود، نماز جاى به تأمل اتخاذ يكى، گرفت مى عيب
 اباحت نوعى به و كرد مى آزاد شريعت قيد از را آنها كه خدا با دوستى از اى مرحله به

 .داشت وامى
 عشق اين گفتند مى و رفتند،گ مى عيب آنها بر را عشق مسئلة ظاهريه، و معتزله اما

 كه حلول و اتصال و مالمسه از نيز. شود مى منجر تشبيه نظرية به مخلوق و خالق ميان
 مورد هرگز معتدل تصوف اما. كردند مى انتقاد سخت گفتند، مى سخن آن از صوفيه برخى
 تيميه ابن و جوزى ابن مثل سنت اهل علماى برخى چنانكه نشد، واقع سنت اهل انتقاد

  1350 / ه  751 -م  1292 / ه  691 ( جوزيه قيم ابن و) م  1328 / ه  728 - م  1263 / ه  661 (
 محترم را غزالى و) م  996 / ه  386  سال به متوفى( مكى طالب ابو مانند كسانى ،) م

 و حمله مورد كسانى اگر صوفيه ميان از. شمردند مى حجت را كتابهاشان و داشتند، مى
. آمد مى زندقه و كفر بوى كالمشان از و پيمودند افراط راه كه بودند آنها شدند، واقع غضب
 :باشد يكسان آن در ايمان و كفر كه است دينى حقيقى دين گويند مى كه برخى مانند مثال

 است صحرايى برون اسالم ز و كفر از
 است سودايى فضا آن ميان به را ما

 بنهد را سر رسيد بدان چو عارف
 .است جايى آنجا نه و اسالم نه و كفر نه
 :گويد حالج و

 واجب الكفر و اللّه بدين كفرت
قبيح المسلمين عند و لدى 

 و وجود وحدت و حلول در را صوفيه نظريات صحيح، اسالم كه نيست ترديد
 در ما و. پذيرد نمى-بياورند قرآن آيات از شواهدى هريك براى بخواهند هرچند-مشاهده 

 و معتزله. كرديم اشاره معنى بدين كرديم، مى بحث تصوف در اسالمى عامل دربارة كه آنجا
 حلول و تعالى بارى ذات در اشتراك به اتحاد زيرا ورزيدند، مى مخالفت اتحاد اصل با ظاهريه
 :گويد حالج چنانكه. شود مى منجر ناسوت در الهوت

 ناسوته اظهر من سبحان
 الثاقب الهوته سنا سرّ
 راظاه لخلقه بدا ثم



 

٢٩٣ 
 

 الشارب و اآلكل صورة فى
 انسان و نشود انسان خدا چه،. سازد مى متزلزل را الهيه قدرت عقيدة و اركان حلول

 يا »الحق انا« چون كلمات برخى خواستند معتدل صوفية از اى پاره. نرسد خدايى مقام به
 و ىسرمست حالت در كلمات اين گويندگان كه كنند، توجيه را »اللّه غير جبتى فى ما«

 زبان از كه خداست سخن بلكه نيست آنها از سخنان اين و اند، كرده تفوه بدانها جذبه
 .است برآمده ايشان

 .بينند نمى ديگران كه بينند مى را چيزهايى كلمات اين معنى در صوفيه از اى پاره
 :گويد مى سخن خدا با خود ارتباط از حالج

 انا الحقّ ما الحق، سرّ انا
 بيننا ففرّق »حقّ« انا بل
 فهل االشيا فى اللّه عين انا

 عيننا؟ اال الكون فى ظاهر
 انسان كه كرده اعتراف و پرداخته، او قول تفسير به حلول معنى در عربى ابن
 يكى كه وجهند، دو واحد، خداى براى »فانى« و »دائم« كه فرق اين با ولى خداست،

 نشود قانع تأويالت اين به سنتى الماس اما. ديگرى به نيازمند هريك و است، ديگرى مكمل
 .شمارد كفر را همه و

 وقتى. ندارد اختالفى حقيقت دربارة آنها نظرية با شريعت، دربارة متصوفين نظرية
 و خطا و باطل و حق باشد، مساوى رسيده درجات اعلى به كه عارفى نزد ايمان و كفر

 همچنانكه گيرد، قرار شريعت مافوق عارف عقيده، اين بنابر. باشد برابر او نظر در هم صواب
 آزاد شريعت قيود از را خود بكتاشيه، چون صوفيه، فرق از بعضى. داشت قرار عقيدت مافوق

 عاليق وثنيه و ادريه ال با و دانند مساوى را اديان همة. بودند شيعه غالت از اينان. ساختند
 آن از. شود مى ديده يدشانعقا و افكار در آشكار به نصرانيت عناصر ولى دارند، معنوى
 در اعتراف و كنند، مى تقسيم پنير و شراب و نان آن در كه »ربانى عشاء« است جمله
 تناسخ به دانند و مى خدا را على بكتاشيه. تثليث نيز و را گناهان او بخشيدن و شيخ مقابل
 .معتقدند ارواح

 مريدان زمرة در و سالك آدمى كه مدتى تا كه معتقدند صوفيه بزرگان از بسيارى«
 جايز آن از تخطى رسيد اولياء مرتبة به چون اما. است شريعت حدود رعايت به ملزم است
 از اگر بنابراين الناس، عوام مراتب از فراتر بس است رسيده اى مرتبه به انسانى چنين. است
 قديم يانصوف. كرد شك آنها دربارة نبايد باشد دين با مخالف ظاهرا كه زند سر اعمالى آنان

 واليت مرتبة به او كه رساند مى پوشيد، چشم دين احكام از هرگاه ولى كه بودند معتقد
 گذاشته دين حساب به آنان تجليل و اولياء دربارة عمومى عقيدة بعدها اما. است رسيده
 شده اولياء جزء و گرفته قرار ربانى عنايت مورد كه شخصى گفتند، كه معنى اين به شد،



 

٢٩٤ 
 

 ظاهر برطبق توان نمى كم، دست يا است، معصيت آن كه شود امرى مرتكب واندت نمى است،
 الدين جالل چنانكه- او دست. است بشرى انتقاد مافوق ولى پس»  1.كرد حكم اعمالش
 .خداست دست-گويد مى رومى

 و ظاهر به معتقد شريعت در صوفيه كه، گيرد سرچشمه آنجا از عقيده اين شايد
 .باطنند

 تصوف، يعنى آن، باطن و است عامه ويژة دين، يعنى شريعت، ظاهر كه طريق بدين
 آن احكام و اسالم كه، برسد اى مرحله به تصوف اينكه از صوفيه از اى پاره. است اولياء آن از
 را آنها عمل زيرا- برخاستند افراطيان با مخالفت به رو ازين. افتادند وحشت به كند، انكار را

 خدا در و خدا به كامل انسان كه گفتند و- دانستند مى تصوف تنرف بين از و انحالل موجب
 .دهد قرار »شعار« را شريعت سازد مى خود »دثار« را حقيقت اگر كه بايد و است، زنده

 ابو و) م  1045 / ه  437  سال به متوفى( قشيرى، الكريم عبد- تن دو صوفيه ميان از
 .كردند فراوان كوششى اسالم وزةح به ديگر بار تصوف بازگردانيدن در-غزالى حامد

 مهم مراجع از يكى داشته، صوفيه از متوسطين در عميقى اثر كه »قشيريه رسالة«
 كتاب در قشيرى. است تصوف اساسى اصول و ايشان اقوال و مسلك اين بزرگان معرفت

 ميان كه عظيمى شكاف به قشيرى. دهد وفق طريقت و شريعت ميان است كوشيده خود
 :است گفته و كرده توجه بود آمده وجود به دو اين

 نماند طايفه آن از ما زمانة اندر و برفتند، پيشتر طايفه ازين حقيقت خداوندان«
 .حقيقت به گشت مندرس يكسر بلكه ال آمد، پيدا فترت طريقت اندر و. . . ايشان اثر مگر

 و سيرت به كه برنايان اند اندكى و برفتند، دانستند را طريقت اين كه پيران و
 و شد قوى دلها اندر طمع و. آمد برنوشته او بساط و برفت، ورع. كنند اقتدا ايشان طريقت

 و. دانند سببى قويترين دين اندر ناپاكى و. شد بيرون دلها از شريعت حرمت و. فروبرد بيخ
 خويش دين حشمتى بى و حرمت ترك. حرام و حالل ميان كردن تمييز بداشتند دست

 اندر اسب و. گرفتند فراز خوار را روزه و نماز و. عبادتها گزاردن گرفتند فراز آسان كردند و
 برترين به كردند اشارت و نكردند بسنده حرمتيها بى بدين و. . . تازند همى غفلت ميدان
 وصال حقيقت به و برگذشتند، بندگى حد از ايشان كه كردند دعوى احوال، و حقايق
 ايشان و كردند، پيدا را ايشان احديت اسرار كه شمرند مىه آن از خويشتن و. . . رسيدند

 » 2.برخاست ايشان از حكم آن و بشريت، صفات گردانيدند صافى را

                                                            
   122  ص االسالم، فى الصوفية -  ١
   11  و  10  ص قشيريه، رسالة ترجمة -  ٢



 

٢٩٥ 
 

 تصوف به را اسالم رسمى عقيدة ديگر بار كه بود آن در قشيرى كوشش اگر
 ءاحيا« كتاب شك بدون و. كند وارد اسالم عمق در را تصوف تا كوشيد مى غزالى برگرداند،

 .است اسالمى تصوف مأخذ مهمترين او »الدين -علوم
 -باز شريعت احترام و سنت به متصوفان بيشتر غزالى، و قشيرى هاى نوشته از بعد

 .ربوبيت مشاهدة حقيقت و بود، بندگى التزام به امر شريعت«: قشيرى قول به زيرا گشتند،
 به نبود بسته كه قتحقي هر و. نبود پذيرفته حقيقت، به نبود مؤيد كه شريعت هر
 دادن خبر حقيقت و. است آمده خلق تكليف به شريعت و. نيايد حاصل هيچ با شريعت،

 » 1.حق ديدن حقيقت و است حق پرستيدن شريعت. حق تصريف از است
 شريعت بدون حقيقت و است، نفاق حقيقت بدون شريعت« كه معتقدند همچنين

 »اللّه اال اله ال« او قول كه شود شامل را وهرد كند، اقرار اسالم به كسى چون و »الحاد
 منكر را حقيقت كه هركس پس. است شريعت »اللّه رسول محمد« او قول و است حقيقت

 معرفت ذكر كه مردى به جنيد. افتد زنديقى به كند رد را شريعت هركه و شود، كافر شود
 ترك به كه ندرس جايگاهى به جل، و عز خداى، به معرفت اهل: كه گفت مى و كرد مى

 گروهى قول اين«: كه گفت چنين جل، و عز خداى، به تقرب و بر باب از بگويند، حركات
 كند زنا و كند دزدى آنكه و. است منكر من نزديك به اين و. گويند اعمال ترك به كه باشد
 تعالى خداى از كارها تعالى خداى به عارفان و. گويد اين آنكه از من، نزديك به تر حال نكو

 نكنم، كم ذره يك اعمال از بزيم، سال هزار من اگر و. كنند او باز رجوع آن اندر و. فراگيرند
 » 2 . بازدارند آن از مرا مگر

 دو آن تأويل از باشند، مقيد شريعت و عقيدت به كوشيدند مى صوفيه آنكه وجود با
 :گويد عطار الدين فريد چنانكه. بازنايستادند

  بود آگه كى راز زين تو جان /بود  ره اندر دوزخ و بهشت تا
  توست قهر و لطف عكس دوزخ و خلد /توست  بهر از روحانيان طاعت

  
 صوفيانه معرفت- ز

 تصوف مبادى به راجع كه بحثى در. نيست چندان اعتمادى عقل كار به را صوفيان
 كه گفتيم و حواس، طريق از نه ولى است ممكن قصوى حقيقت معرفت كه گفتيم داشتيم

 و. قلب آن از برتر و روح، آن از باالتر و است، سرّ همه از فروتر است، درجه سه را وحر
 لطيفى سرّ مقصود بلكه نيست، خون و گوشت قلب از مقصود گويد، مى غزالى كه گفتيم

                                                            
   127  ص قشيريه، رسالة ترجمة -  ١
   51  ص شيريه،ق رسالة ترجمة - ٢



 

٢٩٦ 
 

 امر از كه است روحى آن سوى آن پنهانى، است نسبتى ظاهر قلب با را او كه است
 . »است معارف محل قلب« كه است آمده »يهقشير رسالة« در. است پروردگار

 فريد چنانكه. است عاجز پنهانى حقايق معرفت از ولى است، معرفت آلت عقل
 :گويد الطير منطق مقدمة در عطار الدين

 شناس حق اى قياس چندان فكن هين
 قياس در بيچون كار نايد زانكه

 شد فرتوت جان و عقل جدالش در
 دش مبهوت خود و گشت حيران عقل
 اين. است درونى تجربة طريق از بلكه نيست، عقل طريق از صوفيانه معرفت پس

 مقرّبين و صديقين علم« آن و. نامد باطن علم يا و مكاشفت علم غزالى را معرفت از نوع
 تطهير ناپسند، صفات از دل، چون كه است نورى از عبارت آن و. است المكاشفه علم يعنى

 پيش زان كه امورى شود، كشف بسيار امور تجلى، ازين. كند تجلى آن در يافت، تزكيت و
 لكن و است، واضح غير و مجمل معانى را آنها كه پنداشت مى و شنيد مى را نامهايشان

 » 1.يابد درمى وضوح به را آنها است، يافته دست حقيقى معرفت به اكنون
 .اسرار علم و الاحو علم و عقل علم: است كرده تقسيم نوع سه به را علوم عربى ابن
 ذوق به بلكه درنيابد، را آن عقل احوال، علم. شود حاصل برهان و نظر از عقل، علم

 را آن حقيقت نيابد، چنان ذوقى و نشود بدان متصف كسى تا و شود حاصل مشاهده و
 علم و متصوفه علم آن و. است ادراك و عقل علم حوزة از فراتر اسرار، علم و. نكند درك
 نفثه و فيض آن اساس و. كند عنايت خواهد هركه به خدا كه است حكمتى است؛ لدنّى

 .است روح و) دميدن(
 حاصل عقل طريق از آن و. خداست معرفت معارف، باالترين عربى، ابن رأى بنابر

 مشاركتى آنها ميان در كه را چيزهايى بشرى عقل چه نكند، درك را خدا عقل زيرا« نشود
 »شود شناخته وحى و كشف و قلب به خدا و. كند مى درك شدبا طبيعت يا جنس و نوع در

. 
 نوع چند به را معرفت »الفنون و الكتب اسامى عن الظنون كشف« كتاب صاحب

 تصوف منزلة به فلسفى، علوم به نسبت االشراق حكمت اما«: است گفته و كرده تقسيم
 به فلسفى علوم به نسبت الهى و طبيعى حكمت همچنانكه. اسالمى علوم به نسبت است
 و عظمى سعادت كه است چنين مطلب بيان. اسالمى علوم به نسبت است كالم علم منزلة
 تنزيه و كمال صفات از راست او آنچه به است صانع معرفت ناطقه، نفس براى عليا، مرتبة

  . . . نقصان از او

                                                            
   18  ص ، 1  ج الدين، علوم احياء -  ١



 

٢٩٧ 
 

 يگرد و استدالل، و نظر اهل طريقة يكى: است جهت دو از معرفت اين به وصول راه
 اديان از يكى به متدين اگر بروند، نخست راه از كه آنها. مجاهدات و رياضات اهل طريقة
 ديگر راه به كه آنها و. مشائى حكيم وگرنه شوند، ناميده متكلم باشند السالم عليهم انبياء
 ».اشراقى حكيم وگرنه شوند، ناميده صوفى دهد، وفق شرع احكام با رياضتشان اگر روند،

 نظر بر حكما معرفت. است مخالف حكما روش با معرفت، در صوفيه روش پس
 اتصال و معرفت، موضوع سوى به انجذاب و ذوق بر صوفيه معرفت« ولى است، استوار عقلى
 اگرچه ندارد، وجود عقلى عنصر هيچ عارفانه، ذوقى روش اين در. دارد قرار بدان روحى

 » 1.شود تركيب عقلى عناصر از تواند مى
 به تصوف تعريف«: است كرده تعريف چنين را تصوف »بريتانيا المعارف دايرة«

 عقل كوشش: يعنى ظاهرا. است دشوار درون، در دركى يا انديشه، مراحل از يكى عنوان
 فلسفى جنبة تعريف، اين اول قسمت اما. خدا به رسيدن لذت و حقايق درك براى انسانى
 و است تأملى و نظرى نخستين كوشش. آن دينى جنبة دوم، قسمت و است، تصوف
 خود راه متصوف. آمد پديد آن فلسفى جنبة از قبل تصوف عملى جنبة. عملى دوم كوشش

 نظر در »قلب« رو ازين. انديشه و تأمل با نه كند مى آغاز رياضت و مجاهده با هميشه را
 را نآ جهت ازين. است چيز همه قلب، كه گفت توان مى بلكه است، مهمتر عقل از صوفيه

 بارى ذات شناخت در را عقل توفيق عدم بسيار، موارد در و. اند خوانده »رحمن عرش«
 باب از صوفيه مذهب و دارد عاطفى جنبة تصوف گفت بايد جهت، ازين. اند كرده تصريح
 » 2 . انديشه باب از نه است، احساس

 - عطار. است آن كليد منزلة به عشق باشد، وسيله بهترين معرفت براى قلب وقتى
. . . است جوهر از او كه شناسد مى را تو صفات عشق« :گويد »الذات جوهر« مقدمة در تونى

 ».شناخت و ديد تنهاييت در را تو او چون گيرد، برمى را حجاب او
 .نرسد ذات كنه به باشد كلى معرفت امكان را عقل كه فرضا
 اسالمى تصوف تطور-ح

 سنت مذهب گزيدة و خالصه و هدد وفق را طريقت و شريعت خواست مى قشيرى
 دو اين و. كند داخل سنتى اسالم در را تصوف خواست مى غزالى و. درآميزد تصوف با را

 دو، آن ولى. بخشيد عميق اثرى سنت اهل مراكز و صوفيان هاى حلقه در هردو اقدام
 ميان در اعصار همة در همواره آنكه با زيرا. نيافتند توفيق خود كار در شايد، آنچنانكه
 در او نعيم و او لقاى فوز و خدا رضاى جز كه-مخلص خود اسالم در اند بوده مردمى صوفيه
 برخى كه آنجا تا شد، منحرف مستقيم جادة از تصوف ولى-اند خواسته نمى چيزى آخرت،
 اكتساب بود، احتساب كار شده، اكنون بود، حال روزگارى تصوف«: گفتند آن دربارة
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 شده، اخالف بازيچة بود، اسالف پيرو گرفته، خود به اشتها رنگ ،بود فداكارى گرديده،
 بود، تخلّق. شده تكلف بود، تعفف گرديده، غرور انگيزة حال بود، دلها عمارت روزگارى

 تعلق بود تجريد شده، سخترويى بود، قناعت گشته، شكمبارگى بود، درد شده، تملّق
 » 1.گرديده

 شدند، جمع شيخى گرد مريدان سپس. بود ىفرد اساس بر آغاز در صوفيان زندگى
 صوفيه. شد تشكيل »اخوت انجمنهاى« كه بود نيامده پايان به ميالدى يازدهم قرن هنوز و

 اين. آمدند گرد ناميدند مى »خانقاه« يا و »زاويه« ، »دير« ، »تكيه« را آن كه مكانى در
 را خود شاگردان مشهورترين غالبا و كرد مى اداره معين نظامى با مشهورى صوفى را مكانها

 الخير ابو سعيد ابو كه است آورده »البالد آثار« كتاب در قزوينى. گزيد برمى خالفت به
 اين و. كرد تأسيس را اماكن اين كه بود كسى نخستين) م  1049 / ه  441  سال به متوفى(

 .بود سلجوقيان دولت ظهور از بعد
  .آمد وجود به ها سلسله و دراويش نظام اين، از پس

 
 دراويش-الف

. باشد دينى جمعيتى عضو بايد درويش. فقير معنى به فارسى است لغتى درويش
 آثار منشأ امروز به تا پيدايش آغاز همان از و شدند، بسيار اسالمى جهان در جمعيتها اين

 و درويش ميان فرق كه است آمده »بريتانيا اخالقى المعارف دايرة« در. اند بوده بسيار
 درويشى و است قضيه فلسفى جنبة تصوف زيرا. است عملى و نظرى فرق همان ،صوفى
 .عبادت و ذكر جنبة

 را او كه شيخى دست بر مگر شود نمى وارد ها سلسله و جمعيتها اين در مريد
 اكتفا توكل و زهد به برخى. است عقايدى هريك را ها سلسله اين و. است خاص طريقتى

 كه دراويش از است هايى سلسله ايران در مثال. اند رفته بيرون اسالم از برخى و اند، كرده
 سلوك گويند مى. اند كرده رها اخالق، حيث از چه و اعتقاد حيث از چه كلى، به را شريعت

 دراويش از تركيه، و ايران دراويش كه گفت توان مى خالصه، طور به. است نماز جانشين آنها
 .دورترند اسالم از افريقا شمال و مصر

 كه است اين آن و كنند مى تالش هدف يك به وصول براى جمعيتها، اين از برخى
 ها وسيله و ها واسطه اما. آن بدون يا وسيله و واسطه با خواه شوند، بيخبر خود از لحظاتى
 به منسوب كه را مولويه فرقة. ذكر با توأم رقص زدن، نعره زدن، كف جمله از است، بسيار
 كوچكي دفهاى بر سعديه و. است مخصوصى سرودهاى و رقص ند،هست رومى الدين جالل
 بودنش بدعت سبب به را زدن دف اين مصر، دينى جوامع در.  »باز« به موسوم زنند مى
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 و عنبر، مذاب، صمغ روزها آن در. است خاصى اعياد را رفاعيه و سعديه. دانند مى حرام
 آهنين هاى ميله با را خود تن و بلعند، مى شيشه هاى تكه و خورند، مى مار و عقرب و افعى

 محبوب ديدار به دراويش از بعضى. نهند مى خار خود پلكهاى زير در و آزارند مى گداخته
 در جز گويند »كرامات« كه را اعمال گونه اين ولى كنند، مى صعود هوا به يا شوند، مى نائل
 .ديد نتوان اولياء نزد

 اداره زنى وسيلة به كه دارند، خود به مخصوص ى »تكايا« نيز درويش زنان
 .شود مى

- ذكر اداى براى هم آن-معين مواقع در تنها و گردند، مى عالم در نيز آنها از اى عده
 همچون و نيستند جمعيتى هيچ عضو نيز گروهى و. شوند مى جمع هم دور مكانى در

 .كنند مى زندگى متكدى جهانگردان
  
 طريقت- ب
 در خود، مريدان بردن راه و تربيت براى شيخ كه بود روشى »طريقت« آغاز، در

 مورد صوفيه مشايخ كه بعدها. گزيد برمى شرع قوانين مقتضاى به احوال، و مقامات طرق
 بدين دهند، وفق سنت با بيشتر را خود اعمال تا كوشيدند شدند، واقع فقها حملة و انتقاد
 زمينه اين در كه مطالبى بهترين شايد- بگيرند حديث و قرآن از را آنها اصول كه طريق
. است آمده غزالى »الدين علوم احياء« كتاب سوم جزء در كه است قسمتى شده، نوشته
 كه هركس و. شد مشترك زندگانى يعنى »معاشرت« به تبديل »طريقت« سپس

 يا »شيخ« از را آن اصول كه بود الزم شود، »مريد« و درآيد درويشان سلك به خواست مى
-گويند »بابا« تركى در و »پير« فارسى در را »مرشد« يا »شيخ« اين- بياموزد »مرشد«

 عزلت شده مى ساخته طريقت صاحب قبر جوار در غالبا كه) خانقاه- ( »تكيه« در آنگاه
 يا«: غالبا( ورد و روزه و دارى زنده شب با »اخوان« ميان در و خانقاه داخل زندگى. جويد
. است توأم جامه، دريدن تن بر گاه و سماع، و رقص از مخصوصى مجالس و ذكر و) »لطيف
 يكى: گيرد مى خرقه دو و آيد، مى نايل »اجازه« به مريد رسد، پايان به رياضتها اين چون

 . »تبرك خرقة« ديگرى و »ورد خرقة«
 از بعضى داشتن كار به مخصوصا شمارند، مى بدعت را اعمال نوع اين غالبا فقها

 .را افيون و حشيش و قهوه چون منهيات،
 روحى حيات در ولى اند، شده جدا اسالم سنت از ها طريقه اين از بعضى اگرچه

 زندگى با و شده منتشر اسالم بالد سوى همه در چه اند، گذاشته بسزايى تأثير مسلمين
 هر از چون و است، افزون هم دويست از ها طريقه و فرق شمارة. اند درآميخته مردم روزمرة
 فرق ازين اى پاره. است دشوار بس آنها كردن شماره شده، پيدا نيز مختلفى شعب طريقه،
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 به روى بودند، آمده پديد آن خاطر به كه اصلى، هدف و غايت آن از انحراف سبب به
 .اند نهاده انحطاط

 :از عبارتند موجود فرق مشهورترين
 در) م  1276 / ه  675 - م  1199 / ه  596 ( بدوى احمد سيد را فرقه اين: هاحمدي-  1 
 .است داير همچنان امروز تا و آورد، وجود به مصر طنطاى
 .گفتيم سخن آن دربارة قبال: بكتاشيه-  2 
 به متوفى) (جبلى يا( جيالنى القادر عبد را آن. جنيديه از است اى شاخه: قادريه-  3 

 و دادند الوهيت نسبت او به پيروانش از اى پاره. آورد پديد بغداد در) م  1166 / ه  561  سال
 اولياء از وليى را او اصحابش روهاى ميانه اما. است مخلوقات پروردگار او اللّه، از بعد گفتند،

 از بيش به امروز و يافت، بسيار رواج قادريه فرقة. است زيارتگاه او قبر امروز. دانند مى خدا
 .اند شده تقسيم فرقه بيست

 سياحتگرانند، از آن، درويشان كه است اين ديگر فرق با فرقه اين فرق: قلندريه-  4 
 .نهند نمى وقعى اجتماعى قوانين و دينى احكام به و نيستند، معينى قاعدة به مقيد و

 اين پيروان) م  1183 / ه  578  سال به متوفى( رفاعى احمد به منسوبند: رفاعيه-  5 
 و بلعند مى شيشه قطعات و مار و عقرب و زنند مى خود به كارد بيخودى، حال در فرقه،
 .زنند مى گداخته آهن به دست

- م  1791 / ه  1206 ( ادريسى سنوسى محمد سيدى به منسوبند: سنوسيه- 6 
 .)م  1859 /  ه  1276 

) م  1197 / ه  593  سال به متوفى( تلمسانى مدين ابو را طريقه اين: شاذليه-  7 
  1259 / ه  656 - م  1197 / ه  593 ( شاذلى الحسن ابو نام از فرقه، اين نسبت. كرد تأسيس

 .است) م
 قوت« در آنچنانكه-عاليه اخالق به را مريد كه است اين طريقه، اين امتيازات از

 اين. كنند مى تربيت- است آمده غزالى »الدين علوم احياء« و مكى، طالب ابو »القلوب
 در سنت از اطاعت- 2 .آشكار و نهان در خدا از خوف-  1 :است استوار اصل پنج بر طريقه
 در بودن حق ارادة تسليم-  4 .ناخوشى و خوشى در مردم به اعتنايى بى-  3 .عمل و قول

 اهل طريقه اين پيروان. غمها و شاديها در خدا به بردن پناه-  5 .كوچك و بزرگ كارهاى
 از بلكه كنند، نمى تكدى و زنند نمى پرسه و پذيرند، نمى كمك كسى از و نيستند، خانقاه
 .گذرانند مى را خود زندگى يدى كارهاى و ورى پيشه

 اين) . م  1415 / ه  818  سال به متوفى( شطّار اللّه عبد به منسوبند: شطّاريه-  8 
 فنا زيرا. فنا رد و مطلق توحيد آنهاست اصول از. اند پراكنده جاوه و سوماترا و هند در فرقه
. شوند مى فانى او در كه موجودى و شود مى فانى كه موجودى: است موجود دو فرض باعث
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 و ذات را، خود افعال و صفات و ذات«: آنهاست اقوال از و. دارد منافات وحدت با اين و
 . »باش يكى و بشمار خدا افعال و صفات

 قرن در مغرب در و شاذليه، از است اى شاخه كه است جزوليه صوفيه فرق از ديگر
 پديد قادريه آن، از كه جنيد، به است منسوب كه جنيديه و. شده منتشر ميالدى پانزدهم

 از است ايرانى اى شاخه كه حيدريه و. غزالى محمد امام به است منسوب كه غزاليه و. آمد
 بن حسين به است منسوب كه حالجيه و. آمد وجود به دوازدهم قرن در فرقه اين. قلندريه
. اند افتاده دور به اسالم از تقريبا كه اتحاديه، و اباحيه و حروفيه و حلوليه و. حالج منصور
- هجرى هشتم قرن اواخر در- استرابادى اللّه فضل را آن كه شيعى است اى طريقه حروفيه
 در استرابادى اللّه فضل شاگرد) الحسن ابو( االعلى على دست به طريقه اين. كرد تأسيس
 است اين فرقه اين اصول از. درآمدند آنها متابعت به بكتاشيان و يافت، نفوذ تركان حكومت

 و تغييرات همة سبب حركت اين و دارد، دورانى حركتى و است، ازلى عالم«: گويند مى كه
 به و شود مى شروع آدمى از دور هر كه متشابه، است ادوارى را عالم. شود عالم حوادث
 صورت به خدا و) است اسماعيليه مذهب عين اين، و. (يابد مى پايان مواخذتى و حساب
 است، انبياء در تجلى اين و. است آفريده خود صورت به را انسان زيرا كند، مى تجلى انسان

 امام تا عسكرى، حسن تا على از رسد، اولياء به نوبت آنگاه. است) ص( محمد آنها آخرين و
 »باشد متجسد االه او و است، الهيت سرسلسلة كه است اهللا فضل اولياء، آخرين و دوازدهم،

 .خواهند مغفرت او از و كنند اعتراف او نزد مريدان. گويند »بابا« را فرقه رئيس. 
 كبرويه و. سهرورديه از است اى شاخه كه است، خلوتيه فرقة صوفيه، فرق از ديگر

 كه اناتولى در مولويه و. آمد وجود به هفتم قرن در كه است، جنيديه خراسانى شعبة كه
 با گذشته در كه) م  1273 / ه  672 - م  1207 / ه  604 ( رومى الدين جالل به است منسوب
 بخارى نقشبندى الدين بهاء به است منسوب كه نقشبنديه و. شديم آشنا او آراء از برخى

 ) .م  1389 / ه  791 - م  1317 / ه  717 (
 .دارند اختالف باهم غايات و عقايد در متباين، و مختلف هاى طريقه و فرق اين

 كه اند آورده عقايدى برخى و اند، مانده باقى اسالم سنن به وفادار همچنان برخى
 و حيات در را همه ولى. اند شده زندقه و كفر به متهم رو ازين و. است بيخبر آن از اسالم
 و دارند، عقيده اولياء از برخى كرامات به مردم چنانكه. بسزاست اثرى مسلمانان تاريخ

 .نهند نمى فرقى صحيح علم و قويم دين و شعبده ميان و شمارند، ىم محترم را درويشان

 عربى ابن
 .است مانده جاى بر او آثار از بسيارى كه است اسالم صوفى مشهورترين عربى، ابن

 بود طائى حاتم نسل از چون و. است بكر ابو اش كنيه و الدين محيى لقبش و محمد او نام
 با تا گويند، مى) الم و الف بى( عربى ابن را او مشرق در. داشت اشتهار طائى حاتمى به
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. خوانند عربى ابن را او نيز زمين مغرب در. نشود اشتباه العربى ابن بكر، ابو قاضى
 .ساختند ملقبش »االكبر الشيخ« به شاگردانش
 ژوئية هيجدهم مطابق( 560  سال رمضان هفدهم در مرسيه، شهر در اندلس، در

 مدت. رفت اشبيليه به سالگى هشت در. شد متولد فضل و علم خاندان در)  1165  سال
 علوم و فلسفى مذاهب از. پرداخت كالم و فقه و حديث علم فراگرفتن به سال بيست
 بن بكر ابو چون مشهورى استادان درس حلقة از جوانى در. شد آگاه نيز خود زمان متداول
 و پيوست تصوف اهل حلقة به آنگاه. گرفت بسيار هاى بهره ديگران و بشكوال ابن و خلف
 .بود قرطبى اندلسى مسرّة ابن او، شيخ. پوشيد خرقه

 مهم شهرهاى و غرناطه و سبته از ديدار از پس كرد، تونس قصد سالگى سى در
  598 ( سال حدود در. پيوست ديار آن علماى مشهورترين به و رسيد، آنجا به مغرب

 .بازنگشت مغرب به ديگر و شد، مشرق عازم حج قصد به) م  1201 / ه
 در پس ازين. رسيد بغداد به  601  سال در. رفت موصل به كعبه، زيارت از پس

 زمانى و حلب در گاه و بينيم مى بغداد در را او گاه بود، گردش در همواره مشرق شهرهاى
 به آنكه از قبل. بست مى سفر بار باز و گشت بازمى مكه به گاه هرچند و. صغير آسياى در
 دانشمندان و پژوهان دانش شد مى وارد چون. بود رسيده شهرتش صيت برسد، شهرى هر

 عمر، پايان تا و آمد دمشق به تا. پرداختند مى جدل و بحث به غالبا و گرفتند، مى را گردش
 در درگذشت چون. ماند آنجا در) م  1240  اكتبر مطابق( ه  638  سال االول ربيع يعنى
 گورش سر بر و است معروف دمشق در هم هنوز قبرش. كردند دفنش قاسيون كوه دامنة
 .اند ساخته او نام به جامعى مسجد

 خود صليبى، جنگهاى در كه دانيم مى نيز. دانيم مى او زندگى از آنچه بود اين
 و مكه در اقامتش. است كرده مى تحريض آنها در شركت به را مسلمانان و كرده شركت
 و حيرت دچار بار چند مدت اين در. است نبوده مداوم ولى بوده، طوالنى آنكه با آن، حوالى

 .گراييد عميق و قوى اعتقاد و ايمان به الحاد، و كفر از بار چند و. شد سرگشتگى
 اثر، دويست از بيش: گويد مى بروكلمان چنانكه و است، فراوان عربى ابن تأليفات

 »مكيه فتوحات« او آثار مشهورترين. مختصر هايى رساله صورت به اى پاره و طوالنى اى پاره
 الفتوحات من المنتقاة القدسية االنوار لواقح« عنوان تحت شعرانى، را كتاب اين كه است

 .است مراجع مهمترين از يكى تصوف شناخت براى فتوحات. است كرده خالصه »المكّية
 اين. است »الحكم فصوص« ديگر. دارد باب شصت و پانصد و فصل شش كتاب اين

 »الفصوص كلمات حل فى النصوص جواهر شرح« عنوان تحت نابلسى الغنى عبد را كتاب
 »اسالمى المعارف دايرة مختصر« در خود مقالة در ، )T. H. Weir( وير. است كرده شرح

 صاحب زنى با رسيد، مكه به) م  1201 / ه  598 ( سال در عربى ابن چون كه، است نوشته
 او دربارة برگشت، او نزد ديگر بار كه) م  1214 /  ه  611 ( سال در و. شد آشنا كمال



 

٣٠٣ 
 

 را كتاب اين. كرد شرح تصوف شيوة به را قصايد آن بعد سال و. بود ساخته غزلوار قصايدى
 .است كرده چاپ »االشواق ترجمان« عنوان تحت آن، انگليسى ترجمة با نيكلسن

 
 او شعر
 متصوف شاعران پيشواى را او بايد الحق كه فارض ابن پاية به شعر در عربى ابن

 در آنچه شك بدون. است گفته كمتر خوب شعر ولى گفته شعر فراوان. نرسيد ناميد عرب
 آمده كتاب اين در كه قصايدى جمله از. اوست اشعار نيكوترين از آمده »االشواق ترجمان«

 .مطلع اين با است اى قصيده
 محاسنه من لظبى عجبت انى

 بستان و ازهار بين ما يختال
 :است گفته و كرده دگرگون را وزن و
 مبرقع ظبى االشياء اعجب من و

 باجفان يومى و بعنّاب يشير
 الحشا و الترائب بين ما يرعاه و
 نيران وسط روضة من عجبا يا و

 صورة كل قابال قلبى صار لقد
 لرهبان دير و لغزالن فمرعى

 طائف كعبة و الوثان بيت و
 قرآن مصحف و توراة الواح و

 توجهت انى الحب بدين ادين
 ايمانى و دينى فالحب ركائبه

 
 او تصوف

 آنچه و. است آن طرق و اسرار و تصوف در مانده، برجاى عربى ابن از كه كتبى اكثر
 او. اوست شخصى تجارب نتيجة بلكه نيست، نظرى تصوف توجيه نوشته موضوع اين در او

 .رسيد شيخيت مقام به كه بود نرسيده سالگى هشت و سى به هنوز
 مشايخ ميان در كه آنجا تا پرداخت، آنان ارشاد به او و بگرفتند گردش مريدان

 كتاب بر الذكر فوق شرح مقدمة در نابلسى. شد معروف »االكبر الشيخ« به صوفيه
 الشيخ ربانى، علوم ترجمان و الهى معارف درياى«: ستايد مى القاب بدين را او »فصوص«

 ».االفخر القطب و االكبر
ه شناخت ديگر صوفية كه شناخت تصوف در را احوالى و مقامات همان عربى ابن

 و وجد نظرية همه از مهمتر كه، دريافت اى تازه چيزهاى ممارست اثر در او ولى بودند،
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 از را دل و درآيد، دل به كه احوال از است چيزى وجد«: گويد وجد تعريف در. فناست
 آنچه كه نبيند خود كار بنده، كه است آن«: گويد فنا تعريف در و» .كند نياز بى خود شهود
 ».كند خدا كند

 خالل از ولى معتقدند، بدان متصوفه همة كه است موضوعاتى از عشق، آنكه با
 به و كرد نتوان وصفش كه است حالتى عشق كه، آيد برمى عربى ابن هاى نوشته از بسيارى

 و نشناخته، را آن كند تعريف را عشق كه هركس«: گويد. نمود نتوان تعريفش كالمى هيچ
 جام آن از من گويد كه كسى و نشناخته، را آن باشد نچشيده اى جرعه آن جام از كه كسى

 اين آيا و» .نكند سيراب را كسى كه است شرابى عشق كه نشناخته، را آن شدم سيراب
 : نيست؟ عربى ابن از نيز سخن

 توجهت انى الحب بدين ادين
 ايمانى و دينى فالحب ركائبه

 عشق در كه چيزى لطيفترين«: گويد مى خود عشق توصيف در او اگر بنابراين
 و است الغرى و دلدادگى و دردانگيز، است شوقى و هوى و مفرط، است عشقى بيابى،

 »ناپذير وصف لذتى و فيض و تجلى سپس فنا، و بيخودى و بيخبرى و بيخوراكى و بيخوابى
 .كرد نخواهيم تعجب

 :گويد چنانكه و است، چشيده الهى عشق جام از عربى ابن كه است اى جرعه اين
 كوه بر اگر و گردد، تار نهند ستاره بر اگر و فروپاشد، نهند آسمان بر را آن اگر«

 هيچ كه ديدم چيزها عشق عجايب از خود وجود در من. . .  شود، كنده جاى از نهند
 ».معرفت مقدار به تجلى و است تجلى مقدار به عشق. كرد نتواند وصفش اى كننده وصف

 خدا محبان دل«: كند مى توصيف چنين »مكيه فتوحات« در را عارفان عشق اما
 و جهانى اين بدنهاشان ديدند، دل نور به را پروردگار عظمت و جالل آنان و شد، شكافته

 عين به و چمند، مى مالئكه صفوف ميان. است آسمانى عقولشان و ملكوتى ارواحشان
 طمع به نه هم آن پرستند، مى را او دارند قدرت كه اندازه آن به و كنند، مى مشاهده اليقين
 . »دارند دوست را او كه جهت آن از بلكه جهنم، از خوف خاطر به نه و بهشت

 عشق« كه گردد، فانى و محو خود معشوق در عاشق رسد، پايه اين به عشق چون
 خود از عاشق. فروگيرد آدمى از طاقت رو ازين. معانى عالم در است چيزى پرارجترين الهى

 توان چگونه. نباشد ممكن آن تصور كه معنوى فنايى شود، فنا معشوق در و گردد، بيخبر
 عارفان عشق اين و. نيست صورت را معنويات و كرد؟ تصور است صورت فاقد كه را چيزى
 ».سازد ممتاز مردم عوام از را آنان كه است

 »اكبر ديوان« در او و ممتازند عوام از كه است عارفان گونه آن از عربى ابن آرى
 :است گفته خود دربارة

 بمثله يخص لم بعلم خصصت
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 .الكرسى و العرش و الرحمن من سواى
 در او كه است آن از حاكى كه خوريم برمى ابياتى به الدين، محيى قصائد ضمن در

 كتاب در النور عبد دكتر. است نرسيده مقام بدان كس كه رسيده مقامى به تصوف علوم
 :جمله از است، آورده ابيات گونه اين از »العرب عند التصوف«

 تشهد الدالئل و يعلم اللّه
 محمد العالمين امام انّى
 :نيز و

 عينه هو واحد زمان لكل
 اوحد العصر فى الشخص ذاك انّى و
 :گويد مى سخن خود معارف و كرامات از كه قصيده اين اوست از و

 بمثله يخص لم بعلم خصصت
 الكرسى و العرش و الرحمن من سواى

 عجائبا الغيوب علم من اشهدت و
 الحس عالم فى التذكار عن تصان

 اغتدى و اروح انى عجبا فيا
 جنس بال الوجود فى وحيدا غريبا
 شنّعوا و قولى االقوام أنكر لقد
نفسى به ألوم ال بعلم على 
 ارى ما نور فى االحياء مع هم فال
 الرمس ظلمة فى االموات مع هم ال و

 سرت قد الكون عالم فى لنا علوم
 الشمس مطلع الى االقصى المغرب من

 مجرّدا عقال كان من بها تحلّى
 الحدس و الوهم و التخمين و الفكر عن
 :گويد نيز
 شبه لها ما دهرى يتيمة انّى
 نجر ال و نحر فى الفرائد من

 سرچشمة به نظرى بحث و عقل طريق از كه است صوفيى عربى ابن بنابراين،
  :است بوده الهى الهام و ذوق طريق از يافته آنچه كه نيافته، دست معرفت

 يمده الوجود فى لوحى و قلمى
 المحفوظ لوحه و االاله قلم
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 خَلَقَ«: است بارى ذات او حقيقى معلم گويد، »فتوحات« كتاب در چنانكه و
 .انَٰ◌ اَلْإِنْس

هلَّمي عي« و »انَٰ◌ اَلْبؤْتةَ يكْمنْ اَلْحش مي ◌ٰالهى فيض و لدنى علم او علم پس» .اء 
 احكام بر و بود، خود پروردگار آداب به متأدب كه مؤمنى«: گويد فتوحات در چنانكه است،

 ماسوى از خود فكر و كند پيشه ذكر و نشيند خلوت به چون باشد، داشته مواظبت شريعت
 تعالى، خداى حال اين در نهد، سر پروردگار كرم آستان بر فقير مانند و سازد، منصرف اللّه
 ديگر جاى در» .دارد مى ارزانى او به ربانى معارف و الهى اسرار و علوم از و بخشايد مى او بر

 به منّته، عظمت و هيبته جلّت خود، پروردگار با كه را همتى صاحب هنگام اين در«: گويد
 باشد، نشده حاصل زمين بسيط در را هيچكس آنچه از شود، حاصل علومى نشسته، خلوت
 بخششى كه نباشد، بدان دسترسى را كس و است، عقل احكام وراء دهند مى بدو آنچه زيرا
 ».عليم وهاب خداى از است

 محفوظ لوح و خداوندى قلم از«. نيست عقلى معارف نوع از عربى ابن معرفت آرى
 انديشه و فكر از نگارم، مى كتب در من كه را آنچه همة«: گويد مى چنانكه يا ، »است

 :گويد »مكّيه فتوحات« از  373  باب در و» .من دل بر است فرشته الهام بلكه نيست،
 نفثة يا ربانى القاء و الهى امالء نوشت، خواهم يا و نوشتم باب اين در من آنچه«
 به و رسيده من به انبياء از كه است ميراثى خاطر به اينها همة و من، روح در است روحانى
 ».استقالل سر از نه است، ايشان از پيروى

  
 اسالم و الدين محيى
 قرآن الهامش سرچشمة نخستين كه است مسلمانى صوفى عربى بن الدين محيى

 از كه است چيزى بلكه نيست، كسى از تقليد دارم آنچه كه را خداى سپاس«: گويد. است
 كه است فيضى و است، رسيده من به پيغمبرم از كه است مددى و شده، عطا من به قرآن

 ».است نواخته آن انوار به مرا من پروردگار
 نوشتم«: جويد تمسك شريعت به هايش نوشته و ها گفته در خواهد مى طريق بدين

 از و ام، نگفته شرع از بيرون سخنى كه كنم مى اقرار-خداوند سپاس با-من و نوشتم آنچه
 خود راه دو بدان و ام جسته مدد دو آن از بلكه ام، نگذاشته بيرون پاى سنت و كتاب طريق
 يك حتى را، شريعت ترازوى هركه« كه كند مى اعتراف ديگر جاى در» .ام ساخته روشن
 ».شد هالك نهاد دست از لحظه،

 و برد مى پى او عقيدت صفاى به بخواند، را »مكيه فتوحات« مقدمة كه كسى و
 :آن از قطعاتى اينك. است نگفته اسالم شريعت خالف سخنى هيچ كه كند مى يقين

 مبرى فرزند و زن از. نيست ثانى الوهيت در را او. است واحد تعالى خداى همانا«
 ذات به نيست مدبرى او با كه است صانعى. نيست شريكى را او و است مطلق مالك. است
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 هست هرچه او جز بلكه. نباشد نيازمند دهد وجود را او كه موجدى به و است موجود خود
 وجود صفت به متصف تنها او و اوست به موجود همه عالم. است نيازمند بدو وجود در

 به قائم مقيد، نه است مطلق وجودى نيست، نهايتى را بقايش و آغازى را وجودش. است
 عرض اگر كه نيست عرض. نيست باشد مكان و حيز به ازمندني كه جوهرى. است ذات
 به. است منزّه بعد و جهت از. باشد بعد و جهت را او تا نيست جسم. بود نتواند باقى باشد
 همچنانكه جويد، استواء خود عرش بر بخواهد، چون و. سر چشم نه شود ديده دل چشم
 قابل مانندى را او. اوست از آغاز و انجام. . . كرده اراده كه معنى همان به و است گفته خود
 و بود. . . نگيرد بر در مكان و نكند محدود را او زمان،. نبرند راه بدو عقول و نباشد، تصور
 .است كرده ابداع او كه است زمانى هاى ساخته از بعد و قبل كه نبود؛ او با چيز هيچ

 را مخلوقات. بيافريد مثالى روى از نه را جهان. . . نيست او همانند چيز هيچ. . . «
 او سوى از و او سوى به جز كه نيست اى ذره هيچ. . . كرد ديرينه بيافريد را آنچه و بيافريد
 چيز هر به. . . است قادر چيزى هر بر و است، باطن و ظاهر و آخر و اول او. . . نكند حركت

 عالم بدان همواره بيافريد، اوست علم در كه آنسان را آن چون و. است آگاه آن ايجاد از قبل
 محكم و متقن را اشياء خود علم به. نيابد تجدد او علم يابد تجدد شىء چون و. است

 و طاعت و ايمان و كفر. نمايد راه خواهد را هركه و كند، گمراه خواهد را هركه. . . ساخت
 اى اراده صاحب او جز حقيقت به وجود عالم در. اوست ارادة و حكم و مشيت به معصيت
 موسى با. گفت سخن اراده، و علم از، صفاتش ساير چون ازلى و قديم كالمى به. . . نيست

 اصوات، بدون حرف، بدون. ناميد انجيل و تورات و زبور را آن. گفت سخن ازلى كالم آن با
 گروه دو به را جهانيان. است لغات و حروف و اصوات خالق او كه لغات، بدون و آهنگ بدون

 براى اينان و چه، مرا و بهشت براى اينان: گفت داد، قرار منزلت دو در را ايشان و بيافريد
 ». . .چه مرا و جهنم

 كار به را آنها تعابير و است، آگاه فالسفه آراء از عربى ابن كه يابيم مى عبارت ازين
 كشمكش و مجادله آنها كه مواردى در و است، مطلع فرق اهل اختالفات از نيز و. برد مى

 .گويد مى صراحت به را خود رأى او دارند،
 را مردم و كند مى مبارزه تأويل به قول با و ايستد، مى اسالمى فرق همة مقابل در او

 از كه معنايى و لفظ آن به بايد«: كند مى دعوت- شده نازل آنچنانكه- خدا كالم پيروى به
 ابداع منطق و تصور و كند تأويل عقل آنچه به نه آورد، ايمان شده نازل خدا جانب
 ١ ».نمايد
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ل مشغو خود به را اشاعره و معتزله افكار مدتها كه است قضايايى از صفات، قضية
 تأويل به چون كه پندارند معتزله و اشاعره«: گويد داورى اين در عربى ابن. بود داشته
 كنار بر-گرفتند مى عيب مجسمه فرقة بر را آن همواره كه- تشبيه از جستند توسل
 اجسام، به تشبيه عوض در آنكه جز اند، افتاده تشبيه در نيز خود آنكه حال و اند، مانده
» .اند كرده تشبيه صفات آن با مباين حادث معانى به حد، و حقيقت در را، قديم صفات
 در شر و كرده، نازل خدا آنچه به است ايمان در خير كه بدان«: گويد ديگر جاى در سپس
 عربى ابن» .است كرده محروم ايمان از را خويشتن زند، تأويل به دست هركه و است تأويل
 تأويل عدم در ادب كه بدان«: گويد مى و دهد مى قرار سخت حمالت مورد گاهگاه را معتزله
 كيفيت، بيان بدون اند شده نازل كه صورت همان به آنهاست به ايمان وجوب صفات، آيات
 خدا مقصود كه است چيزى همان تأويل اين كرديم، تأويل را اى آيه اگر آيا دانيم نمى زيرا
 ما بر سبب بدين. است مردود و است نبوده خدا مقصود و مراد يا كنيم، اعتماد بدان تا بوده
 چرا و چون بى نيست بدان علم را ما و خداست جانب از كه چيزى هر در كه است الزم

 چگونه يا شود، مى شگفت در چگونه ما پروردگار كه بگويند ما به اگر مثال. شويم تسليم
 است، آمده حديث و قرآن در كه طور همان گيرد، مى خشم چگونه يا گردد، مى خوشحال

 و. داريم ايمان داشته او كه مقصودى و مراد هر به آمده، خدا جانب از آنچه به ما كه گوييم
 و. داريم ايمان داشته او كه مقصودى و مراد هر به آمده، خدا رسول جانب از آنچه به

 .دانند خدا رسول و خدا را آنها چگونگى
 جز و. تشبيه نه و تجسيم نه باشد تأويل نه صورت اين در. بود چنين اسالف روش

 ».نيست خدا همانند چيزى هيچ كه نيست اين
 را خود تعالى، حق كه را آنچه همة كه بدان«: گويد وضوح طور به ديگر جاى در

 و تعجب و فرح و استهزاء و مكر و عطا و بخشش و اماته و احياء و خلق از كرده، وصف بدان
 صفات درستى، به همه آن، غير و چشمها و چشم و دست و پا و بشاشت و رضا و غضب

 است تعالى خداى اين و. ايم نخوانده صفات بدين را او خود جانب از ما و. ماست پروردگار
 ادلّة به و ساخته موصوف صفات بدين ما، پيدايش از قبل پيامبرانش، زبان به را خود كه

 اين لكن و. بودند صادق نيز پيامبرانش و است صادق تعالى، خداى كه شده ثابت عقليه
 اليق و پذيرد مى او ذات كه است حدى در و تعالى، و سبحانه خداى، علم حد در صفات
 بحث آنها چگونگى در يا گوييم، سخن آنها رد در كه نيست آن اجازت را ما. اوست جالل
 كه گونه آن و-دهيم نسبت او به را صفات اين كرده، اراده او كه وجه بدان جز يا كنيم،
 به كه خدا بر پناه و دهيم نسبت او به هم را صفات آن دهيم، مى نسبت خود به را صفتى

 و جاهليم او ذات به دنيا اين در ما زيرا سازيم، موصوف صفتى به را او خود، علم مقتضاى
 ».بود چگونه حال كه دانيم نمى دنيا آن در
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 ايمان از شدن محروم تأويل كه تنزيه، نه و تشبيه نه است تأويل نه سان بدين«
 هردو و است منزه كردن محدود تنزيه و شود، منتهى مشبه بودن دو به تشبيه، و است
 ».نيستند احديت ذات اليق و باطل

 به او كه شد معلوم قدر و قضاء دربارة عربى، ابن عقيدة آورديم، قبال كه عبارتى از
 نحو به را موضوع اين زير عبارت. داند مى افعال همة فاعل را خدا و است قائل دو آن

 ما عقاب و ثواب مورد زيرا داد نسبت ما به را اعمال خداوند«: كند مى بيان روشنترى
 دست بر اعمال اين كه ديديم چون اما. اوست از حقيقت در اعمال آن آنكه حال و هستيم،

 ما ادعاى حساب بر نيز خداوند زنند، مى سر ما از كه كرديم ادعا ما و گيرند، مى انجام ما
 آن كه ديديم زد، يكسو ما بصيرت روى از پرده چون سپس. . . داد نسبت ما به را آنها

 :گويد ديگر جاى در.  »دهندگانيم انجام ما و ماست در فاعل او و اوست، از همه اعمال
 جسم حجاب پشت از خود، كه سبب بدان مگر نداد نسبت بنده به را فعل خداوند«

 دريافتند معنى اين برخى. نيست تعالى خداى فعل جز فعل و است آن حقيقى فاعل بنده،
 ».درنيافتند برخى و

 وجود وحدت و فنا
 آن سوى به مشتاقانه متصوفان كه است هدفى و غايت واحد، ذات در شدن فنا

 :گفت مى عربى ابن كه ديديم. است مفرط عشق نتيجة آن و. روند مى
 است شوقى و هوى و مفرط است عشقى بيابى، دوستى در كه چيزى ترين لطيف«
 سپس فنا، و بيخودى و بيخبرى و بيخوراكى و بيخوابى و است الغرى و اشتياق و دردانگيز

 فيها ما و دنيا و نبيند معشوق جز عاشق فنا، حالت در» .ناپذير وصف لذتى و فيض و تجلى
 در و شوند، يكى خود معشوق با عاشقان حال اين در كه گويند برخى اگر. نيايد نظرش در
 بلكه نكند، اقرار نظريه بدين عربى ابن درآيند، واحد روح يك صورت به و گردند، حل آن

 يعنى«. ندهند ديگر نتيجة معرفت، فيض جز مشاهده، و خدا به تقرب كه كند تأكيد
 افاضه او بر خود معرفت انوار خداوند دارد، دوست را او و جويد تقرب خدا به كه هركس
 مورد در اما» .ببيند معرفت اين نور به را چيز هر و گردد مكشوف او بر حقايق تا كند،
 به قول زيرا اتحاد، نه و است حلول نه«: كند مى رد قاطعيت به را هردو اتحاد، و حلول
 تو براى عينيتى افكند، جدايى او و تو ميان هركه چون است، ناپذيرى عالج بيمارى حلول،

 شنود؟ مى بدان كه شوم او گوش من«: گويد مى كه نگرى نمى. شده قائل او براى عينيتى و
 به ملحدان جز پس .كند داللت تو به را تو تا كند اثبات تو، به ضمير ارجاع با را، تو وجود
 ».باشند فضوالن و جاهالن حلول به قائلين همچنانكه نباشند، قائل اتحاد

 جمله از كند، مى تخطئه را اتحاد و حلول نظرية ديگر، جاى چند در عربى ابن
 ليلى و ليلى كيم من«: بگويى عاشق آن چون مبادا. اوست او، و هستى تو تو،«: گويد مى

 وقتى عاشق آن كه بدان«. كند تبرئه را شعر اين گويندة تا كوشد مى سپس و» .من كيست
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 و علم زبان به نه بود عشق زبان به سخن اين »من كيست ليلى و ليلى كيم من«: گفت
 ».كنند انكار سخن اين آيند، صحو حالت به سكر حالت از چون كه روست ازين. تحقيق

 كه- اتحاد و حلول نفى بر داليل بزرگترين از«: گويد مى »فتوحات« از  292  باب در
 و نيست هيچ خورشيد نور از ماه در كه بدانى عقال كه است اين- اند پنداشته اى پاره

 .بدوست روشن و اوست نور محل ماه بلكه است، درنيامده ماه در خود ذات به خورشيد
 ».است نكرده حلول او در و نيست، هيچ او خالق از بنده، در همچنين
 در الدين محيى. نيست خالق عين هم عالم نيست، خالق عين بنده همچنانكه

 درجات هرچند-نيست آن ياراى ابدا را كسى«: كند مى تصريح معنى اين به »االنوار لواقح«
 از را خدا كه آنها» .اوست با متحد يا است، حق عين عالم: بگويد كه- باشد باال او مشاهدة

 عالم به را او كه آنها و جاهلند؛ تعالى، بارى ذات به كه است سبب بدان اند، كرده جدا عالم
 .درآيد تعريف به نه و شود ادراك نه ذات. اوست ذات به جهل خاطر به نيز درآميختند
 .حيران عقلها و اند، سرگشته او شناخت در دلها آنكه خالصه«: گويد عربى ابن

 و توانند؛ نمى و كنند جدايش عالم از كلى به تنزيه شدت از خواهند مى عارفان
 گاه متحيرند، همواره پس. نشود ميسرشان و سازند عالمش عين قرب شدت از خواهند مى
 طريق بدين و. اوست آنچه اوست گويند مى گاه او؟ چيست پرسند مى گاه او، گويند مى

 ».شود هويدا تعالى بارى عظمت
 با را اتحاد و وجود وحدت و حلول كه شد معلوم كرديم، نقل او از كه عباراتى از

 كه است اين بر دالّ كه هست نيز ديگرى عبارات او آثار در اما است، بسيار فاصلة او عقايد
 عالم به من«: گويد »الكون شجرة« در. است معتقد آن در خدا حلول و كون وحدت به

) باش-( »كن« دانة از آن اصل كه ديدم درختى را كون عالم نگريستم، آن تكوين و كون،
 آن از كه چيزى نخستين و. . . شد تلقيح »َخلَْقٰناُكمْ  نَْحنُ « دانة لقاح به كونيت، »كان«. بود

 و چپ، سوى به اى شاخه و رفت، راست سوى به اى شاخه: بود شاخه سه روييد درخت
 و يافت ثبوت چون. آمدند پديد »المقربون السابقون« آن از و. باال به رو مستقيم اى شاخه

. آمد پديد صورت عالم آن، فرودين شاخة از و معنى عالم آن، بااليى شاخة از كشيد، باال
 ملكوت عالم بود آن معانى و مغز و باطن از آنچه و شد ملك عالم درخت آن پوستهاى

 شد جبروت عالم بود، نموش و حيات سبب و جارى آن عروق و شريانها در كه آبى. گرديد
 چپ، پايين، باال، يعنى داد تشكيل را جهات آن، حدود. است »كن« كلمة سرّ آن كه

 برگهاى منزلة به آثار، و احكام و مالئكه و اجرام و افالك عالم و. پيش و پشت راست،
 هركه و نگيرد قرار او بر جز اى ديده هيچ«: گويد ديگر رسالة در 1».درختند آن افكن سايه

                                                            
   5  ص الكون، شجرة -  ١



 

٣١١ 
 

 پس خردمندان اىن ها. آيد او فراسوى آيد فراسو هركه و رود بيرون او از رود بيرون
 »كجاست؟ حجاب و غيبيت

 :اتحاد و حلول به او عقيدة بر است دليلى او ابيات اين نيز
 معى هم و عنهم شوقا أسأل و/  اليهم أحنّ انّى عجب من و

 اضلعى بين هم و قلبى النوى يشكو و/  سوادها فى هم و عينى فتبكيهم
 و مستشرقين ديگر و پالسيوس آسين و نيكلسن آنها، امثال و عبارت بنابراين

 .دانند مى وجود وحدت نظرية صاحب را عربى ابن اسالم، در تصوف تاريخ مورخين
 به اسالم در وجود وحدت مذهب عربى، ابن از پيش«: گويد عفيفى العالى ابو دكتر

 و معانى مفسر و مكتب اين مؤسس و حقيقى گذار پايه او. نداشت وجود خود كامل صورت
 از هركس پس آن از كه داد، شكل چنان را وجود وحدت عربى ابن. است آن مقاصد

 1».بود كرده اخذ او از گفت، سخن مذهب اين در مسلمانان
 گوى تسبيح »ربانى قول و الهى ايقاع« به و زنده را كائنات همة عربى ابن بلى

 آگاه خود خالق به و است زنده نيز ابزار آن. بداند بيشتر نجار از نجار ابزار بسا چه«. داند مى
 دارد وجود طبيعت در هرچه به. شده خلق چه براى كه داند مى گوى؛ تسبيح او حمد به و

 ».است شده آفريده كارى چه براى كه شده الهام
: است زنده كائنات همة آنكه بر دالّ »فتوحات« از است ديگرى قسمت اين و

 گلها و مجلسها و موكبها و پوشيدنيها و آشاميدنيها و خورشها همة و آب و نان در كه بدان«
 اين از كه را آنچه تا دارند، فرمان به سر كه آنها، مادة از غير است لطيفى ارواح ها، ميوه و

 است فرمانپذير روح همين اشياء، حيات سرّ و نهانى جنبة. برآورند است شده منظور اشياء
 بندة خداوند داشتن دوست از است تجليى لطيف، ارواح اين در و. هستى غايت به نسبت
 و علم و سعادت ماية را آنچه خدا كه است وسيله همين به و بنده، منزلت علو و را، خود
 شده داده قرار امانت همچون اشياء آن در ارواح، اين. سازد مى او مسخر است، بنده بقاى
 آفريده وى براى كه انسانى روح به را آنها تا است، محبوس مادى صور آن در و. است
 و سنگها شده، برداشته پرده باطنشان چشم از كه را خدا مردان و كند تسليم اند، شده

 ».سازند مى آگاه را آنها خود مضار و منافع از و دهند مى ندا زمين نباتات
 نفى را اتحاد و وجود وحدت خود، دشمنان بيم از مواقع، از اى پاره در الدين محيى

 از را خود انديشة اصل آنكه براى گاه و كند مى اقرار آن به ديگر مواضع در باز آنگاه. كند مى
 كار به كه را اشاراتى اللّه اهل كه بدان«: گويد مى اشاره و رمز به سخن دارد، مستور نااهالن

  .دانند مى آشكارا را حق آنها اند؛ نكرده وضع خود براى برند مى
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 گرد نيستند آگاه حق اهل قال و حال از كه كسانى تا شده، وضع اصطالحات اين
 و شوند؛ منكر را حق اهل و باشند، نشنيده آنوقت تا كه بشنوند چيزى مبادا تا نگردند، آنها

 و اشارات آن آوردن موجب آنچه شايد و» .آيند گرفتار تعالى خداى عقوبت به سبب بدين
 عوام خشم از او وحشت شده،- آورديم پيشتر را آن از ابياتى كه- او ميمية قصيدة در رموز،
 تو كه بازگرد، خدا سوى به پس نبندد صورت راحت مردم اين با« گويد چنانكه. است بوده

 را تو كنى، معاشرت ايشان با دارى كه عقايد آن با و هستى آنچنانكه اگر است، سزاوارتر را
 ».است اولى بودن مستور پس بكشند؛

 آنجا از است، بوده ترديد در خود وجود وحدت قضية در عربى، ابن كه نيست بعيد
 و نيست، توانش و كند جدا عالم از را خدا تنزيه شدت از خواهد مى صوفى«: گويد خود كه
 دو خدا دربارة شايد و«.  »نگردد ميسرش و داند عالمش عين قرب، شدت از خواهد مى

 آغاز در و است، آمده قرآن در كه باشد خدايى همان نخستين نظرية باشد، داشته نظريه
 .است مبرى اتحاد و حلول از كه خدايى گفته، سخن آن از »مكيه فتوحات«

 لباس كه است چيزى هر آن و عالقه، نه و است صفات را او نه كه خدايى ديگر،
 . »است مخلوقات عين و پوشيده، وجود

 او اثر
 زمان در. صوفى معارف و علوم از است دريايى و تصوف بالمنازع پيشواى عربى، ابن

 شد عالمگير سرعت به بسيارش مصنفات داشت؛ فراوان تأثير اسالمى، عالم سرتاسر در خود
 كشمكشها و جدال آثار، ديگر چون او آثار. آوردند روى بدانها سوى هر از مردم و

 را آن مؤلف و اند، دانسته اسالمى فكرى اثر بزرگترين را »مكيه فتوحات« برخى. برانگيخت
 و اند، خوانده مشوش و غامض را آن برخى و. ساختند ملقب االكبر الشيخ لقب به

 .كردند متهم الحاد به را اش نويسنده
 سرتاسر در فكر اعالم از بلكه است، اسالمى فكر اعالم از يكى شك، بدون عربى، ابن

 .رسيد غرب جهان به و گذشت اسالمى عالم از او هاى انديشه تأثير است، جهان
 در كه اى پردامنه مباحث با اندلس، در اسالم نابغة عربى، ابن«: گويد نيكلسن

 را آزادى و جنبش راه بود، شده نصيبش روح عالم در كه بزرگى مشاهدات و داشت، الهيات
 اروپا، در فكرى جنبش در عربى، ابن تأثير«: گويد سپس» .گشود مسيحى الهوت بر

 كمدى« در وقتى مثال. داشت تأثير نيز اروپا ادبى جنبش در او بلكه نيست، اين به منحصر
 طور به-تنها نه دانته كه بينيم مى كنيم، مقايسه نوشته عربى ابن آنچه با را دانته »الهى
 هنرى سبك و اصطالحات و امثال و صور در بلكه بوده او شاگرد اسلوب و روش در -واضح
 1».است گرفته بسيار هاى بهره عربى ابن از نيز

                                                            
   218  ص سرور، طه عربى، بن الدين محيى -  ١



 

٣١٣ 
 

 و اسالم« عنوان تحت دارد، كتابى پالسيوس آسين ميكال اسپانيائى مستشرق
 كرده كار عربى، ابن قالب در درست ايطاليايى شاعر كه كرده اثبات آنجا در ، »الهىي كمد
 مشابهتهاى ميانشان نيز فنى سبك در بلكه اصطالحات، و صور در تنها نه چنانكه است،
 و »داند مى اروپا در دينى تصوف نهضت حقيقى استاد« را عربى ابن او. است فراوان

 آلمانى اكهارت يوهان زمين، مغرب از صوفى، فالسفة نخستين كه است بديهى«: گويد مى
 در بوده دانشگاهى كه-پاريس دانشگاه در و زيسته مى عربى ابن از بعد قرن در او. است

 ابن چون نيز، اكهارت و خوانده درس-اسپانيايى اسالمى فرهنگ بر مبتنى علوم و حكمت
 .نيست موجود چيز هيچ او جز حقيقت، در و است حق وجود خدا«: گويد مى عربى

 سعادت كه انسان روح در مخصوصا كرده، تجلى اشياء همة در الهى حقيقت و
 روح پيوند و» .تحميد و تسبيح و معرفت و رياضت طريق از خداست به اتصال در او كبراى

  . »است بيشتر اجسام، به اعضاء و كل، به اجزاء و صورت، به ماده پيوند از خدا، به
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  فصل اول
  
  

  از اسكندريه تا بغداد

 سريانى انديشة- 1 

 قرون به مسلمين طريق از يونانى، معارف از مهمى قسمت بينيم مى كه وقتى
 از آن، فروع ساير و يونان فلسفة چگونه كه بحث ناي اهميت است، رسيده مسيحى وسطاى

 به آنجا از و رسيد بغداد به تا شد منتقل ديگر نسل به نسلى از عملى، و نظرى علوم
 از بشرى، انديشة مورخان تحقيقات اما. شود مى بيشتر افكند پرتو عالم سرتاسر

 .كند روشن را تاريك مسير اين شايد و بايد چنانكه است نتوانسته ديگران، و خاورشناسان
 قرون مسيحيان و مسلمين سريانيان، اسكندرانيان،«: نوشت  1852  سال در رنان،

 » .زنجيرند يك هاى حلقه همه وسطى
 چه، كنيم آغاز اسكندريه از كه ترتيب بدان نه ولى هستيم، اتصال اين به معتقد ما

 در روميان اشغال و بود ردهك اشغال را سوريه شود وارد مصر به آنكه از پيش اسكندر سپاه
 سهم آن بيشتر انتشار در بلكه نشد، سوريه در يونانى فرهنگ رواج مانع تنها نه بعد سالهاى
 تا داشت آمادگى كه »رها« شهر به را يونانى كتب كه بودند كسانى روميان. داشت بسزايى

 .كردند وارد درآيد، شرق در مشّاء فلسفة مراكز نيرومندترين صورت به
 كه است دريافته »سريانيان نزد ارسطو شعر كتاب« به موسوم خود كتاب در چ،تك

 ميان الهوت مسائل مناقشات در عميقى تأثير چه ميالدى، سوم قرن از يونان فلسفة
 با كه است دست در مسيحى دوم و اول قرن از مداركى. است داشته سريانى مسيحيان

رواج  سريانيان ميان ايام، ازين قبل هلنى فرهنگ كه دارد مى معلوم ترديدناپذيرى روش
 .نوشته سرافيون پسرش به سموساتى ماراى كه است اى نامه آثار ازين يكى. است داشته

 و بوليكربوس شكوفايى از آن نويسندة. است رواقى فلسفة تأثير تحت صرفا نامه اين
 گفته، سخن فيثاغورس علم و سقراط حكمت و ارشميدس صناعت و اخيلس شجاعت



 

٣٢٢ 
 

 آورده، مطالبى ساموس در فيثاغورس سوختن و آتن در سقراط مرگ دربارة سپس
 :افزايد مى

 »هرا تمثال راه در فيثاغورس نه و است مرده افالطون وجود خاطر به سقراط نه«
 از است» بلدان نواميس كتاب« ديگر اثر. رسد مى ميالدى اول قرن نيمة به نامه اين تاريخ 

 اصال گويى كه است آمده يونانى لغات از آنقدر كتاب اين در) . م  222 -  154 ( ديصان - ابن
 تأكيد او كه است يافته ائوسيبوس، از اثرى در) Nav( نو. است شده نوشته زبان اين به

 زبان كه را يونانى زبان و بوده، اش مادرى زبان كه را سريانى زبان ديصان ابن كه كرده
 يارانش و نوشته، مى نخستين زبان به او ولى. است تهدانس مى نيك بوده، روزگار آن فرهنگ
 .اند كرده مى نقل دوم زبان به را او هاى نوشته

 اولين و. نيست باالتر ميالدى پنجم قرن از رسيده ما به كه هايى ترجمه ترين قديمى
 يوسف وسيلة به كه بوده »دنيس غراماطيق« كتاب شده، نقل سريانى به كه يونانى كتاب

 .است شده ترجمه) م  580  از قبل متوفى( اهوازى
 بالد به يونان فالسفة از اى عده مهاجرت و اسكندر فتوحات بركت به يونان فلسفة

 مدرسة شد، تشكيل بالد اين در اسكندر از بعد كه يونانى مدارس مشهورترين. رسيد شرق
 و حرّان و نصيبين و رها به انطاكيه از را يونانى فرهنگ سريانيان. است انطاكيه و اسكندريه

 .كردند نقل بغداد و جنديشاپور

 ها مدرسه-  2 

 اسكندريه-الف
 و يافتند آزادى بودند، درآمده مقدونيان يوغ زير كه يونانيانى اسكندر، مرگ از بعد

 كه كسانى جمله از. بريدند كرد مى وصل مقدونيه به را آنها كه را هايى رشته همة نتيجه در
 پناه اسكندريه به اينان. بودند آتن ارسطويى مدرسة استادان ،شدند سرنوشت اين دچار
 هنگام بدان تا مدرسه اين. كردند داير اى مدرسه مشّاء حكمت اشاعة براى آنجا در و بردند

 بالدى خالص در يونانى مدرسة تنها« اسكندريه مدرسة. بود داير شد اعراب مغلوب مصر كه
 بگوييم اگر نيست حقيقت از دور سبب بدين. شد قعوا اعراب حملة مورد بار اولين كه بود
 در اسالم، ظهور از قبل  1»است داشته بسزايى سهم اسالمى سرزمينهاى به علوم نقل در

 از پيش كه داشتند بزرگى هاى كتابخانه مدارس اين اغلب. بود متعددى مدارس اسكندريه
 كنيم، تصور كه است ممكننا بلكه دشوار«: گويد برچيا. رفتند ميان از مسلمين فتوحات

 وجود اسكندريه در عمومى و بزرگ واقعا اى كتابخانه ميالدى، چهارم قرن پايان از بعد

                                                            
  . 38 -  37  ص االسالمية، الحضارة فى اليونانى التراث -  ١
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 مشهور كتابخانة مسلمين سپاه گويند، مى كه مورخان روايت بنابراين،» .است داشته
 .تاريخى واقعيت از دور است اى افسانه زد، آتش را اسكندريه

 .كرد تأسيس بزرگى مدرسة رواقى بنتين گرفت، حيتمسي رنگ يونان فلسفة چون
 اسكندرانى اكليمنضوس از بعد كه)  254 -  185 ( اوريجانوس بود مدرسه آن از

 آمونيوس شاگرد اوريجانوس. افكند پى را مسيحيت فلسفة نخستين اساس)  215  - 160 (
 كتابهاى در التقاط اين نشان. آموخت فلسفه در را التقاطى روش او از و بود،) ساكاس( سقا
 فلسطين به شود، خارج اسكندريه از شد مجبور اوريجانوس چون. است مشهود بخوبى او

 .كرد داير داشت اسكندريه در كه نوع همان از اى مدرسه قيصريه در و برد پناه
 كه متفكرانى مشهورترين و آوردند روى بدان مشرقزمين سوى هر از دانشپژوهان

 .بودند مدرسه اين شاگردان از داشتند فعالى اثر سوريه مدارس رهبرى در

 نصيبين مدرسة و رها مدرسة-ب
 .آوردند روى بدان طالب از كثيرى عدة و شد، داير  270  سال در انطاكيه مدرسة
 ترويج در مدرسه اين. بود افالطون فلسفة و خطابه شد مى تدريس آنجا در آنچه

 اين در كه زبانى. داشت عميق اثرى سوريه ساكنان بين يونان فلسفة نشر و سريانى فكر
 زبان هنگام اين در سريانى زبان آنكه با. بود يونانى زبان شد مى تدريس بدان مدرسه
  320  سال حوالى در. نداشت راه مدرسه آن در ولى بود، شده غربى و شرقى كليساى
 و نويسندگان مةه مشهورترين افرام، مار مدرسه اين استادان از. شد داير نصيبين مدرسة
 را رها مشهور مدرسة ايرانيان  363  سال در. دانست نمى يونانى زبان او بود؛ سورى شعراى

 .كردند داير
. شد متولد آنجا در ديصان ابن. بود آسيا در سريانى- هلنى فرهنگ مركز اولين رها

 به موسوم خود كتاب تاسيان نيز. شد نوشته سريانى به آنجا در دوم، قرن در »قديم - عهد«
 .است نوشته آنجا در را) norassetaiD( »دياتسارون«

 اجباري شد آن در سريانى زبان مانند يونانى زبان تعليم رها، مدرسة تأسيس آغاز از
 افروديسى اسكندر شروح با ارسطو فلسفة تدريس لكن. گرديد برنامه جزء ارسطو، فلسفة و
 .داشت نوافالطونى فلسفة رنگ يعنى بود، همراه اسكندريه مدرسة و

 مشهورترين. آمدند مى شمار به فرهنگ مهم مراكز از بيشترشان و آباد غالبا ديرها
 .نرسيدند رها پايه به ميدان اين در آنها از يك هيچ ولى بود، قنسرين و العين رأس آنها

 تدريس به متخصصان فقط كه نبود جداگانه علمى امروز مانند فلسفه هنگام، آن در
 در آن موقعيت و اسالمى فكر« كتاب در اولرى قول به كه بود زنده اثرى بلكه. دپردازن آن

 به و كردند، مى دنبال زيستند مى آن در كه جهانى به خود نگرش در را آن مردم ،» تاريخ
 پنجم قرن در فلسفه. دادند مى را آن خاص شكل خود اجتماعى آراء و قوانين و الهيات

 و نفس، در افروديسى اسكندر آراء. كرد اشغال را اول مقام ،الهوتى مناظرات در ميالدى،
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 يعنى- روح و حيوانى نفس به عقيده كه طورى به بود، يافته رواج فيض، در فلوطين آراء
 .داشت كامل رواج- است آمده فعال عقل جانب از فيض وسيلة به كه عاقله نفس

  489  سال در آن نسطورى تمايالت سبب به را رها مدرسة زنون، امپراطور چون
 شد مهمى كانون بعدها كه را نصيبين مدرسه و شدند پناهنده ايران به آن مدرسان بست،

 پراكنده آسيا قارة در بودند كرده درك خود آنچنانكه را نصرانيت آنجا از و. كردند تأسيس
 بانز عنوان به را يونانى زبان- بود آنها مخالف كه- بيزانطى كليساى كه جهت بدان و كردند،
 فلسفى و الهوتى كتب و كردند انتخاب دينى زبان را سريانى زبان اينان بود، برگزيده دينى

 افالطونيان فلسفة و ارسطو فلسفة همين. كردند نقل سريانى به بود يونانى زبان به كه را
. شد شايع هند بالد بعضى و ايران در و يافت راه بيزانطى امپراطورى خارج به جديد

 كسانى اولين آنان زيرا. مسلمين فتح از بعد حتى بودند، انتقال اين مهم ملعا نسطوريان
 مسلمانان دسترس در و برگردانيدند، عربى به را يونانى آثار سريانى هاى ترجمه كه بودند
 .دادند قرار

 شدند؛ آن دچار نيز مسلمانان بعدها كه شدند مشكالتى همان دچار نسطوريان
 .بود فلسفى حقيقت با دينى عقيدة دادن وفق مشكالت، اين مهمترين
 كليساهاى ميان مناقشاتى آن سر بر كه اساسى، نقاط ذكر به است الزم اينجا در

 .بپردازيم شد، واقع دينى علماى و مسلمان فالسفة ميان بعدها و مسيحى مختلف
 مسيح كه نيست اين منكر گفت و داشت ابراز اى تازه قول)  336 - 256 ( آريوس

 انبثاق و فيض طريق به بلكه. نيست جسمانى فرزندى فرزندى، اين ولى باشد، اخد پسر
 ديگرى چيز از آنچه زيرا. آيد نمى وارد اى لطمه هم مسيح الوهيت به فرض اين با و است؛
 -خود مخالفان مانند-آريوس پيروان. نيست مغاير آن با طبيعت در شود، مى داده برون

 صدور به را اب از ابن صدور آريوس ولى است، گرفته صورت ازل از انبثاق كه بودند معتقد
 .كرد مى تشبيه علت از معلول

 .او با برابر نه اوست، به شبيه و آمده پديد پدر از پسر وصف بدين
 اين و نباشد مراتب قدم در گفتند، و برخاستند مخالفت به رأى اين با مخالفان،

 و نبوده، پدر هنوز كه بوده زمانى زيرا ،شود بارى ذات در تغير فرض موجب آريوس عقيدة
 اولى علت كه ايم آموخته فلسفه در و. است شده پدر كه آمده ديگر زمان آن از پس

 بوده پسر ازل از نيز پسر بايد بنابراين و بوده پدر ازل از پدر پس. شود نمى تغير دستخوش
 .باشد

 .است مساوى او با قدم در و شده داده بيرون پدر از ازل از كلمه يعنى
 بر و جست راه دينى مناقشات در چگونه فلسفه كه كنيم مى مالحظه طريق بدين

 نيقيه مجمع از بعد خصوص به بود، نفس دربارة مناقشات اين از قسمتى. يافت سيطره آن
 الهوت زيرا. شد مطرح متجسد مسيح مسئلة آن، در و بود، شده تأسيس  325  سال در كه
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 نفس و است آفريننده روح همان كه است ازلى كلمة همان مسيح«: گفت مى مسيحى
 ».است ارتباطى چه نفس و كلمه ميان بنابراين،. است آمده پديد كلمه ازين او عاقلة

 باهم جسد يك در حتما عاقله نفس و كلمه: گفتند اسكندريه كليساى اتباع
 .متحدند

 .ندكرد مى نفى را اتحاد اين امكان انطاكيه كليساى اتباع اما
 :گفت مى داد، تعليم)  440 - 380 ( نسطوريوس بعدها كه طور همان ديودوروس

 و روح و است او جسد مادر يعنى. خدا مادر نه است، انسان مسيح مادر عذرا، مريم«
 جسد در كلمه، آنكه از پس ولى است، نبوده انسانى جز تولد هنگام مسيح و او؛ نفس

 تأكيد و نپذيرفت را رأى اين)  431 ( افسس مجمع.  »يافت الوهيت كرد، حلول او انسانى
 اتباع. انسانى طبيعت و الهى طبيعت: طبيعت گونه دو داراى بود شخصى مسيح كه كرد

 كليساى خود و كردند انشعاب كاتوليك كليساى از و نپذيرفتند، را رأى اين نسطوريوس
 در بيشتر كليسا اين اتباع زيرا شد، موسوم شرقى كليساى به كه كردند تأسيس ديگرى
 .بودند پراكنده ايران و بيزانطى امپراطورى شرق

 كه پنداشتند و پيمودند افراط راه خود اعتقاد در افسس مجمع اتباع از اى پاره
 مسيح در رو ازين. است كوبيده درهم را انسانى طبيعت اساس عاقله نفس و كلمه بين اتحاد
  448  سال در خلقيدونيه مجمع. است لهىا طبيعت آن و مانده واحده طبيعت يك تنها
 دستة اين. راند دولتى كليساى آغوش از را واحد طبيعت اتباع و نپذيرفت، را عقيده اين

 خويش گرد به را آنها كه سروجى يعقوب به منسوب: شدند معروف يعقوبيان به جديد
 از ايشان ولى ،شدند واقع حكومت غضب مورد نسطوريان، مانند نيز يعقوبيان. بود درآورده

. نشدند پناهنده ايران به نسطوريان مانند و نرفتند بيرون شرقى روم دولت سرزمينهاى
  .شد معروف غربى سريانى كليساى به ايشان كليساى رو ازين

 و بيزنطى، يونانى كليساى از يعقوبى، و نسطورى سريانى كليساى دو شدن جدا
 عوامل از يكى سريانى، زبان به احكام و كتب نوشتن و دينى اعمال اجراى به آنها توجه
 كه- فكرى جنبش آن به و كرد، كمك سريانى زبان به يونان فلسفة نقل به كه بود مهمى

 .نمود مساعدت- بود آمده پديد ناحيه اين در اسالم ظهور و انفصال اين ميان سالهاى در
 و طب چون فمعار ساير به ايشان بلكه نبود، يونان فلسفة به تنها سريانيان توجه

 .داشتند توجه نيز فلكيات و كيميا و رياضيات
 تحقيقات مهم مراكز از يكى اسكندريه كه بود نشده آغاز اسالمى فتوحات هنوز

 رواج ايران و سوريه سريانيان ميان نيز فلسفى و منطقى تحقيقات حال عين در. بود علمى
 .داشت

 نشان تصوف و جديد نيانافالطو حكمت به بيشترى رغبت يعقوبيان از نسطوريان
 .دادند مى
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 برخى. بودند پراكنده العرب جزيرة در و مشرقزمين همة در مسيحى راهبان
 خود كيش به را يهوديان و پرستان بت كه واعظانى برخى و بودند صوفى سياحتگرانى

 .داشتند پزشكى پيشة نيز برخى و خواندند، فرامى

 شاپور جندى مدرسة- ج
 از شاپور، جندى در)  578 - 531 ( انوشيروان مسلمانان، فتوحات از پيش اندكى

 در را هندى و يونانى و سريانى كتب از بسيارى و كرد تأسيس اى مدرسه خوزستان، اعمال
 مدرسه در علوم ديگر ميان از. شوند ترجمه پهلوى زبان به تا داد فرمان و آورد گرد آن

 نسطورى مسيحيان از آن مدرسان ربيشت و شد، مى داده اهميت طب علم به شاپور جندى
 و شد نقل عربى زبان به بود آمده عمل به آنجا در كه تأليفات مهمترين بعدها. بودند

 شاپور جندى مدرسة استادان و تجارب از عباسيان خالفت آغاز در بغداد طب مدرسة
 .برد بسيار استفادة

 را نوافالطونى ماىحك از تن هفت. بود آزادفكر و الصدر واسع پادشاهى انوشيروان
. آورد پديد مناسبى وضع معلوماتشان نشر براى و پذيرفت، بودند شده اخراج آتن از كه

. بود گشوده يونان فرهنگ روى به را خود درهاى مسلمين تسلط از قبل ايران طريق بدين
 شناآ آن با حدودى تا اسكندر فتوحات با ازين قبل. نبودند بيگانه يونانى فرهنگ با ايرانيان

 بازگشتند، ديار آن فتح و سوريه نبرد از ايران سپاهيان وقتى گذشته ازين و بودند شده
  .داشتند همراه خود با را يونانى عادات و روحيه از مقدارى
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 حرّان مدرسة-د
 نداريم، اطالعى آن تأسيس تاريخ از كه بود يافته تأسيس ديگرى مدرسة حرّان در

 آنكه از پس. رها به نزديك جزيره، شهرهاى از كهن است شهرى حرّان كه دانيم مى ولى
 ارباب براى همچنانكه شد، يونان وثنيان پناهگاه حرّان گراييد، عيسويت به هلنى دنياى
 تسلط از پس. آمد مى شمار به خوبى پناهگاه نوافالطونى فلسفة و صابئين و بابلى ديانات

 بيشتر خارج جهان با آميزشش رو ازين. بود اقتصاد و علم مهم مراكز از حرّان مسلمانان،
 - نو مذهب با و نجومى و رياضى تحقيقات با سامى قديم وثنيت آنجا در چنانكه. شد

 قرن در كه است اسمى اين و-صابئين يا حرّانيان. آميخت درهم نوافالطونى و فيثاغورى
 - آغا و مثّلث هرمس به را خود صوفيانة حكمت- شد اطالق آنها بر هجرى چهارم و سوم

 علمى و فكرى جنبش در حرّان 1».داشتند مى منسوب ايشان غير و اورانيوس و تاذيمون
 يد عربى به يونانى آثار ترجمة در ديار آن علماى از اى پاره. داشت بسزائى سهم عرب

 .داشتند طواليى

 اسكندريه مدرسة انتقال از رواياتى- 3 

 يافته شهرت شهرها ديگر و حرّان و انطاكيه و اسكندريه در كه مختلفى مدارس از
 عربى« و عرب نويسندگان از مايرهوف كه را رواياتى از اى پاره اينجا در گفتيم؛ سخن بود

 از روايت نخستين. كنيم مى ذكر آورد، مى اسكندريه مدرسة انتقال پيرامون در »نويس
 يك تنها كه تا كرد درنگ مدتى آنجا در. آمد انطاكيه به اسكندريه از تعليم«: است فارابى
 :آمدند بيرون اسكندريه از كتابهايى با و آموختند علم تن دو استاد، ازين ماند، استاد

 دو نيز بود، مرو مردم از آنكه. مرو مردم از ديگرى و بود حرّان مردم از دو ازين يكى
 كتاب در مسعودى.  »حيالن بن يوحنا ديگرى و مروزى ابراهيم يكى: داد تعليم را تن
 »السوالف الدهور فى جرى ما و المعارف فنون »كتاب در«: گويد »االشراف و التنبيه«

 مجلس چگونه كه گفتيم و. . . گفتيم سخن ابوابش و فصول و آن بزرگان و فلسفه دربارة
  99 ( العزيز عبد بن عمر ايام در سبب چه به و. شد منتقل مصر اسكندرية به آتن از درس

  232 ( متوكل ايام در آنجا از و انطاكيه، به اسكندريه از) م  720 / ه  101 - م  718 /  ه
  289 - م  892 / ه  279 ( معتضد ايام در تا شد، منتقل حرّان به) م  816 / ه  247  - م  847 / ه
 و- يافت وفات مقتدر ايام در السالم مدينة در كه- حيالن بن يوحنا و قويرى به) م  902 / ه

 از هردو كه-يونس بن متّى بشر ابو و كرنيب بن محمد ابو به سپس و مروزى ابراهيم
 بر متّى ابن كه شرحى به مردم ما زمان در. شد منتهى- بودند ابراهيم مروزى شاگردان
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. رسيد فارابى محمد بن محمد نصر ابو به سپس. دارند اعتماد است نوشته ارسطو كتب
 . »يافت وفات  339  سال رجب در دمشق در بىفارا. بود حيالن بن يوحنا شاگرد فارابى

 به اسكندريه از »درس مجلس« كه آيد برمى ديگر روايتهاى و روايت دو ازين
 به مردمش كه سرزمينى در يونانيان، براى حرّان. شد منتقل حرّان به انطاكيه از و انطاكيه
 به را پرست بت يانحرّان مسيحى، سريانيان. بود استوارى سنگرگاه گفتند، مى سخن سريانى
. خواندند مى) يونانيان شهر يعنى( هلينوپوليس را شهرشان و نگريستند مى كينه چشم

 دو. شدند منتقل بغداد به حرّان از متوكل، عموى معتضد، خالفت عهد در حكمت استادان
 بغداد به كه بودند حرّان مدرسة استادان از لوقا، بن قسطا و قرّه بن ثابت: مشهور مترجم

 .فتندر
 ديگران و ارسطو كتب بر و كردند تدريس بغداد در كه استادانى مشهورترين از

 ابو ديگر و بودند، فارابى استاد حيالن بن يوحنا و متّى، بشر ابو استاد قويرى نوشتند، شرح
 :- نديم ابن گفتة به-كه بود همان متى، بشر ابو. بود متى بشر ابو استاد مروزى يحيى

 سليمان ابو و عدى بن يحيى استاد او و »داشت را خود عصر منطقدانان رياست«
 نيرومند بس بغداد در علمى جنبش پس. بود ديگر گروهى و فارابى و سجستانى منطقى

 آنچنانكه- يافتند امكان فارابى و كندى كه بود رسيده اى درجه به نضج و عمق در و بود
 .پردازند تعليم و تعلّم به- بود آنان نبوغ شايستة

 سريانى هاى ترجمه- 4 

 بعيد و. بود شناخته سريانيان براى ميالدى، اول قرن در يونان، فلسفة كه ديديم
 دست در كه مداركى ولى اند، بوده آشنا يونان فلسفة با سريانيان نيز آن از پيش كه نيست
 ترجمة به نيازى آغاز در سريانيان. دهند نمى را فرض اين كامل تأييد اجازة ما به داريم
 فضل اهل و بود رايج آنها مدارس در يونانى زبان زيرا نداشتند، خود زبان به يونانى از فلسفه

 يونانيان تأثير از شد، مى بيشتر سريانى سرزمينهاى در ايرانيان نفوذ هرچه. بودند آگاه آن از
 بيشتر خود زبان به را يونانى كتابهاى نقل ضرورت سريانى مدارس استادان و كاست، مى
 .شد نمى تدريس سريانى زبان همان به جز ديار، آن مدارس در زيرا كردند، مى ساساح

 از بسيارى گروه ولى برنخاست، كلمه واقعى معنى به فيلسوفى سريانيان ميان از
 ميان در عقلى علوم تاريخ نگارش به كه كسانى. گماشتند همت فلسفه آموختن به آنان

 ترجمة با را فلسفه سريانيان كه متفقند-ايشان غير و خاورشناسان از- اند پرداخته سريانيان
 .دادند خاتمه بدان تعليق و شرح نوشتن با و كردند، آغاز يونان فلسفى متون

  :است مرحله سه به منحصر سريانيان هاى ترجمه تاريخ
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 نخست مرحلة
 مدرسة  489  سال در زنون چون و. شد شروع رها در ميالدى پنجم قرن نيمة در

 و)  457  سال به متوفى( هبا به موسوم شخص دو رها در. يافت انتقال ايران به بست را رها
 و ارسطو از »اولى تحليالت« كتاب از اول مقالة هفت و »عبارت« كتاب مترجم فروبا،

 پولس، به معروف نصيبى پولس نصيبين، در. داشتند شهرت دو آن بر شرحى نويسندة
 شالودة« را كتاب اين رنان،. بود مشهور بود كرده أليفت ارسطو منطق در كتابى كه فارسى،
 فلسفة مرحله اين در.  »ايران در پنجم قرن در يونانى، فكرى جنبش براى داند مى محكمى

 تا پرداختند، مى آن تدريس به جهت ازين تنها اينان و. داشت رواج نسطوريان بين يونان
 ارسطو منطق به چيز هر از بيش رو زينا. نهند استوارى بنيان خود الهوتى مباحثات براى
 تأثير از و بودند آتن مدرسة تأثير تحت مستقيما مرحله اين در سريانيان .داشتند توجه
 .بودند بركنار اسكندريه شارحان ديگر و آمونيوس و افروديسى اسكندر شروح

 دوم مرحله
 اين تخصوصيا از. داشت ادامه اسالم تسلط از بعد كمى تا ششم قرن اوايل از
 سرجيوس عصر اين در فلسفه نويسندگان مشهورترين. است فلسفى تأليفات كثرت مرحله،
 سريانى نويسندگان معروفترين سرجيوس .است) ميالدى  536  سال به متوفى( عينى رأس
 مردى. جزيره شمال در- بود عين رأس پزشكان رئيس او. گماشت همت فلسفه به كه است
 و طب و يونانى زبان. نسطورى كاهنان از نيز و لغوى و ديبا مورخ، عالم، فيلسوف، بود

 كه مانده باقى تأليف و ترجمه زيادى تعداد او از. آموخت اسكندريه در را فلسفه
 :از عبارتند آنها مشهورترين
 در »ارسطو مقوالت« كتاب بر مفصل شرحى-  2 .فرفوريوس »ايساغوجى« ترجمة-  1 

 اى رساله-  5 . »فرد« و »نوع« و »جنس« در اى رساله-  4 . »كل« در اى رساله-  3 .مقاله هفت
 در اى مقاله ترجمة-  7 .نفس دربارة اروستراتوس و سقراط مكالمة-  6 . »سلب و ايجاب« در

 در اى مقاله ترجمة-  9 .فلوطرخوس از غضب در اى مقاله ترجمة- 8 .ارسطو به منسوب نفس،
. ديگر هاى ترجمه و ثامسطيوس از غضب رد اى مقاله ترجمة- 10 .لوقيانوس از چينى سخن

 آن جز و تاريخ و طب در ديگرى تأليفات .كرديم اشاره او فلسفى و منطقى آثار اهم به ما
 تن دو اين غير و دوال روبنسن و بومشتارك و كرده ذكر اصيبعه ابى ابن كه دارد،
 .اند كرده آورى جمع

 سوم مرحلة
 بدون است، سريانيان خود به متعلق اول دورة: است دوره دو شامل خود مرحله اين

 كه اسالم، تأثير تحت است اى دوره است، اول دورة از مهمتر كه دوم دورة. اسالم تأثير
 .بود نخواهد ميسر دين اين پرتو در جز آن، دربارة تحقيق
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رو  ازين. كرد تارومار را يعقوبى مسيحيان ششم، قرن نيمة در يوستينيوس، امپراطور
 و كردند نقل فرات چپ ساحل به او راهبان و) م  538  سال به متوفى( ونيايىافت يوحناى

 يونانى- سريانى تعليمات مراكز از يكى بعدها كه كردند تأسيس ديرى قنسرين در آنجا در
) م  667  سال به متوفى( مارساويروس يكى يافتند، شهرت دير اين در كه كسانى از. گرديد

 .آموختند فلسفه او از و گرفتند را او دور سفهفل پژوهندگان اى عده كه بود
 تعلم و تعليم در را خود عمر همة و يافت، قنسرين اسقفى سمت مارساويروس،

 را كتب آن نيز اسالم فالسفة كه نوشت چند كتبى و گذرانيد، الهوت و علوم و فلسفه
 .شناختند مى

 در آثاناسيوس. تياف شهرت) م  696  سال به متوفى( آثاناسيوس او، شاگردان از
 عربى به كه نوشت شرحهايى ارسطو منطق بر او. رسيد بطريقى مقام به يعقوبى آيين

 شاگردان مشهورترين اما. گرفت قرار بغداد مدرسة استفادة مورد و شد ترجمه
 مرد اين. بود)  708 - 633 ( رهاوى يعقوب نشست، درس به قنسرين در كه مارساويروس،

 و الهوت چون گوناگون، فنون در رهاوى يعقوب. آموخت يونانى انزب و رفت اسكندريه به
 كه گذاشت برجاى تأليفاتى اينها همة در و يافت استادى لغت، و جغرافيا و تاريخ و فلسفه
 . نوشت فلسفى الفاظ در اى فرهنگنامه همچنين. بشمارند مهم مرجعى خود

 ترجمه به آثاناسيوس، شاگرد و عرب اسقف ،)  724  سال به متوفى( جورجيوس اما
 رشد ابن آثار يادآور كه نهاد جاى بر آثارى و پرداخت، منطق در ارسطو كتب شرح و

 .هستند
 ارسطو منطق به يكدل و داشتند توجه الهوت مسائل به چيز هر از بيش سريانيان

 مناقشات در را آن توانستند مى كه بود سالحى منزلة به ارسطو منطق« زيرا پرداختند،
 كتاب نصوص فهم در را آنها كه لغوى مباحث براى بود اى پايه و برند، كار به خود تىالهو

 » .نمود مى مدد مقدس
 را الهوتى مناقشات و اختالفات سريانيان بپرداختند، سوريه فتح از مسلمين چون

 گونه بدين. دهند تشكيل استوارى صف جديد دين برابر در بتوانند تا افكندند، پشت پس
 زبان. كرد معطوف ديگر جاى به را آنها فكرى توجه جديد، سياسى و ماعىاجت وضع

 پس ازين سريانى زبان. يافت سيادت عربى زبان و درآمد محلى اى لهجه صورت به سريانى
 به همچنان اى عده. پرداختند مى آن تعليم به ديرها در تنها و شد، مسيحى دينى زبان

 فلسفى جنبة كه آنهايى حتى-تأليفات اين ولى داشتند، اشتغال سريانى به كتبى تأليف
 در سريانيان هاى ترجمه است، اهميت اول درجة در آنچه. نيستند ما توجه مورد- دارند
 عرب زبان و اسالم عالم به را يونان فرهنگى ميراث وسيله بدان كه است، عباسى عصر

 .آوردند
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ناگهانى  امرى عربى، به سريانى از ترجمه نهضت كه شود مى روشن گفتيم آنچه از
 براى را اوضاع و كرده، طى را منظمى راه ازين پيش قرن چند از بلكه است، نبوده

 .بود ساخته مناسب اسالمى عصر هاى ترجمه
 در اسالم، از قبل سريانيان. كشد مى دراز زمانى به سريانيان با اعراب آشنايى

 از كثيرى گروه جزيره، شبه اين شمالى قسمت در و. اند بوده شناخته طب به العرب، - جزيرة
 استوارتر عاليق اين عرب، فتح از بعد . اند زيسته مى شاپور جندى از التحصيل فارغ سريانيان

 .شدند شگفت در غنى فرهنگ آن از درآمدند، سوريا به چون اعراب. گرديد
 گرفت، كندى جنگها به ايشان اشتغال علت به امويان عصر در علمى حركت هرچند

 .آوردند جاى به بليغ سعى فلسفه و علم ترويج در و كردند جبران باسيانع ولى
 كار روى ايرانيان عباس بنى خالفت در. خوريم برمى سريانيان تأثير به نيز اينجا در

 .يافت تسلط عربى روحية بر ايرانى روحية و آمدند،
 در و رفتند ايران به رها، مدرسة شدن بسته از پس نسطورى، راهبان كه ديديم

 شدن پراكنده«. بود نصيبين و رها مدرسة آنها مشهورترين كه كردند تأسيس مدارسى آنجا
 از يكى سوريه، و ايران در بودند، بسته دل ارسطو حكمت تحصيل به كه نسطوريانى
 سرزمينهاى از عربى و اسالمى فلسفة هاى چشمه زيرا است، فلسفه تاريخ حوادث مهمترين

 » .گرفت جوشيدن ايشان
 بنا م  765 / ه  148  سال در را بغداد شهر دوانيقى منصور جعفر ابو كه پس آن از

 از را بختيشوع بن جرجيس ساخت، برپا آن در طب علم تعليم براى اى مدرسه و نهاد،
 را سريانى نويسندگان همچنين. كرد منصوب مدرسه رياست به و فراخواند، شاپور - جندى

  .ساخت مأمور عربى به يونانى آثار ترجمة به
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   دوم فصل
  
 

 ترجمه نهضت

 مسلمين فتوحات از بعد- 1 

 سال چهار هنوز و كردند تسخير را عراق و سوريه م  638  سال در مسلمانان
 دمشق در اموى دولت  661  سال در. درآوردند تصرف به نيز را ايران كه بود نگذشته
 و علمى فعاليتهاى و بودند آزاد خود افكار و دين در همچنان مسيحيان ولى شد، تشكيل
 نسطوريان مدارس پاية به يعقوبيان مدارس اگرچه. كردند مى دنبال را خود فلسفى

 تعليمات مهم مراكز از يكى فرات، چپ ساحل در قنسرين، دير در هم باز ولى رسيد، نمى
 را عرب اسقف يوسجورج و رهاوى يعقوب بايد آن التحصيالن فارغ از. آمد وجود به يونانى

 .برد نام
 و داشتند، مى مبذول خاص توجه علمى مباحث به استقرار از پس عباسيان آنكه با

 مستقال همچنان سريانيان ولى بردند، مى كار به بليغ اهتمام ايرانى و يونانى علوم نقل در
 و اسحق بن حنين و طبيب ماسوية بن يوحنا مانند كسانى و كردند مى دنبال را خود كار
 سريانى زبان به را خود تأليفات) م  1286  سال به متوفى( الفرج ابو به معروف العبرى - ابن
 .نوشتند مى

 بر باشد داشته فعال اثرى بشرى انديشة تكامل تاريخ در كه مهمى كتب سريانيان،
 همه از پيش. بودند اسالم جهان به يونانى علوم و فلسفه نقل واسطة ولى نگذاشتند، جاى
 عقيدة به. فراگرفتند آنها از را علم دو اين مسلمين و دادند، نشان استادى منطق و بط در

 :شد اسالمى جهان وارد طريق پنج از يونانى علوم اولرى،
 -به آنها از طب علم و بودند مسلمين معلمان نخستين اينان. نسطوريان-  1 
  .رسيد مسلمين
 .آوردند اسالم عالم به را تصوف و نوافالطونى فلسفة اينان. يعقوبيان-  2 
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 استادان مشهورترين ولى بود، زردشتى و ايرانى مدرسه اين. جنديشاپور مدرسة-  3 
 .بودند نسطوريان از آن

 باهم يونانى و بابلى معارف و علوم آن در و بود وثنى حران مدرسة. حرّان مدرسة-  4 
 .درآميخت
 . بودند اگرفتهفر نسطوريان از را طب علم خود، اينان. يهوديان-  5 

 بيست ميالدى، دهم قرن اطباى ميان در«: گويد »عربى طب تاريخ« كتاب در لكلر
 بعد، قرن در. بود حرّانى وثنى طبيب چهار و يهودى طبيب سه و مسيحى طبيب نه و

 مسلمانان دست به طب پس آن از و رسيد، هفت به يهوديان و سه به مسيحيان تعداد
  » .افتاد

 ترجمه عصر-  2 

 تأليفات از زيادى قسمت كه بود نگذشته اموى دولت سقوط از سال هشتاد هنوز
 افالطون مكالمات برخى و جالينوس كتب از بسيارى و اسكندريه مدرسة شارحان و ارسطو

 ملل كتب از مقدارى بلكه نبود، يونانى كتب به منحصر ها ترجمه اين. شد ترجمه عربى به
 ابراهيم دكتر. گرفت مى دربر نيز-آمد مى شمار به معرفت منابع از عصر آن در كه- را ديگر

 ديگر ملل كه ادبى و فلسفى و علمى آثار ترجمة به قرن سه مدت مسلمانان«: گويد مدكور
 شش از را انسانى عظيم ميراث اين مسلمانان پرداختند؛ بودند گذاشته ميراث به آنها براى
 » .يونانى مخصوصا و باالخره و ينىالت هندى، پهلوى، سريانى، عربى،: گرفتند زبان

 هشتم قرن اواخر در ولى شد، آغاز مسيحى هفتم قرن اواخر از عربى زبان به ترجمه
 اوليه هاى ترجمه كه است بديهى. رسيد خود اعتالى حد به نهم قرن اواخر در و يافت رونق

-اموى عهد در مصر حاكم- يزيد بن خالد از نديم ابن. بود علمى موضوعاتى شامل مستقيما
 اى پاره نقل به را اسكندرانى علماى از برخى او. ورزيد مى عشق علوم به كه گويد مى سخن

 نوع در ترجمه نخستين ها ترجمه اين. كرد وادار كيميا و طب در يونانى و قبطى كتب از
 در را كتابى تا فرمود اموى، خليفة العزيز، عبد بن عمر همچنين. بود عربى زبان به خود
 .كردند ترجمه عربى هب طب

. آغاز شد عباسى، خليفة دوانيقى منصور جعفر ابو عهد از ترجمه، حقيقى نهضت اما
 كار عباسى ديگر خلفاى. كرد اسكندريه و آتن جانشين را آن و ساخت را بغداد شهر او

 كرد تأسيس اى مدرسه ترجمه براى م  832 / ه  217  سال در مأمون. كردند دنبال را منصور
 طبيب و كرد گرد آنجا در را مترجمان از گروهى مأمون. شد معروف »الحكمه بيت« به كه

 و ايران و هند به را اى عده همچنين. داد رياست آنها بر را ماسويه بن يوحنا نصرانى
 اسحق، - بن حنين الحكمه بيت اين در. آورند گرد را سودمند كتب تا فرستاد، قسطنطنيه
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 در ديگر بار كه- متوكل زمان در او. بود فعال مترجمان از كىي بود، ساله هجده هنوز كه
 را الحكمه بيت ماسويه بن يوحنا وفات سال همان يعنى م  857 / ه  242  سال حوالى
 .يافت را آنجا رياست- كرد تجديد

 را رياست اسحق بن حنين كه پس آن از اما. بود سريانى زبان به ها ترجمه آغاز در
 در تجديدنظر و تنقيح و تصحيح. يافت افزونى عربى زبان به ترجمه گرفت، عهده به

 .شد واقع موردتوجه نيز قديمى هاى ترجمه
 ،) سريانى( خودش زبان بر عالوه) م  877 / ه  260  سال به متوفى( اسحق بن حنين

 از نيز. بود نهم قرن در شخصيت بارزترين او«. دانست مى نيز عربى و فارسى و يونانى
 در او قدر به كس هيچ و بود متحلّى حسنه اخالق و صفات به كه بود كمايىح بزرگترين

 ».است نداشته فعاليت نقل و ترجمه نهضت
 اصل با بود، كرده ترجمه ديگرى يا خود كه را كتابهايى گاه اسحق بن حنين

 به دقت كمال با و نمود مى مطابقه نيز يونانى ديگر نسخة چند با گاه و كرد مى مطابقه
 از سپس و سريانى به را كتبى نخست اوقات بيشتر حنين. كرد مى اشاره آنها فاتاختال

 .گردانيد برمى عربى به سريانى
 .يافت پرورش عرب جامعة در) م  910 / ه  298  سال به متوفى( اسحق پسرش اما

 برگردانيد، عربى به رأسا يونانى از را كتبى آنكه بر عالوه او بود، عربى او اصلى زبان
 آشنا در او اندازة به كس هيچ چنانكه. نگريست مى نيز ديگر مترجمان و پدر هاى ترجمه رد

 عربى به يا را ارسطو آثار بيشتر او چه، است نبوده سهيم يونان فلسفة به مسلمين كردن
 فلسفة بر خود شروح نوشتن در رشد ابن كه دانست بايد. نمود تصحيح يا و كرد ترجمه
 كه اعتبارى سبب به او هاى ترجمه. است برده بسيار سود اسحق هاى ترجمه از ارسطو
 ديگر كه طورى به شد، معروف دستور به بود، رفته كار به آنها در كه دقتى و داشت
 پسرش و داد، مى ترجيح را طب كتب ترجمة حنين. كردند مى مقابله آنها با را ها ترجمه
 .را فلسفه كتب اسحق

 مطر، بن حجاج: اند جمله آن از كه بودند ترجمه ركا در ديگرى عدة حنين از پيش
 حمصى ناعمة بن الملك عبد و ،) م  815 / ه  200  سال به متوفى( البطريق بن يوحنا و
 از مأخوذ است شرحى كه-را »ربوبيت« كتاب كه همان ،) م  835 / ه  220  سال متوفى به(
 از نيز. شد داده نسبت سطوار به خطا، به كه كتابى كرد، ترجمه- فلوطين »تاسوعات«

 رأس در و) م  900 / ه  288 - م  820 / ه  205 ( بعلبكى لوقاى بن قسطا: بود بزرگ مترجمين
 .داشت قرار اسحق، بن حنين خواهرزادة حبيش، مترجمان، همة

 معاريف از. داشت ادامه) ميالدى دهم( هجرى چهارم قرن تا نقل و ترجمه نهضت
) م  939 / ه  328  سال به متوفى( القنّاعى يونس بن متّى بشر بوا يكى چهارم قرن مترجمان

 .بود
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 تكريتى عدى بن يحيى نيز ايشان ميان از. آمدند نسطوريان از بعد يعقوبيان
 منطقى رو ازين را يحيى. برخاست منطقى به معروف) م  973 / ه  364  سال به متوفى(

 عمده سهم البته. خواند منطق او نزد بىفارا و بود قويدست سخت علم اين در كه گفتند مى
 ابو بايد معتبر مترجمين جمله از. بود بشر ابو آن از اسالم عالم در ارسطو منطق انتشار در

 حرّانى صابئى قرّة بن ثابت و) م  1008 / ه  398 - م  942 / ه  331 ( زرعه بن اسحاق على
 .برد نام را) م  901 / ه  289  سال به متوفى(

 شد ترجمه عربى به كه ىكتب- 3 

 بود، عملى علوم به مربوط كتب شد مى ترجمه عربى به آغاز در كه كتبى ديديم
 بلكه نشد، رشته چند اين به منحصر مترجمان كوشش ولى. كيميا و حساب و طب مانند

. پرداختند نيز دين و الطبيعه مابعد و طبيعى علوم چون نظرى معارف و ديگر علوم به
 صورت دوره اين در مزدكى و مانوى كتب ترجمة نيز ها، »انجيل« و »تورات« ترجمة
 1.گرفت

 ترجمه سياست و حساب و نجوم در كتب برخى پهلوى و هندى از مسلمانان
. برگردانيدند عربى به را شناسى ستاره و هندسه كتب مهمترين يونانى از همچنانكه كردند،

 .بود فلسفى و طبى كتب كرد مى ايشان نظر جلب كه كتبى مؤثرترين و مهمترين اما
 سوفسطائيان از برخى و سقراط از قبل فالسفة از بعضى مسلمانان«: گويد نديم ابن

 در ابيقوروس و ذيمقراطيس ذرى مذهب. شناختند مى را ابيقوريان و رواقيان و شكاكان و
 متفكران در رواقيان مادى مذهب همچنانكه گذاشت، تأثير اشاعره و متكلمين عقايد

 مدكور ابراهيم. »  2  مدعاست اين دليل بزرگترين نظام هاى نوشته. بود مؤثر معتزلى
 :گويد مى

 استفاده شكاكان استدالل روش از ارسطو، فلسفة ادلة بطالن براى اسالم متكلمين«
  .»  كردند مى

 فيثاغورس و طالس فلسفة از كنيم، نظر شهرستانى »النحل و الملل« كتاب در اگر
 جوهرا الصفا اخوان فلسفة چنانكه يابيم، مى مختصرى مباحث امباذقلس و رسانكساغو و

 تا بود، مغشوش و ناقص و سطحى ها فلسفه ازين مسلمانان آگاهى ولى. است فيثاغورى
 مذاهب مورخان ديگر از كه شهرستانى مثال. كرد اعتماد توان نمى آنها هاى گفته به كه آنجا

 را نوافالطونيان و فيثاغوريان غالبا برد، مى كار به يشترىب امانت و دقت قديم هاى نحله و
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 ابراهيم چنانكه شايد. دارد مى منتسب اسكندرانيها به را رواقيان آراء و كند مى خلط باهم
 آشنا مستقيما ارسطو و افالطون با تنها يونان فالسفة از مسلمانان كند، مى تأكيد مذكور
 جالينوس و فلوطرخوس تاريخى هاى نوشته خالل از نىيع غيرمستقيم، ديگران از و اند بوده

 . اند يافته آگاهى فرفوريوس و
 هاى نوشته جز باشد ذكر درخور كه يونانى زبان از فلسفى هاى ترجمه حال، هر در
 كتابهاى نيز افالطون از. است نرسيده ما دست به شارحانش و ارسطو و فلوطين

 دفاع« و ، »فيدون« ، »سياست« ، »وفيستس« ، »تيمايوس« ، »نواميس« ، »جمهوريت«
 .اند شده ترجمه عربى به »سقراط از

 بعد ما و طبيعيات از را او تأليفات همة بارها و ناميدند »اول معلم« را ارسطو
 .كردند ترجمه عربى به منطقى و سياسى و اقتصادى و اخالقى كتب و الطبيعه

 آثار ترجمة به ارسطو كمتح غوامض فهم براى و نكردند اكتفا بدين مترجمان
 كه -را افروديسى اسكندر و آمونيوس و ثئوفراستوس شروح جمله از. پرداختند او شارحان

 .كردند ترجمه عربى به- ناميده »متأخرين فاضل« را او سينا ابن
 شارح عنوان به را او بلكه شناختند، نمى طبيب يك صورت به تنها را جالينوس

 و تعليقات نيز و فلسفى كتب و شناختند مى منطقى و مورخ نيز افالطون، و ارسطو حكمت
 .كردند ترجمه طبى كتب مانند را او حواشى

 عقايد ولى كرد، اشغال مسلمين نزد در را اول مقام ارسطو، كتب كه نيست ترديدى
 .رسيد آنها دست به بيگانه عناصر به آميخته و مغشوش نيز او فلسفى

 يا او كتابهاى خالل از فقط را ارسطو اسالم فةفالس اگر«: گويد مدكور ابراهيم
 ازين غير گذاشتند مى ما براى كه ميراثى قطع طور به بودند، شناخته مشّاء مكتب كتابهاى

 تأثير و شد، فاصله اول معلم و آنها ميان اسكندريه، مدرسة اما هست، اكنون كه بود
 كه بود اين كرد نيرومندتر را تأثير ينا آنچه اين، بر عالوه. نهاد برجاى آنان افكار در بسيارى
 .داد مى وفق بهتر اسالمى عقايد اصول با رسيد، آنها به مستقيما كه اسكندريه فلسفة

 روست ازين. ديدند نوافالطونيان منشور خالل از را ارسطو اسالم حكماى همچنين
را  نىارم داود و سمبليقوس و آمونيوس و ثامسطيوس و فرفوريوس مسلمان، فالسفة كه

 متمم را اسكندريه شروح مسلمانان. . . شناختند مى ارسطو بالفصل شاگردان از بيشتر
 ».شمردند مى ارسطويى حكمت

 از را فلسفه مسلمين، و سريانيان كه گفت بايد اجماال« كه افزايد مى بور دى. ج. ت
 علماى كه جايى از يعنى بودند، آورده پايان به يونان حكماى آخرين كه كردند آغاز جايى
. پرداختند - افالطون فلسفة تدريس جوار در هم آن-ارسطو كتب شرح به نوافالطونى مكتب

 حكمت يا افالطون حكمت پيرامون در بحث به مدتها اسالم، فرق از بعضى و حرّانيان
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 افالطونيان و رواقيان آراء با آراء اين. داشتند اشتغال فيثاغورى مذهب به آميخته افالطونى
 1 ».آميخت درهم زني جديد

 2  منحول كتابهاى- 4 

 با آنها محتويات كه داشتند مى منسوب ارسطو به را كتابهايى اسالمى دورة حكماى
 از بسيارى پنداشتند، مى او آثار از را كتابها اين چون و نمود؛ نمى منطبق ارسطويى روش

 كتب اين جملة از. ميختنددرآ او فلسفة با را نوافالطونى و فيثاغورى و افالطونى هاى انديشه
 آن در كه است» )سيب( التفّاحة كتاب« و فلوطينى تمايالت با است »محض خير كتاب«
 از كه-  جهل و رذيلت با معرفت و فضيلت ميان حقيقى اختالف عدم و نفس خلود از

 .كرديم بحث آن از كتاب اين اول جلد در ما و. رفته سخن- است سقراط هاى انديشه
 .است »ربوبيت« كتاب شده، داده نسبت ارسطو به بخطا كه كتبى مشهورترين از

 با نوافالطونيان و ارسطو تعاليم كه است، فلوطين »تاسوعات« از قسمتى كتاب اين
 مؤثر ارسطو آثار از بيش اسالم فلسفة در و درآميخته هم به را افروديسى اسكندر تعاليم
 معروف. است مشهود رشد ابن و سينا ابن و فارابى كتب در خوبى به تأثير اين. است بوده
 دهند، وفق رواقيان و ارسطو و افالطون ميان خواستند مى اسكندريه حكماى كه است

 در مسيحيت فلسفة به را فكر اين و داشتند اى انديشه چنين نيز اسالمى دورة حكماى
 در زني تصوف جنبة از يعنى ديگر، جنبة از »ربوبيت« كتاب. كردند داخل وسطى قرون
 دربارة نيز و فلوطين فلسفة دربارة كه آنگاه اول بخش در ما. داشت تأثير مسلمانان افكار

 .كرديم اشاره معنى بدين گفتيم، مى سخن تصوف
 نسبت ارسطو به را كتب اين كه بودند كسانى اولين سريانيان كه دهيم تذكر بايد

  .يونانى از نه شده، ترجمه عربى به سريانى از »ربوبيت« كتاب گويد، بومشتارك. دادند
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 عربى هاى ترجمه ارزش- 5 

 اين ولى كردند، شك يونانى و سريانى كتب از عربى هاى ترجمه صحت در بسيارى
 زبان به كه عميقى معرفت و مترجمان ارزش زيرا ندارد، تحقيقى و علمى ارزش شك،
 روش يك تقريبا آنها ترجمة روش. است مسلم امرى داشتند، سريانى و عربى و يونانى
 هاى ترجمه و كردند، مى تكرار بار چند را كتاب يك ترجمة كه طريق بدين. بود علمى

 باهم را اصلى هاى نسخه و نمودند مى تصحيح يونانى مختلف نصوص روى از را قديمى
 ارسطو منطقى كتب خطى نسخ اصل به ما. آوردند مى را اختالف موارد و كردند، مى مطابقه

 به آنها از كه هايى ترجمه كه دريافتيم خوبى به و يافتيم دست پاريس ملى بخانةكتا در
 مؤلف مقصود مترجم كه مواردى در مگر است، بوده وضوح و دقت نهايت در اند، داده دست

 اين در تنها كرده، ترجمه اللفظى تحت را آنها صورت اين در. است درنيافته خوبى به را
 زيرا نيست، شگفت هم چندان امر اين و. نارسا يا است طغل ترجمه يا معدود، موارد

 اختيار در وسايل هجرى سوم قرن مترجمان از بيش آنكه با نيز ارسطو امروزى مترجمان
 اتفاق او غامض نصوص برخى در هنوز شده، مكشوف بيشتر ارسطو فلسفة رموز نيز و دارند
 .ندارند رأى

 حفظ در چگونه مترجمان كه شود تهدانس تا آوريم مى چندى مثالهاى اينجا در
 آمده چنين-مذكور خطى نسخة- »الخطابه كتاب« حاشية در. اند بوده حريص دقت و امانت
 در كه هرجا و نوشتم، عربى اى نسخه روى از را نسخه اين من كه بدانى است الزم«: است
 كه را هرجا و كردم، رجوع- نمود مى صحيحتر كه- آن سريانى نسخة به داشتم ترديد آن

 ».كردم تصحيح نسخه اين در نمود مى الزم آن تصحيح
 مواضعى مقاله اين در«: است آمده چنين »الجدليه المواضع« كتاب حاشية در و

 بار ولى كرديم؛ ترجمه اللفظى تحت دانستيم، نمى را درستش معنى چون كه است چند
 را خود مطلب افتيم،دري را آنها صحيح معنى چون و كرد، خواهيم تجديدنظر آن در ديگر

 ».اللّه انشاء. كرد خواهيم اصالح
 عدى، بن يحيى زكريا ابو ترجمة ، »سوفسطيقا كتاب« آغاز در كه را قسمتى ذيال

 آگاه كتب، استنساخ در روزگار آن ناسخان علمى شيوة به تا آوريم، مى است شده نوشته
 :گرديم

 آنچه تا است نيازمند مترجم«: گويد عنه، اللّه رضى سوار، بن حسن الخير ابو شيخ
 درست معنى، از او تصور كه باشد دريافته نيكو آنچنان كند، مى ترجمه خود زبان به كه را

 از كه زبانى يكى زبان دو به بايد مقصود اين درك براى و. باشد اصلى نويسندة تصور مانند
 راهب اتانس اما. باشد آگاه نيك كند، مى ترجمه بدان كه زبانى ديگر و كند مى آن ترجمه

 همة و شود يافته خلل او ترجمة در رو ازين نبود، قادر خوبى به ارسطو فلسفة فهم به چون
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 چون اند، كرده ترجمه عربى به راهب اتانس سريانى ترجمة روى از را كتاب اين كه كسانى
 نايل آن مفاهيم و معانى همة درك به اند، نداشته دسترسى آن از تفسيرى و شرح به
 به را فيلسوف منظور و مقصود بتوانند تا اند كرده بسيار كوشش هريك رو ازين. اند امدهني

 دوست ما چون و. اند داده تغيير را اتانس ترجمة جاهاى از برخى سبب، بدين دريابند؛ خوبى
 به كه را هايى ترجمه همة شويم، آگاه كتاب اين مترجمان همة استنباط از كه داشتيم
 درك از و كنند، تأمل هريك در و ببينند را همه كنندگان مطالعه تا يمنوشت آورديم دست
 كرده تفسير را كتاب اين نيز- فاضل مرد- عدى بن يحيى. دريابند نيز را ديگر جاى جايى،

 گويا. عربى و سريانى به بود، آن ثلث دو پندارم كه ديدم را آن اعظم قسمت من و بود
 تصور گاه. نشد يافته او كتب ضمن در وفات از بعد ىول بود، كرده تمام را خود كتاب يحيى
 اين البته- پندارم گاه و نبوده، راضى آن از زيرا است برده ميان از را آن خود، كه كنم مى
 را مذكور كتاب. باشد دزديده او از را كتاب آن كسى كه- است نزديكتر يقين به اخير شق
 موارد ترجمه، در رو ازين. كرد ترجمه آن سريانى ترجمة روى از كند تفسير آنكه از قبل

 به يونانى زبان به افروديسى اسكندر از تفسيرى روزگار اين در. شود يافته نامفهوم و غامض
 رسيد خبر من به اثنا اين در. بود كرده تفسير را كتاب آغاز از قسمتى نيز او كه آمد، دست

 ابو. است كرده ترجمه عربى هب سريانى از را كتاب اين بكوش، بن ابراهيم اسحاق ابو كه
 استادى هندسه در كه- فتيله ابن به معروف يونانى كشيش- يوحنا از خود ترجمة در اسحاق
 رحمه بشر، ابو كه گويند نيز. است نرسيده من دست به او ترجمة ولى گرفته، مدد داشت
 ناي. است نرسيده من دست به نيز كتاب آن كه كرده اصالح را نخستين ترجمة اللّه،

 به رسد، دستش به كتاب اين كه هركس تا آوردم اينجا در جهت آن از را مطالب
 ».آورم مى را ها ترجمه همة من چرا بداند و شود واقف كتاب سرگذشت

 .نويسد مى را مزبور كتاب از مختلف ترجمة سه سپس
 مشكلى موضوع به ديگر يافتند، دست ها ترجمه اين به مسلمان فالسفة چون

 هرجا و بودند، دريافته خوبى به را فيلسوف منظور و مفهوم مترجمان زيرا دند،نكر برخورد
 در كه را آنچه خويش، سخن تأييد براى. بودند پرداخته آن شرح به بود آمده پيش غموضى
 :كنيم مى نقل است آمده »مقوالت« كتاب مقدمة

 فى التى البسيطة االلفاظ فى الكالم فهو الكتاب، هذا فى ارسطوطالس غرض اما«
 فى التى اآلثار بتوسط دالّة، هى حيث من العالية، االمور اجناس على الدالّة االول، الوضع
 ».الكتاب هذا فى غرضه هو فهذا باللفظ، عليها يستدلّ حيث من االمور فى و منها، النفس

  :كند مى تفسير نحو بدين را سطر چند اين »سوار بن حسن«
 ميان و قول اين ميان باشد فرق تا است »االلفاظ فى الكالم« ارسطو غرض گفتيم

 و آنها ميان باشد فرق تا »بسيطه« گفتيم و. است »امور« دربارة او كالم گويد آنكه قول
 نيست بسيط ولى است، دالّ لفظى نيز اين كه ، »رود مى راه انسان« چون مركبه، الفاظ
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 الوضع فى التى« گفتيم و. آورد مى كتاب دوم جزء در را آن دربارة بحث و. است مركب بلكه
 اول، وضع در اسمها زيرا. ثانويند وضع داراى كه الفاظى و آنها ميان باشد فرق تا ، »االول
 كه-  عالماتى و ها نشانه صورت به و اند شده اطالق امور بر ابتداء كه هستند اوصافى و نامها

 ديگر آن و »مس« را آن و »سيم« را اين اينكه مثل. اند درآمده-دارند اجمالى داللت آنها بر
. گردد مى اشاره مفردى معنى به آنها وسيلة به كه الفاظى همة خالصه و ايم، خوانده »زر« را

 الفاظ ميان از ما، كه چيزهايى بر دالند كه الفاظى از عبارتند ثانويند وضع داراى كه الفاظى
 .ايم داده تميز اول، وضع داراى

 اسم كند، داللت زمان بر آنكه بدون باشد، معنايى رب دال كه را لفظى هر مثال
 كند، داللت معنايى بر آنكه بر عالوه كه را لفظى هر و.  »عمرو« و »زيد« چون ايم، خوانده

 وضع داراى الفاظ اين پس.  »يقوم« و »قام« چون ايم، خوانده كلمه باشد، نيز زمان بر دال
 .اند يافته را وضع اين اول، وضع وجود از پس و ثانويند،

 برهان و است برهان منطق صناعت از غرض زيرا. است روشن علم اين سود اما
 دو از مؤلّف حداقل، قياس. بشناسيم را قياس كه نيازمنديم حال اين در. است قياس نوعى
 و موضوع از مركب مقدمه هر. چيستند مقدمات كه بدانيم است الزم حال،. است مقدمه
 كلمه و اسم از محمول و موضوع. شناخت را محمول و موضوع بايد اكنون. است محمول
 كه نيازمنديم اينجا در. هستند ثانوى وضع داراى كه الفاظى از كلمات، و اسماء و باشند
 موجود امور بر داللت كه را الفاظى يعنى هستند، اولى وضع داراى كه را الفاظى نخست
 .برد مى هرا مقصود بدين را ما كتاب اين و بشناسيم، دارند

 الكتاب« آن نام گويند- افروديسى دارسطرس مانند- برخى چيست؟ كتاب نام اما
 .فولوطيوس چون اند، خوانده »المقوالت اجناس فى« را آن بعضى. است »طوبيقا قبل الذى

 و ، »المقوالت فى« به اى عده و اند كرده موسومش »اجناس العشرة فى« به گروهى
 جاى به را آن توان مى و. است مشهور نام بدين مروزا چنانكه ، »المقوالت« قومى

 .ناميد نيز »قاطيغورياس« ، »المقوالت«
 از استاگيرا شهر در او. است طبيب نيقوماخوس پسر ارسطاطاليس آن، نويسندة اما

 و كتاب نحوة از يكى: شود مى ثابت جهت چند از انتساب اين. شده زاده مقدونيه اعمال
 ترديدى ارسطاطاليس به آنها انتساب در كه كتبى زمرة در نكهآ ديگر آن، معانى صحت
 تأييد فلسفه مفسرين ثقات از گروهى آنكه سديگر و. است آمده كتاب اين نام نيست،
 نام به مردى«: گويد) سمبليقيوس؟( سمقلقيوس. اوست از كتاب اين كه اند كرده

 ديگرى كتاب كه است دهآور نوشته، ارسطاطاليس كتب ترتيب در كه كتابى ارسطوس، در
 اندكى مقوالت كتاب با و است مختصرى نيز، آن كه است منسوب ارسطو به مقوالت، در

 حمل موضوعى بر موجودات از برخى«: شود مى آغاز چنين كتاب اين. دارد فرق
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 فرقى مقوالت كتاب با آنها ترتيب و بود، آمده آن در كه مطالبى تعداد ولى 1»...شوند مى
 .لفظى اختالفات اى پاره جز نداشت،

 آراء با كه آمده آرائى آن در زيرا نيست، ارسطو از كتاب اين كه اند پنداشته گروهى
 اول جواهر محسوسه، جواهر كه است آمده كتاب اين در آنكه جمله از. است مخالف حكيم
 ارسطو آنكه ديگر. است ارسطو رأى مخالف اين و. ثانوى جواهر انواع و اجناس و هستند
 تعقل ديگرى به قياس به دو آن از هريك كه وجودى امر دو يعنى( مضافان كه است معتقد
 و است علم از اقدم معلوم كه است آمده كتاب اين در آنكه حال و باهمند، طبع به) شود

 كون،: داند مى شش را حركت انواع كتاب اين صاحب آنكه ديگر. حس از اقدم محسوس
 گويد مى »طبيعى سماع« كتاب در ارسطو و ،) انتقال( نقله و استحاله نقص، نمو، فساد،
 حركت به جز اگرچه- را فساد و كون و. اين و كيف و كم: است مقوله سه در حركت تنها
 رفع را شكوك اين كتاب اين بر خود تفسير در ما و. شناسد نمى حركت- نشوند تمام
 .ايم كرده

 چيزهايى از اول قسمت در: است سه شود، مى تقسيم بدان كتاب اين كه اجزائى اما
 اند، بوده بيخبر آن از حكما جمهور و. است نياز بدانها مقوالت توجيه در كه گويد مى سخن
 از غرض كه گويد، اوليه اجناس در سخن دوم قسمت در. آن غير و متواطى و متفق چون
 - به ارسطو. است مقوالت دربارة بحث سوم قسمت. آنهاست دربارة بحث كتاب، تأليف

 چنان را حكما جمهور از هيچيك كه آنسان گويد، مى سخن باره آن در محققانه صورتى
 .است نبوده دانشى

 و كند مى بحث له و حركت و معا و متأخر و متقدم و متقابالت از قسمت، اين در
 كه مطالبى يعنى- مقدمه عنوان به ولى نپرداخته، تفصيل به بايد آنچنانكه اينجا در هرچند
 در. رسد مى نظر به كافى- باشد آگاه آن از فلسفه و منطق علم فراگرفتن از قبل ايدب هركس
 .است شده نوشته شرحهايى و مالحظات كتاب، اين خطى نسخة

 جهت را ها ترجمه كه بوده اين بر عادت كه شود مى آشكار خوبى به آورديم آنچه از
 انتقال در كه آنگاه نيز. اند هآميخت مى تفسير و شرح با آنها ساختن مفهوم و فايدت مزيد

 فالسفه از خود مترجمان كه شديم يادآور گفتيم، مى سخن بغداد به اسكندريه مدرسة
 براي حكماى را جاده كه اند، گذاشته باقى نيز تفاسيرى و شروح ترجمه، ضمن در و. بودند
 مصادر از بار چند را واحد كتاب يك غالبا. كوبيدند رازى و فارابى و كندى چون بزرگى
 برخى روى از را برخى و نمودند مى مطابقه باهم را ها ترجمه و كردند، مى ترجمه مختلف
 مختلف ترجمة  88  مورخان. دادند مى تطبيق آن يونانى اصل با و كردند مى تصحيح ديگر
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 براى گاه و. برند مى نام اند، آورده عمل به ارسطو كتب از كتاب  20  از مترجم  23  كه را
 .است مختلف ترجمة چهار از بيش كتاب يك

 فالسفة بعدها كه فلسفى و علمى لغات مفردات كه، شود ذكر است الزم اينجا در
 مشكالت از يكى كه نيست ترديدى اين در و. شد وضع روزگار آن در بردند كار به مسلمان

 بانز عرب نويسندگان زمان آن تا كه را مفاهيمى بتواند كه بود لغاتى وضع مترجمان
 .شد آنان نصيب توفيق حداكثر كار اين در الحق و. كند بيان شناختند، نمى

 ها ترجمه تأثير- 6 

 انقالب چنان موجب عرب، و اسالم جهان در پرداختيم، آنها ذكر به كه هايى ترجمه
 بر حتى نداشته، نظيرى بشرى تمدن تاريخ تمام در كه گرديد لغويى و فرهنگى و فكرى

 عهد در و اسالم صدر در اعراب. داشت برترى نيز ميالدى پانزدهم قرن در اروپا رنسانس
 توجهى- لغت و حديث و كالم و فقه علم چون-آن فروع و قرآنى علوم به جز اموى، دولت

 و طب چون-مسلمان نويسندگان تعبير به- »اوائل علوم« يا دخيله علوم از اما. نداشتند
 چندانى نصيب آن فروع و فلسفه و سيقىمو و كيميا و طبيعيات و رياضيات و هيئت

 و سريانيان كه ديديم. بود مجهول آنان براى علوم اين بيشتر گفت بايد كه آنجا تا نداشتند،
 بسزايى سهم اسالم جهان در آن انتشار و عربى زبان به علوم اين نقل در حرّانيان و صابئين
 بركت به رنسانس عصر از پيش و وسطى قرون در »اسالمى فرهنگ« كه آنجا تا داشتند،

 .بود بشر نوع تمدن كامل نمونة كوششها اين
 نواحى همة در يافت، آشنايى بدان ها ترجمه اين راه از عرب كه دخيله علوم اين

 و فرهنگها با مسلمانان برخورد زيرا. داشت عميق تأثير دينى مسائل در حتى اسالمى فكر
 عقل محك به بودند فراگرفته تعبد به را هرچه ات كرد مى وادار را آنها بيگانه، هاى فلسفه

 ولى آمدند، پديد سياسى علل به كه فرقى شدند؛ پيدا مختلف فرق اينجا از و بسنجند
 و فلسفى مكاتب با شدند مجبور خصم دالئل ابطال و خويش حقانيت اثبات براى بعدها

 .شوند آشنا منطقى استداللهاى
 فطرت از آنها خروج بيگانگان، علوم با انانمسلم برخورد بارز نتيجة اولين شايد

در  نگريستند، عقل ديدة به چون كثيرى گروه كه آنجا تا بود، خود سادة ايمان و نخستين
 مقام مباحثات و مناقشات همة در عقل و كردند، ترديد بودند پذيرفته چرا و چون بى آنچه
 به و برداشت قدم آن پرتو در سپ آن از بايد كه شد، منازع بى حاكم و آورد دست به را اول
 .جست راه آن نور



 

٣٤٣ 
 

 و نبوت انكار و زندقه و الحاد موجب اى، پاره در دين، امور در عقل گرفتن كار به
 كشف را آن اسباب و علل بخواهند آنكه بدون اوليه مسلمانان كه معجزاتى. شد معجزات

 .پذيرفتند مى كنند،
 براهمه«: بگويد تا كند، مى مخفى براهمه سر پشت را خود زنديق، راوندى مثال

 است خداوند نعمتهاى بزرگترين عقل كه رسيده اثبات به خصمانمان و ما براى گويند مى
 آن خاطر به و عقل بركت از و شناسد، مى را خدا آدمى كه است عقل وسيلة به. مردم بر

 رسول كه را آنچه اگر پس. گيرد مى انجام درستى به ترهيب و ترغيب و نهى و امر كه است
 در نگرش وظيفة است، عقل قانون وفق بر منع و قبول و تقبيح و تحسين حيث از آورده
 نياز بى او از عقل داشتن وجود با زيرا گردد، مى ساقط ما از دعوتش اجابت و او حجت

 تقبيح و تحسين از آنچه اگر و. بود خواهد خطا امرى طريق بدين رسل ارسال و. شويم مى
 1».گردد ساقط ما از او نبوت به اقرار پس باشد، عقل قوانين برخالف آورده، عمن و قبول و

 :گويد معرى العالء ابو و
 جاهدا الخير الى يدعو من سأتبع

 عقلى سوى امامى ما عنها أرحل و
 :گويد) اسماعيليه- ( تعليميه نزد معصوم، امام نظرية از انتقاد در و

 امام يقوم أن الناس يرتجى
 الخرساء تيبةالك فى ناطق
 العقل سوى امام ال الظن كذب
 المساء و صبحه فى مشيرا

 جديد افالطونيان شيوة به احاديثى كه رسيد اى درجه به برخى نزد در عقل تقديس
 غزالى و »العقل اللّه خلق ما اول« كه حديث اين است جمله آن از. دادند نسبت پيغمبر به

  2 . است كرده نقل را آن خود »العلوم احياء« كتاب در كند، ترديد آن صحت در آنكه بدون
 هاى انديشه با روحيه اين. داشت سيطره اسالم صدر فرق همة در »گنوسى« روحية

 معصوم در امام به عقيده پيدايش موجب و آميخت درهم اسالمى تصوف و جديد افالطونى
 عقايد از نيز عقيده اين اند، شده قائل تناسخ به اسالمى فرق از اى پاره. گرديد اسماعيليه نزد

 گنوسى و جديد افالطونى عناصر« عنوان تحت گفتارى در گلدتسيهر. است بيگانه و دخيله
 ديگر علوم و علم اين در دخيله عناصر اين كه را اثرى متعدد، شواهد با »حديث در

 .است كرده اثبات اند گذاشته برجاى اسالمى،
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 .يافت خواهيم را تأثيرى چنين ازيم،بپرد عباسى و اموى عصر شعر و ادب به چون
 و افكند پشت پس را اسالم صدر و جاهلى عصر در معمول و سنتى موضوعات شعر،

 اخذ بيگانه تمدنهاى از كه موادى و افكار و جديد فنى صور. آورد روى اى تازه موضوعات به
 شعر در را آن هاى نشانه ما. كرد بازى مهمى نقش عربى شعر و نثر تطور در بود، شده

 و العتاهيه ابو چون كسانى و متصوفه نزد مخصوصا آن، پيرو سبكهاى و اموى دربارى
 .بينيم مى معرى العالء ابو و متنبى

 نحويان چنانكه. نماند بركنار فلسفه و منطق تأثير از نيز عروض و لغت و نحو علم
 و. ندندخوا مى »منطق اهل« نحو در منطق اصطالحات بردن كار به علت به را بصره
 مهم شهرهاى از كه- بصره در جايها ديگر از پيش فلسفى، مذاهب تأثير كه دانيم مى

 ابواب اينان و معتزله، از يا بودند شيعه يا بصره نحويان. شد ظاهر-بود اسالمى امپراطورى
 .بودند گشوده فلسفه روى به را خود مذهب

 و بودند، گماشته همت بدان ايرانيان كه لغوى تحقيقات و ارسطو منطق تأثير تحت
 و كردند تعيين را جمله انواع بود، آموخته مقفّع ابن خود دوست از احمد بن خليل آنچه
 .نمودند تقسيم »ادات« و »كلمه« و »اسم« يا »حرف« و »فعل« و »اسم« به را كلمه

 داشته كار به تقسيمى چنين يونان رواقى نحويان نخست، كه است آن مشهور
 هم و بودند كرده شرح و ترجمه را آن سريانيان هم كه ارسطو، عبارت بكتا در و. بودند

 آن، دربارة تحقيقى و تقسيمى چنين رسيد، اعراب دست به ها ترجمه اين بعدها و ايرانيان،
 .شود مى ديده

 از كرد، داخل بالغت اساليب در را منطقى قياس اشكال جاحظ كه دانيم مى نيز
 قول. برد كار به كنند، مى استعمال فن اين ارباب كه ار »موجب قول« اصطالح كه آنجا

 .است ارسطو همان موجب،
 علمى جديد مفاهيم بيان براى زيرا يافت، تكامل و رشد فلسفه لواى تحت نيز لغت

 در خود، پذير انعطاف شيوة خاطر به عربى زبان و افتاد نياز اى تازه لغات وضع به فلسفى، و
 را لغاتى سلسله يك توانستند مترجمان رو ازين. داشت ىمساعد وضع اشتقاق، و تصريف

 ذات، حدسيات، بديهيات، اين، اوليات،: قبيل از. كنند وضع است متداول هم امروز به تا كه
 بر عالوه نيز، متداول كلمات از برخى براى. آنها امثال و ماهيت، هويت، كيفيت، انّيت،
 فصل، صورت، دور، ماده، عكس، عدم،: چون كردند، وضع اصطالحى معنى لغوى، معنى
 استدالل، استقراء، ايجاب، سلب، عبارت، حكم، حمل، وضع، رسم، مقدمه، قياس، حد،

 قضيه، مضاف، مصادره، معانده، جزئى، كلى، عام، خاص، جنس، نوع، فصل، عرض، استقصاء،
 .آن امثال و اثر، انفعال، فعل، قوه، عنصر، تصديق، تصور، نتيجه،

 به غيره، و نجوم رياضيات، طب، كيميا، كتب در كه ديگرى تازة لغات نينهمچ
 رفته كار به علم كدام در اينكه برحسب لغات، از بسيارى نتيجه در. يافت توان فراوانى
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 »العلماء دستور« به معروف »العلوم جامع« كتاب در مثال. يافتند مختلفى معانى باشند،
 :اند شده عنىم چنين زير لغات نكرى احمد قاضى

 دليل
 اصطالح در و. شوند راهنمايى آن وسيلة به كه چيزى يا راهنماست، لغت در دليل

 چيزى دليل اصول، علماى اصطالح در و. قياس با مرادف گاه و باشد، برهان با مرادف گاه
 .رسيد جزئى مطلوب به توان مى شود، نگريسته آن در صحيح نظر به چون كه است

 قياس
 از شده -تأليف است قولى منطق، علماى اصطالح در و باشد، گرفتن زهاندا لغت در

 آن نتيجة كه است، ديگرى قول پذيرش و قبول موجب بالذات آن قبول كه قضيه چند
 .خود حكم علت در اصل، با است فرع مساوات اصول، علماى اصطالح در و. است

 حال
 حد كه است اى لحظه از تعبار آن و است، آينده آغاز و گذشته نهايت لغت در حال

 است امرى بيان، معانى علماى نزد در حال. است آينده و گذشته زمان دو ميان مشترك
 سالك دل بر كه است موهبتى سلوك، ارباب نزد. باشد مخصوص وجهى بر تكلم موجب كه
 نفس، راسخة -غير كيفيات از است عبارت حكما نزد و. بگذرد و شود وارد حق جانب از

 حال و. گويند ملكه را آن يافت رسوخ نفس در چون و. آن فراگرفتن آغاز در تابتك مانند
 و موجود ميان واسطة معتزله، از هاشم، ابو و باقالنى بكر ابو قاضى و الحرمين امام نزد در

 .باشد به مفعول يا فاعل حالت كنندة بيان كه است چيزى نحويان نزد در و. است معدوم
 لغات اين و آوردند، عربى زبان به بيگانه زبانهاى از را اتىلغ مترجمان از بسيارى

 گونه اين. فلسفى علوم و حيوانشناسى و نباتشناسى علم چون بود، دخيله علوم در بيشتر
 .اند شده گرفته عاريت به زبان چند از لغات

 ، ترياق ، بلغم ، انبيق ، مجسطى ، اسطرالب ، اسفنج ، اسطقس ، اسطوره: يونانى از
 اسفين، ازميل، بركان، اقيانوس، ارخبيل، جغرافيا، غراماطيق، فلسفه، ، طغمه ، سجن

 .آن غير و بطاقه، بستان، قالب، فخ، فندق، فنار، فانوس، غبطه، طاووس،
 كعك، بلّور، فيروز، سكرّجه، قصعه، طبق، خوان، طشت، ابريق، كوز،: فارسى زبان از

 سوسن، ياسمين، بنفسج، نرجس، زنجبيل، دل،صن كافور، ،) دارچين( قرفه كروياء، فلفل،
 عربى فرهنگهاى به هركس و. ديگر لغات از بسيارى و عنبر، مسك، جلنار، جوهر، قرنفل،

 و شده گرفته ديگر زبانهاى از كه لغاتى بسيار چه كه دريافت خواهد باشد، كشيده سر
 .است گرديده معرّب

 همة در شگرفى تأثير چه ها ترجمه كه كرد قضاوت توان مى خوبى به اكنون
 خود اصلى كار جنب در مترجمان اين«: گويد مدكور ابراهيم. اند داشته عربى فكر هاى جنبه

 معرفت نشر به كه اى عالقه. نمودند عرب فرهنگ و زبان به بزرگى خدمت) ترجمه يعنى(
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 و نجوم و كيميا و طبيعيات و طب در متعددى تأليفات پرداختن به را آنها داشتند
 را آنها تواضع روى از نويسندگانشان خود چنانكه يا-تأليفات اين. واداشت فلسفه و ياضياتر
 پرتو اين. تابانيدند اسالم عالم در را عقلى مباحث پرتو نخستين-اند ناميده ها »مدخل«

 اختيار در مجملى علمى هر از كه مختصر هاى رساله سلسله يك از بود عبارت نخستين،
 هاى رشته نتيجه، در و. شد دانش تعميم و نشر موجب همينها و. تگذاش مى مسلمانان
 تدريس را آنها مختلف، مدارس در مسلمين، كه آورد، پديد را عميق بحثهايى و تخصصى

 . »كردند مى
 جنب در و. شد سرآمد فلسفه و رياضيات و طب در حرّانى، قرّة بن ثابت مثال

 يعنى رياضى، شعب مهمترين از يكى و. دآور پديد نيز ارجمندى تأليفات هايش، ترجمه
 حجم توانست كه بود او نيز. افكند پى را) فاضله و جامعه( ديفرانسيل و انتگرال حساب
 :اوست تصنيفات از. بگيرد اندازه محورش گرد بر را سهمى دوران از شدة حاصل جسم

 تركيب فى« ، »الهيئة فى« ، »الهندسيه المسائل فى« ، »بالكرة العمل فى« كتاب
 و »المثانة و الكلى اوجاع فى« ، »الهندسيه بالبراهين الجبر مسائل تصحيح فى« ، »االفالك

 . »الموسيقى فى«
 بسيارى تأليفات و يافت استادى موسيقى و هندسه و طب در كه لوقا بن قسطا نيز

 .گذاشت برجاى
 چهي و كلمه، معنى تمام به منطقى، هم و بود فيلسوف هم عدى بن يحيى اما
 .برآمد عهده از نيكو الحق و شد وارد آن در آنكه مگر نماند علوم اين موضوعات از موضوعى

 شايانى خدمات اسالمى جهان در يونانى فرهنگ نشر و بسط در مترجمان همچنين
 با هلنى تمدن اتصال موجب و نمودند هموار و كردند باز را آيندگان راه و دادند انجام
 طريق از را يونان متفكران ابتدا روم مسيحيان زيرا شدند، ىوسط قرون در اسالم جهان

 اصلى نسخة كه يونانى، ارزشمند آثار بسا چه. شناختند اسالم و عرب حكماى و مترجمان
 مانده باقى آنها عربى از منقول عبرى و التينى يا عربى هاى ترجمه ولى رفته ميان از آن

  .است
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 اسالم و عرب جهان در يونان تمدن-  7 

 اسالم عقلى علوم تاريخ مورخان هرچند- كرد توان نمى ترديد آن در كه چيزى
 آن يعنى يونان، واقعى تمدن اسالمى شرق كه است اين- اند نپرداخته بدان بايد آنچنانكه
 تطور-خارجى عوامل نه- ذاتى عوامل تأثير تحت سپس و آمد پديد يونان در كه را تمدنى
 هلنى تمدن از مقصود و بود آشنا هلنى تمدن با اسالمى شرق. شناخت نمى خوبى به يافت،
 فتوحات از بعد كه شرقى، ديانات و افكار با يونانى اصيل فكر برخورد از كه است تمدنى
 .آمد پديد درآميخت، آن با ايران و هند و مصر مخصوصا و شرق در القرنين ذو اسكندر

 استقالل و ملتها ذاتى خصايص توانست، مى كه آنجا تا هلنى تمدن«: گويد ماير
 عين در كه داد، مى قرار را انسانيت آن جاى به و كرد، مى انكار ديگر برخى از را برخى

 به يونان ملى فرهنگ اساس بر اگرچه فرهنگ اين. باشند فرهنگ يك لواى تحت مساوات
. ختسا آن جانشين را انسانيت همة پرستش و داد، دست از را خود ملى رنگ آمد، وجود
 1».رسيد ارث به اسالم و مسيحيت به بعدها روحيه اين

 برعكس شرق، در زيرا نبود، يكسان غرب و شرق در هلنى فرهنگ و تمدن تأثير
 .شد رو روبه اى تازه دين و زبان با غرب،

 اين در ولى. بودند نفسى تازه ملت و قوم يعنى نبودند، هلنى اندكى جز اعراب«
 فكرى برخورد و مبارزه اين در كه كسانى. نداشتند سهمى وحىر و فكرى برخورد و مبارزه

 .بودند ساكن بود كرده فتح عرب كه بالدى در كه بودند ملتهايى داشتند، شركت روحى و
 لباس در آنان، براى ميراث، اين رسيد؟ آنها دست به چگونه كهن ميراث اين آيا

 زردشى و مانوى سپس توراتى، يهوديت و شرقى مسيحيت صورت به يعنى-هلنى تازة
 نفوذ تحت اوان اين در گذشتگان ميراث گويى چنانكه. گرديد ظاهر- يونانى روح از سرشار

 غرب در مسيحيت اگرچه. بود شرقى باشد غربى آنكه از بيش يعنى بود، شرقى روح
 » 2 . شود منكر را خود شرقى منشأ نتوانست

 در هلنى تمدن يعنى- غربى اىتمدنه با و نهاد بيرون قدم خود مهد از اسالم وقتى
 كرد مى تهديد را او وجود كه عناصرى و جديد دين ميان مبارزه كرد، برخورد-شرقى لباس
 به عمل اين كه شديم يادآور گفتيم، مى سخن كالم علم زمينة در كه آنجا. گرديد آغاز

 راي اسالمب زردشتيان و مانويان. آمد پديد ويرانگر عناصر اين ضد بر اسالم از دفاع خاطر
 اين از را خود گريبان اسالم آنكه از پيش ولى. نبودند خطرناك يهود و مسيحيان از كمتر

                                                            
 عبد كه بكر، مقاله و ، sumsinelleH sed ethcihceG,tsreaK به، كنيد رجوع -  ١

  .است كرده ترجمه عربى به  4  ص »اليونانى التراث« كتاب در بدوى الرحمن
 در بدوى، الرحمن عبد ترجمة ، »الغرب و الشرق فى االوايل تراث«: بكر هاينريش كارل -2
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 تصوف سپس و يافت سيطره اسالم صدر فرق بر گنوسى روحية« سازد، رها دخيله عناصر
 1».داد قرار تأثير تحت شد مى شمرده بدعتى آغاز در كه را

 به را مترجمان از گروهى اينكه در د،دا مى نشان مأمون كه شورى گويد، مى بكر
 نه و بود مفهوم مشرق مردم براى نه عملى چنين و وادارد، عربى به يونان فلسفة ترجمة
 گنوسى آيين عليه يونان، فلسفة دست در دست اينكه به بود مسلمين عالقة علتش معهود،

 به مسلمين كه تروس ازين. كنند قيام آمد، مى شمار به سياسى و دينى تهديد نوع يك كه
 از مبارزه اين در زيرا نداشتند، توجهى يونان شاعران و نويسندگان ديگر و هوميروس آثار
 شعر از يونانى فكر ترشحات ساير: كه گفت مؤكّدا توان مى خالصه و. بستند نمى طرفى آنها

 و دينى عقايد و نقاشى و سازى مجسمه هنر و محض ادبيات و نمايشى و رزمى و غنائى
 از كه را آنچه اما. نرسيد- مسلمانان به الخصوص على- شرقيان به چيز هيچ خدايان اطيراس

 معارف اين و شدند پذيرا جان به بود، يونانى عقلى علوم ديگر منطقى و فلسفى ترشحات
 مسلمانان و بود معارف همة شامل يونان عقلى فرهنگ .يافتند بيمانند رواج اسالم عالم در

 اصالح را خطاهايش و كردند تنظيم را آن بلكه نيفزودند، آن بر اى ازهت چيز اقتباس هنگام
 كه افكارى با اسالم عالم در هلنى فرهنگ رو ازين. ورزيدند تعمق آن فروع در و نمودند،
 ميان سرسختانه مبارزات سلسله يك كه دينى زمينة در جز نكرد، برخورد باشد آن مخالف
. آمد پديد-فلسفه پيروان و وحى پيروان ميان نىيع- منقول علوم و معقول علوم اصحاب
 ايجاد آشتى و توافق نوعى فكر، سنخ دو اين ميان تا كوشيدند متفكران از گروهى هرچند
 .نبردند سودى خود كوشش از كرد، خواهيم اشاره آن به آتيه فصول در چنانكه ولى كنند،

 اوايل علوم و سنت اهل- 8 

 به را ديگران و كردند تأييد را آن خلفا. پذيرفت را دخيله علوم صدر، سعة با اسالم
 جهان در علوم اين كه موقعيتى كه حدى به تا. نمودند تحريض آن در تعمق و تحصيل
 مخصوصا سنت اهل علماى از برخى ولى. نداشت سابقه اى دوره هيچ در يافتند، اسالمى
 ترديد چشم به بودند، آن تعليم و تحصيل به مشتغل كه كسانى و علوم اين به حنبليان

 .داشتند مى منسوب زندقه و كفر به و خواندند مى بددين را آنها و نگريستند، مى
نه  و نفيا نه روى، هيچ به كه منطق و حساب علم بگوييم اگر«: گويد مى غزالى

 از دين اهل طباع نفرت موجب هستند، ملحد فالسفة علوم از اند، نشده دين متعرض اثباتا،
 » 2.دشو مى آنها
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 به بود، آمده علم طلب به مردم تحريض در قرآن در كه را آياتى فلسفه دشمنان
 به پيغمبر از كه است علمى علم، آن از مقصود گفتند، مى و كردند مى تأويل ديگر نوع

 پيغمبر از كه است علمى است، علم نام شايستة كه علمى« علمى، هر نه است مانده ميراث
 نافع و هست علم يا: نيست بيرون حال دو از است آن جز هرچه و. باشد مانده ميراث به

 كه است علمى تنها نافع علم بنابراين. نيست علم اند داده آن به علم نام آنكه با يا و نيست
 خواندند، مى پست علوم يعنى »رديئه علوم« را غيرشرعى علوم» 1.باشد) ص( محمد ميراث
 دربارة سخن هنگام رجب اين. است آمده نبلىح رجب ابن »الحنابلة طبقات در« چنانكه

 و منطق و فلسفه از و است خوشايند و هوشمند و اديب مردى«: گويد چنين علما از يكى
 » 2 . آگاه رديئه علوم ديگر و نجوم

 علوم از او كه اندكى مقدار همان به قرآن، خلق مورد در را مأمون نظرية سبكى
 علم دامنة وسعت به را علما از يكى كه ذهبى و. اردد مى منسوب بود، يافته آگاهى اوايل
 آن كه گفت، مى ترك را اوايل علوم به اشتغال كه كاش«: گويد خوران افسوس ستايد، مى

 مشتغالن ميان از نجات، اهل اندكند چه و است، دين هالك خود يا دين در است مرضى
 ».علوم بدان

 دست به كه رسيد اى درجه هب فلسفى و علمى كتب با حنبليان از برخى دشمنى
 .بود توأم جانى خطر با آن طالبان براى كتب آن آوردن

: گويد بغداد علمى نهضت اوج در يعنى) م  890 ( 277  سال اخبار در اثير ابن
 فلسفى كتاب هيچ استنساخ به كه دادند مى سوگند داشتند نساخى حرفة كه را كسانى«

 . »نپردازند
: گويد-غزالى وفات از پس سال پنجاه يعنى- ) م  1160 ( 555  سال اخبار در نيز

 فلسفى علوم در هرچه و گرفت را او كتابهاى و كرد دستگير را قضات از يكى المستنجد«
 و الصفا اخوان »رسائل« و سينا ابن »شفاى« كتاب ميان آن در. زد آتش ميدان در بود

 ».شد مى ديده نيز آنها امثال
 داشت، قرآن تعاليم با كه تناقضى علت به ارسطو، طبيعات و الهيات با اسالم مبارزة

 شامل را علوم آن همة انگيختند، اوايل علوم دشمنان كه نبردى ولى. بود طبيعى امرى
 و است سودمند رياضى علوم كه است معترف خود كه غزالى االسالم حجة مثال. شد مى

 انكار به توان نمى برهانى است علومى هك آنجا از و. نيست دينى امور به متعلق اثباتا و نفيا«
آنكه  يكى: بيند مى خطرناك نظر دو از را رياضى مسائل در خوض باز، »پرداخت آنها

 در و شد، خواهد شگفت در آن استداللهاى و دقايق از كند نظر علوم اين در كه هركس
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 كه آنها يدينىب و تعطيل و كفر از هرچه آنگاه. يافت خواهد اعتقاد حسن فالسفه به نتيجه
 را دين اگر: گويد و. شود كافر محض تقليد روى از و بپذيرد بشنود است افتاده زبانها در

 .ماند نمى مخفى دارند مى مبذول علم اين در كه دقتى آن با اينان نظر از بود، حقيقتى
 چه و. است انكار و كفر همان حق پندارد شود، آشنا آنان انكار و كفر به چون و

 منحرف حق راه از صرف، تقليد راه از تنها يعنى اندازه، همين به كه را كسانى ام يدهد بسيار
 .شدند

 علمى هر در حذاقت دليل علم، يك در حذاقت كه گويى كسان چنين به اگر و
 باشد، حاذق نيز طب در كه نيست دليل يافته حذاقتى كالم و فقه در كه كسى و نيست،

 را صناعتى هر بلكه بود، بيخبر هم نحو از كه نيست الزم باشد ناآگاه عقلى علوم در آنكه نيز
 ناآگاه ديگر صناعتهاى در اگرچه اند، رسيده پيشوايى و براعت مرتبة به آن در كه است اهلى

 الهيات در ولى است، برهان روى از رياضيات در فلسفه اهل كالم بنابراين باشند، كانا و
 اين بر باشد، كرده خوض آن در و آزموده را نآ جوانب همة كه كسى جز و است تخمينى

 فروخوانده شده، فالسفه فريفتة تقليد به كه كسى بر سخنان اين هرگاه نيست؛ واقف معنى
 در تا وادارد را او كياست به تظاهر شوق و بطالت شهوت و هوس غلبة بلكه. نپذيرد شود،
 .ورزد اصرار علوم اين همة به خود ظن حسن

 خوضى علوم اين در كه را هركس بايد آن خاطر به. است ىبزرگ آفت اين و«
 علوم اين مبادى از ولى نباشد، دين امر به متعلق اگرچه كه بازداشت، آن از است، پيوسته

 شانه دين بار زير از افتادند، گرداب بدين كه آنان و. رسد همه به آن شومى و شرّ و است
 همچنان«: گويد ديگر جاى در غزالى 1».نمودند در به سر از تقوى دهنة و كردند خالى
 كه رياضيات و هندسه و حساب دقايق و مجسطى و اقليدس علم در كردن نظر است

 علوم مقدمات از زيرا كنيم، مى منع آنها از ما و شود مى نفس نيروى و ذهن بيدارى موجب
  2 » .اند شده واقع فاسده مذاهب آنها وراى در و هستند، اوايل

 چنانكه. نشد سنت اهل اعتراض مورد منطق علم قدر به اوايل علوم زا هيچيك اما
 مثلى خود قول اين و. شود زنديق آموزد منطق هركس يعنى »تزندق تمنطق من« گفتند

 علم در كه معتقدند- است معتزله مقصودشان كه-متكلمين: گويند مى الصفا اخوان. شد
 و منطق علم و است، عاجز اءاشي حقايق معرفت از هندسه علم و نيست، فايدتى طب

 .است ملحد پردازد آنها به هركس و اند، زندقه و كفر طبيعيات
: دهد مى فتوى چنين) م  1245 / ه  643  سال به متوفى( شهرزورى صالح ابن

 از انحراف داعية و است گمراهى و حيرت ريشة و بندوبارى بى و است سفاهت پاية فلسفه،«

                                                            
   120 - 118  ص ، 2  ج رفاعى، فريد احمد چاپ الضالل، من المنقذ -  ١
   56  ص العلوم، فاتحة - ٢
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 مقدمة و مدخل و. آن مقدمة و است فلسفه مدخل منطق اام. است زندقه به ميل و حق
 .باشد شر شر،

 اصطالحات استعمال اما و. نساخته مباح شرع را آن تعلم و تعليم به اشتغال و
 به مسلمانان از را ميشومان اين شر بايد پادشاه. است ناپسند و بد شرع، احكام در منطقى،

 به حكمت تعلم و تعليم خاطر به و كند، تبعيد رشه از و نمايد، اخراج مدارس از و كند، دور
 يا سازد، هالك تيغ طعمة بيند فالسفه عقايد از نشانى او در كه را هركس و رساند، عقوبت

 . »گردد محو فالسفه و فلسفه آثار و شود، خاموش آتش آن تا كند، دعوت اسالم به
 تأليفات بر منطق نام داشت، بسيار اشتغال منطق به آنكه با غزالى، آنكه علت شايد

 و »العلم معيار« و »النظر محك« قبيل از نامهايى به را آنها و نهاد، نمى خود منطقى
 .باشد همين ناميد، مى »المستقيم - القسطاس«

 است كتبى اينها«: گويد 1»المنطق لصناعة المدخل كتاب« مقدمة در طملوس ابن
 آنها اصطالحات هم و داده تغيير را كتابها نام هم او، اما كرده، تأليف منطق در حامد ابو كه
 اين همة و. است برده كار به را زمان فقهاى نزد در معمول اصطالحات آنها جاى به و را،

 يعنى بخشد، رهايى را خود آمد علما ديگر سر بر كه باليى از تا است سبب آن از كارها
 به را او خداوند اما. ديدند اهانت و رنج بسى و گفتند نامألوف و غريب سخنان كه آنهايى
 ».ماند مصون خصمان شر از بود، داده را او كه الحيل لطايف اين با و بنواخت خود لطف

 خاتمه شرع اهل پيروزى به درافتاد، شرعى علوم و علوم آن اهل ميان كه نبرد اين
 ديگر قرن چند تا فلسفه شد، خاموش-فلسفه مدافع آخرين-رشد ابن صداى چون و. يافت

 .بايستد خود پاى روى توانستن
 منطق معارضان فرياد« كه داد خاتمه نكته اين به اشاره بدون توان نمى را فصل اين

 و تطور خاطر به نيز خود، مقدمات و قواعد تأسيس براى كالم علم بلكه نرسيد، جايى به
 عنوان به م،ه امروز به تا منطق»  2 . داد قرار خود پيشواى را ارسطو فلسفة علم، آن ارتقاء

  . شود مى تدريس شرعى، علوم مددكار و يار
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  كتابنامه

  دوم و اول فصل
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   سوم فصل
  
 

 دخيله علوم

 هم و داشته ابتكار هم تمدنى هر: تمدنها همة ميان است مشتركى قدر اصالت«
 عالم تمدنهاى ديگر از را آن كه بوده خاصى ويژگى داراى حال، اين با و بوده، انتقال واسطة

 بركنار خاص ويژگى يا وساطت يا ابتكار از كه نيست تمدنى هيچ و كند؛ مى مشخص
 1».باشد

 زيرا. است نسبى نامگذاريى ناميم، مى دخيله علوم را علوم گونه اين وقتى بنابراين،
 و عرافت و فراست علم و داشتند آگاهى طب و نجوم از اعراب نقل، و ترجمه عصر از پيش
 .داشت شيوع آنها ميان در قيافت

 آنها بر اى تازه موضوعات و داد علمى رنگ آنها به سريانى و يونانى هاى ترجمه ولى
 خود كه ملتهايى وسيلة به هم كار اين. گذاشت آنها اختيار در را نسل چند تجارب و افزود،

 بودند، شده همپيمان اسالم با كه كسانى دست به هم و يافت، انجام بودند گرويده اسالم به
 .بكوشند بعدى نسلهاى به آن انتقال و آن به افزودن و بشريت ميراث حفظ براى تا

 طب علم- 1 

 را خود بيماران عادت، طبق اعراب و بود، سريانيان ويژة طب علم العرب جزيرة در
 فالگيرى را اى قبيله هر و آميختند مى كهانت با را طب. كردند مى معالجه ابتدايى وسائل با

  . بودند يمامه و نجد فالگيران آنها مشهورترين. بود
 حكمه اليمامة لعرّاف جعلت

 شفيانى هما ان نجد عرّاف و

                                                            
   24  ص العقاد، محمود عباس االروبيه، الحضارة فى العرب اثر -  ١



 

٣٥٦ 
 

 آنكه با و داد خاتمه بيماران، معالجة در فالگيران و جادوگران اعمال به اسالم
 :گفت و كرد تمجيد علم ينا از اسالم ولى بودند، دين از خارج بيشتر اسالم صدر پزشكان

 نصارى و يهود بر وقف طب علم مدتها تا.  »االبدان علم و االديان علم علمان، العلم«
 رواج كارشان هرگز رفتند، مى علم اين تحصيل پى در كه مسلمانانى و بود، صابئين و

 .شدند نمى واقع خود همكيشان اعتماد مورد و يافت نمى
 كساد كارش«: كند حكايت چنين بغدادى، سلمانم طبيب جانى، بن اسد از جاحظ

 پزشكى فن در تو و گير، همه بيمارى و است خيز بيمارى سالى امسال: گفت او به كسى. شد
 كساد از سخن چگونه برخوردار، معرفت و بيان از و موصوف، خدمت و صبر به و عالمى،
 يا كنم، پيشه شكىپز من آنكه از پيش مردم اين و مسلمانم من آنكه يكى: گفت گويى؟
 .نيابند توفيق طبابت در مسلمانان كه اند بوده معتقد شوم، آفريده آنكه از پيش حتى

 رواج كارم بود، بيرا و يوحنّا و مرايل و صليبا اگر و است اسد من نام آنكه ديگر
 زكريا ابو يا عيسى ابو كه بود بهتر و است، الحارث ابو من كنية آنكه سديگر. داشت ديگرى

 حرير رداى بايست مى و است، سفيد اى پنبه رداى مرا آنكه چهارم. بود مى ابراهيم ابو يا
 زبان به بايد خواهم كار رواج اگر و است، عربى من زبان آنكه آخر در و باشم داشته سياه
 1».گويم سخن شاپور جندى مردم

 ار بغداد پزشكان تن هشتصد خواست) م  931 / ه  319 ( سال در مقتدر وقتى
- شويم مى آگاه بودند پذيرفته را پيشه اين كه كسانى كثرت به عدد ازين و- كند امتحان

 ابن بعد، قرن دو نيز المكتفى همچنانكه. گماشت كار بدين را صابئى، طبيب قرّه، - بن ثابت
 .داد سمت اين را نصرانى، طبيب التلميذ،

 و پرداختند پزشكى علوم فراگرفتن به مسلمانان. نماند باقى صورت بدين وضع اما
 .بودند اروپاييان معلم هفدهم قرن تا كه شدند سرآمد چنان

 هندسه چون ديگرى علوم به بلكه پرداختند، نمى طب علم به تنها مسلمان پزشكان
 و رياضى نظريات برخى رو ازين. ورزيدند مى اشتغال نيز موسيقى و فلسفه و كيميا و نجوم و

 و جسم مزاجهاى از كه بود واجب طبيب بر. است شده داخل علم اين در منطقى و طبيعى
 برادر طبيب«. نبود بيخبر كواكب فعل و نجوم احكام از و. باشد آگاه ادويه و اغذيه طبايع
 صناعت موضوع از اشرف نجوم علم موضوع زيرا نهد، ارج را او دانش بايد و است، منجم
  2 » .كند دنبال منطقى و رياضى روشهاى برطبق را خود كار كه بايد و است طب

 پزشكان ولى بود، فن اين متعلمان مرجع نخستين جالينوس و بقراط كتب آنكه با
 مراجعه نيز هندى و ايرانى و سريانى و يونانى اطباء ديگر به و نشدند، قانع بدين مسلمان

                                                            
   85  ص التبيين، و البيان -  ١
   88  ص االسالم، فى الفلسفة تاريخ - ٢
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 ىمتك نيز شخصى تجارب و آزمايشها به و كردند ايجاد اى مقارنه آنها عقايد ميان و كردند؛
 بعدها كه نهادند جاى بر خود از المعارفهايى دايرة چنانكه يافتند، براعت فن آن در و شدند

 و اعراب طبى هاى انديشه شامل آثار، اين كه جهت آن از و. شد ترجمه التينى زبان به
 .شد مى تدريس اروپا علمى مجامع در بود، نبطيان و ايرانيان و هنديان و يونانيان

 »حاوى«. است رازى »حاوى« و سينا ابن »قانون« المعارفها، ايرةد اين مشهورترين
 بندى شكسته و جراحى در مسلمان، پزشكان. است مشهورتر »قانون« از غربيان نزد در

 عباس بن خلف القاسم ابو تصنيف ، »التصريف عن عجز لمن التعريف« كتاب بر بيشتر
 .كردند مى اعتماد

 براى اينان. داشتند بسزايى سهم آن به وابسته علوم و طب علم در اسالم، پزشكان
 بار، اولين براى رازى مثال. اند كرده توصيف دقت به را معدى امراض تاريخ، در بار نخستين
 غالف التهاب كه است كسى اول سينا ابن همچنانكه. كرده توصيف دقت به را آبله و حصبه
 بيان را كبد زخمهاى و ريه هابالت و صفاق پرده التهاب ميان فرق و كرده وصف را دماغ
 .است كرده

 سخن خون ريوى گردش از تاريخ، در بار اولين و نوشته، قانون بر شرحى نفيس ابن
 بن على و. شود پاك ريه در خون كه است گفته خود شرح اين در تأكيد به و گفته،
 .است گفته سخن شعريه عروق و خون گردش از هاروى، از قبل مجوسى، -عباس

 رازى
 التينى زبان به او كتب. است اسالم مشهور طبيب رازى، زكرياى بن محمد بكر ابو

 سرزمين درسى اصلى كتب هفدهم، قرن تا كه يافت طب در حجيتى چنان و شد، ترجمه
. يافت وفات م  925 / ه  313  سال به و شد، متولد م  865 / ه  251  سال به رازى. بود اروپا
 ديگر بر را طب ولى بود، استاد منطق و كيميا و نجوم و سفهفل و طب و رياضى در رازى
 .شد مشهور آن ابواب تدوين و آن در نظر دقت به و نهاد برترى علوم

 كتاب اين و كرده، توصيف كتابى در را حصبه و آبله كه است كسى اولين رازى
 ينىالت زبان به كتاب اين. است رسيده ما دست به كه است طبى كتب بهترين از يكى

  113 »الفهرست« صاحب را او تأليفات تعداد. است رسيده طبع به بارها و شده ترجمه
 رفته ميان از آنها بيشتر كه دانسته،  232  اصيبعه ابى ابن و رساله،  28  و بزرگ كتاب
 .است

 اهميت بدن در تأثيرش و نفس براى او كه شد آن موجب فلسفه از رازى آگاهى
 در و باشد، هم روانى طبيب بايد جسمانى طبيب كه است تقدمع او. شود قائل زيادى

كه  است الزم طبيب بر«: گويد مى كه اوست و. است كرده تأليف ارزشى پر كتاب باره اين
 زيرا باشد، نداشته بدان اميدى خود اگرچه سازد، اميدوار صحت به را خود بيمار همواره
 ».اوست نفسى احواالت تابع آدمى جسم مزاج
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 چيزى اولين و ازلى است خالقى را عالم: شود مى خالصه چنين رازى فلسفى آراء
 انوار او خود چون كه نفوسى نور آن از. است بسيط خالص روحانى نور شد صادر او از كه

 كه حيوانى، نفوس ظلمت، از و است ظلمت نور اين پى از. يافت صدور بسيطند روحانى
 فلسفة از متأثر رازى فلسفة كه كنيم مى حظهمال پس. شدند صادر اند ناطقه نفس خادم
 غير و نوافالطونى و نوفيثاغورى يونانى فلسفى مذاهب جوار در عصر آن در كه است، مانوى

 .است بوده رايج دو، آن
 عناصر آن از و. آمد پديد مركب جسمانى كائن بسيط، روحانى نور جوار در آغاز، از

 وجود به ترى و خشكى و سردى و گرمى: اربعه طبايع و خاك، و آتش و هوا و آب: اربعه
 .آمدند

 معتقد فالسفه از بعضى چنانكه-مفارق عقول را ستارگان ولى بود، نيز منجم رازى
 همان از يافته تكوين هستند اجرامى ستارگان كه بود معتقد بلكه دانست، نمى-بودند

 .اند يافته تكوين ارضى عالم اجسام كه عناصرى
 :است منسوب بدو بيت دو اين و بود شكاك و ينبدب حدودى تا رازى

 البلى آذن قد و ادرى ما لعمرى
 ترحالى اين الى ترحال بعاجل

 خروجه بعد الروح محلّ اين و
 البالى الجسد و المنحلّ الهيكل من

 هيوالى و كلى نفس چون ديگرى، قديم مبادى اللّه، مقابل در وقتى رازى عقايد
 .بود خواهد مخالف اسالمى توحيد با شود، مى لقائ مطلق زمان و مكان و اولى

 داروگرى و كيميا-  2 

 نخستين كه ديديم. است بسزايى سهم داروگرى و كيميا در را اسالم حكماى
 كه كسى اول و. بود كيميا در شد، ترجمه عربى زبان به فاطمى دولت عهد در كه كتابهايى

 مشهورترين ولى. بود مروان آل محكي به ملقب يزيد بن خالد جست، اشتغال علم اين به
 صاحب برتلو. است حيان بن جابر داد، قرار خود پيشة مطلق طور به را كيميا كه كسى
 .داند مى منطق در ارسطو همطراز كيميا در را جابر ، »وسطى قرون در كيميا« كتاب

. شناختند نمى شيمى علم يعنى جديدش معنى به را كيميا وسطى، قرون در
 به را دانش اين اگرچه نيز ما كيميادانان و كنند؛ طال را فلزات تا كوشيدند مى كيميادانان

 ملحق بدان كه اساطيرى و خرافات از را خود نتوانستند ولى درآوردند، طب صورت مددكار
 يك ايجاد يكى: بود جهت سه از شد، مى راه اين در كه كوششى مهمترين. سازند آزاد بود

 تا گفتند، مى الفالسفه حجر كه را آنچه كشف ديگر. عنصرى مواد همة براى عام كنندة ذوب
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 كه دارويى يعنى حيات، اكسير يافتن سديگر و. كنند طال به بدل را فلزها آن وسيلة به
 . 1بخشد شفا را امراض و علل همة

 داشتند، اشتغال علم اين به كه اسالم، علماى كه است اين است توجه خور در آنچه
 آنان. آمدند نائل مهمى اكتشافات به راه اين از و بودند، بزرگ زمايشهاىآ و تجارب صاحب
 و) گداز( تذويب و تصعيد و تبخير و تحويل و تكليس و ترشيح و تقطير طريق« كه بودند
 احمر راسب و نقره نيترات و نوشادر و قليائيها و الكل كه بودند آنان نيز. يافتند را تبلور

 بعضى نام هم هنوز و. كردند كشف را آن خالف و ترتيريك يداس و بوره و) جيوه اكسيد(
 » 2 . دارد داللت آن عربى اصل بر مواد، ازين

 هر. بودند مؤسسان و پيشوايان از مسلمين كه گفت بايد داروگرى در« اما
 خواه داروها، شناخت در مسلمين. است صادقى شاهد آنها نبوغ بر ما زمان در اى داروخانه

 كه بودند كسانى نخستين و. يافتند استادى حيوانى، يا و باشد داشته معدنى اي نباتى ريشة
 بايد او، از پس. است پيشقدم راه اين در ماسويه بن يوحنا. پرداختند »قرابادين« تأليف به
 فصل هفده در را كبير »قرابادين« او. برد نام شاپور جندى بيمارستان از سهل بن شاپور از

 » 3 . داشت شهرت او كتاب شد نوشته تلميذ ابن »قرابادين« كه انىزم تا و. كرد تأليف
 تأليف است، »االعيان دستور و الدكّان منهاج« كتاب داروگرى، در كتاب بهترين

 .قاهره داروگران رئيس و يهودى داروگر عطار، كوهن

 حيان بن جابر
 در كتاب صدها و پنهان اساطير پردة در است عظيمى شخصيت حيان بن جابر

. برمكيان كارگزار و بود الرشيد هارون دربار در. منسوب او به التينى، و عربى به كيميا،
) . ع( صادق جعفر امام خاص اصحاب از و بود نژاد ايرانى او كه است اين دانيم مى او از آنچه
 بسيار او تأليفات. كردند تأليف كيميا علم در عربى زبان به كه است كسانى مشهورترين نيز
 ترديد مورد او به آنها از برخى انتساب صحت همچنان ولى گذرد، مى صد از چنانكه ست،ا

  . است
 »الزاج زيت« به معروف) گوگرد جوهر( سولفوريك اسيد كاشف او كه است معروف

 - سود و ،) نمك جوهر و شوره جوهر مخلوط( تيزاب و ،) شوره جوهر( نيتريك اسيد و
  .است آن غير و انتيمون و وهجي يودور و سليمانى، و سوزآور،

  
 

                                                            
   65  ص العربى، الفكر تاريخ -  ١
   184  ص العربى، الطب - ٢
   185  ص مأخذ، همان - ٣
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 جانورشناسى و گياهشناسى- 3 

 عهد مترجمان. دادند نشان وافر رغبت علوم، ديگر چون گياهشناسى، به مسلمانان
 كتابهاى و دادند قرار توجه مورد سخت نيز را معارف از رشته اين مأمون، و رشيد

 كتاب كتابها، اين مشهورترين. كردند ترجمه يونانى و هندى از را قرابادين و گياهشناسى
 اصطفن وسيلة به متوكل عهد در كه »قرابادين و نبات« به موسوم است، ديوسقوريدس

 .است شده ترجمه باسيل -بن
 را آنچه و نوشت كتابى نيز اندلسى، طبيب جلجل، ابن هجرى، پنجم قرن در

 .افزود اسيلب ابن ترجمة بر را آن و آورد، گرد آن در بود، نكرده ذكر ديوسقوريدس
 گياهشناس، دانشمند شاگرد بيطار، ابن گياهشناسى، مؤلفان مشهورترين از يكى

 .است الرّوميه ابن

 بيطار ابن
 را بسيارى شهرهاى نباتات، دربارة تحقيق براى. شد متولد اندلس در مالقه، در او

 باقى ندچ كتبى او از. يافت وفات دمشق در م  1248 / ه  646  سال در و گذاشت پا زير
 - لمفردات الجامع« و »المفرده االدوية فى المغنى« از عبارتند مشهورترينشان. است مانده

 آن در كه است اطالعاتى همة شامل آنكه بر عالوه اخير، كتاب اين.  »االغذيه و االدوية
 در كه را او خاص بيمانند تجارب و تحقيقات نتايج بود، رسيده بدان گياهشناسى علم عصر

 .دارد دربر نيز بود آورده دست به سفرها
 تعريف معدنى و حيوانى و نباتى از را عقار  1400  از بيش خود، كتاب در بيطار، ابن

 .است نيامده او از پيش كتب در كه است جديد عقار  300  ميان آن از. است كرده
 .است كرده مرتب الفبايى ترتيب به را خود كتاب بيطار ابن
 پاى به هرگز ولى گرفت، صورت بسيارى تحقيقات نيز ىجانورشناس زمينة در
 متوفى( جاحظ، »الحيوان كتاب« فن اين كتب نخستين از. نرسيد گياهشناسى تحقيقات

 جمله از است، مفيد و ارزشمند مطالب حاوى جاحظ كتاب. است) م  868 / ه  254  سال به
 مقاالت بيشتر اما. افتي توان جاحظ كتاب در آورد، داروين كه را تطور نظرية مبادى
 هفتم قرن( قزوينى. علمى صحيح واقعيت به تا است نزديكتر افسانه و اساطير به جاحظ،
 غرائب و المخلوقات عجايب« به موسوم است كتابى نيز را) ميالدى سيزدهم و هجرى

 . »الموجودات
 حظجا شديد تأثير تحت ولى پرداخته، حيوانات از اى پاره توصيف به كتاب اين در

 .است
 الحيوان حياة« نام به دارد حيوانشناسى در كتابى نيز) هجرى هشتم قرن( دميرى

 فن اين در است كتابى بهترين دميرى كتاب. است شده متأثر جاحظ از نيز او كه »الكبرى
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 در. است كرده توصيف آنها طبايع و مزايا و نامها ذكر با را حيوانات از نوع نهصد از بيش كه
 .است آمده شعرى و ادبى و تاريخى نكات و اساطير و ها افسانه از بسيارى كتاب مطاوى

 رياضيات- 4 

 موسيقى، و نجوم و هندسه و حساب چون آن، فروع و رياضيات به اسالم متفكران
 .بردند سود فيثاغورس و اقليدس كتب از همه از بيش علوم اين در و. داشتند خاص توجه

 دانش كسب زمينه اين در نيز مصريان و بابليان و ايرانيان و هنديان از همچنين
 .شد زمين مغرب علماى اعجاب موجب كه افزودند آنها بر مطالبى خود و كردند،

 و حساب در تصاعد مبحث شناخت به و كردند غور نيز اعداد خواص مباحث در
 اعداد مربعات جمع و جذرگيرى براى قواعدى همچنين. آمدند نايل آنها جمع قوانين

 .كردند اقامه براهينى قواعد اين صحت براى و كردند كشف مكعبات و والىمت
 ، »المقابله و الجبر« نام به او كتاب. آورد پديد را جبر علم مأمون عصر در خوارزمى

 معادالت حل در امروز كه است روشى واضع او گويا و. بود غرب و شرق علماى مرجع سالها
 مقاطع كمك به دوم، درجة معادالت حل«: گويد كاجورى. بريم مى كار به دوم درجة

 ».بردند كار به مسلمان رياضيدانان كه است روشهايى مهمترين از يكى مخروط،
 هندسة براى اساسى وضع رياضيدانان، اين ابتكارات مهمترين كه معتقديم ما
 ر،جب از هندسى مسائل از بعضى حل براى كه بودند كسانى نخستين آنها زيرا. بود تحليلى

 .كردند استفاده هندسه، از جبرى مسائل از بعضى حل براى و
 آنها از را دانش اين مغربزمين علماى و شدند سرآمد اسالم رياضيدانان هندسه، در
 .نداشتند آشنايى اقليدس كتب با هنوز غربيها روزگار آن در زيرا فراگرفتند،
 -است مستعمل هم وزامر كه-را عربى ارقام كه بودند كسانى نخستين مسلمين نيز

 حروف از ارقام، جاى به زمان آن تا. شد التينى ارقام جانشين ارقام اين و كردند، اروپا وارد
را  آنها رو ازين. بودند كرده اخذ هنديان از را ارقام اين مسلمين كردند؛ مى استفاده بزرگ
  .انندخو مى عربى ارقام را آنها اروپاييان همچنانكه خواندند؛ مى هندى ارقام
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 خوارزمى
 عهد در و گزيد، اقامت بغداد در. است خوارزم مردم از خوارزمى، موساى بن محمد

 الجبر فى - الوصايا كتاب« تا بود، خواسته بغداد به را او مأمون. رسيد اشتهار اوج به مأمون
 به را) Algebre( الجبر واژة كه است كسى نخستين خوارزمى. كند تصنيف را »المقابله و

 .كنند مى استعمال هم امروز تا و اند گرفته او از را كلمه اين فرنگيان. است برده كار
 همة از چنانكه يافت، برترى رياضيات، و نجوم بخصوص علوم، همة در خوارزمى

 براى و داد، قرار توجه مورد حساب، از مستقل را، جبر او. افتاد پيش خويش عصر علماى
 ابتكارى هندسى راههاى از جبرى، دوم درجة معادالت حل براى. كرد وضع ثابتى قواعد آن

 و ترتيب حيث از خود نوع در كه كرد تصنيف كتابى حساب در خوارزمى. كرد استفاده خود
-  Algoritimi( الگوريتمى عنوان تحت باثى، ادالرد را كتاب اين. بود بيسابقه تبويب

 بود، معروف نام بدين اروپا در قرن ندچ تا حساب علم و كرد ترجمه التينى به) الخوارزمى
 .است شده گرفته عددى نسبتهاى علم معنى به) Logaritme( لگاريتم كلمه همين از و

 آن مبتكر خوارزمى كه-هندسه راه از را دوم درجة معادالت از يكى حل اينك
  :آوريم مى -است

 
  
  

 
x2 + 10x=39 

 .باشد x=AB كه كنيم فرض
 را ABCD مربع AB با

 تا را CD ضلع و سازيم مى
E ضلع و AD تا را F امتداد 

 كه نحوى به دهيم، مى
 CE=AF=10/2=5 و باشد 

 و CEBG مستطيل دو
ABFH شود حاصل.  
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 x2=x*x=ABCD مربع مساحت-  1 
 5x=5*x=ABFH مستطيل مساحت
 5x=5*x=CEBG مستطيل مساحت

 =10xمستطيل دو مساحت مجموع: پس
 چنين x 2  يعنى ABCD مربع و) 10x( مستطيل دو مساحت مجموع پس-  2 

 :شود مى
  x2 + 10x=39 

 كه نگريم مى است  5  مساوى آن اضالع از هريك كه BGHI مربع به اكنون-  3 
 . 25 = 5 * 5  با است برابر آن مساحت

 :آيد مى دست به ذيل معادلة بيفزاييم، فوق معادلة طرفين به را مساحت اين چون
x2 + 10x+25=39+25=64 

 يعنى  64  مربع اين از ضلع هر طول بنابراين و است DEFI مربع مساحت  64  اين و
 :يعنى آيد، مى دست به  8 

AG=8 
 به BG و AG هاى اندازه كه دانيم مى ديگر طرف از و است، AG=AB+BG چون-  4 
 :آيد مى دست به ينچن معادله اين از x يعنى AB اندازة است،  5  و  8  ترتيب

x=AB=AG-BG = 8-5 = 3 

 نجوم- 5 

 .نداشتند آشنايى- آن علمى معنى به- نجوم علم با عباسى عصر از پيش مسلمين
 احوال در نگريستن تنجيم، از مقصود. بود تنجيم همان داشتند، زمينه اين در آنچه

 با كواكب وضاعا ارتباط و كسوف، و خسوف تعيين براى بود آنها احكام و حركات و كواكب
 بروزات ساير و باران و صلح و جنگ و آينده وضع و سعد ساعت از اطالع براى عالم، حوادث
 و خلفا اين، - وجود با بود، كرده نهى را بينى ستاره و تنجيم اسالم دين آنكه با. جوى

 و ادارى احوال از بسيارى در« منجمان با و. داشتند فراوان توجه آن به عباسيان مخصوصا
 تا خواستند مى آنها از و كردند، مى مشورت داشتند بيم آن عواقب از كه اعمالى و سياسى

 همچنين. كردند مى عمل منوال آن بر سپس. كنند نظر كواكب اقترانات و فلك حال در
 حتى كارى، هر به پرداختن از پيش و. كردند مى معالجه فلك حال مقتضاى بر را بيماريها

  1».نگريستند مى كواكب نحس و سعد به رفتن، ديگران ديدار به و خوردن غذا

                                                            
   57  ص العلمى، العرب تراث نيز و  19  ص ، 3  ج االسالمى، التمدن تاريخ -  ١



 

٣٦٤ 
 

 انجام ديگر علت. بود همين واداشت نجوم علم تقويت به را خلفا كه عللى از يكى
 .داشت وامى تحصيل به را مسلمين كه- . . . و شناسى وقت نظر از- بود دينى فرايض

 سلمانىم هر بر«: گويد »اسالمى نجوم تاريخ« خود كتاب در نلّينو خاورشناس
 مسلمان. بشناسد كرد مى تغيير زمان و مكان اختالف به كه را نماز اوقات كه بود واجب

 اين و بشناسد را قبله جهت بايد پس. كند قبله جانب به رو نماز هنگام در كه بايست مى
. شود مى مربوط كروى مثلثات به و است هيئت علم مسائل از اى مسئله حل بر مبتنى خود
 محاسبات به را مسلمانان كه رمضان ماه در گشودن روزه و داشتن روزه است چنين نيز

 كه است داشته آن بر را مسلمان منجمان روزه، دربارة شرعى احكام اين. انگيزد برمى فلكى
 همين به و. برخيزند جستجو به شفق احوال و هالل رؤيت به وابسته دشوار مسائل دربارة
 ميان در كه آوردند اى تازه روشهاى و محاسبات و دكردن پيشرفتهايى باره اين در جهت

 1 ».نداشت سابقه قديم ايرانيان و يونانيان
 عهد در. كردند اخذ يونانى و هندى كتب از را خود نجومى معلومات مسلمين

 »مجسطى« كتاب و بزرگ، »هند سند« كتاب چون نجومى، كتب مهمترين مأمون
 آثار نقل به تنها اسالم علماى. شد ترجمه ىعرب به دو ازين غير بسيارى و بطلميوس،
 آنها آنچه بر بسيارى مطالب و كردند اصالح نيز را آنان خطاهاى بلكه نپرداختند، گذشتگان

 طول توانستند علمى اى طريقه به كه بودند كسانى نخستين مسلمين. افزودند بودند آورده
 سطح بر رسم اصول بار اولين براى مسلمين .كنند تعيين را النهار نصف خط از درجه يك
 انحناء و. شدند قائل محورش گرد به آن دوران و زمين بودن كروى به و شناختند را كره

. برداشتند بزرگ قدمهاى نيز شمارى گاه در و كردند ثبت را البروج فلك ميل و كسوف
 كواكب، ترصيد براى و كردند، بنا چندى هاى رصدخانه مقاصد اين انجام براى مسلمين

 دقت و سعى به كه است اسطرالب دقيق آالت اين مشهورترين .نمودند اختراع دقيقى آالت
 علمى صورت به مسلمين نزد در فلك علم كه بود اينجا از و .است شده اصالح ايشان

 مسلمين، ارزشمند كارهاى از ديگر يكى. بود نظرى قبال آنكه حال و درآمد، استقرايى
 .اخترگويى و تنجيم اهل خرافات و عبالتخز از بود نجوم علم پيراستن
 قرون در كه است عربى نجومى هاى واژه يكى علم، اين در ايشان برترى داليل از
 قاموس به مسلمان منجمان را ها واژه اين. است متداول نيز امروز و داشت رواج وسطى
 ،) كف( Caph ،) الطّرف( Altaref ،) الدبران( Albadaran: قبيل از. اند افزوده اروپا نجومى
Arnab )ارنب (، Vega )واقع نسر (، Deneb )ديگر بسيارى و) ذنب.  

                                                            
 از آرام احمد آقاى فارسى ترجمة و  231  و  230  و  142  ص تاريخچه، و الفلك علم -  ١
 ص العلمى، العرب تراث نيز و  286 - 285  ص ، »اسالمى نجوم تاريخ« نام به كتاب اين
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 بتّانى
  235  سال حدود در او. است تاريخ شناسان ستاره اعاظم از يكى بتّانى، اللّه عبد ابو

 عرب بطلميوس را او. يافت وفات م  929 / ه  317  سال در و شد متولد بتّان در م،  847 / ه
 در ارزشى پر و تازه تحقيقات و است آورده تازه مهم نظريات نجوم در بتانى. گويند )اسالم(

 از هيچكس چنانكه« است مشهور كواكب رصد به و داده انجام مثلثات و جبر و نجوم زمينة
 قرون در و نرسيد، است رسيده او كه پايه بدان كواكب رصد تصحيح در او معاصران و اقران
 1».مدنيا كسى چنو نيز بعد

 صيفى اعتدال دو اندازة و كرد، تعيين زمين به نسبت را دنب نقطة حركت بتّانى،«
 را شمسى سال طول و نمود، اصالح النهار معدل به نسبت را البروج فلك ميل و شتوى، و
 و نمود، معين را نجوم از بسيارى مواقع كه است كسانى از او همچنين. كرد حساب دقت به

 ثابت را شمسى اوج كه- بطلميوس با و. كرد تصحيح را سيارات و اهم حركات از اى پاره
. است اعتدالين تقديمى حركت تابع شمسى اوج كه كرد ثابت و ورزيد مخالفت- دانست مى
  2 » .پذيرد مى تغيير روزگاران گذشت با كندى، به زمان، معادلة كه گرفت نتيجه و

 جغرافيا- 6 

 نيز نجوم علم در همچنانكه. فراگرفتند يوسبطلم كتب از را جغرافيا علم مسلمين
 سخت جغرافيا به ولى. ساختند خود العمل دستور كار انجام و آغاز در را »مجسطى« كتاب

 طريق از خود و. افزودند بسيارى مطالب آن بر و يافتند اشتهار آن در و شدند، دلبسته
 .زدند اى تازه تحقيقات به دست سفر و سير و فلكى ارصاد

 اظهار جغرافيا در باارزشى آراء بيرونى و. كرد كشف را نيل هاى سرچشمه ادريسى
  271  سال به متوفى( خردادبه ابن. كردند ثابت را زمين كرويت اسالم جغرافيادانان. داشت

 زردة گرفتن قرار چون فلك، جوف در و است، مدور كره چون زمين«: نوشت) م  885 / ه
: گفت) م  903 / ه  291  سال به متوفى( رسته ابن» .تاس شده واقع مرغ تخم در مرغ تخم

 جوف در و است كروى نيز زمين. آفريد اجوفى دوار كرة چون را فلك جل، و عزّ خداى،«
 ديگر و ماه و خورشيد غروب و طلوع« كه است آن مدعا اين بر او دليل و» .دارد جاى فلك

 از قبل مشرق سرزمينهاى در آنها طلوع بلكه نيست، زمان يك در زمين، سراسر در كواكب،
 علوى اجرام دركه  حوادثى مورد در معنى اين و. است مغرب سرزمينهاى در آنها غروب
 نواحى در افتد، مى اتفاق لحظه يك در كه خسوف مثال: شود مى آشكارتر افتد مى اتفاق

 رصد غربى و شرقى شهر دو در اگر كه طورى به كند؛ مى پيدا اختالف آن وقت مختلف،

                                                            
   124  ص العلمى، العرب تراث -  ٢و ١
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 كمتر در غربى شهر در باشد، گذشته شب از سه ساعت در شرقى، شهر در خسوف و شود،
 ».بود خواهد- شهر دو ميان مسافت قدر به- شب از ساعت سه از

 و) م  891 / ه  278 :تأليف سال( يعقوبى و خردادبه ابن از كه مفصلى آثار آنكه با
  548 ( ادريسى و) م  983 / ه  275 ( مقدسى و) م  943 / ه  332 :تأليف سال( مسعودى

 بطوطه - ابن و) م  1275 / ه  674 ( قزوينى و) م  1225 / ه  623 ( ياقوت و) م  1154 / ه
 حال، عين در ولى است، خرافات و عجيب روايات از پر مانده، باقى) م  1355 / ه  756 (

 و كرده ديدار هاآن از كه است شهرهايى كامل اوصاف و دقيق معلومات از بسيارى حاوى
 و زندگى روش و رسوم و عادات از ارزشمندى مطالب همچنين. اند نموده طى كه راههايى
 .دارد دربر اند، كرده آميزش آنها با كه را مللى علوم و آداب و عقايد

 طبيعيات-  7 

 ارشميدس. پرفايده هم و است وسيع هم نيز طبيعيات زمينة در مسلمين تحقيقات
 استخراج به و كردند تعمق آن در اسالم علماى ولى كرد، كشف را صمخصو وزن قوانين
 بدان اسالم علماى كه نتايجى. آمدند نائل مايع و جامد اجسام از بسيارى مخصوص وزن

 كه ارقامى از اى پاره به اينك. است نزديك بسيار دريافته جديد علم آنچه به يافتند، دست
 و هجرى ششم قرن اول نيمة در( خازنى و) م  1048 / ه  440  سال به متوفى( بيرونى

 :كنيم مى اشاره اند داده دست به) ميالدى دوازدهم
 جديد ارقام\ خازنى ارقام\ بيرونى ارقام\ ماده
  19 , 26 \ 19 , 05 \ 19 , 05   19 , 26 \طال

  13 , 56 \ 13 , 56 \ 13 , 59   13 , 74 \ جيوه
  8 , 85 \ 8 , 66 \ 8 , 83   8 , 92 \ مس
  1 , 00 \ 1 , 00 \سرد شيرين آب
  0 , 9597 \ 0 , 958 \ گرم آب
  1 , 027 \ 1 , 041 \ درجه صفر آب

  0 , 91 \ 0 , 920 \ زيتون روغن
  ١   1 , 075 - 1 , 045 \ 1 , 033 \ انسان خون
 قرون فيزيكدانان بزرگترين از يكى نيز) م  1038 / ه  430  سال به متوفى( هيثم ابن

 در. داشت خاصى نبوغ نجوم و طبيعيات و فلسفه و هندسه و رياضيات در او. است وسطى
 مناظر علم در مكتشف بزرگترين هيثم ابن«: است آمده چنين »بريتانيكا المعارف دايرة«
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 بزرگترين هيثم ابن«: گويد مى سارتن جرج» .كرد ظهور بطلميوس از بعد كه است
 از معدود تن چند شمار در و وسطى قرون دانفيزيك بزرگترين بلكه اسالم، فيزيكدان
 خاورشناس كه است امر همين و»  1.است جهان سراسر در مناظر علم علماى مشاهير
 تجلى مناظر علم در مسلمين ابتكار عظمت« كه كند تصريح تا واداشت را مايرهوف ماكس
 .بودند هيثم ابن دانش خرمن چين خوشه نور، دربارة قرن، پنج مدت اروپا، علماى»  2 . كرد

 بزرگترين او«: گويد مى) م  1048 / ه  440 - م  973 / ه  362 ( بيرونى دربارة زاخاو
 او آثار همة از دقيق اطالع نتيجة او دربارة رأى اين. شناخته تاريخ كه است خردمندى

 و رياضيدان و فيلسوف است پژوهشگرى بيرونى«: گويد او دربارة نيز سارتن» .بود خواهد
 علماى اكابر از و اسالم علماى اعاظم از او كه گفت بايد. وسيع دانشى با افياشناسجغر

 » 3 . است جهان
 و تجارى فوايد و جواهر و عناصر از زيادى تعداد خواص در مفصلى كتاب بيرونى

 به مرئى جسم از نور شعاع كه كرد كشف بار نخستين كه است كسى او. دارد آنها طبى
 او همچنين. آمد وجود به مناظر علم در بزرگ انقالبى كشف، ينا از و. رسد مى چشم

 زمينة در او فراوان اكتشافات جز اينها همة و. آورد عمل به مايعات فشار در تحقيقاتى
 .است هندسه و هيئت

 موسيقى علم- 8 

 قواعد آن، براى و آوردند وجود به بالذات قائم و مستقل علمى موسيقى از مسلمين
. است فارابى االطالق، على وسطى، قرون موسيقيدانان مشهورترين. اختندس رياضى ثابت

 مورد علمى و نظرى جنبة دو از را موسيقى الحان و نوشته مفصلى كتاب باره اين در فارابى
 به آنها انتقال طريقة و اصوات طبيعت دربارة علمى بحث به ابتدا او. است داده قرار بحث
 .خود زمان در معروف موسيقى آالت توصيف به سپس پردازد، مى گوش

 ساخته او كه آهنگهايى نيز. كرد وضع خاصى عالمات موسيقى نوشتن براى فارابى
ترجمه  فرانسه به دوالنژه بارون كه كتابى از. است رايج مولوى درويشان ميان در هم هنوز
 آن براى و نموده، تحقيق علم اين در كه است كسى بزرگترين فارابى كه، آيد برمى كرده
 مقام و پايه به كسى جديد هاى دوره از قبل گفت بايد كه آنجا تا كرده وضع قوانين و قواعد

 .است نرسيده او

                                                            
   157  ص العلمى، العرب تراث و  721  ص ، 1  ج العلم، لتاريخ مقدمة -  ١
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   160  ص همانجا، - ٣



 

٣٦٨ 
 

*** 
 اگر. گرديد آشكار معارف و علوم نشر در مسلمين برترى آورديم، تاكنون آنچه از

 رد بحث بدون كه علومى-اند نوشته علوم مختلف هاى زمينه در مسلمين كه كتبى همة
 دانشمندان آنچه كه شود روشن نيك آيد، گرد يكجا- كرديم اكتفا آنها نام ذكر به موضوع،
 تاريخى بيشتر سابقة وجود با- ديگران آنچه بر اند، داده انجام بشريت به خدمت راه در اسالم

 علمى آثار هنوز متأسفانه ولى. يونان حتى دارد، برترى اند داده انجام-فزونتر امكانات و
 و گشته، نابود آنها از زيادى قسمت حتى و نشده واقع توجه مورد- بايد چنانكه-مسلمين
 كتابها اين اگر و. خورد مى خاك اصطالح به غرب، و شرق هاى كتابخانه در آنها از بسيارى

 را خود كار مبادى و اساس اروپا علمى نهضت پيشوايان و بود، نشده ترجمه التينى زبان به
 نهضت اين گرفتند، نمى امروز به تا را آنان تحقيقات دنبالة ديگران و ند،نهاد نمى بنا آنها بر

 .افتاد مى عقب به قرنها تا جهانى علمى
 .فراگرفتند بودند مسلمين مكتب شاگردان كه خود اسالف از را دانش غرب علماى

 :چون خاورشناسانى اگر. بردند ياد از را استادان و ساختند بلندنام را شاگردان ولى
 نبودند، ايشان غير و نلّينو و اسميث و سديو و كاجورى و لكر و مايرهوف و ارتنس

 و رازى و حيان بن جابر و بيطار ابن و خوارزمى و هيثم ابن و بيرونى چون نوابغى نام شايد
 روحمان، اعماق در نامها، اين شنيدن و ماند، مى مجهول هم ما براى پايه، اين از ديگرانى

 افتخار خود دانشمندان به ديگر ملل آنكه با. آورد نمى وجود به انىهيج و شور هيچ
 وجود به را كسانى خود، طوالنى تاريخ سرتاسر در هرگز- كنند افتخار بايد و - كنند مى

 سزاوارتر افتخارات، شناساندن و آثار نشر و ستايش و تقدير به اينان، از كه اند نياورده
  .باشند
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   اول فصل
  
 

 فارابى تا كندى از

 سرآغاز از ،]مقصود همان بخش اول همين ترجمه است[كتاب اين اول جلد در
 آمد پديد آن همراه به كه حوادثى از همچنين آن، بواعث و علل از و اسالم فكرى نهضت
 چگونه هايى، فرقه چه و يافت، تكامل و شد پيدا چگونه كالم علم كه ديديم و گفتيم، سخن
 در آن افراطيان و مذهب اين كه عميقى تأثير و شيعى جنبش از مخصوصا. يافتند ظهور
 اين كه بينيم مى بازگرديم عقب به وقتى. آورديم ميان به سخن داشتند فكرى نهضت اين

 موجود و وجود مظاهر تفسير به و يافت تبلور اشاعره و معتزله پيدايش با فلسفى انديشة
 آدمى عقل كه اطمينان بدين پرداختند خدا صفات و ذات دربارة بحث به معتزله. برخاست

 رقرا توجيه و بحث مورد را عالم حدوث مسئلة همچنين. تواناست بارى ذات شناخت به
 مسائل نيز نگريستند؛ كلى هيوالى و عدم قضية به افالطون، و ارسطو ديدگاه از و دادند

 فلسفة در كه را ديگرى بسيار مسائل و اختيار و معرفت و »يتجزى ال جزء« يا »فرد جوهر«
 نيز دينى مسائل حل در. كردند مطرح بود شده واقع تحقيق مورد وسيعى نحو به قديم

 و كنند؛ ايجاد توافقى فلسفه و دين ميان توانستند آنكه جمله از ند،داد خرج به اهتمامى
 موجب نيز امامت مسئلة. كرد جلب ظاهر و باطن جنبة دو سوى به را آنها توجه امر همين
 موافق وجود عالم تنظيم در فلوطينى نظرية با سو يك از كه گرديد اجتماعى نظامى اقامة
 داشت التقاطى جنبة جستجوها، اين همة و ثاغوريان،في عددى فلسفة با سو ديگر از و بود
 بدان فارابى كه فلسفى وحدت عقيدة به الصفا، اخوان پيدايش با التقاطى تمايل اين و

 راه اسالمى فلسفة كه افتد مى مشاهده خوبى به پس ازين. انجاميد داد مى بسيار اهميت
 .افتد مى ثابت مسيرى در و يابد مى را خود

 اين. رسند مى ظهور به اسالمى فلسفة درخشان هاى چهره از تن دو ارگيرود اين در
  .فارابى نصر ابو ديگر و است كندى يعقوب يوسف ابو يكى دو

  
  



 

٣٧٤ 
 

 كندى

 زندگى-  1 
 و فيلسوف« يا و ، »عرب فيلسوف« به معروف كندى اسحاق بن يعقوب يوسف ابو
 شاهد دو مدعا اين بر وانعن دو اين و است نژاد عرب اسالمى حكماى از ، »عرب شاهزادة
 .عدلند

 جنوب اعراب از قحطان بن يعرب به كندى نسب«: گويد مى  1اندلسى صاعد قاضى
 اجدادش و. بود كوفه امير رشيد، و مهدى عهد در صباح، بن اسحاق پدرش .رسد مى

 به گويى مورخان» .داشتند حكومت العرب جزيرة جنوبى سرزمينهاى ديگر يا بركنده
 عطش بتواند كه قدر آن زندگيش تاريخچة از رو ازين و اند نداشته مبذول جهىتو او زندگى

 زيادى چيز او زندگى از بنابراين. اند نياورده ميان به ذكرى فرونشاند را پژوهندگان
 كارگزاران از جدش بصره، مردم از بود بزرگ خاندانى از كندى«: گويد قفطى. دانيم نمى
 به همچنانكه و رفت بغداد به آنگاه. داشت ملكى آنجا در هك آمد، بصره به .بود هاشم بنى

  2 » .يافت مقامى نيز خالفت دستگاه در پرداخت، مى ادب و دانش كسب
 ارجمند مقامى احمد پسرش و معتصم و مأمون نزد در او« كه افزايد مى اصيبعه ابن

 بن جعفر معشر ابو كه گويند نيز. داند مى معتصم بن احمد استاد را او بيهقى و»  3  داشت
 شمار به حديث اصحاب از جعفر ابو اين. است داشته مخالفت شديدا وى با بلخى، -محمد
 .است بوده فالسفه علوم به كندى اشتغال سبب به كشمكشها اين و است

 آورديم؛ بيرون كتب مطاوى از عرب فيلسوفان پيشواى زندگى از آنچه بود اين
 فلسفه تاريخ نويسندگان و دانيم نمى تقريب به جز را شوفات و والدت تاريخ حتى كه مردى

 شده متولد م  801 / ه  185  سال حدود در كندى شايد بنابراين .اند ورزيده قصور او حق در
 سوم قرن در را خود عمر بيشتر وى. باشد يافته وفات م  866 / ه  252  سال حدود در و

 جنبش و فكرى عظيم نهضت آن و ؛بود معاصر معتصم و مأمون با ساخته سپرى هجرى
. منقول با هم داشت، مستقيم تماس ناقل با هم و ديد شكفتگيش اوج در را نقل و ترجمه
 و گفتگوها از-مذهبى و دينى مجادالت از آكنده جوى در و داد، وسعت را خود دانش دامنة

 آموختن به سخت-شيعه افراطيان و معتدل شيعيان دعوتهاى تا گرفته معتزله مباحثات
 معرفت در كندى«: گفت او دربارة آميز مبالغه لحنى با نديم ابن كه آنجا تا پرداخت، فلسفه
   4 » .بود خود عصر يگانة و دهر فاضل قديم علوم
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 تأليفات-  2 
 آنكه يكى دليل، دو به. است چند كندى تأليفات تعداد كه گفت توان نمى واقع در

 - اخبار« صاحب و »الفهرست« صاحب چنانكه ند؛دار اختالف سخت آن در مورخان و روات
 ثبت اثر  50  اندلسى صاعد قاضى و رسانده، رساله و كتاب  238  به را آنها شمارة »الحكماء

 مانده باقى آنچه و رفته ميان از كندى رسائل و كتب از بسيارى آنكه ديگر. است كرده
 ميان در حال هر در. بينيم مى ديگر رسالة در را اى رساله از قسمتى يعنى. نيست يكدست

 رسائل. يابيم نمى مفصلى كتاب گاه هيچ فالسفه، ديگر برخالف او به منسوب موجود آثار
 و موسيقى يا منطق در برخى و اند فلسفه در برخى: است مختلف علوم در كندى موجود
 را ىفلسف قضاياى از قسمتى تنها كندى رسائل بيشتر اين بر عالوه. . . آن غير و حساب

 است فرسوده را فالسفه اذهان تاريخ، طول در كه اى پيچيده مسائل همة به و دارد دربر
 خوددارى»  1فلسفى مشكالت حل مورد در بحث توسعة از«: گويد خود چنانكه و نپرداخته

 و تعريف و تحديد به فراوانى اهتمام خود رسائل در كندى بگذريم كه اينها از. است كرده
 زيادترى عالقة دقت به كه است استادى نقش در بيشتر مورد اين در او و ،دارد فنى توضيح
 .فلسفى معماهاى در تعمق و غور به تا دهد مى نشان

 عرصة در ديگران پيشواى عنوان به-او منزلت و مقام از چيزى گفتيم كه اينها
 - وعاتموض از برخى در خود شخصى آراء بيان و آنها بر تعليق و شرح و قدما كتب تفسير
 حكم اش فلسفه واقعى ارزش دربارة توان نمى او آثار از بسيارى فقدان علت به و. كاهد نمى
 به كه كسى مشهورترين. اند نبوده فلسفى موضوعات در رسائل آن از بسيارى اگرچه كرد،

 در ريتر. بود Hillmuth Ritter ريتر هلموت آلمانى مستشرق يافت، دست كندى رسائل
 كه را مجموعه اين. يافت دست كندى آثار از اى مجموعه به آستانه، در فيه،اياصو كتابخانة
 اين از برخى. است كرده منتشر ريده ابو الهادى عبد محمد بود، رساله نه و بيست حاوى
 تناهى و خدا وحدانيت پيرامون آنها در و فلسفه، در برخى و است طبيعى علوم در رسائل
 آنچه و باشد نهايت بى نتواند كه آنچه 2 مائيت و اولى فلسفة و نفس و عقل و عالم جرم
 .است كرده بحث است نهايت بى

 پردازيم آنها مطالعة به چون ما و. عرب فيلسوف تأليفات به كوتاهى نظر بود اين
 الفاظى كوشيد مى همچنين. ورزيد مى شديد اهتمام فلسفه تحديد به كندى كه يابيم درمى

در  بحث به مسير اين در و كنند بيان را فلسفى مفاهيم بتوانند خوبى به كه كند انتخاب را
 .است پرداخته آن فروع و متعلقات و الطبيعه بعد ما و طبيعت قضاياى از اى پاره
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 فلسفه ضرورى مقدمة رياضيات كه است معتقد فيثاغوريان، عقايد تأثير تحت او
 .است

 الطبيعى بعد ما چه و يعىطب مسائل در چه و است اسالم التقاطى حكماى از كندى
 و ذات پيرامون مسائلى و عالم قدم قضية در كه هرچند كند، مى اعتماد ارسطو آراء به

 در. است گرفته را ايمان و وحى جانب قضايا اين در و است ورزيده مخالفت او با خدا صفات
 چشم پيش در را افالطون و سقراط تعاليم اخالق در و است، افالطون پيرو النفس علم
 .دارد

 رأى آميزه آن از و آميزد، مى درهم را قدما آراء مدكور، ابراهيم قول به فلسفه، در
 به قرآنى آيات تفسير در و دارد اعتماد عقل به كندى كه آنجا از كشد  مى بيرون را خود
 .است داشته گرايش معتزله به كه پيداست شود، مى متوسل تأويل

 فلسفه و كندى-  3 
 وجوب و فلسفه حقيقت بيان به نوشته، باللّه معتصم براى كه اى رساله در كندى

 علوم شريفترين فلسفه كه گويد رساله اين در كندى. است ورزيده اهتمام آن تعلم و تعليم
 كندى سخنان اين. است واجب آن تحصيل را متفكرى هر و آنها برترين و است
 علوم از فلسفه گفتند مى و بود شده فلسفه با آغاز در كه است مخالفتى العمل عكس

 تصور اين كه شود داده تذكر است الزم. است دين از خروج و كفر طريق و است پرستان بت
. ديد خواهيم رشد ابن دربارة چنانكه شده، بسيار زحمات اسباب اسالم فالسفة براى همواره
 شد، رو روبه گوناگونى مخالفتهاى با فلسفه به اشتغال علت به خود عصر در نيز كندى

 و زد مى طعن او بر بلخى عمر بن محمد بن جعفر معشر ابو گويد، اصيبعه ابن كه طورى به
 .شوراند مى او بر را مردم

 فلسفه فريفتة معشر ابو كند، آشنايش فلسفه با تا گماشت او بر را كسى كندى اما
 1.گرديد شر دفع كندى از طريق بدين و شد

 سلف حكماى آراء خواهد مى آنكه نخست. كند ىم دنبال نظر دو از را فلسفه كندى
 رسالة« به موسوم او رسائل از يكى در تحقيق اين نتيجة. كند تتبع فلسفه دربارة را

 اكثر در كه آورد، مى فلسفه از تعريف شش رساله اين در كندى. است آمده گرد »الحدود
 كه است تعريفهايى دىكن كار دوم جنبة. است مشهود خوبى به او افالطونى گرايشهاى آنها
 اى رساله در را خود نظريات اين. است ارسطو و افالطون تأثير تحت و كرده، فلسفه از خود
 رساله اين در كندى. ساخته منعكس است نوشته اولى فلسفة دربارة باللّه معتصم براى كه
كه  دانيم مى نيك ما و »بشرى طاقت قدر به است اشياء حقايق به علم فلسفه«: گويد مى

 مشتاق و باشد متحلّى حقيقت محبت حلية به كه است كسى افالطون نظر در فيلسوف
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 به علم در« كه افزايد مى كندى. 1نهد برترى ظنّ بر را يقين و بود، پژوهش و جستجو
 رسيدن راه و نافع علمهاى همة و فضيلت علم و وحدانيت علم و ربوبيت علم اشياء حقيقت

 به فلسفه كه است رو ازين 2 » .است نهفته آنها از دورى راه و نمندزيا علمهاى همة و آنها به
 عمل عملى از مقصود و است حق دريافت نظرى از مقصود و شده، تقسيم عملى و نظرى
 كرده فلسفه براى ارسطو كه تقسيمى به را خود توجه كندى طريق بدين و- آن به كردن
 حقيقت شناخت پى از كه است درجه بدان هركس آدميت كمال. دارد مى معطوف است،
 طريق و شناخت را حقيقت مفهوم بايد است چنين كه حال .است كرده عمل بدان و رفته

 .دريافت را آن به وصول
. هست نيز حقيقت باشد انّيت را هرچه زيرا«. اشياء انّيت به است متعلق حقيقت

 راهى همان حقيقت به لوصو راه اما.  3  »است موجود موجوده، انّيات در حق بناچار پس
 عبارت فلسفى روح كه كرد ثابت افالطون. اند كرده مشخص فيثاغوريان و افالطون كه است
 رسد، درجه اين به فيلسوف چون و. قلب و عقل قواى تمجيد و نور و نظام و محبت از است
 اين و. شود مى آماده سازد، مى مهيا اش وظيفه به قيام براى را او كه معارفى قبول براى

 كه كردند ثابت فيثاغوريان. جدل و موسيقى و هيئت و هندسه و حساب از عبارتند معارف
 به وصول براى كه خواست مى كندى. است فلسفى معرفت به وصول راه رياضيات راه

 رسالة. دهد دخالت فلسفه در نيز را طب و رياضيات يعنى. برگزيند را راهى چنين معرفت
 رسالة كندى. مدعاست اين بر گواه »الرياضيات بعلم االّ الفلسفة نالت ال انّه« عنوان تحت او

 »الفلسفة تحصيل فى اليه يحتاج ما و ارسطوطاليس كتب كمية« عنوان اين به دارد ديگرى
 آن جز اى چاره يابد، دست فلسفه به خواهد كه هركس كه كند مى اعالم رساله اين در او. 

 فيلسوف كتب مراتب و تعداد به رساله اين در نيز. دكن مطالعه را ارسطو كتب كه ندارد
 و فلسفه آموختن قصد كه كسى براى را رياضيات علم فراگرفتن ضرورت و پردازد مى

 تمايالت افكارش مطاوى در آنكه با كندى. كند مى تأكيد دارد ارسطو كتب از آگاهى
 عبد محمد. است اسالم مشّائى فيلسوف نخستين شود، مى يافته فيثاغورى و افالطونى
: دارد مى بيان طريق بدين باره اين در را كندى فلسفى هاى انديشه خالصة ريده، ابو الهادى

 به علم علم، نخستين كه است اين دارد مى مبذول رياضيات به كندى كه توجهى علت«
 به فلسفى حقيقى معرفت و. . . و كيف و كم يعنى آنهاست صفات و محسوسه اوالى جواهر
 معقوالت، يعنى ثانوى، جواهر به معرفت و. شود حاصل كيف و كم توسط به اولى، جواهر

 باشد، بهره كم كيف و كم علم از كه كسى پس. نگردد ميسر جواهر اولى به علم به جز
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 طمع انسانى علوم از يك هيچ در و ثانى جواهر و اولى جواهر علم در كه است بهتر
 آنها توضيح به كندى كه است صناعت دو كيفيت و تكمي علم دو از هريك در» 1.درنبندد

 مفرده كميت از كه عدد صناعت يكى: است صناعت دو شامل كميت در بحث«:  پردازد، مى
 تأليف علم ديگر، علم اما و. تقسيم و ضرب و تفريق و جمع و حساب از يعنى كند، مى بحث
 اعداد شناخت و آن با رنهمقا و ديگر عدد به است عددى نسبت ايجاد آن از مقصود و است

. يكديگر به است كميات اضافة شود مى واقع بحث مورد اينجا در آنچه و. مختلفه و مؤتلفه
 علم از است عبارت كه ثابته، كيفيت علم يكى: بود صناعت دو شامل نيز كيفيت در بحث

 علم از است عبارت كه متحركه، كيفيت علم ديگر. هندسه به است موسوم و مساحت
 كون كه عالم اجرام از هريك در حركت زمانهاى به علم نيز حركت، و شكل در 2  كل تهيئ
 پديد را آنها همچنانكه كه خواهد، آنها مبدع كه هنگامى مگر شود، نمى آنها عارض فساد و

  3 . است تنجيم علم آن و. ببرد ميان از آورده
 عدد اگر زيرا است، ددع باشد همه بر مقدم بايد بحق آنچه ترتب، و ترتيب اين در«
 و سطوح و خطوط بود نمى معدود چون و. عدد تأليف نه و بود معدود نه بود نمى موجود
 .بودند نمى تنجيم علم و مساحت علم بود نمى عدد اگر و. بودند نمى حركات و ازمان و اجرام

 كه است تنجيم علم سوم، مرتبة در و مساحت علم شده، واقع دوم مرتبة در آنچه و
 و عدد از است مركب كه است تأليف چهارم مرتبة در و مساحت؛ و عدد از است ركبم

 اقسام شريفترين و« حقيقت طريق بود اين و فلسفه بود اين » 4 . . . تنجيم و مساحت
 همة علت كه احديت ذات به علم يعنى است، اولى فلسفة آنها ارجمندترين و فلسفه

 اشرف اين به- است ديگر مردم از اشرف كه- كامل ففيلسو كه بايد رو ازين. است موجودات
 تأكيد نيز ارسطو»  5  است معلول به علم از اشرف علت، به علم زيرا. باشد محيط علوم
 تأثير همچنين كندى سخن در. ست اولى كلية علل معرفت انسان، قصواى غايت كه كند مى

 به علم فلسفه اگر .شود مى مشاهده خوبى به فارابى فاضلة مدينة طرح و افالطون فلسفة
 كندى كه اينجاست از .نيست اختالفى دين و فلسفه ميان بنابراين باشد، اشياء حقايق

 حق به علم هردو دين و فلسفه كه گويد مى او. دهد وفق دين و فلسفه ميان خواهد مى
 بن احمد براى كه اى رساله در او. بينيم مى را او معتزلى تمايالت انديشه اين در. هستند

 پيغمبر گفتار كه سوگند خودمجان  به« كه كند مى اعتراف عقل قدرت به نوشته، المعتصم
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 به چون آورده، جلّ، و عزّ بارى، جانب از كه را هرچه و عليه، اللّه صلوات محمد، راستگو
 باشند بهره بى عقل نعمت از كه كسانى جز و. پذيرشند درخور شوند سنجيده عقل مقياس

 به علم در«: گويد مى اولى فلسفة دربارة رساله همان در نيز 1»برنخيزند آنها انكار و دفع به
 نافعى علم هر شناخت نيز و فضيلت، علم و وحدانيت علم و است ربوبيت علم اشياء حقيقت

 است چيزهايى اينها همة و. آن از پرهيز راه و مضرى علم هر شناخت و آن به وصول راه و
 عبارت اند آورده پيامبران آنچه زيرا. اند آورده ثناؤه، - جل خدا، نبجا از راستگو پيامبران كه

 از اعراض و فضايل، به شدن متحلّى و بستن كار به و بارى، ذات ربوبيت به اقرار از است
 فلسفه دشمنان بر و كند مى ايجاد توافقى فلسفه و دين ميان كندى طريق بدين 2 » .رذايل
 تحصيل و حقيقت تمجيد از كه بايد«: گويد مى و كند مى دفاع فالسفه از و تازد مى سخت

 ملتهاى يا ما، از دور مردمى جانب از هرچند باشيم نداشته شرم باشد، كه هرجا از آن،
 خوار و نيست، حقيقت از سزاوارتر چيز هيچ را حقيقت طالب زيرا. باشد آمده ما با مخالف
 كس هيچ حقيقت كه نباشد، يستهشا آن، آورندة و گوينده شمردن خرد و حقيقت شمردن

  3 » .رساند شرافت ذروة به را همه بلكه نسازد، خوار را
 كافر رو ازين و كرده، انكار را حقيقت كند انكار را فلسفه كه هركس كندى نظر در

 غير به اگرچه حق، از دور هستند مردمى كنند انكار را فلسفه كه آنها«: گويد كندى. باشد
 آنچه از و عاجزند حقيقت درك از اينان باشند؛ نهاده خويش سر بر حق تاج استحقاق،
 .است مستولى ايشان صفت حيوان نفسهاى بر حسد و محروم آنند درخور رأى صاحبان

 به. ناتوانند فضايل آن به نيل از خود زيرا شمارند، مى پست را انسانى فضايل ارباب
 و رياست خاطر به بلكه حق، افتني براى نه كه مقاماتى و- خود سالوس مقامات حفظ خاطر

 اند بهره بى دين از اينان. كنند نمى فروگذار ستمى هر از-اند آورده دست به دين با تجارت
 در را چيزى هركس و گذارد، فروش معرض در را آن پردازد، كااليى تجارت به هركس چه،

 كند، تجارت دين با هركس پس. بود نخواهد او آن از چيز، آن ديگر گذارد، فروش معرض
 را آن و ورزد مى معاندت اشياء حقيقت به علم با كه را كسى بايد بحق و. بود نخواهد ديندار

 » 4 . شمرد دين از عارى نامد، مى كفر
 فلسفه از را خود اجتناب و انكار آنكه براى فلسفه، دشمنان كه، است معتقد كندى

 .شوند رسوا و افتند تناقض در جهت، ينا از و. دليلند اقامة به نيازمند كنند، قلمداد واجب
 آن فراگرفتن وجوب به خود، زبان به خود فلسفه، با مخالفان ناچار به«: گويد وى

واجب  يا است واجب آن فراگرفتن گويند مى يا: نيست بيرون حال دو از زيرا كنند، اعتراف
 واجب يندگو اگر و. شود واجب برايشان هم آن طلب پس است، واجب گويند اگر. نيست
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 دليل، و علت آوردن كه درحالى بياورند، دليلى آن براى و كنند بيان را آن علت بايد نيست،
 1».باشد مند بهره اشياء حقايق به علم از كه است كسى شأن در

 اين و. شود مشهود تناقضى قرآن آيات و فلسفه تعليمات ميان كه شود گاه اما
 در را مشكل اين حل كندى. است واداشته فلسفه با مخالفت به را اى پاره كه است تناقض
 معنى يك و است حقيقى معنى يك را عربى كلمات گويد، مى او. است يافته آيات تأويل

 راه از را آنها مجازى معانى آيات، برخى منطوق از تواند مى متفكر طريق بدين و مجازى؛
 براى كه اى رساله در دىكن. باشد مند بهره دين و خرد از آنكه شرط به دريابد، تأويل
 الجرم -سجود عن االبانة فى رسالة« را آن و نوشته المعتصم بن احمد امير خود، شاگرد
 معنى به را طاعت و سجود و پرداخته تأويل به ناميده، »جل و عز للّه طاعته و االقصى
 .است كرده تفسير او امر به تسليم و بارى ذات عظمت اظهار

 خصوصيات و منشأ و طريقه در باشد، فرقى انبياء علوم و فالسفه علوم ميان اگر
 جانب از آن پذيرش براى آمادگى و نفس تطهير از پس انبياء، علوم كه طريق بدين. است

 .شود مى افاضه آنها به-باشد طبيعى مقدورات از خارج كه-عجيب نحوى به خداوند
 .است مقصود همة شامل و الوصول سهل و روشن و موجز انبياء، علوم آنكه ديگر

 طلب در خود رو ازين و. است واجب فلسفه فراگرفتن كندى، نظر در آنكه خالصه
 به اقوال آن بيان و قدما اقوال از پيروى از است عبارت او روش و ايستاده، جد به آن

 آنچه تكميل و-يابند دست آن به بتوانند آنند طالب كه كسانى همة كه- وجه ترين ساده
 از اجتناب با امكان، اندازة به و زمان، سنت و عصر متداول زبان با اند، گفتهن كمال به آنها
 حل در تفصيل از امساك«: او خود تعبير به و ناخشنودند آن از زمان اهل هرچه بيان

 مردم از عده آن تأويل سوء از ماندن مصون جهت به شود، شبهه موجب كه معضالت
 2».اند نهاده سر بر حق اهل تاج استحقاق بدون گرچها اند، نبرده حقيقت از بويى كه روزگار

 بسيار اهميت تبويب و ترتيب به او. است رياضى منطقى روش كندى روش
 در چنانكه داده، قرار توجه مورد سخت را فلسفى مفاهيم كردن روشن همچنانكه دهد، مى
 رساله اين رد كندى.  »رسومها و االشياء حدود فى« به موسوم دارد اى رساله زمينه اين

 :مثال است، كرده تعريف را فلسفى مفاهيم از بسيارى
 .است متحرك غير و كل متمم فاعل، مبدع،: اولى علت
  . است اشياء حقايق مدرك كه است بسيطى جوهر: عقل

 .است نفس قواى نخستين آن و است، حركت از بعد سكون و حركت مبدأ: طبيعت
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 استكمال نخستين: اند گفته نيز. است حيات قابل آلى طبيعى جرم تماميت: نفس
 عقلى جوهر: گويند نفس تعريف در نيز. است حيات داراى بالقوه كه است طبيعى جسم
 .يافته تركيب آلت چندين وسيلة به ذات به متحرك است

 .باشد بعد سه را آن آنچه: جرم
 .نيستى از شىء آوردن پديد: ابداع

 .صور كنندة قبول و صور حمل براى موضوع است اى قوه: هيولى
 .است بدان شىء شيئيت آنچه: صورت

 طبيعى فلسفة و كندى- 4 
 محمد بن احمد براى كه اى رساله در جمله از خود، رسائل از رساله چند در كندى

 ال ما مائية« به موسوم اى رساله و نوشته، »العالم جرم تناهى ايضاح فى« نام به خراسانى
 فى« نام به ديگرى رسالة و ، »له نهاية ال يقال الّذى ما و له نهاية ال يكون ان يمكن

 ديگرى رسالة و كرده، تصنيف الجهم بن على براى كه »العالم جرم تناهى و اللّه وحدانية
 عن االبانة فى« رسالة و ، »الفساد و للكون القريبة الفاعلة العلة عن االبانة فى« عنوان تحت
 رسالة و نوشته، معتصم بن احمد براى كه »جلّ و عزّ للّه طاعته و االقصى - الجرم سجود

. است كرده بحث طبيعى فلسفة مسائل در رسائل، ديگر و »اجسام ال - جواهر توجد انّه فى«
 و است ارسطويى و افالطونى طبيعيات، در كندى كه آيد برمى رسائل اين مطالعة از

 است علتى را جهان ويد،گ مى كندى. آورد پديد توافقى وجه حكيم دو اين ميان خواهد مى
 ديگر برخى علت را برخى و بخشيده نظام و آفريده را جهان او. است بارى ذات آن كه

 كندى طريق بدين. است كرده ابداع را آن خدا و شده موجود موجود ال از جهان. ساخته
 است، مختلف حركتهاى وجود، عالم در كه است معتقد كندى. شود مى منكر را عالم قدم
 به كند، جستجو حركت آن علت از آنكه براى و. است فسادى- كون حركت آنها زا يكى

 به كندى. است فاسدى هر فساد و كائن هر كون علت كه كند، مى نظر ارسطو اربعة علتهاى
 علت از است عبارت فاسد، هر فساد و كائن هر كون فاعلة علت كه شود مى منتهى اينجا
 اولى، علت يا العلل علت از فروتر است ديگرى علت و ؛است العلل علت كه خدا، يعنى اولى،

 عامل اربعه، عناصر وسيلة به كه كواكب، يعنى سماوى، اشخاص همة از است عبارت آن و
 عقيدة به فساد و كون زيرا قمرند، فلك تحت در محصور فساد و كون و. باشند فساد و كون

 متضادات و كيفيات داراى كه رنددا جريان اشيائى در تنها او، بر متقدم حكماى و كندى
 .باشند
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 يعنى عالم، اقصاى جرم و. كيفياتند نخستين خشكى و ترى و سردى و گرمى و
 پس تر، نه و خشك نه و گرم نه و است سرد نه فلك، جسم نهايت تا حضيض قمر مابين
 1.نگردد عارض بدان فساد و كون

 قمر فلك از آنچه و قمر فلك مادون: كند قسمت دو به را عالم كندى طريق بدين
 تركيب عناصر آن از آنچه و اربعه عناصر از است پر قسمت، اين كه عالم، منتهاى تا است
 قوانين پذيراى دوم، قسمت اما. است فساد و كون و دگرگونى جهان جهان، اين و .يابند
 وسط در زمين. است خالى فسادند، و كون منشأ كه كيفيات از زيرا نيست، فساد و كون
 كرة آن باالى و است آب كرة آن، گرد بر. خود مكان در ثابت است اى كره آن و است عالم
 و اند گرفته جاى هستند آنها در كه اجرامى با افالك آنگاه. آتش كرة آن باالى و هوا،

 جسم« كندى را فلك اين. است عالم همة بر محيط كه است اقصى فلك افالك، آخرين
 آن در كه است مكانى خأل معنى زيرا خأل، نه و است مأل نه« آن سوى آن و ناميده »كل

 باشد مكانى اگر چه كرد، توان قياس باهم را متمكن و مكان آنكه حال و نباشد، متمكنى
  2 » .باشد بايد مكانى بالضروره باشد متمكنى اگر و بود خواهد نيز متمكنى ناچار به

 است عالم مركز كه ابتث اى نقطه گرد به آن و است، اى دايره فلك حركت
 ثابت »جل و عز للّه طاعته و االقصى الجرم سجود عن االبانة« رسالة در كندى .چرخد مى
 سامعه و باصره حس تنها را فلكى اجرام و. است زنده اجرامش همة با فلك، كه كند مى

 و ناطق و زنده فلكى اجرام رو ازين و. كنند ايجاب را تمييز و نطق حس، دو اين و. است
 حياتى است، قريبه علت است فساد و كون عالم در آنچه براى افالك چون و باشند؛ مميز
 روى بر را حيات كه است فلك اين و. است اقصى جرم حيات معلول است زمين روى بر كه

 بر حيات حركتى، اينچنين از و. گردد مى همواره معين روشى به زيرا آورد، مى پديد زمين
 .گرايد مى فعل به قوه از چيز هر و يد،آ مى پديد زمين روى

 . . .ببريم پى ثناؤه، جلّ خداوند، قدرت عظمت به امر اين از بايد«: گويد كندى
 و خأل بدون است جرمى عالم، زيرا. پنداريم اجزاء پر زندة موجود يك را عالم همة و

. خود دونما در فاعل و شريف و نفسانى است اى قوه-اشرف عالى جرم يعنى- آن بيشتر در
 وجود نفس صاحب موجودات از هريك در باشد، درخور كه اندازه آن به نفسانى قوة اين

  3 » .انسان فرد يك مانند دارد،
 نفس را عالم كه كند مى اثبات و كند مى بيان را وجود عالم نظام كندى طريق بدين

  . ارضى نفوس براى است فاعلى قريبة علت كه است اى كليه
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 عالم وثحد و كندى- 5 
 دالئلى آن اثبات براى تا كوشد مى و پردازد مى عالم حدوث مسئلة به كندى سپس

 با و است خود معاصر متكلمان آراء و اسالم دين تعاليم پيرو مسئله، اين در او. كند اقامه
 حركت معنى تحديد و زمان معنى تحديد بر مبتنى كندى برهان. ورزد مى مخالفت ارسطو
 .است احوال تبدل حركت و است متحرك هست جهان در هرچه كه دگوي مى كندى. است

 پذيرد، تبدل هرچه پس. است جرم يعنى متبدل، زمان شمارندة تبدلى، هر و«
 شمارش« آن و.  »شمارد مى را آن حركت كه است مدتى« زمان پس» .است زمان داراى
 .است »حركت

 و«. نباشد زمان نباشد كتحر اگر و باشد، نيز زمان باشد حركت اگر بنابراين
 حركت نباشد جرم اگر و باشد، حركت باشد جرم اگر پس است، جرم حركت حركت،
 بر) وجود( انّيت در يكى و باشند همراه همه زمان و حركت و جرم« جهت ازين و» .نباشد
. نهايت بى بالفعل باشد زمانى نيست ممكن زيرا است، متناهى زمان» .ندارد سبقت ديگرى

 كندى. است متناهى حركت پس است، متناهى متحرك جرم كه است سبب بدان اين و
 توضيح چنين را معنى اين و. كرد تصور توان مى را نهايت بى بالقوه زمان تنها كه افزايد مى
 :دهد مى

 پيوسته و بيفزاييم آن بر خيال و وهم عالم در بخواهيم هرچه را كل جرم توان مى«
 است، نهايت بى بالقوه جرم پس. نيست افزايش براى نهايتى مكان،ا جهت از زيرا، بيفزاييم،

 نبود، نهايتى بالقوه را آن كه باشد چيزى در هرچه پس نيست، امكان جز چيزى قوه چون
 زمان و حركت و جرم پس باشد چنين چون و»  1.نبود نهايتى بالقوه نيز را چيز آن

 .بود حادث اشدب داشته آغاز كه چيزى و آغاز، داراى و متناهيند

 انسانى نفس و كندى- 6 
 بيان آورد، مى باب اين در آنچه. كند نمى ابراز خاصى رأى نفس، دربارة خود كندى

 ميزان به توان مى نوشته نفس دربارة كندى كه مطالبى از. است پيشين حكماى آراء
 پى دارد ىم معمول مĤخذ ذكر در كه امانتى و دقت نهايت نيز و يونان فلسفة به او معرفت

 او نظر وجهة از حدودى تا توان مى دهد مى ترجيح ديگر رأى بر را رأيى وقتى همچنين. برد
 .شد آگاه

 است اى رساله ايم، كرده اشاره بدان بارها كه كندى، فلسفى رسائل مجموعة در
و  ، 2  »الفالسفه سائر و فالطن و ارسطو كتاب من المختصر النفس، فى القول« عنوان تحت
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 مختصر النفس فى للكندى كالم« به موسوم است ديگرى كوتاه رسالة آن كنار در
 به را آنچه و شناخته، نمى را ارسطو نفس كتاب كندى كه آيد برمى رساله دو اين از 1»وجيز
 تمايالت داراى كه فلوطين »الربوبية كتاب« از كه بوده مطالبى داده نسبت اول معلم

 از »ربوبيت كتاب« كه گفتيم كتاب اين اول بخش در ما و كرده، اخذ است بوده افالطونى
: كرده تعريف چنين را نفس »رسومها و االشياء حدود« رسالة در كندى. نيست ارسطو

 طبيعى جسم استكمال نخستين« يا ، »است حيات قابل آلى طبيعى جرم تماميت نفس«
 پى از ولى. اوست مكتب پيرو حكماى و ارسطو از تعريف دو اين.  »است حيات داراى بالقوه
 جوهر هى«: گويد مى كه آنجا دارد، افالطونى- فيثاغورى جنبة كه آورد مى تعريفى دو، اين
 . »مؤلف بعدد ذاته من متحرك عقل

 ، »است روحانى و الهى بسيط، جوهرى نفس«: گويد نفس طبيعت بيان در كندى
 صريحا هرگز ولى ، »تعالى بارى نور از« است نورى.  »عمق نه و عرض نه و دارد طول نه«

 آنچنانكه- يا بوده، موجود بدن از قبل گويد، مى افالطون چنانكه نفس آيا كه گويد نمى
 :گويد مى كندى. است كرده حلول آن در و شده آفريده جسم با- معتقدند مسلمانان
 اينجا در گذريم؛ مى معبرى يا پل از كه هستيم كاروانى مانند جهان اين در ما«

 پس ما ارواح كه شريف، و اعلى است عالمى ما اصلى قرارگاه و مقام داشت، واهيمنخ درنگى
 و كند، مى اقرار نفس خلود به صريحا گفتار اين در او.  »شوند مى منتقل عالم بدان مرگ از
 بقاى كه دانى نمى آيا! نادان انسان اى«: گويد مى چنين خود گفتة تأييد در رساله، پايان در
 ابد تا آنجا در و رفت خواهى حقيقى عالم به تو، و نيست بيش اى لمحه نجها اين در تو

 گرديم؟ بازمى آن به دوباره كه عالمى از يا عدم، از آيا ايم؟ آمده كجا از اما »ماند؟ خواهى
  2 . است نگفته آن دربارة سخنى كندى كه است چيزى اين

 به بلكه نيست، وتشقا و عذاب در نفس خلود به معتقد كندى كه شود مى معلوم
 كه نيست چنان«: است نفس خالص به معتقد كند، مى نقل افالطون از كه مطلبى دليل
 شده خارج جسد از كه نفسى زيرا رود، 3  مكان آن به حال در شد، خارج جسد از كه نفسى
 و كنند، درنگ آنجا در مدتى و روند قمر فلك به نفوس از بعضى پس. است آلوده هنوز
 پاك چون و كنند درنگ مدتى نيز آنجا در و روند باال عطارد فلك به ند،شد پاك چون

. رسند اعلى فلك به تا كنند مدارج طى همچنين و. فراشوند باالتر كوكبى فلك به شدند،

                                                            
   282 -  281  ص رسائل، -  ١
 فيما« به موسوم دهند مى نسبت كندى به اى رساله اصيبعه ابى ابن و قفطى و نديم ابن - ٢

 دست به رساله اين ولى ، »الحس عالم فى كونها قبل العقل عالم فى هى و ذكره - للنفس
  .گرديم آگاه مهم موضوع اين در او رأى از انيمبتو تا نرسيده ما
  ».خداست نور كه آنجا ربوبيت، عالم در فلك، سوى آن« يعنى -3
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 آنها از آن پليديهاى و خياالت و حس آلودگيهاى همة و شوند پاكيزه نهايت به آنجا  در
 آنجا در خداوند و. . . رسند »بارى« نور به و. . . ندرو عقل عالم به آنگاه گردد، زايل

 متلذّذ آنها در تصرف و دادن انجام به نفس كه بازگذارد وى به عالم سياست از چيزهايى
 ».گردد

 كارهاى و است جسد با متحد نفس. است عارضى عالقة جسد، به نفس عالقة اما
 از بعد نفس و.  »است آن با مباين و جسد از جدا« آنكه با دهد، انجام آن وسيلة به را خود
 .ماند مى باقى جسد فناى

 :پردازد مى هم از دور و بزرگ قوة دو ذكر به كندى. است بسيار نفس قواى اما
 و مصوره قوة از عبارتند كه اند قوه دو اين ميان ديگر قواى. عقلى قوة و حسى قوة

 .شهوانيه و غضبيه و ناميه و غاذيه
 افالطون«: گويد مى و پردازد مى افالطون عقيدة ذكر به نفس قواى تقسيم در كندى

 تشبيه پادشاه به را عقالنى قوة و سك، به را غضبيه قوة و خوك، به را انسان شهوانى قوة
 مقصود و همت وجهة شهوات و شود چيره او بر شهوانى قوة كه كسى گويد، مى و. كند مى
 قوة كه كسى و. ماند سك به باشد غالب او بر غضبيه قوة آنكه و. بود خوك چون باشد او

 از جستجو و اشياء حقايق معرفت و تمييز و فكر او شيوة و باشد او قواى ترين چيره عقليه
 . »است نزديك تعالى بارى حضرت به چيز هر از بيش و است انسان او باشد، علم حقايق

 قواى همة لمح كه است دماغ آنها از برخى آلت ولى نفسند، به متعلق قوا همة
 است ثانوى آالت را برخى و. عقل و حس ميان مشترك است آلتى دماغ و. است نفسيه
 .المسه اعضاى همة و زبان و بينى و گوش و چشم چون

 حاسه قوة-الف
 در كه را محسوسات صور حاسه، قوة. است پنجگانه حواس اعضاى آن، آلتهاى

 كه نيست آن قدرت را قوه اين. يابد درمى اردد قرار آنها مادة و هيوال در يعنى آنها، طينت
 را او كه انسانى ما براى تواند نمى« چشم مثال. كند تركيب باهم يابد درمى كه را صورى
 اين» .بيافريند دارد وجود طبيعت در آنچه جز انسانى ديگر عبارت به و باشد، بال يا شاخ
. كند نمى درك را اشياء جزئى صور جز است، مشترك حيوان افراد همة ميان كه حاسه قوة

 در و باشد بوى و آواز و طعم و شكل و رنگ را آن كه است صورتى جزئى، صورت از مقصود
 حاسه قوة«. باشد ماده داراى كه است صورتى هر كلى طور به و بود، شدن لمس خور

 خود او بلكه جسم نيست، به عضو نسبت چون نفس، به آن نسبت و نيست نفس جز چيزى
 داراى همواره محسوسات همة«. چيزند يك نفس در محسوس و حاس  1».است سنف

  .شوند مى واقع حواس تحت در هيوالنيه جزئية اشخاص تنها و» .هيواليند
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 متوسطه قواى- ب
 ايجاد ماده بدون را جزئيات صور كه اى قوه يعنى« مصوره قوة است جمله آن از

 .كند مى
 معرض در- ماده يعنى- صور آن حامل كه ىدرحال را اشياء صور كه معنى بدين

 حس كه، است اين مصوره قوة و حس ميان فرق. . . كند مى ايجاد ذهن در نباشد ما حواس
 محسوسات صور قوه اين و. كند مى القا ما به هستند ماده در كه درحالى را محسوسات صور

 هم مصوره قوة» «.رددا مى عرضه ما به كمياتشان و كيفيات همة و شكل با ماده از مجرد را
 قدرت كه است قوه اين خصوصيات از» .كند مى عمل بيدارى حال در هم و خواب حال در

 .شير سر چون سرى با كند تصور انسانى تواند مى يعنى دارد، تركيب
 مصوره قوة كه را صورى قوه اين. است حافظه يا حفظ قوة متوسطه، قواى از ديگر

 .كند مى حفظ و ردپذي مى دارد مى ارزانى او به
 كتاب در كندى. شهويه قوة ديگر و است غضبيه قوة يكى بگذريم كه دو ازين

 برخى در كه است اى قوه آن و. است ناميده غلبيه قوة را آن »رسومها و االشياء حدود«
 است، نفس از غير قوه اين و. دارد وامى بزرگ كارهاى انجام به و انگيزد برمى را آدمى اوقات
 .دارد بازمى خواهد مى آنچه ارتكاب از را غضبيه قوة سنف زيرا

 سوق شهوات از برخى به اوقات از اى پاره در كه است اى قوه« آن و: شهويه قوة
 خواستهايش همة به نيل از را آن نفس زيرا است، نفس از غير نيز قوه اين.  »دهد مى

 . »باشد خود ضد تواند نمى زچي يك زيرا است، ممنوع از غير محاله ال مانع و« دارد بازمى
 .دهد نمى توضيحى آنها دربارة ولى برد، مى نام نيز ناميه قوة و غاذيه قوة از كندى
 .ندارد اختالفى ارسطو عقيدة با مورد اين در او عقيدة كه است معلوم

 عاقله قوة-ج
 يعنى. كند مى درك آنها هيوالى از مجرد را اشياء صور كه است اى قوه عاقله قوة

 مانند كند، مى درك را معلومات مبادى همچنين. اشخاص نه كند مى اجناس و انواع درك
 يك در واحد موضوع يك در سلب و ايجاب و. است علتى را معلولى هر كه معنى اين درك
  .نشوند يافته واحد زمان

 بخصوص او شارحان و ارسطو تأثير تحت- آن در كه است اى رساله عقل در را كندى
 عقايد كتاب اين اول بخش در ما. پردازد مى عقل پيرامون در بحث به-روديسىاف اسكندر
 را عقل كندى. پردازيم مى كندى عقايد تشريح به اكنون و داشتيم بيان را اسكندر و ارسطو
 :كند مى تقسيم چنين

 .است بالفعل همواره كه عقلى-  1 
 .بالقوه عقل-  2 
 .رود مى فعليت سوى به قوه از نفس در كه عقلى-  3 
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 .ظاهر عقل-  4 
 اولى فلسفة در او كتاب به بايد دريابيم، عقل مورد در را كندى رأى آنكه براى

 باشند؛ معقول گردند متحد نفس با چون. . . اجناس و انواع«: گويد مى كه آنجا كنيم، رجوع
 عاقل اداتح ازين قبل آنكه حال و. گردد بالفعل عاقل او با انواع اين اتحاد هنگام به نفس و

 فعل به را خويشتن كه نتواند خود خودى به باشد، بالقوه چيزى در چيزى اگر و. بود بالقوه
 چيز همان بالفعل كه ديگرى چيز وسيلة به بايد است، چيزى بالقوه آنچه يعنى درآورد،

 اين با يعنى سازد، بالفعل عاقل است بالقوه عاقل كه را نفس آنچه پس. آيد فعليت به است
 با آنها اتحاد اثر در ديگر عبارت به. باشد كليات عين يابد، اتحاد كليات يا اجناس و انواع
 پس. آيد حاصل آن در اشياء كليات و باشد عقل از نوعى را او يعنى شود، عاقل نفس نفس،
 فعليت چون يابند، مى فعليت و شوند مى خارج قوه از نفس درون در كه معقوله صور اين
 1».نفسند مستفاد عقل گيرند، مى اول عقل از را خود

 سپس و است بالقوه نفس در كه است، واحد عقل كه يابيم درمى صريح بيان ازين
 ايشان اتباع و ارسطو و فارابى آنچه برخالف- درآمدن فعليت به اين و. آيد مى فعليت به
 تأثير تحت بلكه نيست؛ باشد فعال عقل همان كه بالفعل عقل تأثير تحت- گفتند مى
 همان يعنى اشياء اجناس و انواع معقوالت اين و هستند؛ بالفعل همواره كه است قوالتىمع

 معتقد كندى ولى. دانست مى تذكر به را معقوالت اين ادراك افالطون. افالطونيند مثل
 صورت چون و. گرايد فعليت به اول عقل تأثير تحت و است بالقوه عاقل نفس كه است
 كه نيست منقسم زيرا نباشد، تغايرى عقليه صورت با را سنف گردد، متحد آن با عقليه
 يك عقليه صورت و نفس شد، متحد آن با عقليه صورت كه هنگامى بنابراين. باشد متغاير
 شىء نفس جهت از معقول و عقل پس. معقول هم و باشد عاقل هم نفس يعنى شوند، چيز
 . 2  باشند واحد

 اين گرديد، بالفعل عقل بالقوه عقل و شد، حاصل بالقوه عقل براى معقوالت چون
نفس،  در آن وجود اعتبار به و شود ناميده ظاهر عقل شود، برده كار به چون بالفعل عقل

 به كه حيث آن از نه است، اشياء كليات همان مستفاد عقل و. باشد ملكه يعنى »قنيه«
 شكل به كه حيث نآ از بلكه شود، مى خوانده اول عقل حال اين در كه است قائم خود ذات

 .است حاصل نفس در بالفعل مصوره، بدون و هيوال بى صورت
 و علت يا عقل«: دهد مى خاتمه چنين »العقل فى« به موسوم را خود رسالة كندى

 تا صورت اين در. گرفته قرار ثانى مرحلة در يا و است ثانيه عقول و معقوالت همة اول
 است عقلى سوم مرحلة در و. باشد بالقوه فسن در است نشده بالفعل عاقل نفس كه موقعى
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 آن از يكى بخواهد، كه زمان هر كه نحوى به موجود، نفس در و است بالفعل نفس در كه
 مانند دارد اظهار خود از غير موجودى به را آن و برد كار به و سازد خارج را معقوله صور

 بخواهد كه هرگاه و داشته محفوظ خود نزد در و فراگرفته را آن كاتب كه كاتب در نوشتن
 براى و رسد مى ظهور به نفس از كه است عقلى چهارم، مرحلة و. برد مى كار به را آن

 آنجا در كه است اين در چهارم و سوم مرحلة ميان فرق و. يابد مى وجود بالفعل نيز ديگران
 اينجا در و بود مانده ساكن و ثابت خود جاى بر و آمده دست به پيش از معقول صورتهاى

 اكتساب ابتداى در يا و افتد مى كار به و يابد مى ظهور بالفعل شده تحصيل صورتهاى آن
 .است خويش

 معقول صور اينكه براى خواه است نفس فعاليت مرحله اين مميز وجه صورت هر به
 1».سازد ظاهر و اندازد كار به را مكتسب صور اينكه براى خواه كند، اكتساب را

 و پردازد مى رؤيا و خواب مسئلة يعنى نفس به مربوط مسائل از رديگ يكى به كندى
 عوارض از رؤيا و خواب كه گويد مى كندى. است نوشته آن تفسير و توجيه در خاصى رسالة
 ميسر باشد آگاه خوبى به نفس احوال از كه كسى براى جز دو آن درك رو ازين. نفسند
 :است يكديگر از متباعد و بزرگ قوة دو نفس قواى از كه است معتقد كندى. نيست

 كه انسانى در همه عقل و حس ميان متوسط قواى. عقلى ديگرى و حسى يكى«
 كه گويد مى و پردازد مى خواب تعريف به سپس» .است موجود است نموكننده و زنده جرم

 ميان آنكه براى و» .ندارد كار به را حواس از يك هيچ نفس اينكه از است عبارت خواب«
 فرق دهد مى دست از را خود حواس انسان آن، عروض اثر در كه بيمارى گونه -آن و خواب
 :افزايد مى باشد

 فاقد طبيعتا صحت حال در ثابت زندة موجود اينكه از است عبارت خواب«
 مصوره قوة كرد، حواس همة استعمال ترك نفس كه هرگاه و» .گردد خود حواس استعمال

 به آنها محسوس مادة از مجرد را محسوسات صور هنگام ينا در ما و. كند عمل) مخيله(
 .آوريم مى ذهن

 خواب در او عمل ولى بيدارى، در هم و كند عمل خواب در هم مصوره اين و
 .باشد آشكارتر

 از اى پاره است ممكن بيدارى حال در آدمى چنانكه« كند عمل نيز بيدارى در
 صور و دارد مى كار به را خود مخيلة شخصى چنين باشند، مشغول خود كار به حواسش
 كار به از و شود ور غوطه فكر درياى در بيشتر هرچه حال. آورد مى پديد آن در را اشيائى
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 وسيلة به گويى چنانكه كنند جلوه روشنتر صورتها اين ورزد، خوددارى خود، داشتن حواس
 1».كند مى درك را آنها خود حس

 ارزانى حواس كه صورى از دارد مى ارزانى همخيل كه صورى كه است معتقد كندى
 مثال و كند تركيب يكديگر با را صورتها تواند مى مخيله حتى. متقنترند و واضحتر دارند مى

 كار به را فكر نفس رؤيا در«. است چنين نيز رؤيا. بيافريند بال و شاخ با انسانى ما براى
 انطباع« از است عبارت رؤيا آن، اثر نظر از و »گذارد فرومى را حواس استعمال و گيرد مى

 سبب بدان مصوره، قوة وسيلة به نفس، در باشد رسيده بدان فكر كه صورتى ذى هر صورت
 ».برد مى كار به را فكر تنها حواس جاى به نفس كه

 در شوند واقع آنكه از قبل را چيزها از اى پاره چگونه كند توجيه آنكه براى كندى
 به كنيم مى مشاهده خواب در را امور از برخى ضد سبب چه هب نيز و بينيم مى خواب
 همة محل و داند مى را چيز همه بالطبع نفس گويد مى كه گرايد مى افالطون فلسفة

 زنده و بيدار و بسياردان كه آنجا از نفس« كه گويد مى كندى. است عقلى و حسى چيزهاى
 خبر آنها عين از يا و كند مى ارهاش رمز طور به آنها به اتفاقات وجود از قبل گاه است
 .دهد مى

 نفس قواى قبول فساد موجب كه اعراضى از شدن پاكيزه اثر در زنده موجود چون و
 عين به بتواند بود، نيرومند آثار آن اظهار براى نفس و باشد قبول كمال آمادة و مهيا شود
 بدان بيشتر باشد تر ادهآم نفس كه اندازه هر به و. برسد يافتنشان وجود از قبل چيزها آن

 باشد داشته نفس آثار قبول جهت كمترى تهيؤ و آمادگى اگر و »يابد دست حقايق و اعيان
 را اى پرنده رود سفرى به باشد بنا اگر چنانكه. دريابد رمز صورت به را اخبار صورت اين در
 آن حقيقت افتدري براى و باشد سفر رمز اين و. پرد مى ديگر سوى به سويى از كه بيند مى
 را امرى ضد اشاره و رمز جاى به آنگاه بود تر ناتوان هم ازين چون و. زد چنگ تأويل به بايد
 بر دليل اين و است مرده كه بيند خواب در را انسانى چنانكه« بيند شد خواهد واقع كه

 و »باشد او شدن توانگر نشان اين و شده فقير كه بيند را مردى يا و. باشد او عمر زيادت
 ندهد خبر واضحى چيز هيچ از كه پريشان خواب جز آنگاه بود تر ناتوان هم ازين چون
  2 . نبيند

 اساس هيچ بر شد مالحظه چنانكه. رؤياها و احالم در كندى آراء مجموعة بود اين
 سلسله يك و افالطونى احكام و ارسطويى اصول از است اى آميزه بلكه. نيست استوار علمى

   .الىخي استنتاجات
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 مابعدالطبيعه فلسفة و كندى-  7 
 رسالة دو در مخصوصا خود، رسائل از رساله چند در را مابعدالطبيعه فلسفة كندى

. دهد مى قرار بحث مورد »العالم جرم تناهى و اللّه وحدانية فى« و »االولى الفلسفة فى«
 .است كرده بحث خدا صفات و وجود و طبيعت از رسائل اين در كندى

 معدوم هيچگاه و نبوده معدوم هيچگاه« است وجود حقيقت او خدا، بيعتط اما
 سبقت او بر وجودى هيچ كه تام است وجودى خدا» .بود خواهد و بوده همواره و نشود

 پيش اينك. نشود موجود او وجود به جز موجودى هيچ و نباشد پايانى را او وجود و نداشته
 تعالى بارى اثبات براى حكيم اين كه داليلى از دليل چند به بارى، صفات دربارة بحث از

 .كنيم مى اشاره است، آورده
 در كثرت و حدوث صفت دو بر خدا وجود اثبات براى را خود دالئل كندى

 ديگر و ارسطو كه است روشى همان اين و نهد مى بنا آن نظام و كون تدبير به و موجودات
 است ممكن آيا« پرسد مى كندى: آنكه يحتوض. كردند مى استفاده آن از نيز پيشين حكماى

 امر اين كه دهد مى پاسخ آنگاه »نيست؟ ممكن يا باشد خود ذات وجود علت شيئى كه
. است متناهى همچنين و است زمانى آغاز را آن و است حادث عالم زيرا. است غيرممكن

 پيوسته كه باشد جرمى كه است ممتنع«: گويد مى كندى. است محدثى به نيازمند رو ازين
 بخشيده حدوث محدثى را محدثى هر و است محدث ضرورة جرم زيرا است بوده موجود
 به عدم از محدثى بايد را جرمى هر پس. باشد مضاف نسبت را محدث و محدث و است
 1».باشد آورده وجود

 :آورد مى چنين موجودات در كثرت بر است مبتنى كه را خود دوم برهان كندى
 و وحدت بدون كثرت محسوس، به ملحق يا و محسوس از اعم اشياء در كه نشايد«
 اين هستند، وحدت و كثرت در مشترك محسوسات همة چون و باشد كثرت بدون وحدت

 مشترك اشياء ذات غير علت اين و. نيست اتفاق و تصادف طور به و است علتى معلول امر
 باشد، دو آن ذات از ىعلت معلول كثرت و وحدت اشتراك اگر زيرا. است كثرت و وحدت در
 آنكه حال و. نهايت بى تا باشد ديگر علت نيز را علت آن يعنى. كشد نهايت بى به امر اين

 را دو آن اشتراك كه گفت نتوان اين جز پس »بود نهايت بى بالفعل شىء كه نيست ممكن«
 ذاتبال علت چه،. باشند ذاتشان از اقدم و اشرف و ارفع كه ذاتشان غير است ديگر علتى
 در نه واحد و كثير اشياء با وحدت و كثرت اشتراك علت«: گويد كندى. است معلول از قبل

اشرف  و اعلى آن ثبات و كون كه است علتى بلكه. مشاكلت و شباهت در نه و است جنس
 از خارج علتى مشاركات در مشاركت« كه است اين امر اين سبب و »است آن از اقدم و

 در كه آنها« است، ممتنع اين و شود نهايت بى علل وگرنه »دكن مى ايجاب را مشتركات
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 از اقدم بالذات علت آنكه حال و. . . نيست اقدم بالذات آنها از چيز هيچ هستند واحد جنس
 و شكل و سرخى و سرخى چون واحد نوع در و واحد جنس در مشابهت« و »است معلول
 1».نيست چنين اين شكل

 و است تدبير بر مبتنى برهان اين. كند مى اقامه را خود سوم برهان كندى باالخره
 معلوم نامرئى عالم و. باشد نامرئى عالم به جز تدبيرش كه نشايد مرئى عالم«: گويد مى

» .شود يافته عالم اين در آثار و تدبير آن و است آن بر دال كه آثارى و تدبير به جز نباشد
 .است كرده بيان تفصيل هب ارسطو كه است غائيت برهان همان برهان اين

 در قضيه اين. بپردازيم تعالى بارى صفات مورد در كندى عقايد بيان به بايد اكنون
 پيش را معتزله راه صفات مورد در كندى. است بوده انگيز جدال مسائل از يكى عصر آن

 تبالذا واحد و بالعدد واحد خدا بنابراين دانسته، بارى صفات اخص را وحدت و است گرفته
 اينكه از است عبارت صفات رو ازين باشد، كثرت او جوهر در كه نيست ممكن و. است

 كندى خداست، صفات اخص از وحدت چون و. . . و قدير و حى و است عالم خدا بگوييم
 .كند اثبات بارى ذات در را وحدت اين وجوب مختلف طرق به كوشد مى

 نه و است هيولى داراى نه او رازي. نيست جايز كثرت خدا در كه دهد مى توضيح و
 چيزى به موصوف نه و اضافه نه و كيفيت داراى نه و است كميت داراى نه و صورت داراى

 و خاص عرض نه و شخص نه و فصل نه و است جنس داراى نه و است معقوالت ديگر از
 وحدت جز چيز هيچ يعنى است محض وحدت او پس. . . است متحرك نه و عام عرض
 ».. . نيست

 او از پيش موجودى و نشود نيست گاه هيچ كه است كسى« ازلى و است، ازلى خدا
 نه و است موضوع نه را او و نباشد علتى را او و نيست خودش غير به قوامش و است، نبوده

 علل همان يعنى( كرديم ذكر ازين پيش كه عللى زيرا. سبب نه و فاعل نه و محمول
 ».نيست آن از جز) معروف

 ازلى. اول حامل نه است محمول تبدل از عبارت فساد زيرا نشود، اسدف ازلى
 و. دارد منافات خداوند تام وجود با اين و است تبدل نيز حركت در زيرا نيست، متحرك

 فعلى را ازلى اين ولى. است حركت عدد زمان زيرا ندارد، زمان نيست حركت را ازلى چون
 گونه هيچ كند ابداع چون و »عدم از موجودات ايجاد يعنى« است ابداع آن و است خاص
 نيست؛ علتى را او كه است اوالئى علت همان خدا پس. نشود عارض بدو تأثرى يا انفعال
 و نيست متممى را او كه است متممى نيست، فاعلى را او كه است اى فاعله علت

  . عدم از است چيز همه ايجادكنندة
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 او اسلوب و كندى فلسفة بر كلى حكم-  8 
 به و كرده خوض علمى و فلسفى مسائل در كه است عرب فيلسوف نخستين كندى

 در است دكارت موقعيت همانند زبان اين در او موقعيت. است نوشته فلسفه عربى زبان
 و افكار عمق و فلسفى تمايالت و زمان جهت از را حكيم دو اين هرچند فرانسه؛ زبان

 كه بود اين داشت آگاهى پيشين حكماى آراء از كه كندى مهم كار. است تفاوتهايى انديشه
 و بشناساند آنان به شناختند نمى ازين پيش اعراب كه را فلسفى هاى نحله و مذاهب
 كارى اين البته. كند تحليل و توجيه ايشان بر بودند نيافته دست بدان هنوز كه را مسائلى

 .برآمد آن عهدة از خوبى به كندى ولى بود دشوار بس
 يعنى برگزيد، را روش بهترين كندى كه گفت بايد فلسفى، اصطالحات موضوع اما

 در يونانى اصطالحات يافتن براى ابتدا كه معنى بدين. گرفت پيش را مترجمان راه همان
 كرد؛ پيدا زبان همين در را اصطالحى هر معادل و پرداخت جستجو به عربى زبان خود
 و »اسطقس« جاى به عنصر و »فنطاسيا« ىجا به مصوره و فلسفه جاى به حكمت مثل
 و كند تعريف را جديد اصطالحات آنكه براى كندى. الخ و »هيوال« جاى به ماده و طين
 اى رساله نخستين كه كرد تأليف اى رساله باره اين در سازد، آشنا آنها با را خواننده ذهن
 را فلسفى كلمات و ردنك اكتفا هم اين به كندى. است رسيده ما به كه خود نوع در است
 فى« به موسوم خود كتاب آغاز در مثال. نمود تعريف خود ديگر تأليفات در مكرر در مكرر

 طاقة بقدر بحقائقها االشياء علم حدها التى االولى الفلسفة«: گويد مى »االولى الفلسفة
 »حق كل علّة هو الذى االول الحق علم اعنى«: افزايد مى و دهد مى تذكر سپس و »االنسان

 كلى، از منظور جزئى، و كلى اند، گونه دو بر اشياء«: گويد كتاب همان نخستين فن در و
» .انواع براى است اشخاص جزئى، از منظور و. اشخاص براى انواع و است انواع براى اجناس
 و »ابعاد ثالثة ماله«: گويد جرم تعريف در هستند، برخوردار ايجاز و دقت از كندى تعاريف

 تعريف در و »بفكر فعل«: گويد عمل تعريف در و »طينة كل طينة«: گويد عنصر ريفتع در
 :گويد عزم

 تعريف در و »زائل غير رأى«: گويد معرفت تعريف در و »الفعل على الرأى ثبات«
 ريده ابو الخ، و »المتصل تباين«: گويد انفصال تعريف در و »النهايات اتحاد«: گويد اتصال
 :گويد

 گاه افتد اصطالحى وضع به نيازش چون كه است اين كندى فرد به منحصر كار«
 به »ايس« كلمة مثل كند مى احياء نو از شده خارج استعمال از ديگر كه را كهن كلمة يك

 مصدر و »ايس« فعل آن از و بندد مى جمع »ايسات« به را كلمه اين آنگاه 1موجود معنى
 فعل تعريف در پس. سازد مى »مؤيس« مفعول اسم و »مؤيس« فاعل اسم و »تأييس«
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 تصرفاتى خود عربى زبان در كندى» .ليس عن االيسات تأسيس«: حقيقي گويد ابداعى
 پديد »يتهوى تهوى« و »يهوى هوى« فعل منفصل، ضمير ى »هو« از چنانكه كند، مى
 از عضىب به امروزى خوانندة گاه چنانكه است استاد لغت علم در« اين وجود با و. آورد مى

 لغت كتاب به چون ولى يابد مى غريب را آن و كند مى برخورد برده كار به او كه اشتقاقاتى
 1».است صحيحى صيغة بيند مى كند مى مراجعه

 به بعدها چنانكه شده، دگرگون بعدها برده كار به كندى كه اصطالحات از اى پاره
 به و مفارقه »مجرده« جاى به و ماده و هيوال »طينه« جاى به و ملك و ملكه »قنيه« جاى
 قوة« جاى به و ادرك »اوجد« جاى به و قابل »حامل« جاى به و ماهيت »مائية« جاى
 .اند برده كار به غضبيه قوة »غلبيه

 پيشين حكماى كه است چيزى همان داده قرار بحث مورد كه فلسفى مسائل اما
 حكماى ديگر و افالطون و ارسطو لاقوا نقل به تنها او ولى. اند داده قرار بحث مورد نيز

 را آنها كه كرده اختيار را آرائى و نداده دست از را خود فكرى استقالل و نكرده اكتفا يونان
 در كندى است داده تشخيص اش دينى معتقدات و خود خاص فلسفى تمايالت موافق
 نيز و كند مى انكار هستند آن مبناى كه را اصولى و قدم ولى است ارسطويى طبيعى فلسفة

 و انديشه زيرا پذيرد؛ مى را افالطون عقيدة و كند مى نفى را ارسطو عقيدة نفس مورد در
 اسالم با دارد مادى جنبة كه ارسطو رأى و انديشه از آن، روحانيت خاطر به را افالطون رأى

 ست،ا معتزلى و اسالمى ديديم چنانكه او صفات و خدا دربارة او رأى اما. داند مى سازگارتر
 .است متأثر رواقيان از و نيست عارى مشابهتى از نيز پيشين فالسفة با هرچند

 نصر ابو اگر. دانست فلسفى مشخص مكتب يك صاحب توان نمى را كندى ولى
 به فلسفه اين پيشواى را كندى بايد بدانيم، اسالمى فلسفة مكتب حقيقى مؤسس را فارابى
 پرورش عربى محيط يك در كندى كه است اين تاس توجه خور در او از آنچه. آوريم شمار
  . است اسالمى عربى خالص شيوة او شيوة و يافته
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   دوم فصل
  
 

 فارابى

 ]مقدمه[

 زندگى-  1 
 سال حدود در فارابى، به معروف اوزلغ، بن طرخان بن محمد بن محمد نصر ابو

 - ابن. شد متولد- تركستان بالد از باشد امروز اترار همان كه-فاراب شهر در م  870 /  ه  257 
 در ترك سپاه در و كرد ازدواج تركان از زنى با. بود االصل ايرانى پدرش«: گويد اصيبعه ابى
 كار به فاراب در كند، فلسفه تحصيل وقف را خود آنكه از پيش فارابى. درآمد سرداران ةزمر

 زندگى توانست مى و بود شريف نسبى را او«: گويد مى افريقى لئون»  1.پرداخت مى قضاوت
 » .برگزيد را تأمل و عزلت و برنهاد دل فلسفه به اما باشد، داشته اى توانگرانه

 ديگر زبانهاى فراگرفتن در. پرداخت دانش كسب به خود زادگاه همان در فارابى
 كه گفت صريحا الدوله سيف مقابل در فارابى،«: گويد خلكان ابن. داشت عجيب قدرتى
 ولى است، ترديد خور در خلكان ابن روايت اين كه است درست. »  2  داند مى زبان هفتاد
 كردى و تركى و فارسى و عربى زبان به نصر ابو كه است اين نداريم آن در ترديدى آنچه

 وضوح به »الكبير الموسيقى كتاب« خصوص به او تأليفات از اين و. بود آگاه خوبى -به
- بود فلسفه و علم زبان روزگار، آن در كه-سريانى و يونانى زبان به ظاهرا و. است پديدار
 .نداشت آشنايى

 و معرفت علم مركز ايام، نآ در بغداد. نهاد بيرون پاى خود ديار از بغداد قصد به او
 زيرا. بود گذشته چهل از او سن گويا ولى كرد، آغاز را سفر اين وقت چه دانيم نمى. بود
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 به ،) م  939 / ه  328  سال به متوفى( متّى بشر ابو نزد رسيد خالفت پايتخت به وقتى
 از سال ده فقط بود، سالخورده مردى آنكه با بشر ابو كه است آن مشهور و پرداخت تحصيل
 .بود بزرگتر خود شاگرد

 حلقة در و رفت حرّان به بغداد از. پرداخت منطق تحصيل به صرفا بغداد در فارابى
/  ه  295  سال به او. كرد مى خالفت المقتدر عهد اين در. نشست حيالن بن يوحنا درس

 از دانست، نمى نيك را عربى زبان آمد بغداد به كه موقعى گويا. رسيد خالفت به م  907 
 .شد مشغول نحو علم فراگرفتن به سرّاج بن بكر ابو نزد- گويد خود چنانكه- رو اين

 در آنكه از پس و برگشت بغداد به ديگر بار. نينجاميد طول به حرّان در او اقامت
 در را خود عمر سال سى و كرد فلسفه وقف را خود وقت همة يافت، استادى منطق علم

 بن يحيى نصرانى، مشهور فيلسوف او، شاگردان ميان از. گذرانيد آن تعليم و شرح و تأليف
الدولة سيف به و رفت دمشق به م  941 / ه  330  سال به. شد همگنان سرآمد عدى 

 به الدوله سيف حملة در و درآمد او دربار علماى زمرة در و پيوست حلب حاكم حمدانى
 سالگى هشتاد سن در م  950 / ه  338  سال به او وفات سفر، همين در و. بود او همراه حلب

 .افتاد اتفاق دمشق در

 شخصيت-  2 
 - ابن. بود تأمل اهل و عزلتگزين و زهدپيشه فارابى كه متفقند اسالم مورخان

 قفطى روايت به.  »آورد مى ياد به را پيشين فالسفة زندگى او زندگى«: گويد مى خلكان
 بود گريزان مردم از دمشق در 1».داشت وشدآمد الدوله سيف با تصوف اهل زى در مدتى«
 از يكى نگهبان گويند مى. شد نمى ديده باغ درختان انبوه در يا و آب بركة كنار در جز و

 تأليف و مطالعه به پاسبانان چراغ نور زير در و ماند مى بيدار شبها و بود دمشق باغهاى
 .پرداخت مى

 او علم شيفتة كه-الدوله سيف نكهآ با كه رسيد حدى به دنيوى امور از او اعراض
 بود، كرده تعيين بسيار حقوق المال بيت از برايش-بود برده پى ارجمندش مقام به و شده
 .ورزيد مى قناعت كرد مى جوع سد آن با كه روز در درهم چهار به

 استادى خويش زمان علوم از علمى هر در چنانكه بود، بيهمتا علوم انواع در فارابى
 و رفته ميان از كه او كتابهاى از نيز و رسيده ما به كه او كتابهاى از. نوشت كتابى و شد
 رياضيات و علوم زبان در كه شود مى معلوم مانده، باقى فلسفه و تاريخ كتب در آنها از نامى

 و فقه و مدنى علوم و االهيات و طبيعيات و موسيقى و نظامى علوم و هيأت و كيمياء و
 :باشد گفته او دربارة سبعين ابن اگر نيست شگفت. داشته قوى دستى منطق
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 تنها و است قديمه علوم در ايشان آگاهترين و اسالم فالسفة بافهمترين مرد، اين«
 تمام به فيلسوف و مسلمان متفكر اولين«: بگويد او حق در ماسينيون و »اوست فيلسوف

 1».است معنى
 او ولى گشوده، را راه كه است عرب فيلسوف نخستين كندى كه است درست

 ايجاد وحدتى داد قرار بحث مورد كه مسائلى ميان و كند تأسيس فلسفى مكتبى نتوانست
 »االطالق على است اسالم فالسفة بزرگترين« خلكان ابن قول به كه فارابى، اما كند،

 در فلوطين كه داشت را نقشى همان اسالم عالم در او. كند تأسيس كامل مكتبى توانست
 عرب و اسالم حكماى ديگر و رشد ابن و شمرد خود استاد را او سينا ابن. ربغ فلسفة
 لقب »ثانى معلم« بود، »اول معلم« به ملقب كه ارسطو از بعد را او بحق و بودند او شاگرد
 .دادند

 آثار-  3 
 سينا ابن آثار آنچنانكه ولى است، بسيارى تأليفات مختلف موضوعات در را فارابى

 كه بوده آن- خلكان ابن قول به- امر اين علت شايد. نداشت رواجى فارابى آثار يافت رواج
 پراكنده دفترهاى در يا و كاغذ از هايى تكه روى پراكنده طور به را خود آثار بيشتر

 ميان از او آثار بيشتر متأسفانه. نماند باقى او از كامل و مفصل كتابى و رساله و نوشت، مى
 وسطى قرون در فارابى. است نمانده باقى او از عربى زبان به رساله سى-تقريبا-جز و رفته

 ترجمه عبرى به را آنها و دادند قرار توجه مورد سخت را او آثار يهود. داشت بسزايى شهرت
 كه او آثار از برخى همچنين. است موجود اروپا هاى كتابخانه در امروز ها ترجمه اين. كردند

 توضيح و شرح در بيشتر فارابى آثار. است دست در شده ترجمه التينى به عربى يا عبرى از
 و منطق در را بزرگان اين كتب »ثانى معلم«. است جالينوس و افالطون و ارسطو فلسفة

 .است داده قرار بحث و مطالعه مورد الطبيعه بعد ما و اخالق و نواميس و طبيعيات
 بعد ما« كتاب كه كند حكايت سينا ابن. است ارسطو آثار شارحان از يكى فارابى

 »الطبيعة بعد ما اغراض« كتاب به تا نفهميده و خوانده بار چهل از بيش را ارسطو »الطبيعة
 مشهورترين. است گشوده او براى را مشكالت آن كتاب، اين مطالعة و يافته، دست فارابى

  : از عبارتند فارابى كتابهاى
 .الطبيعه بعد ما اغراض فى مقالة-  1
 .المفارقات ثباتا فى رسالة-  2 
 .اليونانى الكبير زينون رسالة شرح-  3 
 .متفرقة مسائل فى رسالة-  4 
 .التعليقات-  5 
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 .ارسطو و افالطون: الحكيمين رأيى بين الجمع كتاب- 6 
 .الفلسفه تعلّم قبل معرفته يجب فيما رسالة-  7 
 .السعادة تحصيل كتاب-  8 
 .الفاضله المدينة اهل آراء كتاب-  9 
 .المدنيه السياسات تابك-  10 
 .الكبير الموسيقى كتاب-  11 
 .العلوم احصاء-  12 
 .العقل فى رسالة-  13 
 .الطبيعه بعد ما كتاب فى ارسطاطاليس غرض تحقيق-  14 
 .الفلسفه تعلّم قبل يقدم ان ينبغى فيما رسالة-  15 
 .المسائل عيون- 16 
 .عنها سئل مسائل جواب فى رسالة-  17 
 .النجوم احكام من يصح ال ما و يصح ما-  18 

 علوم بندى دسته و فارابى- 4 
 را آن اختصاصا خواهيم مى كه »العلوم احصاء« به موسوم است اى رساله را فارابى

 از و ماست فيلسوف دانش وسعت مبين سو يك از كتاب اين زيرا. دهيم قرار تحليل مورد
 - احصاء. شد مى اراده عصر اين در »علم« لفظ از كه است مفهومى كنندة بيان سو ديگر
 از ما قصد«: دارد مى بيان چنين را آن تأليف سبب فارابى كه است كوچكى كتاب العلوم
 آنها از هريك موضوع از اجمال به و. بشماريم يكى يكى را مشهور علوم كه بود آن كتاب اين
. اجزاء آن اجزاء نينهمچ و گرديم واقف آن اجزاء بر باشد، اجزائى كه را هريك و شويم آگاه

 اجزاء و منطق علم در دوم آن؛ اجزاء و زبان علم در نخست: آورديم فصل پنج در را آن و
 پنجم آن؛ اجزاء و الهى علم و در آن اجزاء و طبيعى علم در چهارم تعاليم؛ علم در سوم آن؛
 1».كالم علم و فقه علم و آن اجزاء و مدنى علم در

  :از بارتندع فارابى تقسيم برحسب علوم
 
 :است قسم دو آن و. زبان علم-  1 

 آن داللت و حدود شناخت و است معنى داراى ملتى نزد كه الفاظى گرفتن ياد: الف
 .الفاظ

  .الفاظ آن قوانين شناخت: ب
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 :بر است مشتمل آن و. منطق علم-  2 
 از غلطاند حكمت يعنى-سوفسطيقا جدل، برهان، قياس، عبارت، مقوالت،

 .شعر و خطابه-) سوفسطايى(
  
 :است بزرگ قسمت شش بر آن و. تعاليم علم-  3 

 .نجوم علم-د. مناظر علم-ج. هندسه علم-ب) . نظرى و عملى( عدد علم-الف
  .الحيل علم-و. االثقال علم-  ه
 
 بدين آنها قوام كه اعراضى و است طبيعى اجسام آن موضوع و. طبيعى علم-  4 
 :كند مى بحث ذيل امور در و است اجسام

 .حيوان و نبات و آنهاست بين آنچه و زمين و آسمان مانند طبيعى اجسام. الف
 مصنوعى كه جسمى هر و تخت و شمشير و شيشه چون مصنوعى اجسام- ب

 .است شده ساخته
 و كون- 3 .عالم و سماء-  2 .طبيعى سماع-  1 :است قسم هشت بر طبيعى علم

 .نفس و حيوان-  8 .نبات- 7 .معادن-  6 .علوى آثار- 5  و  4 .فساد
  
 بخش سه به و است آمده »الطبيعه بعد ما« كتاب در آن همة و. الهى علم-  5 
 :كند بحث ذيل امور دربارة ترتيب به و شود تقسيم

 عارض -موجودند كه جهت آن از تنها-موجودات بر كه چيزهايى و موجودات: الف
 .شوند مى

 .نظرى جزئى علوم در براهين مبادى دربارة: ب
  .اجسام در نه و اجسامند خود نه كه موجوداتى ربارةد: ج
 
 بيان و كند مى بحث ارادى رفتار و افعال انواع از كه است علمى آن و. مدنى علم- 6 

 افعال آنها خاطر به كه را هدفهايى و. . . است شايسته انسان براى ملكاتى چه كه دارد مى
  :است جزء دو را علم اين. دهد مى قرار ثبح مورد روند، مى كار به رفتار و يابند مى انجام

 .سعادت تعريف بر است مشتمل جزئى-الف
 .افعال و سيرتها و اخالق ترتيب وجه بر است مشتمل جزئى و- ب
  
 كه را آنچه تا يابد مى قدرت آدمى آن وسيلة به كه است علمى آن و. فقه علم-  7 

 كرده تعيين صراحت به را نآ حدود آنچه با مقايسة از نكرده تعريف را آن حدود شارع
 :است جزء دو بر آن و كند استنباط است

 .آراء دربارة-الف
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 .افعال دربارة- ب
  
 و آراء يارى به تواند مى آن وسيلة به آدمى كه است اى ملكه آن و. كالم علم-  8 
 :است جزء دو در نيز آن و برخيزد آورده دين واضع كه افعالى

 آراء دربارة-الف
 افعال دربارة- ب

 دو و. كرد تقسيم ارسطو شيوة به را دانشها فارابى كه كرديم مالحظه ترتيب بدين
 بسزايى اهميت او عصر در و بشمارند اسالمى علوم از كه كالم ديگرى و فقه يكى ديگر علم

 .بيفزود آنها بر داشتند

 فارابى فلسفة

 و المىاس رنگ كه نوافالطونى و ارسطويى حكمت از است اى آميزه فارابى فلسفة
 و است ارسطويى طبيعيات و منطق در او. است گرفته خود به اثناعشرى شيعى بخصوص

 حكيمى چيز هر از قبل و. فلوطينى الطبيعه بعد ما در و افالطونى، سياست و اخالق در
 .حال هر در آن مدافع و فلسفه وحدت به مؤمن و تلفيقى و التقاطى است

 اختنس هماهنگ به گرايش و فلسفه وحدت- 1 

 آغاز از و بود يافته رواج دادن وفق و ساختن هماهنگ به گرايش فارابى از قبل
 از مخصوصا انديشه اين. داد قرار تأثير تحت سخت را فالسفه افكار اسكندريه، مدرسة ظهور

 فطرى گرايى هماهنگ نوع يك خود اسالمى انديشة كه بود مسلمين طبع مالئم جهت آن
 وسط حد كه كشد مى بيرون اى تازه آراء مختلف آراء تلفيق از ههموار كه طريق بدين. است

 بيشترى عالقة معتدل و وسط حد آراء اين به غالبا مسلمين و. آنهاست معتدل شكل و
 اصحاب وعقل  اصحاب ميان وسط حد آنكه خاطر به اشعرى، مذهب چنانكه اند، داده نشان
 مالكى، و حنفى مذهب بين است اى هميان راه آنكه سبب به شافعى مذهب نيز و است، نقل

 و ساختن هماهنگ براى نيز اسالم فالسفة. اند يافته) سنت اهل ميان در( بيشترى پيروان
 .داشتند مبذول بسيارى كوشش پيشينيان فلسفى مذاهب ميان التيام

 ولى دهند، وفق باهم را مختلف آراء خواهند مى كه است كسانى جملة از نيز فارابى
 متباين نظريات ميان توفيق به كه آنجا تا جسته، پيشى خود اسالف همة بر راه اين در او

 مذاهب هرچند- فلسفى حقيقت و است يكى فلسفه كه كند مى تأكيد و نكرده بسنده
 فارابى كه دانيم مى زيرا نيست، شگفتى امر، اين در و. نيست متعدد- باشند متعدد فلسفى

 ابراهيم. داشت عالقه ساختن هماهنگ و شگزين به خويش، فلسفى دستگاه ساختن در
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 از را مختلف امور و بگذارد بحث به را چيز همه خواهد مى فارابى«: گويد مى مدكور
 به و گويد سخن ممكنه احتماالت همة در و دهد؛ قرار تحقيق مورد گوناگون هاى جنبه
 او نگارش اسلوب در حتى سازندگى روح اين. پردازد مى تفصيل و تقسيم به تعميم، جاى

 و گرايد مى تلخيص و ايجاز به بيشتر هرچه كه است اى نويسنده او. پيداست وضوح -به
 لفظ انتخاب در انديشد، مى معنى در همچنانكه و شناسد مى جمله در را لفظى هر ارزش

 » .كند مى تأمل سخت نيز
 دلةا و براهين ذكر به آن اثبات براى و بود، معتقد سخت فلسفه وحدت به فارابى

 :الحكيمين رأيى بين الجمع كتاب« جمله آن از كه نوشت متعدد رسائل و پرداخت بسيار
 .است رسيده ما دست به »ارسطو و االلهى افالطون

 ويژه به بزرگ فالسفة افكار ميان بتوان بايد است، واحد فلسفى حقيقت اگر
 دو - آن هدف و تغاي وقتى است ممكن چگونه زيرا. آورد پديد توافقى ارسطو و افالطون
 باشند؟ داشته اختالف باهم آراء در است، بوده يكتا حقيقت آن دربارة بحث بزرگ حكيم

 شدن پديدار كه طور همان. است آورى تأسف امر آمده پديد مختلفى فلسفى هاى فرقه اگر
 اين عوامل از يكى خود فلسفه، گذاران بدعت و است انگيز تأسف سياسى مختلف فرق

 فرفوريوس شيوة به را ارسطو توان مى كه طور همان واقع در. اند بوده فاختال و تشويش
 . شناخت توان مى نيز افروديسى اسكندر شيوة به شناخت،

 تا پردازد مى مطلب اصل به بيشتر فارابى كه است اين است ذكر خور در كه چيزى
 فرصت معضالت حل براى تا شود، نمى ساده و روشن مسائل متعرض غالبا. حواشى به

 براى و پرهيزد، مى تكرار از كندى برخالف و كند نمى پرچانگى فارابى. باشد داشته بيشترى
 توضيح به برساند، اثبات به فلسفى تعابير پيرامون در قلمفرسايى در را خود مهارت آنكه

  .پردازد نمى واضحات
 از نيز نانآ كه- الصفا اخوان با شيعى، فارابى بين كه است توجه شايان نيز نكته اين

 امرى مذاهب و آراء در اختالف و است، يكى حقيقت اينكه مورد در-بودند تشيع پيروان
 هماهنگى درنيابند، را آن علم در راسخ حكماى جز و است يكى امر باطن و است ظاهرى

 .است
 سياست طرف به را فلسفه نيز او كه شويم مى آگاه آنجا از تشيع، به فارابى تمايل از

 و حاكمه قدرت ساختن سرنگون براى تشيع پيروان همة كه بود راهى اين و داد مى سوق
 هم امام ايشان عقيدة به. داشتند برمى گام- باشد آن رأس در امام كه- سياسى نظامى اقامة
 او و كند مى راهنمايى را او خود نور به فعال عقل كه معنى بدين مهدى، هم و است هادى
 .فرمايد مى اهبرىر نور اين پرتو در را مردم

 يك به آن توجه و فلسفه وحدت مورد در را خود هاى انديشه همينسان، نيز فارابى
 ارسطو و افالطون آراء ميان داشته، بيان »الفاضله المدينة اهل آراء« كتاب در واحد، هدف
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 تأويل سالح به الصفا اخوان مانند نيز. است داده وفق سو ديگر از وحى و عقل و سو يك از
 -به فلسفى مبدئى او ساختند، دينى مبدئى تأويل، از كه شيعه غالت چون و شده، سلحم

 .آورد وجود
 زمينه اين در او كتاب است؟ داده وفق ارسطو و افالطون ميان چگونه فارابى اما

 اى پاره يونانى حكيم دو آن ميان فارابى. است آمده وجود به كه است اثرى بهترين
 اساسى قضاياى مورد در و است سطحى اختالفات اين كه است عتقدم ولى يافته، اختالفات

 .نيست
 همة و آنند فروع متمم و اصول پديدآرندة و فلسفه مبدع دو، آن« آنكه مخصوصا

 بگويند حكيم دو آن هرچه مورد هر در. هستند متكى دو بدان زياد، و كم بعدى، حكماى
 اى عقيده چنين متفكران همة اگر. است مبرى شوائب از آنها سخن زيرا است، پذيرفتنى

 به دارند نظر اختالف باب اين در كه آنها حتى. . . است اين بر رأى را بيشترين ولى ندارند،
 را دو آن و دارند معتبر را آنها انديشة زنند؛ مثل آنها به حكمت در و مقرند دو آن پيشوايى

 معانى غواص و عجيب طاتاستنبا دارندة و دقيقه علوم صاحب و مطلق حكيم عنوان به
 باهم دو آن كه است محال باشد چنين وقتى» .شناسند مى حقيقت به واصل و مشكل
 جرعه حكمت صافى سرچشمة از آنها هردوى ترديد بدون زيرا باشند، داشته رأى اختالف
 دو آن ميان در اگر و. نپذيرد تعدد و است واحد كه حكمتى سرچشمة از اند، نوشيده
 است، نادرست شده فلسفه از كه تعريفى آنكه يا: نيست بيرون حال سه از« دباش اختالفى

 معرفت در آنكه يا است، واقع خالف آنها بودن فيلسوف مورد در اكثريت رأى آنكه يا
 حكيم دو آن آنكه حال و »است خللى است، اختالف دو آن ميان كه اند پنداشته كه كسانى

 در هردو كه داند مى نيك باشد ديده را آنها كتب كههر ندارند؛ اختالفى فلسفه تعريف در
نيز » .بودن موجود اعتبار به است موجودات به علم« فلسفه كه اند گفته فلسفه تعريف
 خود از چيزى آنكه بدون اند، كرده تعريف را موجود اخالص نهايت در مرد دو آن كه دريابد
 عقيدة بخواهند كسانى اگر پس. ندباش داشته را ديگران كردن گمراه قصد يا كنند اختراع
 گفت بايد كنند، تكذيب ديگران بر آنها تفوق و دو آن بودن فيلسوف مورد در را اكثريت
 باقى شق يك پس. است براهين قويترين از يكى عام رأى زيرا است، گستاخى نوعى
 .باشد حقيقت از عارى و وهمى امرى حكيم دو آن ميان اختالف كه ماند مى

 يكى: دارد علت سه ارسطو، و افالطون ميان اختالف تصور كه است تقدمع فارابى
  .آنها فلسفى مذهب سديگر و تأليف، در آنها روش ديگر دو، آن زندگى روش
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 ارسطو و افالطون زندگى روش-الف
 دنيا از معرض افالطون. بود متفاوت باهم ارسطو و افالطون زندگى روش گويند مى

 بسيار امالك. بود دنيادوست برخالف، او شاگرد ولى بود، زلتع و خلوت به متمايل و
 اخبار كه كسانى بر چنانكه و رسيد اسكندر وزارت به. شد فرزند صاحب و گرفت زن. داشت

 .داشت فراهم دنيوى تعيش اسباب نيست، پوشيده اند كرده مطالعه را پيشينيان
 دو امر در عقيده لحاظ زا حكيم دو اين كه آورد مى وجود به گمانى چنين امر اين

 .اند داشته اختالف باهم نيز، جهان
 مسائل در ارسطو، و افالطون ميان كه دهد پاسخ چنين اشكال اين به فارابى

 نوشته، كتاب سياست در كه است كسى افالطون«. نيست اختالفى هيچ سياسى و اخالقى
 را آنها فضايل و ته،گف سخن اجتماعى زندگى دربارة و داشته، بيان را عادالنه روش و

 افراد ميان همكارى عدم و اجتماعى زندگى از اعراض از كه را فسادى و داده، توضيح
 به و مباحث همين در درست نيز ارسطو.  »است ساخته خاطرنشان آيد مى پديد جامعه
 ارسطو براى كه خاصى امكانات و طبيعى استعداد ولى است، گفته سخن استاد شيوة همان

 دور خود استاد روش از و داد سوق دنيوى زندگى به را او ناخواه، خواه بود، مدهآ وجود به
 فارابى. بودند متفق نظر در ولى بودند، يكديگر خالف عمل در اگرچه دو آن پس. ساخت
 ولى بدانند، است تر شايسته و درستتر و بهتر كه را آنچه است ممكن مردم بيشتر«: گويد
 را كارها از برخى طاقت و قدرت كه بود گاه و باشند؛ داشتهن را آن انجام طاقت و قدرت
 ».باشند نداشته را كارها از ديگر برخى طاقت و قدرت و باشند داشته

 .است استعداد و مزاج نيست، اختالف واقع، در ارسطو، و افالطون عمل اختالف
 باجتنا آن از مدتى رو ازين ديد، نمى اجتماعى زندگى مستعد را خود افالطون

 جنبة از هم را استعداد و امكان اين ارسطو كه درحالى. بپردازد نفس تكميل به تا ورزيد
 خصايص از كه افالطون، صوفيانة تمايالت به فارابى. روحانى جنبة از هم و داشت جسمانى
 كه آنجا تا است بوده ديگر ملل تصوف در مؤثر عوامل از قرون طول در و- اوست ايام پيرى

 به افالطون فلسفة هرچند گويد، مى و كند مى اشاره- گشت موسوم »لهىا افالطون« به
 كه بگويد خواهد مى بلكه است؛ نگذاشته مهمل نيز را جسم امر ولى دارد، توجهى تصوف
 پرنعمت و خوش زندگى يك از جسد هرچند است، روح آن از قدرت و سيطره همواره

  .باشد برخوردار
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 ارسطو اسلوب و افالطون رموز-ب
. يافت خواهد مشكالت و غموض از پر را آنها باشد، خوانده را افالطون كتب هركس

 ارسطو كتب اما. بود پذيرفته را اشاره و رمز روش خود، هاى انديشه بيان براى افالطون زيرا
 در هست، اختالفى اگر بنابراين. است برخوردار صحيح روال يك از همواره و مرتّب و مبوب
 .بود خواهد محكي دو آن اسلوب

 زيرا كرد، انتخاب را روشى چنان افالطون گويد، مى اشكال اين پاسخ در فارابى
 او روش و. هركس اختيار در نه گذاشت آن اهل اختيار در بايد را فلسفه كه بود معتقد
 كتب در البته. گشود نخواهد باشند آن شايستة بحق كه كسانى رخ بر جز را فلسفه ابواب
 .دارد وجود ترتيب و تبويب پردة زير در دشوارى و غموض نهمي نيز، ارسطو

 را قياس مقدمات از يكى گاه مثال است، پيچيده بسى گاه نيز ارسطو بيان روش زيرا
 مقدمات آنكه يا. اندازد مى اخالق و الطبيعه بعد ما علوم در چه و طبيعى علوم در چه

 روشن خوبى به امور ازين. ردآو مى را ديگرى قياس نتيجة ولى كند مى ذكر را قياسى
 .ديگر هركس نه باشد آن اهل اختيار در بايد فلسفه كه است معتقد نيز او كه شود مى

 هاى انديشه از تعبير در افالطون كه است اين داشت توان نمى شكى آن در آنچه
 كه منظور بدين افسانه؛ گاه و جدل گاه و محاوره گاه: است رفته گوناگون راههاى به خود،

 متوسل افسانه به جهت ازين افالطون شايد. باشد ديگر رونقى و حيات و حركت را سخنش
 و حقيقت غموض هنگام كه- ظنى فرضهاى و ترديدناپذير روشن حقايق ميان تا شود مى
 كه است معتقد فارابى ارسطو، مورد در. باشد نهاده فرق-بريم مى كار به آن به وصول عدم

 غموض اين و. اوست كتابت شيوة در غموض و ايجاز علت به هايش نوشته درك صعوبت
 .است وى كالم ايجاز و مطلب عمق نتيجة

 هدف يك هردو حكيم دو آن كه، گيرد مى نتيجه چنين مطالب ازين فارابى
 بوده آن به توجه از عامه ساختن منصرف و نااهل نظر از فلسفه اخفاء هدف آن و اند داشته
 .است

 آن با فارابى كه اوست باطنى شيعى تمايل است، مشهود خوبى به بحث ازين آنچه
  .داشت ذهنى پيوستگى
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 مثل نظرية- ج
 حكيم دو كتابت سبك و زندگى روش يعنى مسئله، دو آن به فارابى آنكه از پس

 مسئلة مسائل، همة اهم و. پردازد مى دو آن فلسفى عقايد در بحث به دهد، مى پايان يونانى
 آن از را افالطون و نمود؛ مى نفى ارسطو و كرد مى اثبات را آن طونافال كه است، مثل

 مالمت كرده اعتبار آن، از مفارق و حس فوق معقوالت، عالم نام به عالمى كه جهت
 .نيست وجودى عقل در جز را معقوالت او نظر در زيرا نمود، مى

 آيد نظر به ىاختالف حكيم دو آن عقايد در اگر گويد، مى هم باره اين در فارابى
 عالم اين فوق در روحانى صور وجود به معتقد نيز ارسطو. عميق و حقيقى نه است ظاهرى
 در كه متفقند فيلسوف دو اين. دارد بسيار تأويالت و معانى مثل، انكار در او كالم و است
 ابداع و خلق بودند، نمى الهى عقل در مثل و صور آن اگر و است مثلى و صور بارى، ذات
 .گرفت مى صورت چگونه وداتموج

 مثل كه ديديم و آورديم مثل باب در را افالطون نظرية كتاب، اين اول بخش در ما
 آراء جنب در ، »جمهوريت« كتاب در چنانكه اوست، فلسفة اساس اس و اول سنگ

 كتاب بخشهاى مؤثرترين و مشهورترين و مهمترين بلكه يافته را اول مقام او، سياسى
 كه گفت و كرد رد را مثل به عقيدة چگونه ارسطو كه ديديم نيز. ستا »جمهوريت«

 كرده گم خود راه و كند، تفسير ذات به قائم مثلى وسيلة به را كائنات خواهد مى افالطون
 نتوانند و اند كليه اجناس مثل و. نيست ميسر او از خارج شيئى به شىء تفسير زيرا است؛
 نيز. دارد خارجى وجود كه است »جزئى« تنها چه ،باشند داشته وجود ما ذهن از بيرون
 باد به مثل باب در را افالطون نظرية »الطبيعه بعد ما كتاب« در ارسطو چگونه كه ديديم
 را »ربوبيت« كتاب نيز. است كرده برخورد متناقض نظرية دو اين به فارابى. گرفت انتقاد

 ديده شده منسوب ارسطو هب خطا به و فلوطين »تاسوعات« از است قسمتى گفتيم كه
. شده اثبات علوى عالم در مثل وجود است، ارسطو از پنداشته مى او كه كتاب اين در. است

 واضح كامال مثل رد در ارسطو سخن آنكه با- ارسطو به كتاب اين نسبت بودن اشتباه به او
 .است نبرده پى-است

 مثل مورد در را ارسطو و افالطون نظرية كه است خواسته خود ميل مطابق بنابراين
 وقتى اقوال اين«: گويد مى فارابى. كند قلمداد ظاهرى امرى را دو آن اختالف و دهد، وفق
 بايد آنكه يا: نباشند خالى وجه سه ازين يكى از گيرند، قرار توجه مورد ظاهرشان جنبة از

 كي در دارد، مسائل اين در كه تبحرى و فطنت كمال و برترى وجود با ارسطو گفت
 حكيمى چنو از امر اين كه است، شده گويى تناقض دچار ربوبى، علم در يعنى مسئله،
. نيست او از بعضى و است ارسطو از كتب ازين بعضى آنكه دوم وجه. نمايد مى بعيد سخت

 است آن مشهورتر از كند، مى بحث امور اين در كه كتبى زيرا است، اولى از بعيدتر امر اين
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 ظاهر در اختالفات اين بگوييم آنكه سوم وجه. نيست ارسطو از آنها از اى پاره بگوييم كه
 .حقيقت و معنى در نه است

 كه الهى، عقل در موجود صورى از عبارتند مثل كه است عقيده اين به متكى فارابى
 به قائم مثل افالطون، عقيدة به آنكه حال و گرفت، نمى صورت ابداع و خلق نبودند اگر

 او از كه دهد مى نسبت ارسطو به را آرائى آنگاه. الهى عقل در وجودم صورى نه ذاتند
 آراء نه دهد، مى وفق را فلوطين و افالطون آراء او بنابراين. است فلوطين از بلكه نيست،

 .را ارسطو و افالطون

 معرفت نظرية-د
 .است تذكر معرفت گويد، مى افالطون. است مثل نظرية به مربوط معرفت نظرية
 در او مثال خاطرة احساس ازين كنيم، احساس را جزئيه اشياء چون كه نىمع بدين

 يعنى- بازگرداند ما به ما پيشين حيات در را، ما گذشتة معرفت از چيزى و شود، زنده ما
 عبارت معرفت گويد، مى ارسطو. بوديم مربوط ازليه مثل با مستقيم طور به ما كه هنگامى

- تعليم و علم در يعنى-نيز مورد اين در گويد مى بىفارا. محسوس از صور تجريد از است
 فرقى بگيريم كه را رأى دو ازين هريك زيرا نيست، حكيم دو آن ميان اختالفى هيچ
 معرفت، مصدر اينكه در فيلسوف هردو چون. عمقى نه است ظاهرى اختالف چه كند، نمى

 خدا، در وجودى: است لقائ وجود نوع سه صور براى فارابى و. دارند نظر اتفاق است آزمون
 به را صور آن ما كه اشياء، در وجودى و- باشد مثل عالم همان كه- روحانى عالم در وجودى

 .باشد ما علم مادة تا كنيم مى تجريد اشياء از عقل قوت
 پرداخته، مورد دو به تنها فارابى كه است اين است توجه قابل اينجا در كه موضوعى

-مثل عالم در نفس زندگى قضية متعرض و ارسطويى، جريدت ديگر و افالطونى تذكر يكى
 عقيده - هم ارسطو با موضوع اين در او زيرا. است نشده- عالم اين به فرودآمدنش از قبل
 اين آنكه براى فارابى. داند مى اختبار و محسوس از صورت تجريد را معرفت ارسطو. است
 است عبارت معرفت كه گويد مى و ازدپرد مى تأويل به دهد وفق افالطون نظرية با را نظريه

 صورى اين. اند شده تجريد قبال كه صورى با ما ذهن در آنها ساختن منضم و صور تجريد از
 كه ديگرى، صور تجريد هنگام جز كه هستند ما ذهن درون در اند شده تجريد سابقا كه

 منضم صور اين به را صور آن چون و شوند نمى ظاهر باشند، آنها با مناسب و مشابه
 هم و داند مى افالطون تذكر نظرية هم را، بيان اين فارابى. شود مى حاصل معرفت ساختيم
  1.نيست ديگرى چيز افالطون نظرية از صريح خروج جز آنكه حال و. ارسطو نظرية

  
  

                                                            
  شود ديده  55  ص كتاب، اين اول بخش -  ١



 

٤٠٧ 
 

 عادت نظرية- ه
 را ارسطو و افالطون نظرية است خواسته و پرداخته بدان فارابى كه ديگرى مسئلة

 گويد، مى فارابى. است فضيلت با آن ارتباط و عادت مسئلة دهد، وفق نيز آن دمور در
 است دشوار بس چنانكه دارند، غلبه عادت بر طبيعى استعدادات كه است معتقد افالطون

 نيكو اخالق« كتاب در ارسطو و. سازد دگرگون را خود اخالق عادت وسيلة به آدمى كه
 دگرگون ممارست و تمرين وسيلة به كه ندهست عاداتى اخالق گويد، مى »ماخوس

. حقيقى نه است ظاهرى مورد اين در حكيم دو آن اختالف كه افزايد مى فارابى. شوند مى
 استعدادهاى تغيير منكر ولى است، قائل بسيار اهميت فطرى استعدادات براى افالطون
 اخالق تغيير امكان به معتقد ارسطو. باشد دشوار بس تغيير اين چه - اگر نيست، فطرى
 پس. است آسان گاه و دشوار بس گاه اشخاص برحسب تغيير اين كه دارد اذعان ولى هست

 اين صعوبت يا سهولت كه دارد باور نيز است؛ معترف فطرى استعدادهاى وجود به نيز او
 .ندارند اختالفى حكيم دو پس. استعدادهاست اين به وابسته اخالق تغيير

 براى اهميتى آنچنان و كند مى متمايل ارسطو طرف به ار افالطون فارابى همچنين
 در را فطرى استعدادات افالطون زيرا. بود نشده قائل هرگز افالطون كه شود مى قائل عادت
 فلسفة در بحث اين. است دشوار بسيار فطريات اين تغيير گفت مى و داد مى قرار اول درجة
 نمو تربيت، كه است برآن افالطون يراز دارد، شايانى اهميت حكيم دو از هريك تربيتى
 استعدادات و نفسانى اميال برحسب است شخصى هر راهنمايى و طبيعى استعدادات دادن
 امرى عادت تغيير و است اكتسابى عادت و فضيلت كه است معتقد ارسطو و او؛ فطرى
 .است عادى و ممكن

 فارابى كار ارزش-و
 علمى روشى با او. شده متحمل صادقانه رنجى امر اين در فارابى كه نيست ترديدى

 آنجاى و اينجا از را دو آن مختلف هاى انديشه و كرده مقايسه باهم را حكيم دو آراء
 و نداده اهميت دو آن افكار دربارة مردم اقوال به كار اين در او. است آورده گرد كتابهايشان

 يعنى دارد، قرار سست اى پايه بر او كوشش ولى. است كرده استفاده اصلى منابع از خود
 شاگردش و افالطون افكار ميان كه فراوانى اختالف با رو ازين. فلسفه وحدت به اعتقاد
 كتاب مقصود اين انجام براى فارابى. است باد بر حدودى تا او زحمت است، موجود

 ارسطو از است، فلوطين »تاسوعات« بخشهاى از يكى كه را »ربوبيت« يا »اثولوجيا«
 كارش در را او امر همين و كرده برخورد افالطونى آراء سلسله يك به آن در و هپنداشت

 .است دلير ساخته
 تمايالت خود امر اين در فارابى كه است اين داشت توان نمى ترديد آن در آنچه

 و كنند نزديك هم به را مختلف نظريات تا كوشيدند مى باطنيان و است داشته باطنى



 

٤٠٨ 
 

 بدين نيز فارابى. حقيقتند يك داراى همه و هستند يكى باطن رد مذاهب همة گفتند مى
 و افالطونى آراء ميان او. داند مى مشكلى هر كليد را آن و زند مى چنگ تأويل به مقصود

 ارسطويى گاه و كشد، مى سو بدان را ارسطو و شود مى افالطونى گاه. است تردد در ارسطويى
 آنها به و انگارد مى ناديده را مسائل از اى پاره گاه و. كشد مى سو بدان را افالطون و شود مى

 اختالف كه كند مى تكرار غالبا و كند؛ آگاه آنها از را خواننده خواهد نمى و دهد نمى اهميتى
 و سقراط به او كه، است اين يابيم درمى فارابى كالم از آنچه. است ظاهرى حكيم دو آن

 از را ارسطو و افالطون تا كوشد مى و نگرد ىم معصومين ائمة چشم به ارسطو و افالطون
 توفيق صورت به فارابى آنچه كه است ذكر قابل همچنين. سازد منزه خطا در وقوع امكان
 اينكه به توجه با- برخاسته او خود فكر از كه است چيزى دهد، مى ارائه حكيم دو آن ميان

 .ارسطو و افالطون مذهب حقيقت نه- است شيعى مردى او
 فالسفة ديگر براى را راه ولى شده، مواجه شكست با خود كار در ارابىف اگرچه

 توفيقى نوع يك اسالمى عقايد و ارسطو ميان بعدها كه طريق بدين. است گشوده اسالم
 .داد قرار اسالمى فلسفة اصول از را ارسطو فلسفة و شد داده

 ميان نانكههمچ او. است فارابى كارهاى از فلسفه و دين ميان دادن وفق مسئلة
 دين كه گفت و كرد جمع نيز را يونان فلسفة و اسالم دين ميان داد، وفق ارسطو و افالطون
 شود، ديده تناقضات و اختالفات برخى هرچند. نيست متناقض يونانى حكمت با محمدى

 فلسفى تأويالت به تناقضات، اين رفع براى كه است بهتر و است ظاهر در همه اينها ولى
 مصدر. كشيم بيرون گوناگون استعارات و رموز اين وراى از را مجرده حقيقت و بپردازيم

 و نيست آنها ميان جوهرى فرق هيچ بنابراين. است فعال عقل فلسفه، و دين اصلى
 محمد و ارسطو ميان اختالفى هيچ همچنين. ندارد وجود انبياء و حكما ميان اختالفى
 .نيست

 منطق-  2 

 معلم« ارسطو از بعد را او كه آنجا تا داشت، خاصى ماهتما منطق دربارة فارابى
 -كتاب« شرح تنها ميان آن از كه بوده بسيارى تأليفات علم اين در را او. گفتند »ثانى

مطاوي  در او از اى پراكنده قطعات كتاب، اين بجز. است رسيده ما به ارسطو»   1العبارة
 منطق در فارابى. است آمده »لومالع احصاء« و »السعاده تحصيل« چون ديگرش كتابهاى

  .پردازيم مى او آراء از مجملى بيان به اينك. است ارسطو پيرو
 

                                                            
  .بزرگ قطع به است صفحه  200  حدود در كتاب، اين -  ١



 

٤٠٩ 
 

 چيست؟ منطق علم-  1 
 راست راه به را عقل كه قوانينى از است اى مجموعه منطق علم«: گويد مى فارابى

 به كه قوانينى دارد، بازمى معقوالت در خطاى و لغزش و اشتباه از را آدمى و اندازد مى
 آزمايند، مى كند خطا آنها در اى خطاكننده است ممكن را آنچه معقوالت، در آنها، وسيله
 همان آن و آيد؛ پيش اشتباهى كه ندارد امكان هرگز معقوالت از برخى مورد در زيرا

 حاصل يقين آنها دربارة و بشناسد را آنها تواند مى فطرت بنابر آدمى كه است معقوالتى
 نحو علم مانند منطق علم. است فرد سه عدد يا است، جزء از بزرگتر كلّ نكهاي مانند كند،
 و زبان به نسبت نحو كه دارد را حالتى همان معقوالت، و عقل به نسبت منطق يعنى است،
 1».الفاظ

 منطق نتيجة-  2 
 كه هدفهاست همين از و هستند منطق هدفهاى اينها همة پس. . . «: گويد فارابى

 فكر درست بخواهيم كه مواردى تمام در بنابراين. شود مى آشكار علم ينا سرشار غناى
 ديگران كه مواردى در و نماييم، اصالح را ديگران خطاى بخواهيم كه مواردى در و كنيم،

  2 » .شود استفاده منطق علم از بايد كنند، اصالح را ما خطاى بخواهند

 منطق موضوع-  3 
 .شود مى اجرا آنها دربارة منطق قوانين هك است امورى منطق، موضوع«: گويد

 كه نظر ازين الفاظ، و. الفاظند مدلول كه نظر ازين معقوالت،: از عبارتند امور اين و
  3 » .معقوالت آن بر دالّند

 منطق اجزاء- 4 
يا  عبارت قاطيغورياس؛ يا عشر مقوالت: داند مى جزء هشت داراى را منطق فارابى

 يا جدلى موضوعات دوم؛ انولوطيقاى يا برهان اول؛ انولوطيقاى يا قياس ارميناس؛ بارى
 .بوطيقا يا شعر و ريطوريقا؛ يا خطابه سوفسطيقا؛
 كه مطلوبى در كند اليقين علم افادة كه برهانى قياس: است نوع پنج بر قياس اما

 .مسلّمات و مشهورات از است مركب آن و جدلى، قياس و. هستيم آن معرفت خواهان
 آنها قبول موجب آنها بر مردم همة اتفاق كه هستند آرايى و قضايا وراتمشه اما

 برحسب كه است مقدماتى مسلمات.  »است قبيح كذب و حسن عدل«: چون. است شده

                                                            
   12 -  11  ص وم،العل احصاء -  ١
   17  و  13  ص العلوم، احصاء -  ٣و٢



 

٤١٠ 
 

 بدان آنچه حال، هر در مقبوله، يا و مشهوره يا باشند حقّه خواه شوند، اتخاذ مخاطب تسليم
 .است مخاطب تسليم شود مى توجه

 يقين هرچند باشد يقين به نزديك آنچنانكه-قوى ظن ايجاد براى ىجدل قياس
 .رود كار به -نباشد

 .كند مى گر جلوه حق نيست حق كه را آنچه سوفسطايى برهان
 .است قوى ظن به قريب اقناع موجب خطابى قياس
 .است آدمى خيال و عاطفه انگيزانندة شعرى قياس

 الطبيعه بعد ما فلسفة- 3 

 تحقيق و بحث مورد فلسفى مهم مشكالت آن، از پيش كه بود عهدى در فارابى
 در كه بود، شده پيشنهاد متناقضى و مختلف حلهاى راه آنها از هريك براى و گرفته قرار

 و آمد اسالم پس آن از. پرداختيم آن شرح به يونان فلسفة ضمن در كتاب اين اول بخش
 و مختلف حلهاى راه نيز آنها راىب كه شد مطرح ديگرى مسائل آن، مختلف فرق ميان در

 كند زندگى خود عصر فكرى و دينى فضاى آن از خارج توانست نمى فارابى. آوردند متناقض
 .انگيخت برمى نيز را او توجه و اهتمام مسائل اين همة مسلما و

. بود كثرت با آن ارتباط و عالقه و وحدت مسئلة فلسفه، مهم مسائل از يكى
 اسكندريه مدرسة در ولى بودند، كرده حل آن طبيعى شكل در را لمشك اين يونان حكماى

 ولى نكرد فرقى چندان آن حل راه آنكه با و. گرفت خود به دينى شكل اسالم عالم و
 درصدد اسالم حكماى آنها از بعد و اسكندريه حكماى. شد ديگرگون آن مقصود و مضمون
 موافق هم و باشد عقل مطابق هم هك گردند نظامى به قائل وجود عالم براى تا برآمدند
 و اساس اس وحدت، از كثرت صدور مسئلة نظامى، چنين در. دينى ضروريات برخى

   .داد دينى جنبة فلسفه به فلوطين چگونه كه ديديم و.  آمد مى شمار به بنا سنگ نخستين
 از پيش-معتزله مدارس در و. برخاست دين از ابتدا نيز اسالم در فلسفى انديشة

 و او صفات و بارى ذات طبيعت سر بر بحث و. شد منتشر- بپردازند بدان فالسفه كهآن
 تمايل يكى: آمد پديد فكرى تمايل گونه دو ديديم چنانكه و گشت، گرم عالم با ارتباطش

 و بود چه متوسط حل راه بود؛ مشّبهه راه كه مادى تمايل ديگر و بود، معتزله راه كه عقلى
  يافت؟ نقشى چه قضيه اين در فارابى

  
  
  
 



 

٤١١ 
 

 فارابى فلسفة در خدا- 1 

 الوجود ممكن و الوجود واجب-الف
 قسمت دو را موجودات گويد، سخن بارى صفات و ذات دربارة آنكه از پيش فارابى

 الوجود - ممكن آن و نيايد، واجب وجودش شود اعتبار ذاتش چون آنكه يكى«: كند مى
 1».است الوجود -واجب آن و آيد، واجب وجودش شود، اعتبار ذاتش چون آنكه ديگر. است

  
 بالغير الوجود واجب و بالذّات الوجود ممكن-  1 
 شود موجود چون كه است چيزى و باشد، علت به وجودش كه است چيزى آن و

 وجود خورشيد كه وقتى مگر نيست، موجود بالفعل كه نور مانند بود، بالغير الوجود واجب
 براى وجود ذاتا و است بالذات الوجود ممكن خورشيد وجود از پيش نور پس باشد؛ داشته

 ممكن اين. شود بالغير الوجود واجب نور شد موجود خورشيد چون اما نيست، ضرورى آن
. شوند منتهى الوجود واجب به بايد ممكنه اشياء زيرا است، اولى علت وجود دليل الوجود،

 نيازمند- يابد امتداد هرچه- موجودات سلسلة چه است، نخستين موجود الوجود، واجب اين
 وجود افاضة خود به تواند نمى الوجود ممكن چون دهد، وجود آنها به كه است موجودى به

 .باشد الوجود واجب خود موجود، اين كه بايد و كند،
  
 بالذّات الوجود واجب-  2 
. باشد محال او وجود عدم فرض« و است، وجود مقتضى او ذات كه است كسى آن و

 همان الوجود، واجب اين.  »اشياء وجود براى است اول سبب او و نباشد، غير به او وجود و
  . گوييم مى »اللّه« را آن كه است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
   50  ص المسائل، عيون -  ١



 

٤١٢ 
 

 خدا ذات-ب
 است تام وجود خدا-  1 

 و افضل خدا وجود »است مبرّى نقصى هر از« زيرا علت، بدون است وجودى خدا
. است بسنده را وجودش دوام و بقاء او جوهر و. است الوجود دائم و ازلى رو ازين است، اقدم

 . . .ماده هر از« او وجود و »بود نخواهد او وجود چون وجودى«
 صورت را او اگر و باشد، اى ماده در كه بايد صورتى هر چه. است عارى صورتى و

 نامركب و بسيط بارى وجود پس» .باشد صورت و ماده از مركب او ذات كه آيد الزم باشد
 را الوجود تام شىء و است تام زيرا شود، فرض ديگرى براى نتواند وجودى چنين و .است

 و تام جمال در را كسى« همچنانكه »نشود يافته خود وجود نوع از وجودى او از بيرون«
 و واحد خدا پس» . . .يافت نتوان او جمال نوع از جمالى او از بيرون كه گوييم كامل
 همه آنكه يا: نيست خارج حال چند از شود، يافته خدا يك از بيش اگر. است شريك بى

 كه چيزى آن پس متغايرند، باهم چيز يك در يا. است محال اين و يكديگرند، همانند
 .است آن به هريك وجود قوام آنچه از است جزئى است، كرده متغاير ديگرى از را هريك

 از كه آيد الزم باشد چنين اگر. است ديگرى جزء مشتركند، آن در كه جزئى و
 محال آن تعريف است، بسيط خدا كه آنجا از پس. است محال نيز اين و باشند مركب اجزاء
 ماهيات در چنانكه-است فصل و نوع به يا تعريف چون است، تركيب تعريف زيرا باشد،
 منافات بارى ذات بساطت با اينها همة و- است جواهر در چنانكه- صورت و ماده به يا-است
 .دارند

 در است، تعريف حد از بيرون ما شناخت ولى شناسيم مى را خدا ما اين، وجود با
 خدا چون. شناسيم مى تعريف حد در باشند بكمال وجود در كه اندازه هر را اشياء كه حالى
 الهى، وجود ولى باشد، معرفتها دقيقترين و واضحترين او به ما معرفت بايد است تام وجود
 قادر متناهى ادراك پس. ماست ادراكى قواى مافوق جهت ازين و است الكمال مطلق وجود

 ازين. كند خيره را ديدگان كه است شديدى نور او. نيست غيرمتناهى كمال آن درك به
 از را خود هرچه و فروپوشيده را ما ديدگان ماده و وريم غوطه ماده عالم در ما گذشته

 خواهد كاملتر و واضحتر ما براى بارى عرفتم اندازه، همان به كشيم، بيرون ماده حجابهاى
 .شد

 خدا صفات-  2 
 جوهر و ذات در خدا«. است بسيط واحد خدا زيرا است، يكى او ذات با خدا صفات

. . است ماده آيد مانع باشد بالفعل عقل اينكه از را صورت آنچه زيرا است، بالفعل عقل خود
. است بالفعل عقل خود جوهر و ذات در ىشيئ چنين نباشد، ماده به محتاج شىء اگر پس. 
 خود جوهر و ذات به خدا همچنين. است بالفعل عقل پس است، حالتى چنين نيز را خدا و

 آن از او و. ماده است آيد، مانع باشد معقول بالفعل اينكه از را شىء آنچه زيرا است، معقول



 

٤١٣ 
 

 معقول آنكه براى اوست، هويت عقل كه كسى زيرا هست، هم معقول است عقل كه جهت
 را خويشتن خود او بلكه كند، تعقل را او تا ندارد،- خود از خارج- ديگرى ذات به نيازى باشد
 عقل هم بالفعل، خدا پس. باشد عاقل كند تعقل را خود ذات كه باب آن از و كند تعقل
 .واحد جوهر يك و است ذات يك همه، اين و  1» .معقول هم و است عاقل هم و است

 عالم آنكه براى خدا« آيد مى پيش مبحثى چنين نيز است عالم خدا گوييم مى وقتى
 براى را عالميت فضيلت يابد مى او به كه علمى از كه نيست ديگرى ذات به نيازمند باشد
 يابد، علم او به كه نيست ديگرى ذات به محتاج باشد، معلوم آنكه براى و. كند كسب خود
 چيزى خود، ذات به او علم و معلوم؛ هم و است عالم هم جوهر و ذات در بارى ذات بلكه
 جوهر و واحد ذات خدا پس. است علم و است معلوم و است عالم او كه نيست، او ذات جز

  2 » .است واحد
 خارج شيئى به علم سبب به كه حكمتى به نه« اما است حكيم بارى ذات همچنين

 داشته خود ذات به علم اينكه به را بودن حكيم او ذات بلكه باشد، كرده كسب خود ذات از
 ».كند مى كفايت باشد

 زيرا است حق نيز. است وجود كاملترين او وجود و است موجود زيرا است، حق خدا
 ».است واجد-هست چنانكه- را خود كنندة تعقل خويش، ذات به كه است شده تعقل او«

 است حيات ييمبگو يا است حى بگوييم چه«. است حيات عين بلكه است، حى خدا
 داراى خدا كه نيست آن مقصود است، حيات عين گوييم مى وقتى »است معنى يك به

 عقل او كه است اين در او حيات بلكه است، حركت آن قوام كه است مادى طبيعى حيات
 واحد جوهرى و واحد ذاتى او، حيات. است عاقل ابدا و هميشه و بالفعل معقول و بالفعل
 .است

 به و دارد دوست را خود«. است خود غيرمتناهى مجد و جالل و متعظ شيفتة خدا
 است، اول معشوق و اول، محبوب او« پس معشوق هم است عاشق هم »ورزد عشق خود
  3 » .نه يا بورزند عشق او به و باشند او محب ديگران خواه

 و است بسيط و واحد احديت، ذات كه كند ثابت تا كوشد مى فارابى مبحث، اين در
 حسنى، اسماء مورد در. است پيوسته معتزله به بابت ازين فارابى. اوست ذات عين او صفات
 گوناگون ارتباطهاى بر دالّ هرگاه بخواهيم كه را اسمى هر توانيم مى كه است معتقد فارابى

 اسمها اين اطالق و. كنيم اطالق او بر بود او جالل و عظمت بيانگر و باشد مخلوقاتش با او
 .كرد نخواهد او ذات از بيرون صفاتى يا او، ذات در تركيب رب داللت
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 بعد ما فلسفة از است، مشهود كامال چنانكه و. خدا دربارة فارابى نظريات بود اين
 از فارابى خداى. است شده مستفاد افالطونى تأمالت و اسالمى تعاليم و الطبيعه ارسطو

 در امر همين. رسيد نتوان بدان صوفيانه رياضت و تأمل به جز و دارد زياد فاصلة مخلوقاتش
 فالسفه و فلسفه انكار به را فقها و شد جدالها سلسله يك موجب اسالمى فرق ميان

 كامل علم آنها اعمال همة به و است نزديك خود مخلوقات به قرآن، خداى زيرا .برانگيخت
 به خدا كه را رأى ناي فارابى. دارد فرق اند كرده تصور فالسفه آنچه با او اوصاف و دارد

 معنى اين بيان در فارابى. است گرفته ارسطو از كند نمى تعقل را آن و ندارد علم كائنات
 نكنند؛ تعقل سماوى نفوس كند، مى تعقل مادى اشياء از آدمى كه را معقوالتى همة« :گويد
 مشغول دپستترن آنها از كه چيزهايى تعقل به كه است ازين باالتر آنها ذات و جوهر زيرا

 ذات چون كه باشد، موجودات همة نظر يك از او ذات و كند، تعقل را خود ذات خدا .شوند
 همة وجود زيرا است، كرده تعقل را موجودات همة نظر، يك از كند، تعقل را خود

 جزئيات به خدا كه است معتقد فارابى گونه بدين»  1.اوست وجود از مقتبس موجودات،
 غيرمستقيم علم آنها به آنهاست علت كه حيث آن از ولى دارد،ن علم خود ذات از خارج
 ابن فلسفة اساس خدا، صفات و ذات دربارة فارابى آراء كه كرد اذعان بايد باشد هرچه .دارد
 .است داشته عميق تأثير اسالمى فلسفة در و است رشد ابن و سينا

  فيض-  2 

 موجودات مراتب-الوجود واجب از ممكن صدور يا

 عالم با وحدت عين در او ارتباط پس ماده، از جدا است عقلى فارابى نظر در خدا
 صادر او از عالم بدهد، دست از را خود وحدانيت آنكه بدون چگونه و است، چگونه ماده

 است مسائلى اينها است؟ قديم او چون يا شده، صادر او از زمانى در كائنات آيا است؟ گشته
 .پردازد مى آنها پيرامون بحث به اينجا در فارابى كه

 چيست فيض-الف
 سلسله يك نوافالطونيان. است مختلف فيض ماهيت بيان در فالسفه اقوال

 روش با را فيض فارابى. سازد نمى روشن را حقيقتى هيچ كه اند آورده تشبيهات و استعارات
 صدور خود ذات به او علم از عالم و كرد تعقل را خود ذات خدا: كه دهد مى توضيح عقلى
 پس. بود عالمخود  ذات به او كه حيث آن از آمد، پديد او از عالم«: گويد مى فارابى. يافت
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 عالم چيزى به خدا كه است كافى پس» .است عالم آن، كه است چيزى وجود علت او علم
 خود ذات خدا كه است كافى و است بالفعل علم خدا علم زيرا شود، موجود چيز آن تا باشد

 موجودات صدور در بنابراين. آيد پديد وجود عالم تا كند، تعقل است وجود المع علت كه را
 اشياء، آمدن وجود به اين و. است عقلى عملى فيض، چون نيست، آلت و حركت خدا از

 .نيست احتياجى آنها به را خدا زيرا نكند، كمال افادة بارى ذات براى
 و نشود، او وجودى غايت وجه چهي به يابد، مى وجود آنچه وجود«: گويد مى فارابى

 كه جهتى از كه فرزند وجود قبيل از بود، نخواهد بارى وجود هدف و غايت اشياء، وجود
 اين مقصود. مادرند و پدر آنان كه جهت آن از است مادر و پدر وجود غايت است فرزند
 از كه ما برعكس. نكند كمال افادة او براى شود، مى موجود خدا از كه وجودى كه است
 كسب لذت و بزرگوارى- نماييم مى عطا كسى به مالى مثال-كنيم مى كه كارهايى انجام
 شود نمى ايجاد خودش مثل او وسيلة به و نيست، ديگرى خاطر به خدا وجود. . . كنيم مى
 خارج سببى او وجود براى نتيجه در و باشد، چيزها ديگر ايجاد خدا وجود از غرض آنكه تا
 1».شود تصور ذاتش از

 فيض طريقة-ب
 وجود از آنچه« كه كرد ثابت- بود كرده ثابت او از پيش كه- فلوطين مانند نيز فارابى

 از خود نخستين وجود زيرا باشد، الذات احدى كه بايد شود صادر) خداوند يعنى( نخستين
 و. نشود صادر واحد جز باشد، واحد جهت هر از كه چيزى از و. است الذات احدى جهت هر
  2 » .باشد مفارق امرى احدو اين

 صادر واحد موجود جز خود، احديت در كامل واحد از كه بگويد خواهد مى فارابى
 باشد، متعدد بارى ذات از صادر اگر. شود صادر خود ذات به بارى علم از فيض زيرا نشود؛
 .است محال اين و. باشد متعدد-است وجود مثال كه-بارى ذات كه است معنى بدين

 باشد، ماده از مجرد يعنى مفارق بايد يافته، صدور بارى ذات از كه احدىو اين و
 اثبات به ديگر جاى در فارابى همچنين. است جسم و ماده از مجرد الهى ذات چون

 كافى نيز، ما در چنانكه »باشد خلق و فيض قوة عقول، و خدا تعقل در«: كه است رسانيده
 .افتند كار به آن انجام براى جسم ىنيروها تا كنيم، تعقل را چيزى كه است

 الوجود ممكن اول عقل. است اول عقل شد، صادر بارى ذات از كه موجودى اين
 ميان خدا، غير در فارابى، همچنين. خداست به يعنى اول كائن به الوجود واجب و بذاته
يت ماه به كه داند مى عرضى را وجود خدا غير در و. نهد مى فرق) ماهيت( هويت و وجود
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 آنكه براى و. الوجودند ممكن خود ماهيت جهت از كائنات همة گونه بدين. است شده اضافه
 .خداست فاعل آن و. فاعلند به محتاج يابند فعليت

 واحد است، باللّه الوجود واجب كه جهت آن از است، ماده از مجرد كه اول عقل اين
 در زيرا نيست، خالى تركيب زا است، خود ذات به الوجود ممكن كه جهت آن از ولى است،
 ذات سو - ديگر از و كند، تعقل را الوجود واجب سو يك از: هست اعتبار گونه دو او علم
 ذات از تعددش طريق بدين و. است بالغير الوجود واجب و بالذات الوجود ممكن كه را خود
 علمش در مختلفه اعتبارات ازين كه تعددى همين و. خدا از وحدتش چنانكه آيد، خود

 .وجود عالم در است كثرت ابداع راه شود، او عارض
 و الوجود واجب كه جهت آن از اول عقل از چيزند، يك عقول در ابداع و تعقل چون

 وجهى همان به است آن در كه كثرتى و. آمد پديد ديگرى عقل است، بارى ذات به عالم
 با-  اعلى فلك است، خود ذات به عالم و الوجود ممكن كه حيث آن از نيز. گفتيم كه است
 امر دو آن از كه است اين مقصود. است نفس آن، صورت كه آمد، پديد- خود صورت و ماده

 .نفس و فلك: آمد پديد ديگر امر دو) شد تصور اول صادر در كه(
 عقل از و شد، صادر-ثابته كواكب فلك يعنى- دوم آسمان و سوم عقل دوم، عقل از

 پنجم، عقل از و مشترى، كره و پنجم عقل چهارم، عقل از و زحل، كرة و چهارم عقل سوم،
 عقل هفتم، عقل از و شمس، كرة و هفتم عقل ششم، عقل از و مريخ، كرة و ششم عقل

 كرة و دهم عقل نهم، عقل از و عطارد، كرة و نهم عقل هشتم، عقل از و زهره، كرة و هشتم
 اجماال را افالك و عقول اين مقدار ام. آمد پديد عقل هر از فلكى و عقلى بنابراين،« .قمر
 پايان به افالك عدد كه اينجاست در و ماده، از مجرد فعال عقل به برسند تا دانيم مى
 مختلف انواع را عقول اين. نيست نهايت بى و مسلسل يكديگر از عقول اين صدور و .رسد مى

 و ارضيه، نفوس دوجو سبب جهتى از دهم، عقل. است حده على نوعى آنها از هريك و است
 دهم، عقل از» 1.است اربعه عناصر يعنى اركان وجود سبب-افالك وساطت به- جهتى از

 و. بالفعل همه و اند ماده از مجرد عقول، اين همة. شد صادر اجسام بين مشترك هيوالى
 واجب هم و كنند تعقل را خود ذات هم عقول اين ولى كند، تعقل را خود ذات فقط خدا

 . . .را الوجود
 كه اول عقل كه است اعتبار بدان شود، مى يازده عقول تعداد  2 فارابى بيان در اگر

 مرتبة در الوجود، واجب يعنى اول، به نسبت فيض، سلسلة در است، الوجود واجب از صادر
  .گيرد مى قرار ثانى
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 عالم-  4

 نظام اين عمختر او ولى است، نهاده بنا فيض نظرية بر كال را وجود عالم نظام فارابى
 را خود نظريات ارسطو و افالطون و داشتند اى نظريه چنين نيز يونان قديم فالسفة. نيست

 داخل در كروى است افالكى از مركب وجود عالم نظام، اين برطبق. كردند اخذ آنها از
 از اى سياره هريك، افالك ديگر. است ثابته كواكب فلك مركز، از آنها دورترين. يكديگر
- است ثابت و وسط در كه-زمين گرد كه است فلك هشت پس. كنند حمل را سيارات

 داده قرار ثوابت فلك سوى آن را آن و افزوده، هم نهمى فلك نظام اين بر فارابى. گردند مى
 .است ناميده اولش آسمان و

 خدا افالك اين محرك ارسطو، قول به. است ازلى و مستدير افالك اين حركت
 عاقله نفسى سياره كواكب از كوكب هر براى و عقلى افالك از كهري براى ارسطو. است
 به افالك نفوس و عقول شمارة كه آنجا تا شود، مى پيچيده ارسطويى نظام ولى بود؛ قائل
 .رسد مى پنج و پنجاه

 مدبر هريك نهم عقل تا كه شده قائل عقل ده فقط اول، محرك از بيرون فارابى اما
 .پردازد مى قمر مادون عالم به است، فعال عقل كه دهم عقل و هستند؛ فلكى

 از را خود نيروى نفوس اين و. اوست محرك كه است نفسى را افالك ازين هريك
 .گيرند مى اول محرك از را خود نيروى عقول همة همچنانكه گيرند، مى فلك آن عقل

 ]ارزيابى و فعال عقل[

 عالم با آن ارتباط و فعال عقل-الف
 اين زيرا نيست، نقشى كواكب و افالك حركت در فارابى، لسفةف در را فعال عقل

 عقل«: گويد مى فارابى .پردازد مى فساد، و كون عالم به يعنى قمر، فلك تحت عالم به عقل
 اركان وجود سبب-افالك وساطت به-  جهتى از و ارضيه، نفوس وجود سبب جهتى از فعال
 با يكى تماس و افالك تحرك از كه يقطر بدين» . 1است) خاك و آتش و هوا و آب( اربعه

 گردند مى ممزوج باهم مختلف نسبتهاى به حركات و شوند مى حاصل اربعه عناصر ديگرى،
 قوايى اند آمده وجود به اربعه عناصر از كه را اجسامى اين« و. آيند مى پديد اجسام آنها از و

 قوايى و. سردى و گرمى از عبارتند قوى آن و كند، مى اعطا فعل استعداد آنها به كه است
» . 2  خشكى و ترى از عبارتند قوى آن و كند، مى اعطا فعل قبول استعداد آنها به كه است
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 موضوع ماده و است، ماده به صورت قوام«. صورتند و هيولى ب ازمرك اجسام همة ولى
 .صورت حمل براى است

 موضوع در موجود ارههمو كه محتاجند و نيست قوامى بذاتها ماده بدون را صورتها
 وجود علت ماده ولى» . 1است صورت خاطر به ماده وجود و است ماده آنها موضوع و باشند

 از بيرون فاعلى تأثير تحت مگر شود، نمى منتقل ديگر صورت به صورتى از و نيست صورتى
 .است خوانده »الصور واهب« را آن فارابى كه است فعال عقل فاعل اين و. او

 و اجسام قوام كه مبادييى«: است چنين فارابى نظر در وجود عالم ترتيب اما
 هر و دارند بزرگ مرتبة شش و قسمند شش بدانهاست شوند عارض آنها بر كه اعراضى
 مرتبة در ثانيه اسباب. است اولى مرتبة در اول سبب: قرار ازين بردارد، در را قسمى مرتبه
 در ماده و خامس مرتبة در صورت. رابع تبةمر در نفس. ثالث مرتبة در فعال عقل. ثانى

 اما. است واحد و فرد بلكه باشد، كثير كه نتواند دارد قرار اول مرتبة در آنچه. سادس مرتبة
 .كثيرند همه دارند، قرار ديگر مراتب در آنچه

 -عقل و ثانى و اول سبب: از عبارتند آنها و نيستند اجسام در آنها از دسته سه«
 .ماده و صورت و نفس از عبارتند آنها و نيستند جسم خود ولى اجسامند، در سه و. فعال

 نبات، غيرناطق، حيوان ناطق، حيوان سماوى، جسم: جنسند شش بر اجسام و
  2 » .اربعه اسطقسات و معدنى، جسم

 از فلكى وجود ثانيه، اسباب از هريك از و است ثانيه اسباب وجود سبب اول، سبب
 دارد جاى قمر آن در كه فلكى آنها، آخرين از و گذشت چنانكه است؛ شده حاصل افالك
 »اللّه« را اول سبب فارابى. شد صادر است قمر فلك مادون آنچه فعال، عقل از و. آمد پديد
 و االمين روح« را فعال عقل و آن، »امثال و مالئكه و روحانيان« را ثانيه اسباب و خواند، مى
  3 » .القدس روح

 و ناطق حيوان نفوس و سماوى اجسام نفوس چون بسيارند، رابىفا نظر در نفوس
 .غيرناطق حيوان نفوس

 ارزيابى-ب
 كند، مى ابراز آنچنان نظرياتى وجود عالم نظام و فيض مورد در وقتى فارابى

 ايجاد توافقى اسالمى توحيد مورد در خود نظرية و پيشين حكماى آراء ميان خواهد مى
 چنانكه نيز ارسطو. است ارسطو نظريات يادآور بود، آورده عقول نظام زمينة در آنچه. كند

 و. آيند حواس درنمى تحت به كه جواهرى بود، ماده از مفارق جواهر وجود به قائل آورديم،
 افالك كه عقولى سپس و است، غيرمتحرك و محرك كه خداست آنها نخستين گفت، مى
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 به كار اين ولى بود، نكرده منحصر را ولعق اين تعداد ارسطو. آورند مى حركت به را سماوى
 عالم تركيب در بطلميوس نظرية و فيض در فلوطين نظرية ميان كه- اسماعيليه وسيلة
 فلكى هر و. رسيد نه به افالك تعداد آوردند آنها آنچه بنابر. يافت انجام-كردند جمع وجود

 عقل. شتگ مفروض- است آن نفس كه-مباشر محركى و-آن عقل كه-مفارق محركى را
 به قوه از را فساد و كون عالم در موجود كائنات او زيرا. است الصور واهب و فعال عقل دهم،
 را، جهان خدا ابداع در كند، حفظ را اسالمى توحيد عقيدة آنكه براى فارابى. آورد مى فعل
 .است آورده روى افالطونى انديشة به

 كرده رد بودند، قائل الوهيت ممقا كواكب براى كه را صابئين عقيدة طريق بدين و
 .است

 باورهاى از اى پاره از ولى دانسته، او ابداعات از را عقول و داده قرار اول در را خدا و
 كرده، عطا ابداع قوة سماوى عقول به و. كند خالص را خود است نتوانسته شيعه حلولى
 ذات واسطة به ابداع ناي بگويد اگر كه پنداشته و. است خداوند صفات از ابداع كه درحالى

 .است نرفته بيرون اسالمى عقيدة از- است العلل علة كه- است بارى
 و ابداع قوة طوسى، خواجة قول به كه است نزديك اسماعيليه به حيث اين از فارابى

 فلك به تا كرد هبوط فلك به فلك سپس و كرسى به عرش از و رسيد عرش به فيض امر
 را عناصر و تابيد اركان به قمر فلك طريق از كواكب شعاعات فيض، اين قوة به و. رسيد قمر
 .گرديد ضرورى امرى آنهاست، افتراق و عناصر اجتماع علت كه تحرك و. آورد نشاط به

 خارج اسالمى عقيدة از آنكه براى ولى است، ارسطو تابع عالم، قدم نظرية در فارابى
 كرده جمع- گفته دين چنانكه- لقخ انديشة و- گفته ارسطو چنانكه- عالم قدم ميان نشود،
 فارابى. است نبوده زمان در ابداع اين ولى داند، مى خدا ابداع را عقول كه طريق بدين. است
 است خواسته سپس. كند حل باشد بخش رضايت آنچنانكه را قضيه است نتوانسته واقع در

 نتوانسته ولى شده، متمسك عقول وساطت به اينجا در. سازد منزه ماده و تعدد از را خدا
 ماده از فارابى. است شده صادر ماده از مجرد عقول ازين چگونه ماده كه دهد توضيح است
 عالم از را فساد و كون عالم و شد ور غوطه ماده در طوالنى دور يك از پس ولى گريخت، مى
 شپيداي براى تواند نمى عقول سلسلة ترتيب كه است معلوم بنابراين،. دانست صادر فساد ال

 .باشد درستى حل راه عالم
 كه خوانند مى مالئكه را افالك سينا ابن و الصفا اخوان كه شود داده تذكر است الزم

 نظام را مردم و بخشند سامان را مخلوقات و كنند آبادان را جهانش تا آفريد، را ايشان خدا«
 قمر فلك تحت تكائنا در كواكب اين احكام. . . او افالك در خدايند خلفاء ايشان و دهند
 براى كيفيت آنها و معرفت كه است، پنهانى تأثيراتى و لطيف افعالى را آنها. است جارى
 قرآن زيرا، نيست، موافق قرآنى آيات با اينها از يك هيچ ولى» .است دشوار مردم اكثر

 .داند نمى ابداع قوة داراى را مالئكه



 

٤٢٠ 
 

 نفس

 افراد جز كه است معتقد-فتندگ مى او از قبل يونان فالسفة همچنانكه- فارابى
 ديگر نفسى را عالم و است نفسى را آسمان. هستند نفس داراى نيز ديگر موجودات انسانى،
 .است ديگر نفسى نيز را نبات و حيوان و است نفسى را كواكب از هريك و است

 .است نبات و حيوان و انسان نفوس مباين سماوى، اجسام نفوس كه است طبيعى
 جوهريت نفوس، آن به سماوى اجسام. ديگرند جوهر و نوع حيث از سماوى نفوس«

 نفوس از افضل و اكمل و اشرف سماوى، اجسام نفوس. گرفته دورانى حركت آنها از و يافته
 .نيستند بالقوه هرگز و اند بالفعل همواره نفوس اين »است نبات و حيوان انواع

 هست هرچه بلكه تخيله،م نفوس نه و هست حساسه نفوس نه سماوى اجسام در«
 1».است انسانى ناطقة نفس مجانس حدودى تا سماوى اجسام نفوس. باشد متعقّله نفوس

 بشرى نفس
 آن سرانجام و اصل طبيعت،-الف

 استكمال نخستين نفس«: گويد كه كرده پيروى ارسطو از نفس تعريف در فارابى
 را آن ارسطو، همانند نيز ديگر جاى در و» . 2  است حيات ذى بالقوة آلى طبيعى جسم
 با پايان تا ولى دارد، ارسطويى تمايالت هرچند خود نفسيات در فارابى. ناميده جسد صورت
 گويد مى سو ديگر از و خواند مى جسد صورت را نفس سو يك از. نيست هماهنگ اول معلم
 ادىزي داليل امر اين اثبات براى و. جسد با مباين و روحانى و بسيط است جوهرى نفس
 :جمله از كند، مى اقامه

 سفيدى: چون اند مجرده معانى معقوالت و كند مى معقوالت درك نفس آنكه اول«
 و اشكال داراى جسم، مانند كه بايد شوند حاصل جسم در معقوالت اگر» . 3  سياهى و

 .نباشند معقوالت ديگر طريق بدين و گردند مقادير و اوضاع
 توانست نمى بود، آلتى در موجود نفس اگر و. دارد شعور خود به نفس آنكه دوم

 امراين  و. بود ديگر آلتى آن، آلت و نفس ميان پس. كند درك را خود آلت آن درك بدون
 موجودى هر و. اوست به متعلق ذاتش كند، درك را خود ذات آنچه. شود تسلسل موجب

 .است ديگرى به متعلق ذاتش باشد، آلتى در كه
 بدين اضداد، جمع ماده، در كه نحوى به كند، درك باهم ار اضداد نفس آنكه سوم

 .باشد ممتنع صورت
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 نفس صورت، اين در. شود نيرومند پيرى از بعد عقل كه است، اقناعى دليلى چهارم
 بدن نه بدن اين به آن تعلق و بود نفس تعين و تكثّر و حدوث موجب كه-ماده شدن تباه با

 .نشود تباه- ديگر
 چون-كه نيست جايز«: گويد فارابى. باشد باقى كه بايد بدن فناى از بعد نفس

 اصحاب چون- كه نيست جايز نيز. است بوده موجود بدن از پيش نفس كه بگوييم-افالطون
 بدن از بعد را نفس. شود مى منتقل ديگر جسد به جسدى از نفس كه شويم قائل-تناسخ

 نفسى هر و كند مى فرق مختلف نفوس وضع در احوال اين و شقاوتهاست و سعادتها
 صورت او زيرا شده، فايض است الصور واهب كه فعال عقل از نفس»  1.است حالتى مستحق

 فارابى. گردد صورت آن قابل رحم، در جسد، مادة كه است هنگامى در اين و. است جسد
 و است چيز يك است، ادراك قوت داراى كه ناطقه نفس آن«: گويد »القلبية الدعاوى« در
 شده حادث الصور واهب از كه اعضاء در پراكنده است قوايى و فروع را او و. است دمىآ آن
 شود، بدن تواند مى كه چيزى يا بدن يعنى آن، پذيرندة شىء كه است موقعى حدوث اين و

 بدنى از يا بوده، موجود بدن وجود از قبل نفس بگوييم نيست جايز. . . باشد پذيرش قابل
 نفس. هست نفس دو واحد بدن يك در كه گفت نتوان نيز. ترف خواهد ديگر بدن به

  2 » .نباشد فساد قبول قوة آن در و است باقى مرگ از بعد و است مفارق
 اختالف مرگ از بعد نفس سرنوشت مورد در فارابى رأى پيرامون در فلسفه مورخان

 .نه گويند مى برخى و است نفس خلود به معتقد او كه گويند مى برخى. دارند
 او زيرا. است نكرده ابراز صريحى رأى خطير، مورد اين در فارابى، كه است اين واقع

 مخالفت اسالم تعليمات با است نتوانسته ديگر سوى از و است ارسطو تأثير تحت سو يك از
 خلود از جاهله نفوس گويد مى گاه است، نفس طبيعت از خلود گويد مى گاهى. ورزد
 افعال بر كه است ضرورى فاضله مدينة مردم كه كند مى تأكيد آنكه از بعد مثال. اند بهره بى

 و شود تكرار و سرزند بيشتر نفس از افعال اين هرچه«: گويد مى باشند، داشته مواظبت خير
 رسد، كمال حد به و شود، كاملتر و برتر و نيرومندتر نفس ورزد، مواظبت آنها بر انسان

  3».نشود ماده تلف شدن تلف با و جويد، تبرى نآ از و گردد مستغنى ماده از چنانكه
 جاى در و 4 . كند مى تكرار را قول همين عين »المدنية السياسات« كتاب در فارابى

 جهلند، در كه شهرهايى اهل اما«: گويد مى كه كند مى اثبات را جاهله نفوس فناء ديگر
 . . .باشند نيازمند ماده به ودخ قوام در ضرورتا بلكه بماند، نايافته كمال همچنان نفوسشان
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 و سباع و بهائم چون هستند، عدم وادى سپران پى و شوندگان هالك اينان
 كه پندارند و نشوند آگاه خود مرض به گاه بيمار، نفوس«: گويد ديگر جاى در»  1.خزندگان
 قىبا هيواليى حالت در اينان نفوس: نكنند كار راهنما و معلم و مرشد قول به و سالمند،
 باطل نيز نفوس اين شد باطل ماده چون تا نشوند، جدا ماده از و نرسند، كمال به و بمانند،
 » 2 . شوند

 كتاب بر كه شرحى در فارابى كه گويد »يقظان بن حى« مقدمة در طفيل ابن
 خواهد نهايى خير به جهان اين در تنها آدمى كه است گفته نوشته- اخالق در-  ارسطو
 رشد ابن و. نيست خرافات و هذيان جز چيزى اند كرده ادعا اين جز نچهآ بنابراين رسيد،

 منكر فارابى: كه گويد »الفعال بالعقل اتصاله و الهيوالنى العقل« نام به خطى كتابى در نيز
 سعادت به نظرى علوم تحصيل و معرفت وسيلة به آدمى كه گفت مى و بود، نفس خلود
 انواع از جز چيزى شد خواهد مفارق جوهرى انسان نفس گويند مى اينكه و. رسد مى قصوى
 فارابى و. باشد جاويدان كه نتواند ميرد مى و يابد مى تولد كه چيزى زيرا. نيست خرافات

 باقى آنها كه زايد نفوسى فعاله، عقول از و انسانى نفوس ازين كه معتقدند قدما«: گويد خود
 شقاوت در را نفوس از بعضى خلود مچنينه فارابى» . 3  فناپذيرند انسانى نفوس و باشند
 در يهودى، فيلسوف لطيف، بن اسحق. اند فاسقه هاى مدينه اهل نفوس اينها. كند مى تأكيد
 كه شده متذكر4  است، موجود پاريس ملى كتابخانة در كه عبرى زبان به خطى نسخة يك

 به و اند فاسقه مدينة اهل كه نفوسى كه كند مى اثبات »الفاضله الملة« خود كتاب در فارابى
 همان با جسد، فناء از بعد اند، نكوشيده آن به وصول براى ولى اند، شده نائل خير معرفت
 نه و رسند واقعى كمال به توانند مى نه ولى مانند، مى باقى بودند كرده كسب كه معرفت

 فانى كلى به اند نيامده نائل خير معرفت به جهان اين در كه جاهله نفوس اما. شوند مى فانى
 به كه است چيزهايى سرگرم كه هنگامى تا ناطق، جزء همچنين«: گويد مى نيز. شوند مى

 رسد مى او به ماده عالم صورت و شكل از كه را آزارى و رنج داشته، دريافت حواس وسيلة
 و دريابد را آزار و رنج آن گردد، مجرد حواس از كلى به ناطقه نفس چون اما يابد، درنمى
 مدينة مردم از يعنى- او همشهريان از يكى چون و. بماند باقى عظيم رنجى در دهر همة

 نهايت بى ن برخوردهااي زيرا شود، بيشتر دو آن هريك آزار و رنج- كند برخورد او به- فاسقه
 5».شقاوت است اين و باشد نهايت بى هم آزار و رنج پس، باشد،
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٤٢٣ 
 

 كه اى دسته: كند تقسيم دسته سه به فنائشان و بقاء حيث از را نفوس فارابى
 در مخلّد اينان. اند رسيده آن به و اند كوشيده آن به رسيدن براى و شناخته را سعادت
 مخلّد اينان اند، كرده اعراض آن از ولى اند شناخته را سعادت كه اى دسته و. باشند سعادت

 و اند نرسيده دمستفا عقل درجة به و اند نشناخته را سعادت كه اى دسته و. شقاوتند در
 .شوند مى فانى جسد فناى با اينان. اند ماده به نيازمند همچنان

 نفس قواى- ب
 را او اينكه يكى. است خواصى را انسان جمله از حيوان، نوع از«: گويد مى فارابى

 بر عالوه انسان ولى دهد، مى انجام را خود اعمال جسمانى اعضاء وسيلة به كه است نفسى
 جسمانى اعضاى به خود اعمال انجام در كه عقل، به موسوم است يگرىد قوة داراى آن،
 است اى قوه را اينها از هريك و مولده و مربيه غاذيه،: از عبارتند نفس قواى. ندارد نياز

 متخيله چون باطنى، حواس و ظاهرى، حواس: از عبارتند انسان عقالنى قواى و. خدمتگزار
 كه قوا برخى و. اعضايند محرك كه غضبيه، و شهويه قوة و. متفكره و حافظه و واهمه و

 .است آلت با فعلشان همه، ها قوه اين. نيستند محرك
 » 1.عملى عقل است، نفس قواى از و

 را او آراء خالصة توان مى رسيده، ما دست به كه او از رساالتى و كتب مطاوى در
 :كرد خالصه طريق بدين نفس دربارة

 .مدركه قواى برخى و اند محركه قواى نفس، قواى از برخى

 محرّكه قواى-الف
 منميه قواى-  1 

 زنده موجود دادن نمو آنها هدف و مشتركند انسان و حيوان و نبات ميان قوى اين
 :است قوى ازين. نوع حفظ تأمين و وجود در است آن نگهدارى و

 .مولّده و مربيه و غاذيه
 )محركه( نزوعيه قواى-  2 
 يا اشتياق و آن، از گريز يا شىء طلب به انسان انگيزش موجب كه است قوايى آن و
 و خوف و دشمنى و دوستى و بغض و حب و. شود مى چيزها از دورى يا گزينش و كراهت،

  2 . است قوى ازين نفس عوارض ساير و ترحم و شهوت و خشنودى و خشم و امن
  آنچه  به است اقاشتي و تمايل اراده زيرا گيرد، مى سرچشمه قوى ازين اراده و«
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٤٢٤ 
 

 تخيل به خواه باشد، حس به ادراك آن خواه-آن از نفرت و بازگشت يا شده، ادراك
 دانستن به گاه اشتياق، و تمايل اين و. آن ترك يا فعل به حكم و-ناطقه قوة به خواه و

 جلب آن، به كه است اى قوه آن و شهوانى، قوة است نزوعيه قواى از نيز 1».است چيزى
 .نمايند مضرات دفع آن به كه غضبيه قوة و. كنند سودمند و نيك چيزهاى

 مدركه قواى-ب
 حساسه قواى-  1 

 .باشد پنجگانه حواس از عبارت كه خارجى حواس است قوى ازين
 صداها و بويها و طعمها نيز. شود برودت و حرارت مثل ملموسات درك حواس بدين

 درك چيزهايى بدان كه باطن حس ستا قوى ازين و. شود درك مبصرات همة و رنگها و
 كار و است، نفس وظايف از ادراك زيرا« نباشند، آنها درك به قادر خارجى حواس كه شوند

  2 » .بس و است احساس حواس
 متخيله-  2 

 با را بعضى و دارد نگاه حس از آنها غيبت از بعد را محسوسات صورت قوه، اين
 و تركيب. بيدارى در چه و خواب در چه سازد، جدا بعضى از را بعضى و كند تركيب بعضى
 عالوه. كاذب برخى و باشند صادق برخى گيرد، مى صورت قوه اين وسيلة به كه هايى تجزيه

 درك ولى است، آن وسيلة به آزاردهنده و لذتبخش و زيانمند و سودمند ادراك اين، بر
  3 » .نتواند را بد و نيك اخالق و افعال

 - در حس به كه را آنچه محسوس از كه است وهم قوة مانه حيوان، در متخيله
 نسبت را آن توزيهاى كينه و عداوت گرگ، ديدن از گوسفند چنانكه كند؛ مى درك آيد نمى
 از كه طريق بدين گويند، متفكّره انسان در را واهمه قوة. بگريزد آن از و كند درك خود به

 و است واقع و حقيقت مطابق گاه كيباتتر اين. آورد پديد مختلفى تركيبات محفوظ عناصر
 .انسان سر و حيوان تن با كند تصور موجودى اينكه مثل آن، از دور گاه

 آن نيز. كند مى حفظ دهد آن به باطن حس كه را آنچه) حافظه( ذاكره همچنانكه
 فارابى، را قوه اين. دارد مى نگاه و پذيرد مى را محسوسات كه است اى قوه محسوسات سوى
 متخيله و مشترك حس ميان ولى است، خوانده را آن ارسطو. است ناميده شتركم حس
 .است نشده قائل فرقى

 ناطقه قوة-  3 
 و نهند زشت فرق و زيبا ميان و شود ميسر معقوالت ادراك قوه اين وسيلة به«
 4».فراگيرند علوم و صناعات
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٤٢٥ 
 

 كه نظرى« يكى. است داده تشخيص مختلف قوة دو ناطقه، در ارسطو، از بعد فارابى
 صناعات حائز آن وسيلة به انسان كه عملى« ديگر و »شود معرفت حائز آن وسيلة به انسان

 1 ».گردد ها حرفه و

 نفس وحدت- ج
 اهل -آراء« خود كتاب در فارابى. است واحد نفس ولى متعددند، نفس قواى آنكه با
 تصير كيف« عنوان اين تتح داده، ترتيب موضوع اين براى خاصى فصل ، »الفاضله المدينة

 واحدى نفس آنها اجزاى و قوى اين چگونه: يعنى-  »واحدا؟ نفسا االجزاء و القوى هذه
 ترتيب نحوى به نفس قواى همة كه كرده بيان كتاب اين در فارابى.  دهند؟ مى تشكيل
 .ماده خود مافوق براى و صورتند خود مادون براى آنها از هريك كه، اند يافته

 صورت حاسه و است، ماده منزلة به حاسه رئيسة قوة براى غاذيه، رئيسة ةقو« مثال
 قوة و. آن صورت متخيله و است ماده مثابة به متخيله براى حاسه، رئيسة قوة و. است آن

 ماده ناطقه، قوة و. آن صورت ناطقه و است ماده چون رئيسه، ناطقة براى متخيله رئيسة
 مظاهر نفس، قواى همة طريق بدين. است قوى همة رتصو بلكه نيست ديگرى قواى براى

 .باشد انسان نفس همان كه هستند واحدى حقيقت پيوستة و مختلف
 مرتبط جسد به را نفس كه است هايى رشته آنجا در. نيستند جدا جسد از قوى اين

 .داشت نمى وجود چيزى به اشتياق و ميل و يافت نمى حصول تغذيه نبود، قلب اگر. دارد مى
 نبود، آن قبول مهياى جسد اگر نفس، حتى. نبود احساسات نبودند حواس اگر و

 هر در كه است شهرى به شبيه چيز هر از بيش فارابى نظر در جسد. يافت نمى وجود
 .است قلب مقام آن و باشد مقام باالترين فرمانبردار رئيس آن و باشد، رئيسى آن قسمت

 فلسفه، از او زيرا. دهد مى مسائل به سياسى بةجن ديگر، موارد و مورد اين در فارابى
 ميسر اش فلسفه فهم نشود، توجه او كار سياسى هاى جنبه به تا و دارد، سياسى هدف

 .بود نخواهد

 عقل-د
پرداخته  آن دربارة بحث به فارابى كه است اى مسئله مهمترين عقل، مسئلة شايد

 آورده او آنچه ولى داشته، توجه مسئله اين به كه است كسى نخستين ارسطو هرچند. است
 چنانكه اند، شده وارد مبحث اين در ارسطو، فلسفة شارحان همة. است مشوش و پيچيده
 و صحيح دستگاهى و روشن مكتبى توانست فارابى تنها ولى است، پرداخته بدان نيز كندى

 .باشد داشته بسزا تاثيرى اسالم و غرب فلسفة در كه نهد بنا منسجم

                                                            
   4  ص المدنية، السياسات -  ١



 

٤٢٦ 
 

 دو به را ناطقه قوة فارابى كه گفتيم گفتيم، مى سخن ناطقه قوة دربارة كه گاه آن
) نظرى( علمى عقل و ارسطو، نظر در يعنى عملى، عقل: كند مى تقسيم عقل، دو يعنى قوه،
 كه است، نظرى عقل يعنى دوم شق ماست، بحث مورد اينجا در آنچه. وى نظر در يعنى
 . مستفاد عقل و بالملكه لعق ، هيوالنى عقل: است مرتبه سه داراى

 هيوالنى عقل-  1 
 جزئى يا است نفسى آن، و«: كند تعريفش چنين و نامد بالقوه عقل را هيوالنى عقل

 كه است اين مستعد يا معد آن، ذات كه است چيزى يا نفس، قواى از اى قوه يا نفسى، از
 آن صورت عنوان به را رصو آن تا كند، انتزاع آنها مواد از را موجودات همة صور و ماهيات

 در طبيعى، طور به نخست، مراحل در كه عقل«: گويد ديگر جاى در 1! »بگيرد نظر در مواد
 هيئت، اين. معقوالت تصاوير قبول براى آماده اى ماده در است هيئتى شود، مى پيدا انسان
  2 » .هيوالنى عقل مرحله، اين در و است، بالفعل عقل بالقوه،

 .دارد نمى ابراز ثابتى رأى عقل، اين طبيعت تحديد در فارابى كه دكني مى مالحظه
 زمانى« و هيئت گاه و قوه گاه و نفس، از جزئى گاه و است، نفس كه گويد مى گاه

 باب و نكرده بيان صريح طور به را خود رأى ارسطو»  3 . نيست جسم كه بسيط جوهرى
 ماده عقل را هيوالنى عقل روديسى،اف اسكندر اما. است گذاشته مفتوح را پاسخ و پرسش
 ماده، چون كه است جهت آن از نه ام، ناميده مادى را عقل اين اگر«: كه افزايد مى و ناميده
 معنى بدان آن، بودن ماده در و. است ماده در كه است جهت آن از بلكه دارد، قابل جنبة
 او، نظر در يوالنىه عقل گفت بايد كندى، مورد در» هست چيزى هر بالقوه، او كه است
 .افروديسى اسكندر نظر در است مادى عقل همان

 در همه تا كند، انتزاع مواد از را ماهيات و صور كه است اين هيوالنى عقل وظيفة
 معقوالت شوند، تعقل آنكه از قبل معقوالت كه معنى بدين باشند، موجود بالفعل آن

 عقل عقل و گردند بالفعل معقوالت ند،شد تعقل چون و. است بالقوه عقل عقل و اند بالقوه
  .شود بالفعل
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٤٢٧ 
 

 بالملكه عقل يا بالفعل، عقل-  2 
 معقوالت آن به نسبت عقل و شوند ملكه را او يافتند، فعليت عقل در معقوالت چون

 چون و. باشد بالقوه عقل نكرده تعقل هنوز كه معقوالتى به نسبت ولى. شود بالفعل عقل
 معقوالت چون: گويد فارابى. گردد بالفعل عقل هم آنها به نسبت ،كرد تعقل نيز را آنها

 بالفعل معقوالت معقوالت، اين شدند، حاصل) هيوالنى عقل يعنى( آن در شده، انتزاع
 منتزع چون معقوالت اين و. بودند بالقوه شوند، انتزاع مواد از آنكه از قبل آنكه حال و. شوند
 عقل ذات، آن و. شوند صورت منزلة به ذات آن براى زيرا گردند، بالفعل معقوالت شدند
 چيز يك بالفعل عقل و بالفعل معقوالت پس. است معقوالت بالفعل آنچه به شود، بالفعل
 كه نيست آن جز چيزى است، عاقل پس كند مى تعقل عقل گوييم مى وقتى. باشند

 .شوند مى صورت عقل، براى معقوالت
 و بالفعل عقل و بالفعل عاقل معنى نابراينب. است صور همان بعينه خود عقل و
 .است يكى بالفعل - معقول

 تعقل آنكه از قبل اشياء، در بالقوه وجودى. است وجود دو حال اين در را معقوالت
 حاصل او در كه را ماده از مجرد معقوالت اين عقل چون و. عقل در ديگرى وجود و شوند
 عقل مرتبة از حال اين در و. باشد نكرده عقلت خود ذات از خارج چيزى كند، تعقل اند شده

 .شود مى منتقل مستفاد عقل مرتبة به بالفعل
 مستفاد عقل-  3 

 صور درك به و كرده تعقل را مجرده معقوالت كه است بالفعلى عقل مستفاد، عقل
 در نخستين كه است اين مفارقه صور و مجرده معقوالت ميان فرق. است شده قادر مفارقه
 نبوده ماده در هيچگاه« بوده مفارق همواره كه دومى و شده، انتزاع آن از و هبود ماده
 مگر رسد، نمى مستفاد عقل درجة به بالفعل عقل و. مثال سماوى عقول مانند »است
 .شوند حاصل بالفعل معقول صورت به او براى آنها بيشتر يا معقوالت همة كه وقتى

 ».نباشد ديگرى چيز فعال عقل و او ميان حال اين در« و
 -فرو. دارد درجه سه فارابى نظر در انسانى عقل كه كنيم مى مالحظه طريق بدين

 به بالفعل عقل براى عقل اين و. است بالقوه عقل يا و هيوالنى عقل يا مادى، عقل آن ترين
 حكم در هيوالنى عقل به نسبت كه است بالفعل عقل دوم درجة در و. است ماده منزلة
 .است مستفاد عقل درجه باالترين در و. ماده حكم در مستفاد عقل به سبتن و است صورت

 كه ديگرى عقل به نسبت و است، صورت منزلة به بالفعل عقل به نسبت آن و
 .است ماده حكم در فعال، عقل يعنى نيست، انسانى

 محتاج حال هر در و كنند، نمى درك را ماده از مجرد معقوالت نخستين، عقل دو
 اما. گردند فانى ماده فناى با نيز آنها شود فانى ماده چون كه گونه بدان. هستند ماده به

 فعال عقل از را معقوالت مستقيم طور به تواند مى كه است رسيده اى مرتبه به مستفاد، عقل



 

٤٢٨ 
 

 فارابى نظر در كه كنيد مى مالحظه. نشود فانى آن فناى به و باشد نياز بى ماده از و بگيرد
 و گردد نياز بى ماده از و برسد مستفاد عقل مرتبة به كه وقتى مگر نيست جاويدان نفس
 بود مادى آنكه از بعد كه است هنگام اين در. باشد داشته را فعال عقل به اتصال قدرت
 1.شود مى الهى

 فعال عقل-  4 
 عقول آخرين آن و. خواند مى »القدس روح« و »االمين روح« را فعال عقل فارابى

 هميشه عقل اين» .بود خواهد ماده در نه و است بوده ماده در نه«. است وىسما مفارقة
 توجيه را فعل به قوه از انتقال تا است، گرفته ارسطو از را عقيده اين فارابى. است بالفعل
 موجودى تأثير تحت مگر گردد، بالفعل خود جانب از كه نتواند باشد بالقوه هرچه زيرا كند،
 كه-بالقوه معقوالت به نسبت ارسطو، نظر در فعال عقل بنابراين. باشد بالفعل دائما كه ديگر

 خورشيد نسبت مانند- گردد مى بالفعل عقل كه- بالقوه عقل و-شوند مى بالفعل معقوالت
 كه بالقوه بينايى به و شوند، مى بالفعل مرئيات خورشيد وسيله به كه بالقوه، مرئيات به است

: گويد و است گرفته ارسطو از را تشبيه اين فارابى. گردد ىم بالفعل بينايى خورشيد نور با
 و ساخت، بالفعل عقل بود بالقوه عقل كه را ذاتى آن كه است چيزى همان فعال عقل«

 كه عقلى به آن نسبت و گردانيد؛ بالفعل معقوالت بودند بالقوه معقوالت كه را معقوالتى
 بالقوه بينايى است ظلمت در كه نگاهآ تا كه چشم به است خورشيد نسبت مثل است بالقوه
. . . باشند مرئى بالفعل رنگها و شود بالفعل بينايى. . . شد حاصل آن در نور چون و. . . است
 است چيزى فعال عقل همچنين. . . شد بالفعل چشم چشم، در مرئيات صور حصول با پس
  2 » .شوند بالفعل نيز تمعقوال عينا طريق بدين و. . . سازد بالفعل عقل را بالقوه عقل كه

 كه اوست و موجودند، آن در معقوالت كه داند مى الصور واهب را فعال عقل فارابى
 افالطون به و شده دور ارسطو از فارابى طريق بدين. دارد مى ارزانى انسانى عقل به را آنها

 نىافالطو صور مانند درست موجودند فعال عقل در كه معقوالتى زيرا. است شده نزديك
 ذات به را مثل افالطون كه است اين در هست فارابى و افالطون ميان كه فرقى. هستند

 داند مى موجود فعال عقل در را آنها فارابى ولى داند، مى بارى ذات از خارج و موجود خود
 كه است كرده درك طريق بدين را افالطون نظرية فارابى. بالذات قائم و آن از خارج نه
 ايجاد را آنها سان چه به پس نبود، مريد حى موجود ذات در آثارى و صور ار موجودات اگر«

 بنابراين. . . ساخت مى كند ابداع و خلق خواست مى كه را آنچه مثالى چه بر و كرد مى
 نه بدانى، گونه اين اند آورده الهيه صور پيرامون آنچه در را حكما گفتار كه است شايسته

   3  ».عالم ازين خارج كنى تصور اشباحى را آنها وجود آنكه

                                                            
   37 - 25  ص العقل، فى رسالة -٢                             7  ص المدنية، السياسات -  ١
   27  ص الحكيمين، رايى بين الجمع كتاب - ٣



 

٤٢٩ 
 

 :است كرده خالصه سان بدين عقل در را فارابى نظرية مدكور، ابراهيم دكتر
 فلسفة و-ديد خواهيم چنانكه- اسالمى فلسفة در عقل، مورد در فارابى نظرية

  .است داشته عميقى تأثير وسطى قرون طول در مسيحيت

 

 اشراق و حسى معرفت- ه
 آنچنانكه- تذكر طريق از نه است حواس راه از معرفتى هر كه را نظريه اين فارابى

. نبود جسد از قبل روح وجود به معتقد فارابى زيرا. است گرفته ارسطو از-گفت مى افالطون
 ادراك به جهت آن از انسان و. باشد حواس جانب از آدمى براى معارف حصول«: گويد او

 راهى حواس و. . . است عالم بالقوه نفس و. كند مى جزئيات ادراك كه آيد مى نايل كليات
 1».آيد مى نايل معارف درك به آن طريق از انسانى نفس كه است

 حقايق بر وقوف« چه سازد، نمى قادر اشياء حقيقت درك به را ما حسى معرفت اين
 درك را آنها اعراض و لوازم و خواص جز اشياء از آدمى و. نيست آدمى قدرت در اشياء
 را زمين و آب و هوا و آتش و فلك و نفس و عقل و اول ذات حقيقت ما. كند نمى

 بلكه نيستيم، آگاه جوهر حقيقت از ما مثال. بريم نمى پى اعراض حقايق به و يابيم درنمى
 معنى، اين و. نيست موضوع در يعنى دارد، خاصيتى چنين كه شناسيم مى را چيزى تنها

 شناسيم مى را چيزى بلكه شناسيم، مىن را جسم حقيقت همچنين. نيست جوهر حقيقت
 را چيزى بلكه شناسيم، نمى را حيوان حقيقت و. است عمق و عرض و طول داراى كه
   2 » .است عمل و ادراك داراى كه شناسيم مى

                                                            
   4 -  3  ص التعليقات، -  ١
   4  ص التعليقات، - ٢

عقل انساني -الف 

عقل نظري

عقل مستفاد عقل بالفعل عقل بالقوه

عقل عملي

 عقل فعال –ب 



 

٤٣٠ 
 

 امر اين. بريم نمى پى آنها حقيقت به ما و گذرد درنمى اشيا ظواهر از ما معرفت پس
 جزئيات ادراك كه است حسى آزمايشهاى همين و. ماست حسى آزمايشهاى مولود

 كار اين اما. رويم فرامى كليات معرفت به راه ازين ما و. سازد مى ميسر ما براى را محسوسه
 محسوسه اشياء«: گويد چنين آن تبيين و شرح در فارابى شود؟ مى كامل چگونه

 مثال. است لغيرممثّ مثال كه است معلوم و. معلوماتند مثالهاى محسوسات، و غيرمعلومند
 است چيزى ولى نيست، موجود خارج در است، جسم طرف كنيم مى تصور كه بسيط خط
 طور به حس كه هنگامى محسوسات صور كه شود مى گمان گاه و. يابد درمى را آن عقل كه

 چنين آنكه حال و شود، مى حاصل عقل در بالواسطه كند، مى برخورد محسوس با مستقيم
 محسوسات صور كه معنى بدين است، چندى هاى واسطه قلع و محسوس ميان .نيست
 حس و دهد، مى مشترك حس به را صور آن حس و شود، مى حاصل حس در نخست
 تنقيح و تهذيب را آن تمييز تا سپارد، مى تمييز به و دهد، مى تخيل به را صور آن مشترك

 وجود خارج در كه ىاشيائ مطابق عقل، در موجود صور 1».فرستد عقل به را آن آنگاه كند،
 است اشياء ترين لطيف عقل چون و«. است ماده از مجرد صورتها اين يعنى نيست، دارند
 ».صورتهاست ترين لطيف شود مى حاصل آن در كه صورى پس

 از همه ايم آورده دست به معارف از هرچه كه نيست آن دليل گفتيم كه اينها البته
 كه است حواسى همچنين و عالم، بالقوه است نفسى را طفل« است بوده حسى تجربة راه
 كليات معرفت جزئيات معرفت از و كند، درك را جزئيات حواس و ادراكند آالت حواس آن

 حاصل آنها به علم كه را اشيائى فارابى» .اند شده تجربه كليات، حقيقت در و. شود حاصل
 و رويت و فكر به يعنى« تصديق به كه قسمى: است كرده تقسيم قسم دو بر شود مى

. شوند دريافته مستقيم حدس طريق به يعنى تصور به كه قسمى و. شوند دانسته استنباط
 ».است اولى معقوالت و محسوسات و مشهورات و مقبوالت شامل اخير قسم اين و

 مورد بشنويم شخص چند از يا و موثق شخص از چون كه است چيزهايى ،مقبوالت
 .شود واقع قبولمان

 نزد در يا و بيشترينشان نزد يا و مردم، همه نزد در كه است آرائى ،مشهورات
 :كه قضيه اين مانند. باشد مشهور ورزد مخالفت آنها با كسى آنكه بدون دانشمندانشان،
. است زشت نعمت كفران و. نيكوست منعم شكر و. است واجب مادر و پدر با نيكى

 .باشد مشهور صناعتى هر اهل نزد در آنچه يا و
 اين مانند شود، ادراك خمس حواس از يكى با كه است چيزهايى ،سوساتمح

 :قضيه
   .است روز هنگام اكنون يا است، زيد است نشسته اينكه

                                                            
   27  ص عنها، سئل مسائل جواب فى رسالة -  1



 

٤٣١ 
 

 به فطرتا و ايم دانسته مى آغاز از گويى كه است چيزهايى از عبارت ،اولى معقوالت
 امر ابتداى در كه نيمبدا آنكه بدون بود، نخواهد آنها جز كه معتقديم و داريم يقين آنها

 از كوچكتر جزء، و. است فرد عدد سه،: چون. است شده حاصل ما براى علم گونه اين چگونه
 1.آن امثال و مساويند هردو باشد، ديگرى اندازة به يكى كه كميت دو و. است كل

 نفس سو ديگر از و دارد، استعدادى معرفت قبول براى نفس كه بينيم مى سو يك از
 .است آگاه دهند مى معرفت امكان او به كه اولى مبادى و معقوالت بعضى از فطرتا

 محسوسات با مستقيم مواجهة هنگام نفس براى و افتند مى كار به حواس سپس
 تا شوند، مى منتقل حالت ديگر به حالتى از صورتها اين سپس و كنند مى معرفت تحصيل

 و گردد بالفعل عقل و دريابد را آنها القوهب عقل و رسند، بالقوه عقل به و شوند مجرّد كلى به
 فعل به قوه از تواند نمى عقل اين ولى. درآيند بالفعل معقوالت صورت به آن براى صور اين
 .است معرفت بخشندة او كه فعال عقل يعنى ديگرى عقل تأثير تحت مگر آيد،

 خود انبج از كه نيست كفايتى چنان) معقوالت يعنى( آنها ذات در«: گويد فارابى
 نيست، چيزى چنين) عقل طبيعت در يعنى( ناطقه قوة در نيز و شوند بالفعل معقوالت

 فعل به قوه از را آنها كه هستند ديگرى چيز به نيازمند شوند، بالفعل عقل آنكه براى بلكه
 و بالفعل است عقلى آن جوهر كه است ذاتى دهد، مى انجام را كارى چنين آنكه و. . . آرد

 و. . . بينايى به است آفتاب نسبت چون هيوالنى، عقل به آن نسبت كه. . . ماده از مفارق
 روست ازين و. بينايى در آفتاب عمل به است شبيه هيوالنى، عقل در مفارق عقل اين عمل
 كه چيزى آن انسانى عقل قوة در فعال، عقل از چون و. . . اند خوانده فعال عقل را آن كه

 از محسوسات هنگام اين در شد، حاصل چشم، به نسبت است نور مانند آن به نسبتش
 اين و .شوند مى حاصل ناطقه قوة در معقوالت صورت به است محفوظ متخيله قوة در آنچه
 فيضى معرفت، پس  2 » .است مشترك مردم همة ميان در كه است اولى معقوالت همان
 اشراقى معرفتى عرفتى،م چنين و. است صور واهب و معرفت واهب كه فعال عقل از است
 را آن فلوطين و-بود نشناخته ارسطو كه را معرفت از ديگرى نوع فارابى طريق بدين. است

 .است كرده وارد خود فلسفة در- داند مى معرفت انواع باالترين

 سياست و اخالق- 5 

  را  معرفت انواع همة فلسفه كه بود معتقد خود، از پيش حكماى چون نيز فارابى

                                                            
 كتابخانة در  1009  شمارة عبرى، خطى نسخة المنطق، صناعة فى اليها يحتاج فصول -  ١

  .پاريس ملى
   65 -  63  ص الفاضله، المدينة اهل آراء -2



 

٤٣٢ 
 

 فصلهاى گشاييم، مى را او سياسى و اخالقى كتب كه هنگامى جهت بدين و. است شامل
 اين. يابيم مى الطبيعه بعد ما علم و اولى فلسفة و النفس علم و منطق مباحث در كاملى
 ديگر از را او كه دارد، خاصى سياسى رنگ او فلسفة زيرا نيست، بعيد فارابى از معنى

 درك نشود، شناخته او خاص سياسى روش اگر رو ازين. دارد مى مميز اسالم متفكران
 .بود نخواهد ميسر خوبى به اش فلسفه

 را فلسفى قضاياى ديگر كه يافته سيطره او فكر بر چنان سياسى، تمايالت اينگونه
 فلسفى نظريات توان مى كه او اساسى و اصلى كتابهاى. است داده قرار خود الشعاع تحت
 اهل آراء« قبيل از است نوشته سياست در كه است يىكتابها يافت، آنها در را حكيم

 و »السعاده تحصيل« و »المدنيه السياسات« كتاب و »السياسة كتاب« و »الفاضله -المدينة
 ».السعاده سبل على التنبيه - فى رسالة«

 اخالق-  1 
 ما دست به آنها از آنچه ولى است، نوشته اخالق موضوع در متعددى كتب فارابى

 مانند نيز حكيم. است بسيار اعتبار و اهميت داراى خود نشده، فنا دستخوش و رسيده
 سعادت تحصيل اخالق از اصلى هدف كه است معتقد ، »جمهوريت« كتاب در افالطون

 - سبل على التنبيه فى رسالة« به موسوم او كتاب در بايد اخالق در را فارابى عقايد. است
 آدمى كه است هدفى آخرين سعادت كه گويد مى كه آنجاست در. كرد جستجو »السعادة

 و خير او، نظر در كوشد، مى آن به وصول براى آدمى آنچه و. كوشد مى آن به وصول براى
 خير اين به رسيدن براى آدمى هرچه. خيرهاست باالترين سعادت و است كمال غايت

 .بود خواهد كاملتر او سعادت كند كوشش
 شايستة برخى و است ستايش درخور آدمى اعمال از برخى: گويد مى فارابى

 قسم سه شامل اول دسته. نكوهش درخور نه و ستايش درخور نه برخى و نكوهش،
 و. گيرد انجام رويت و فكر روى از كه اعمالى-  3 انفعالى، حاالت-  2 بدنى، اعمال- 1 :است

 در آدمى. نيايد دست به درپى پى و ميل روى از نيك كارهاى ممارست به جز سعادت
 اعمال اين تقويت به را او كه است خصالى بالقوه را انسان زيرا است، آزاد خود نيك اعمال
 .نشوند زايل آسانى به شدند ملكه چون و گردند او ملكة كه آنگاه تا دهد، مى يارى

 ممارست اثر در هردو، ناپسند، اخالق و پسنديده اخالق كه كند مى تأكيد فارابى
 تحصيل را آن عادت، اثر در تواند مى نباشد، پسنديده اخالق را كسى اگر و. شوند كسب
و  طوالنى زمانى در بسيار و درپى پى واحد عمل يك به قيام از است عبارت عادت و. كند

 » 1.هم به نزديك اوقاتى

                                                            
   8  ص السعاده، سبل على التنبيه -  ١



 

٤٣٣ 
 

 مضر نفس براى هم افراط، زيرا باشد، اعتدال حد در كه است عملى صالح عمل
 :گويد مى فارابى چيست؟ اعتدال حد كه دانست توان اكج از ولى. جسد براى هم و است

 قيام آن انجام به كه شخصى و آن، مكان و عمل، آن زمان در نظر به كار اين«
 در يعنى. است مربوط عمل، خود به و گيرد، مى كار به كه وسائلى و او، هدف و كند، مى
 » 1.شود رعايت اعتدال بايد امور اين همة

 .جبن و تهور ميان است اعتدال حد آن و است، شجاعت كني اعمال نخستين اما«
 حد آن و است، عفت و. اسراف و بخل ميان است اعتدال حد آن و است، كرم و
 اعمال همة در ما كه است بديهى. لذت به شعور عدم و گسيختگى عنان ميان است اعتدال
 و شوند، مى حاصل حواس راه از كه جسمانيند برخى لذات اما. رويم مى لذت دنبال به خود

 و شناخت توان مى زودتر را جسمانى لذات. معرفت لذت و غلبه لذت چون فكرى، برخى
 و شوند حاصل دير فكرى لذات اما. الزوالند سريع ولى رسيد، آنها به توان مى سبكتر

 انجام به را آدمى كه خصالى اما. رفت آنها پى از بايد كه است لذات گونه اين و. ديرپايند
 و تصميم نيروى و كردن فكر خوب آنها مهمترين كنند، مى يارى پسنديده اىكاره

 شناسايى بر آن وسيلة به كه است چيزى خوب تشخيص. است داشتن خوب تشخيص
 حاصل علم بدان آنچه نوعى: است نوع دو بر آن و آييم مى نائل بشناسد تواند مى آدمى آنچه
 است حادث عالم: قضيه اين به علم مانند د،كر عمل بدان بايد كه نيست چنان ولى شود مى
 كرد، عمل بدان بايد هم و شود مى حاصل علم بدان هم آنچه ديگر نوع. است واحد خدا يا

 ». 2  است نيكو مادر و پدر اطاعت: قضيه اين به علم مانند
 بدان كه دهند، مى تشكيل را فلسفه عملى، علم و نظرى علم يعنى علم، نوع دو اين

 زيرا. شود حاصل منطق وسيلة به خود اين و. رسيد توان خوب تشخيص و سعادت به
 پنداريم كه صوابى و است صواب پنداريم كه خطايى ميان بدان كه است علمى منطق

 .دهيم مى تمييز خطاست،
 اى جامعه در چون كه است چيز چهار«: گويد »السعاده تحصيل« كتاب در فارابى

: از عبارتند چهار آن و. آيد فراهم آن مردم براى جهانى آن و جهانى اين سعادت شود، يافته
 ». 3  عملى صناعات و اخالقى فضائل فكرى، فضائل نظرى، فضائل

 آدمى براى امر آغاز از آنچه« است جمله آن از و علوم، از است عبارت نظرى فضائل
 ديگر و عرفتندم اوالى مبادى علوم گونه اين. كجا از و چگونه بداند آنكه بدون شده، حاصل
  ».اند شده حاصل تعلم و تعليم اثر در استنباط و تحقيق و تأمل به كه علومى
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٤٣٤ 
 

 و. آيد مى موجودات مبادى از بحث آن پى در و است منطق اخير، قسم اين سرآغاز
 و اعداد جنس بر مشتمل كه علمى و. هايند كميت و اعداد« موجودات، اجناس نخستين
 اكر و مناظر، علوم« است پيوسته علم بدين و. »  1شود دهنامي تعاليم علم هاست، كميت

 به پيوسته و »الحيل علم و االثقال، علم و موسيقى، علم و سماوى، اجسام علوم و متحرك،
 را جهان كه اجسام انواع و اجسام خواص و اجسام« علم يعنى طبيعت، علم است علم اين

 » 2 . هست جهان در آنچه و اند داده تشكيل
 علم ميان وسط حد« كه رسيم مى علمى به يافتيم فراغت طبيعى علم از چون و
 بحث معقول امور و عقل و نفس از علم اين در. است»  3  الطبيعه بعد ما علم و طبيعت

 .شود مى
 اين همة به ديگر، مردم معاونت بدون و تنهايى به تواند نمى« انسان كه آنجا از و

 را او كه است رو ازين و كند زندگى ديگر مردم با كه است نيازمند برسد، كماالت و علوم
 انسانى علم آن و آيد مى ميان به ديگرى علم اينجا در. اند گفته مدنى حيوان يا انسى حيوان

 » 4 . است مدنى علم و
 وصول براى است، نافعتر كه را آنچه استنباط كه است چيزهايى فكرى، فضائل

 بيش آنها و«. اند خوانده مدنى فكرى فضائل را آنها رو يناز. سازد مى امكانپذير عالى، هدفى
 فضائل از فكرى فضائل و 5 .  »است) اصول و قوانين( نواميس وضع بر قدرت چيز، هر از

 .نيست جدا نظرى
 زيرا دارد، جاى فكرى فضائل از بعد و خير خواستار است فضائلى اخالقى فضائل

 .است كرىف فضائل اخالقى، فضائل آوردن دست به شرط
 امور مكمل اراده و ارادى، برخى و فطريند فكرى فضائل و اخالقى فضائل از برخى

 .است فطرى
 و كند بررسى را خود نفس آدمى كه است اين انسانى فضائل حصول كيفيت اما
 به آدمى و. كند كوشش پسنديده صفات آوردن دست به براى و بشناسد را آن عيبهاى

 .يابد دست فضائل اين به كه وقتى رمگ نرسد، كمال و فضل مقام
 يكى: گيرد مى صورت اوليه طريقة دو به عالم ملل براى مختلف فضائل تحصيل

 .تأديب ديگرى و تعليم
 طريق تأديب و. ها مدينه و ملتها در نظرى فضائل ايجاد از است عبارت تعليم«

 گاه تأديب و است گفتار به تعليم. مردم ميان در است عملى صناعات و خلقى فضائل ايجاد
  ». 6  كردار به گاه و است گفتار به
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٤٣٥ 
 

 و اقناعى گفتار به يكى«: شوند حاصل طريق دو به عملى، صناعات و فضائل اما
 » 1.اكراه راه از ديگر و انفعالى

 آراء با نيز و فلسفى مذهب با ديديم چنانكه و فارابى، اخالقى آراء اهم بود اينها
 انجام مؤدب و معلم دست بر جز تأديب و تعليم زيرا. اردد مستقيم اى رابطه او سياسى
 بدين را او مدينه رئيس كه است كسى يا است مدينه رئيس خود، مؤدب و معلم اين. نشود
 .است گماشته كار

 سياست-  2 
 همة اساسى هدف زيرا است، فارابى فلسفة از قسمت مهمترين سياست كه گفتيم

 فلسفة دربارة كه كسانى. گردد منجر بدان او هاى انديشه همة و. است سياست او فلسفة
 المدينة اهل آراء« كتاب تحليل به كه است اين روششان كنند، مى تحقيق فارابى سياسى
 كتب ديگر با كتاب اين ارتباط هاى رشته يافتن درصدد آنكه بدون كنند، اكتفا »الفاضله
 مورد را او ديگر كتب كتاب، ناي مباحث پرتو در بخواهند آنكه بدون و برآيند او فلسفى
 .دهند قرار بررسى

 على التنبيه فى رسالة« و »السعادة تحصيل« كتاب است سياست در فارابى كتب از
 و »االنسانيه المبادى كتاب« و »الفالطون النواميس كتاب جوامع« و »السعاده - سبل

 و »الفاضله المدينة اهل آراء فى رسالة« و »الفاضله الملة« و »المدنيه السياسات - كتاب«
 و »الناس طبقات من يستعملها من جميع نفعها يعم وصايا فى الفارابى - نصر ابى كالم«

 .ديگر متعدد مقاالت و رسائل
 او و است فارابى علمى مشاغل مهمترين سياسى آراء كه شود مى روشن طريق بدين

 .است كرده استفاده سياست مباحث كشيدن پيش براى مناسبتى هر از
 بود مردى. نبود دمخور سياست رجال با و نداشت سياسى شغل هيچگاه خود فارابى

 پيرامون در كه بود كرده وادارش او شيعى تمايالت. وسيع اطالعى و عميق اى انديشه با
 كه است، نظرى باشد عملى آنكه از بيش او سياست و بپردازد؛ تحقيقاتى چنين به امامت

 :گفت خواهيم سخن آن دربارة آتيه صفحات در
 ]ها ملت اختالف و اجتماع ضرورت[

 اجتماعات انواع و اجتماع ضرورت-الف
 بلكه نيست، سياست خود دارد، برمى گام آن سوى به فارابى كه اعالئى هدف شايد

 و سازند، مى ممكن را سعادت تحصل كه فضائلى اكتساب وسيلة به است سعادت تحصيل
 اين به تنهايى به بسيار، مردم يارى و بدون معاونت« ولى. پرداختيم آنها ذكر به گذشته در

 افراد از هريك و باشد ارتباط در ديگر افراد با بايد فطرتا انسانى هر. رسيد نتوان كماالت
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٤٣٦ 
 

 را خود آنها با هماهنگى و افراد ديگر معاونت به بايد يعنى. دارد همبستگى اين به نياز بشر
 و گزيند مأوى جايى در كه است نيازمند حيوان از وعن اين رو، ازين. برساند كمال درجة به
 مدنى حيوان و انسى حيوان را او كه است سبب بدين و برد، سر به ديگران با مجاورت در

 » 1.اند خوانده
 احتياج فى القول« عنوان تحت است فصلى »الفاضله المدينة اهل آراء« كتاب در

 براى و خود، بقاى براى بشرى فرد«: گويد لفص آن در ، »التعاون و االجتماع الى - االنسان
 تنهايى به كه است بسيارى چيزهاى به نيازمند برسد، خود انسانى كماالت برترين به آنكه

 را او نيازهاى از نيازى هريك كه است گروهى به نيازمند بلكه آيد؛ برنمى آنها انجام عهدة از
 .برآورد

 كمال به آدمى كه است رو ازين. است ىحالت چنين را گروه اين افراد از فردى هر و
 در و باشند، يكديگر مددكار امور در كه اجتماعات مدد به مگر رسيد، نخواهد خود فطرى
 از. برسد كمال به هم و باشد برپاى هم جامعه تا كنند، اقدام يكديگر نيازهاى رفع

 افراد ازين و ند،كرد زندگى زمين از آباد جايى در و شدند افزون انسان افراد كه اينجاست
 » 2 . آمد پديد انسانى هاى جامعه

 و دنيا سعادت كه است كمال به رسيدن هدف. هدف نه است وسيله اجتماع پس
 سه را كامل. غيركامل برخى و كاملند برخى«: انسانى جوامع اما .شود تأمين بدان آخرت

 در بسيار ملل جامعة از است عبارت« بزرگ جوامع.  »كوچك و ميانه و بزرگ: است نوع
 ميانه جوامع و. »  4  باشند معموره در همه كه است جوامعى« يا»  3 .تعاون و اجتماع حال

 از است عبارت كوچك جوامع و »معموره از جزئى در ملتى اجتماع« از است عبارت
 ».ملتى سرزمين از جزئى در شهرى اهل اجتماع«

 و ها كوچه و ها محله و ها ديه رد« اجتماعات از است عبارت غيركامل، اجتماعات اما
 چنانكه باشد، ديگرى از ناقصتر است ممكن كامل غير اجتماعات از هريك.  »ها خانه

 و محله، اجتماع از است جزئى كوچه اجتماع و كوچه، اجتماع از است جزئى منزلى اجتماع
 تابع همه ها محله اجتماعات و ها ديه اجتماعات. شهر اجتماع از است جزئى محله اجتماع
 از جزئى شهر اجتماع. آن خادم ها ديه ولى شهرند، اجزاء ها محله آنكه جز شهرند، اجتماع

 » 5 . گردد تقسيم ملتها به بشريت، جماعت و شوند منقسم شهرها به ملت و است ملت
 ملتها اختالف- ب
  . شود مى عنوانى متمايز و وصفى امر يك و طبيعى امر دو به ديگر ملت از ملتى«
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٤٣٧ 
 

 طبيعى امر دو آن در كه وصفى امر و عادت ديگر و است خلقت يكى طبيعى امر دو
 ». 1است زبان دارد، جزئى مدخليتى

 و اول فلك سماوى اجسام اجزاء اختالف« نخست. است طبيعى علل را اختالف اين
 اجزاء از است مائله افالك اوضاع اختالف سپس. دارد قرار آنها به رو كه است ثوابت فلك
 ملتهاست مساكن كه نيز زمين اجزاء اختالف اختالفها، بدين. بعد و قرب نظر از زمين
 شود مى متصاعد زمين از كه بخاراتى زمين، اجزاء اختالف نتيجة در. شود مى افزوده

 نتيجة. است زمين همان مشابه شود متصاعد زمينى از كه بخارى زيرا يابند؛ اختالف
 نباتات اختالف سبب آب، و هوا اختالف و باشد آب فاختال و هوا اختالف بخارات، اختالف

. آيد پديد مردم غذاهاى اختالف سبب بدين. شود غيرناطق حيوانات انواع اختالف و
 و خلقت اختالف سبب اين و شود زرع و كشت و غذايى مواد اختالف موجب غذاها اختالف

 ». 2  گردد مردمان طبيعى خوى و خلق
 ها مدينه انواع
 ها مدينه بهترين پس. سعادت به نيل براى است تعاون نهايى هدف كه گفتيم

 اين و» .برساند سعادت اين به را آنها كه دهند انجام را اعمالى آن مردم كه است اى مدينه«
 ناميده فاضله ملت باشد تعاونى چنين هايش مدينه همة در كه ملتى و«. است فاضله مدينة
 ». 3  باشد داشته خصايصى چنين كه ستا اى معموره فاضله معمورة نيز شود؛

 آنها به »المدنيه السياسات« كتاب در فارابى كه است ضدهايى را فاضله مدينة
 كتاب در. ضاله مدينة و فاسقه مدينة جاهله، مدينة از عبارتند آنها و. است كرده اشاره

 ها مدينه ازين هريك و. افزايد مى آنها به نيز را متبدله مدينة »الفاضله المدينة اهل -آراء«
 :است نوع چند بر

 فاضله مدينة-  1 
 .است گرفته افالطون از كند، تشبيه آدمى جسم به را مدينه كه را معنى اين فارابى
 اعضاى همة و باشد صحيح و كامل كه بدنى است، بدن به شبيه فاضله مدينة: گويد

 و. دهند انجام درستى حون به را خود كار آن حفظ و حيوانى حيات تتميم براى آن مختلفة
 اعضاء همة بر كه است قلبى را آن و است، برترى ديگرى بر يكى را بدن اعضاى همچنانكه

 ديگرى كسان و كند رياست ديگران بر كه است كسى مدينه در همچنين دارد، رياست
 از بعضى همچنانكه و است؛ رئيس مرتبة و مقام به نزديك ايشان مرتبة و مقام كه هستند

 باشند اشخاص ديگر خادم اشخاصى بايد نيز مدينه در است، ديگر بعضى خادم بدن اىاعض
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٤٣٨ 
 

 ولى است، طبيعى قواى سبب به زند سرمى آنها از آنچه و طبيعيند بدن اعضاء آنكه جز«
 .طبيعى نه است ارادى اعمالشان و اوصاف طبيعيند، خود هرچند مدينه اعضاى

 بهر را هركدام دارند، كه گوناگونى تهاىفطر برحسب مدينه، اعضاى اين، بر عالوه
 اجزاء« نيز فاضله مدينة در دهد، مى تشكيل را وحدتى بدن همچنانكه و» . 1اند ساخته كارى

 ». 2  مؤخر ديگر بعضى از يا مقدمند، ديگر بعض بر بعضى و مرتبطند، يكديگر به
 چيزى هر در يفاتشتأل اكثر در او كه كرد اشاره فارابى انديشة اين به بايد اينجا در

 آن قواى حال عين در و است وحدتى داراى نفس مثال. گردد مى ترتيب و وحدت دنبال به
 در غاذيه نفس و مراتب، باالترين در ناطقه نفس كه اند يافته ترتيب خاصى صورت به

 رأس در قلب«: است خاص ترتيبى هم را بدن اعضاى همچنين. دارد قرار مراتب پستترين
 اعضايى به تا. نيست عضوى خادم قلب ولى آنند، خادمان ديگر اعضاى و تاعضاس ديگر

 است، چنين نيز فاضله مدينة در. نيست آنها خادم عضوى هيچ و خادمند تنها كه برسيم
 سمت خود مادون مرتبة به هريك كه است ديگرى مراتب او نظر تحت در و دارد رئيسى
 اعضاء او نظر تحت در و نيست، آن خدمت در عضوى ديگر كه جايى تا دارد، رياست
 نيز آنها در كه است طبيعى موجودات به شبيه فاضله، مدينة پس»  3 . نيستند ديگرى
 مراتب سير به شبيه« فاضله مدينة در مراتب سير نيز. دارد وجود ترتيب و وحدت

. يابد مى خاتمه اسطقسات و اولى مادة به و شوند مى آغاز اول ذات از يعنى است، موجودات
 » 4 . يكديگر با است مختلف موجودات ائتالف و ارتباط به شبيه اجزاء، ميان ائتالف و

 از را آن باشد، مرتبط هم به بالطبع و پيوسته هم به اجزائش كه اى مجموعه هر
 ساير به اول سبب نسبت: است چنين نيز موجودات وضع. است رئيسى اجزاء، همان ميان

 مجرد ماده از آنچه و. آن اجزاء ساير به است فاضله مدينة اهپادش نسبت مانند موجودات،
 اجسام مجردات آن تحت در و. است شده واقع اول سبب به نزديكتر اى مرتبه در است،

 تا است ديگرى پهلوى هريك و هيوالنى، اجسام سماوى اجسام تحت در و. هستند سماوى
 ». 5  موجودند او نيروى به و اند وابسته بدو افعال در همه كه رسد اول سبب به

 اجزاء به است فاضله مدينة پادشاه نسبت مانند موجودات، به اول سبب نسبت پس
 .نفس قواى ديگر به است ناطقه قوة نسبت و بدن، به است قلب نسبت مانند و آن،

 نيست آن صالحيت را فاضله مدينة اعضاى از عضوى هر    فاضله مدينة رئيس
 زيرا باشد، هركسى تواند نمى فاضله مدينة رئيس. گيرد عهده بر را فاضله مدينة رياست كه

 باشد، مقام آن آمادة طبيعت و سرشت حيث از شخص آنكه يكى: است چيز دو به رياست
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 كاملى انسان انسانى، چنين» «.1باشد كارى چنان ارادى هيئت و ملكه آنكه واجد ديگر
 بود خواهد كسانى در اى مرتبه چنين« و» . 2  معقول هم و است عقل هم بالفعل كه است
 فعال عقل به نفسشان كه هنگامى هم آن باشند؛ العاده فوق سرشت و بزرگ روح داراى كه

 و منفعل عقل مرحلة به نخست كه برسد اى مرحله چنين به كه هنگامى و .شود متصل
 عقل به واندت مى كه است مرحله اين در زيرا. باشد رسيده مستفاد عقل مرحلة به آن از پس
 وحى طريق از را معرفت مستقيم، طور به فاضله، مدينة رئيس بنابراين، ». 3  يابد اتصال فعال

 تنها فعال عقل و. بيدارى در يا است خواب در معرفت، اخذ اين و. گيرد مى فعال عقل از
 سبب كه گفت توان مى شده، فائض اول سبب وجود از فعال عقل چون و«. است اى واسطه

 به تعالى بارى ذات از آنچه» «. 4  كند مى وحى انسان اينگونه به فعال عقل توسط به ،اول
 افاضه خود منفعل عقل به مستفاد عقل واسطة به را آن فعال عقل شود، افاضه فعال عقل
 حكيم كند افاضه وى منفعل عقل كه نظر اين از پس. خود متخيلة قوة به آنجا از و كند،

 خواهد پيغمبر كند افاضه خود متخيلة به كه نظر اين از و باشد، كامل متعقل و فيلسوف
 از فارابى كه بينيم مى اينجا از» . 5  دهد بيم و سازد آگاه امورشان عواقب از را مردم كه بود

 .گردد مى نزديك اسالم در نبوت نظرية به و شود، مى دور افالطون
 :باشد جمع خصلت دوازده او در كه بود خواهد درجه اين شايان وقتى مدينه رئيس

 را هرچه و باشد نيكو تصورش و فهم قدرت-  2 .باشد االعضاء كامل و تندرست-  1 
 خوش- 4 .باشد هوشيار و زيرك-  3 .بسپارد خاطر به خوبى به كند مى درك و فهمد مى كه

 حريص زن و آشاميدن و خوردن در-  6 .باشد استفاده و تعليم دوستدار-  5 .باشد سخن
 و بزرگوار-  8 .دروغگويان و دروغ دشمن و باشد راستگويان و راستى دوستدار- 7 .نباشد

 .باشد بيقدر نظرش در دنيوى متاع ديگر و دينار و درهم-  9 .باشد بزرگوارى دوستدار
 .پيشه ستم مردم و ستم دشمن و باشد، دادگر مردم و دادگرى دوستدار ذاتا-  10 
 نيرومند اى اراده-  12 .سختگير و لجوج و انگار سهل نه باشد معتدل شخصى-  11 
 .نباشد ترسو و النفس ضعيف و باشد داشته

 باشد، داشته را صفات اين همة بايد شود نامزد مدينه رياست به كه هركس اگر«
 كه رسد چه تا بود، خواهد الوجود نادر بس صفات مجموعة اين با شخصى چنين گفت بايد
 همة كه مردى مدينه، در اگر بنابراين. باشد صفات اين با نيز جانشينى را رئيسى هر بايد
 چند يا يك هريك، در كه كرد پيدا را كسانى بايد نشد، يافت باشد داشته را صفات اين

اشخاص  اين ائتالف از و. . . دادگر يكى و باشد حكيم يكى مثال باشد، صفات اين از صفت
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 يافت بود، دارا را صفات اين از يكى هريك، كه كسانى اگر و. آيد فراهم مدينه رئيسة هيئت
 ماند خواهد پادشاه بى مدينه صورت اين در باشد، داشته حكمت صفت كه مردى مگر شد،

 كه كشيد نخواهد طولى بيابند حكيمى نتوانستند اگر و. گشت خواهد هالكت دستخوش و
 »1.نهاد خواهد انقراض به رو مدينه

 فطرتهاى را مردمى هر زيرا. دبرم هم و مرشد هم و است معلم هم رئيس اين
 يا بشناسند، را سعادت فطرتا خود جانب از كه نيستند گونه اين همه« و است گوناگون
 به» . 2  راهبرند و معلم به نيازمند همواره بلكه بدانند، باشند آگاه آنها از بايد كه را چيزهايى

 و تربيت راه از بايد مه و نيازمندند معلم به فطرت برحسب مردم، همة«: ديگر عبارت
 ». 3  برسند دارند آمادگى آن براى كه مراحلى به تمرين،

 مدينة اهل كه آيد پيش امورى گاه. است شرايع و نواميس واضع رئيس، كه گفتيم
 يك در كه افتاد اتفاق اگر و«. برگزيند ملكى خود براى دسته هر و شوند دسته دسته فاضله
 ملتهاى ميان در يا و ملت يك ميان در يا مدينه يك رد پادشاهان، ازين تن چند زمان
 و همتها زيرا بود، خواهد پادشاه يك وجود منزلة به آنها همة اجتماع داشت، وجود بسيار
 بايد شود، ديگرى جانشين يكى دين در چون و. است يكى آنان روشهاى و ها اراده و غرضها
 متقدم سيرت به متأخر و اولى سيرت بر دومى و واحدند نفس يك چون همه كه دانست
 و دهد تغيير كرده وضع خود كه را شريعتى تواند مى بخواهد اگر آنها از يكى چنانكه. است

 زيرا دهد، تغيير را متقدم شريعت تواند مى متأخر نيز و. كند وضع آن جاى به بهترى
 ». 4  كرد مى چنين بود متأخر زمان در خود اگر متقدم

 هاى انديشه در اسماعيلى آراء و شيعى گرايشهاى كه يمبين مى گذشت، آنچه از
 و »اكبر عالم« اساس بر را خود اجتماعى نظام فارابى. است گذاشته عميقى اثر فارابى

 باشد امام همان كه را معلم وجود اجتماع، بودن برپاى براى و است نهاده »اصغر عالم«
 كامل اشراف اجتماع، بر امام دباي كه است شيعه عقايد از يكى اين و. داند مى ضرورى
 عقل توسط به خدا، با فاضله مدينة رئيس ارتباط مورد در فارابى نظرية ميان. باشد داشته
  5 . است بسيار شباهت معصوم امام دربارة طوسى الدين نصير عقايد و فعال،

 همچنين كنند، امامت زمين روى در ديگرى از پس يكى بايد امامان همچنانكه
 حيث از امام همچنانكه و. كرد خواهند رياست ديگرى از پس يكى نيز فاضله ينةمد رؤساى
 بقاى همچنانكه و. است برخوردار كمالى چنين از نيز رئيس است، كمال درجة به صفات
 مدينه رئيس بقاى به وابسته نيز مدينه بقاى است، امام وجود مرهون عالم، و جسم روح
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 در» .گردد منقرض مدينه كه كشيد نخواهد طولى نشد، يافته حكيمى اتفاقا اگر« كه است،
 متعلم هم واحد آن در نبى نيست، اساسى و جوهرى فرق نبوت با را امامت اسماعيليه، نزد

 است معلم و كند مى معرفت كسب وحى طريق از كه رو آن از است متعلم. معلم هم و است
 خودشان زبان به و عقول ميزان قدر به و آموزد مى مردم به را شريعت قوانين كه روى آن از
 .گويد مى سخن آنها با

 بركت از و گيرد برمى پرده حقايق از كه اوست. است الهى عقل به متصل نيز امام
 وحى و مطلقه معقوالت صحيح قالب در خيالى و وهمى و حسى معارف همة تأويل، علم

 نيز، فاضله مدينة رئيس و .است فيلسوف امام كه روست ازين و. است روشن او نظر در الهى،
 .نبى هم و است فيلسوف هم

 اينجا در. هستند فكرى فضائل اصلى فضائل و عقلى سعادت است، چنين كه حال
 عقلى ادراك يك كمال كه است معتقد او زيرا گيرد، مى فاصله وضوح به صوفيه از فارابى
 زندان از است روح كردن آزاد و شهوت كشتن در كمال گفتند مى صوفيه آنكه حال و است،
 صوفيانة گرايشهاى منكر توان نمى البته. صوفيانه معرفت راه از خدا به اتصال جهت بدن،
 نظرى، است تصوفى او تصوف. است صرف عقلى اساس بر مبتنى او تصوف اما شد، فارابى
 قائل فعال عقل و بشرى عقل ميان مطلق اتحاد امكان به فارابى. تأمل و معرفت بر متكى
 با خود طبيعت و وظيفه در- است انسانى عقل مراتب اعلى كه-مستفاد عقل زيرا ت،نيس
 .دارد اختالف فعال عقل

 نظرية از سعادت، در فارابى نظرية كه است اين نيست ترديدى آن در كه چيزى
 شكى نيز و. نيست تأمل و ادراك به جز سعادت نيز ارسطو نظر در زيرا. است مأخوذ ارسطو
 و است نوافالطونى نظرية از متأثر فعال، عقل با اتحاد مورد در او نظرية كه نيست

 .  1داشتند را عقالنى تصوف نظرية همان واحد، دربارة نوافالطونيان،

 جاهله مدينة-  2 
 به سعادت نه و شناسند مى را سعادت نه مردمش« كه است اى مدينه جاهله، مدينة

 سوى بدان كنند، راهنمايى سعادت به ار ايشان اگر چنانكه ، »كند مى خطور خاطرشان
 سالمت جز خيرات از و. نيابند اعتقاد بدان گويند سخن ايشان براى سعادت از اگر و. نروند
 به كه برند گمان يافتند دست بدان اگر كه نشناسند، لذات از تمتع در فراخى و جسم

  . اند افتاده بدبختى در كه پندارند نيافتند دست اگر و اند، رسيده سعادت
 اى مدينه آن و ضروريه، مدينة: است كرده تقسيم قسم چند به را مدينه اين فارابى

 اكتفا ضرورت قدر به مشروب و مأكول از است ايشان جسم قوام بدانچه مردمش كه است
 نعمتى -فراخ به رسيدن براى جز مردمش كه است اى مدينه آن و بداله، مدينة و. اند كرده
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 مدينة و. است زندگى غايت ثروت و نعمتى فراخ كه پندارند و. نندك نمى تالش ثروت و
 از است محسوس لذت از تمتع مردمش قصد كه است اى مدينه آن و شقاوت، و خست
 كرامت، مدينة و. ديگر امور بر لعب و هزل نوع هر برگزيدن و آن، غير و مشروب و مأكول

 در چه و گفتار در چه شوند، آوازه و نام و عظمت و مكرمت صاحب خواهند مى آن مردم كه
 و شوند پيروز ديگران بر خواهند مى مردمش كه است اى مدينه آن و تغلب مدينة و. كردار

 مردمش كه است اى مدينه آن و جماعيت، مدينة و. دانند مى پيروزى اين در را سعادتشان
 مردم«. كنند عمل بخواهند كه هرگونه اينكه و نفسند هواى از متابعت و ومرج هرج خواهان

 و برترى ديگرى بر را يكى و برابراند همه و كنند خواهند هرچه و اند گسيخته عنان شهر اين
 ». 1نيست سيادت

 آن و افزايد مى ها مدينه اين بر ديگرى مدينة »المدنية السياسات« كتاب در فارابى
 نياز از بيش مال عجم و فراخى و ثروت به نيل براى مدينه اين مردم. است النذاله مدينة
  .كنند نمى مصرف است بدان جسم قوام كه ضرورى امور در جز را آن و كنند مى تالش خود

 

 فاسقه مدينة-  3 
 فعال عقل و خدا و سعادت از فاضله مدينة مردم كه را آنچه همة مدينه، اين مردم

 باور و گويند مى. است جاهله هاى مدينه اعمال چون اعمالشان ولى شناسند، مى اند شناخته
  .كنند نمى عمل ولى دارند،

 

 متبدله مدينة- 4 
 تصرف آن در ولى است، فاضله مدينة مردم چون مدينه، اين مردم افعال و آراء

  .است يافته راه فساد افعالشان و آراء در سبب بدين و اند كرده
 

 ضالّه مدينة- 5 
آن  رئيس و. اند داشته زابرا فاسد آرائى فعال عقل و خدا دربارة مدينه، اين مردم

 فريفته خود افعال و اقوال به را مردم وى طريق بدين. شود مى وحى او به كه است مدعى
 .است
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 نوابت- 6 
 استقاللى وجود و نيستند، فاضله مدينة با متضاد استقالل، طور به ها مدينه اين

 مزرعة در است تلخه ثابةم به ها مدينه در نوابت« اند هرزه علفهاى مثابة به بلكه ندارند،
 و درختان به كه علفهايى ساير يا رويند، مى كشتزارها ميان در كه است خارهايى يا و گندم
 و نيستند، شهرنشين دارند بهيمى طبع كه آنان مردم ميان از سپس. رسانند مى زيان مزارع
 بهايم چون برخى و هستند اهلى بهايم چون برخى بلكه. ندارند شهرى اجتماعات اصال

 چون برخى و اند، پراكنده بيابانها در برخى كه رو ازين. درندگان چون برخى و وحشى،
 برخى و باشند، شهرها نزديك برخى و كنند، زندگى بيابانها در وحشى حيوانات هاى دسته
 گونه اين. كنند درندگى سباع چون برخى و كنند، چرا برخى و نخورند، خام گوشت جز

 با بايد. شوند يافته جنوب اقصاى يا شمال اقصاى در مثال زمين رةمعمو اطراف در مردم
 چون و گرفت بردگى به باشند اهلى كه را آنها ميان آن از: كرد رفتار بهايم شيوة به اينان
 بلكه شود، نمى عايد سودى آنها از و هستند وحشى كه آنها با و. كشيد كار آنها از بهايم

 ». 1كرد رفتار يانمندز حيوانات ساير چون زيانمندند،
 فاضله مدينة اهل خصال
 مدينة مردم از بيش آنها آراء و جاهله هاى مدينه مردم دربارة توضيح به فارابى

 موجودات دربارة تفصيل به فاضله، مدينة بيان در او. است ورزيده اهتمام آنها آراء و فاضله
 نظام و فاضله مدينة كه واهدخ مى و پرداخته، بحث به آن نظام و آدمى جسم و آنها نظام و
 بيان را قضيه منفى هاى جنبه كه هنگامى نيز. باشد منوال آن بر آن، مراتب ترتيب و

 .پردازد مى آن مثبت هاى جنبه بيان به غيرمستقيم كند، مى
 اشاره باشند داشته بايد فاضله مدينة مردم كه صفاتى از اى پاره ذكر به گاه گاه اما

 .كند مى
 دو بر سه اين و. فضيلت نظام و عمل و علم: است چيز سه بر تنىمب صفات اين

 :استوارند اصل
 كتاب در چنانكه علم، اما. آنها نيازهاى و جمعيت اعضاى از عضوى هر استعدادات

 و او، صفات و اول، سبب به علم از است عبارت است آمده »الفاضله المدينة اهل -آراء«
 آنچه از اينها غير و اجتماع، نظام و نفس، و يعى،طب اجسام و افالك، و مفارقه، عقول

 خواسته حكما و فالسفه از كه فلسفى علم: است قسم دو بر علم اين و. گذشت ذكرش
 .مردم عامة از كه تصويرى تمثيلى علم و شود،

 ابرار و است جاويد سعادت كه آنجا سماوى، مدينة به خود نظام در فاضله مدينة
  . شود مى منتهى كنند، مى زندگى افعال محاسن و كمال درجات و مراتب برحسب گروه گروه
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 ضالّه و جاهله هاى مدينه اهل آراء
 يعنى دهد، مى شرح را ضاله و جاهله مدينة مردم آراء تفصيل، به فارابى باب اين در

 ميدان زمين آنكه به اعتقاد است قبيل ازين. دارند ضاللت و جهالت رنگ همه كه آرائى
. كند نابود را ديگرى خواهد مى خويش بقاى براى موجودات از هريك و است، بقاء تنازع
. شود مى پيروز كه است كسى آن از سعادت و كند، مى غلبه كه است كسى آن از وجود
 مراتبى هيچ و حكمفرماست ومرج هرج ها مدينه اين در« است بردگى يا نابودى ضعيف بهرة

 داده ترجيح ديگرى بر صالحيتش و اهليت طرخا به يكى كه نيست چنان. نيست نظامى و
 جلب براى و دهد اختصاص خود به را حيات مزاياى همة كه است تالش در هركس. شود
 است پيروزمندتر خود مقاصد به وصول براى آنكه و جويد، غلبه ديگران بر مزايا اين

 ».است سعادتمندتر
 بدين و است ضرورى وائجح رفع به تنها اجتماع قوام كه معتقدند ايشان از گروهى

 وجود بر اجتماع اساس و پايه پس گيرد، خدمت به را ديگر انسان انسانى كه بايد سبب
 گروهى و. است ناميده سبعى بيمارى را اجتماعى روابط نوع اين فارابى. است مقهور و قاهر

 به چگونه امر اين اينكه در اما است، دوستى و ارتباط به اجتماع قوام كه معتقدند ايشان از
 آنگاه باشند، پدر يك از افراد كه است اين به گويند برخى. دارند اختالف پيوندد، مى حصول

 بدين است؛ دامادى به گويند برخى. پردازند خود از دفاع به همخون خويشاوندان اين
 با خاندان، آن از زنى و كند، ازدواج ديگر خاندانى از زنى با خاندان اين از مردى« كه طريق
 يافته غلبه ديگران بر كه رئيس يك به است انضمام به گويند برخى. خاندان اين از مردى
 .بندند پيمان و عهد يكديگر با غلبه جهت افراد كه گويند برخى. باشد

 گويند برخى و. است زبان در اشتراك و طبيعت و وخو خلق تشابه به گويند برخى
 در اشتراك سپس و است منزل در اكاشتر نخست كه است مسكن و منزل در اشتراك به

 كه اى ناحيه در اشتراك سپس و شهر در اشتراك سپس و. . . دين در اشتراك آنگاه كوچه،
 ».است واقع آن در شهر

 چيزى همان ايشان نظر در عدالت. ضاله و جاهله مدينة مردم آراء از اى پاره بود اين
 و. غالب اوامر به مغلوب نهادن گردن و غلبه و قهر يعنى خواهد مى هركس طبع كه است
 .باشد شده ملحوظ بيشتر غالب نفع آن در كه دهد انجام كارهايى مغلوب اينكه

 و قدرت عدل قوام پس. كنند مى تعبير چنين را عدل ضاله، و جاهله مدينة مردم
 اى چاره تسليم جز را ناتوان پس. كند تحصيل خود براى بتواند هرچه هركس كه است غلبه

 .نهد گردن بردگى و قناعت به بايد و نيست
 آورده، آنچه ولى. است گرفته افالطون از را خود اجتماعى عقايد از بسيارى فارابى

 انواع حكيم آن مانند مثال. واقعيت تا دارد مثالى و خيالى جنبة بيشتر افالطون، برخالف
 .است ته گذاشتهناگف را مدينه اهل تربيت و رئيس اختيار طريق و نكرده، بيان را حكومت
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 و است آگاه نظرى علوم همة از او جمهوريت رئيس. بين واقع است حكيمى افالطون
 چنين آنگاه كرده، آميزش مردم با سال پانزده مدت و است، رسيده معرفت مقام به

 ممارستى و تمرين چنين از فارابى، فاضلة مدينة رئيس ولى. گيرد مى عهده به را مسئوليتى
 عقل به هركس كه پندارد مى. واقعيت از دور و نظرى است فيلسوفى ارابىف. است بهره بى

 حتى. يابد غلبه آيد مى پيش مدينه ادارة در كه مشكالتى همة بر تواند مى پيوست فعال
 آخرين كه سعادت راه به را ايشان و. كرد خواهد رهبرى و داد خواهد تعليم را مدينه مردم
 .نمود خواهد راه آنهاست هدف

 نبوت- 6 

 .است وحى مبناى بر اسالمى تعليمات همة زيرا. است اسالم اساسى اصول از نبوت
ٰما َضلَّ ٰصاِحبُُكْم َو . َو اَلنَّْجِم إِٰذا ھَوىٰ « است نگفته خود از چيز هيچ خدا رسول و
 سورة( »يُد اَْلقُوىٰ َعلََّمهُ َشدِ . إِْن ھَُو إاِلّٰ َوْحٌي يُوحىٰ . َو ٰما يَْنِطُق َعِن اَْلھَوىٰ . ٰما َغوىٰ 
 و-باشد مسلمان كه خواهد اگر كه است مسلمانى فيلسوف هر بر بنابراين)  5 -  1  آية النجم،
 مكانى خويش فلسفى هاى انديشه در را نبوت- دهد تطبيق اسالمى عقايد با را خود عقايد
 .بخشد اليق

 وففيلس نخستين. دهد وفق عقلى معرفت و وحى يعنى فلسفه و دين ميان و
 ميان توفيق در كه اوست و بود فارابى داد، قرار توجه مورد را نبوت مسئلة كه مسلمانى

 مذهب از جزئى مهمترين نبوت مسئلة«. است داشته مبذول بليغ سعى فلسفه و دين
 و اخالق با و است، استوار الطبيعه ماوراء و النفس علم از هايى پايه بر كه اوست فلسفى
 ». 1دارد استوار ارتباطى سياست

 يك به همه امام و قانونگذار و ملك و رئيس و فيلسوف« كه است معتقد فارابى
 مدلول بر گويند، مى سخن ما زبان به كه كسانى نزد در الفاظ ازين لفظى هر. است معنى
 درجة به آدمى كه است آن مقام اين به رسيدن شرط 2 » .كند مى تطبيق بعينه ديگر الفاظ
 خداى، جانب از هرچه« و بود پيوسته فعال عقل به او عقل و باشد رسيده مستفاد عقل

 عقل به را آن مستفاد، عقل توسط به فعال عقل شود، افاضه فعال عقل به تعالى، و تبارك
 شود مى افاضه او منفعل عقل به كه حيث آن از پس. كند افاضه او متخيلة سپس و منفعل
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 شود مى افاضه او متخيلة قوة به كه حيث نآ از و. كامل متعقل و است فيلسوف و حكيم
  » 3 . دهد خبر جزئيات همة از آن همان در تواند مى كه است منذر پيامبر

 نهايت به شخصى در متخيله قوة وقتى«: گويد مى چنين وحى كيفيت در فارابى
 خود در را او و نشوند، مستولى او بر آيند مى خارج از كه محسوساتى و رسد، كمال

 ميان از را آنها صور يا آينده و حال جزئيات فعال، عقل از تواند مى نسازند، مستغرق
 را آنها و پذيرد مى را شريفه موجودات ديگر و مفارقه معقوالت صور نيز. بپذيرد محسوسات

 و است آگاهى الهى امور از است، پذيرش معقوالت از كه نسبت آن به را آدمى و بيند مى
 » 1.رسيد تواند بدان متخيله قوة نيروى به انسان هك است مراتبى برترين اين

 بدان خود روانى و اجتماعى مباحث از بعد كه نبوت دربارة فارابى عقايد است اين
 را فاضله مدينة رياست صالحيت كه هستند كسانى او نظر در حكيم و پيامبر. است رسيده
 نظام ضرورى قوانين و عشراي مصدر كه- فعال عقل به اتصال اثر در آنها هردو و. دارند

 قواى( متخيله طريق از پيامبر كه است اين در دو آن فرق. اند آمده نائل بدان- است جمعيت
 .نظر و بحث طريق از حكيم و كند، حاصل را اتصال اين) درونى

 افاضه منبع. دهد مى وفق نظر و وحى و فلسفه و دين ميان فارابى شيوه بدين و
 پس. شود مى افاضه كه است چيزى: است يكى نيز حقيقت و. فعال عقل همان: است يكى
 .نيست اختالفى گونه هيچ اين جز و است، اتصال اين طريقة در اختالف تنها

 خالصه

 .داديم قرار بحث مورد مسائلش از اى پاره در تفصيل اندكى با را فارابى فلسفة
 نپرداختيم، »بيرالك الموسيقى« كتاب جمله از او كتب از اى پاره به متأسفانه ولى

 بسيار اهميت درخور عملى جنبة از هم و نظرى جنبة از هم كتاب اين كه معتقديم زيرا
 برخى و انسان جسم دربارة را او آراء همچنين. دارد ديگرى مفصل بحث به نياز و است

 كرديم، ذكر او عقايد و آراء پيرامون در كه مطالبى همين از و. نياورديم طبيعت ظواهر
. شود مى اثبات »است اسالم فالسفه همة بزرگترين فارابى« گويد مى كه خلكان ابن نظرية
 به هايى حلقه و استوار بنيانى با مكتبى است، گشوده اى تازه مكتب اسالم فلسفة در فارابى

 قرار بحث مورد او از بعد مسلمان حكماى را اى مسئله هيچ. عجيب وحدتى و پيوسته هم
 و. است نموده بيان را خود رأى و كرده بحث آن دربارة- آنان از پيش- فارابى آنكه جز ندادند

 مديون مواردى چه در كه گفت خواهيم گوييم مى سخن حكما اين پيرامون كه هنگامى ما
 .هستند فارابى
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 را روح او. مثالى و روحانى است مذهبى فارابى مذهب«: گويد مدكور ابراهيم دكتر
 محضند و روحى كائنات او مفارقة عقول و است االرواح روح او خداى: بيند مى هرجا در

 كه است روح. يافته سيطره جسدش بر روحش كه است انسانى او پيامبر يا مدينه رئيس
 ناحية از روحانيت، اين و. بخشد مى نظام را قمر تحت جهان و گرداند مى را سماوى عالم

 فكرت و معقوالت قولمع فارابى نزد در اول كائن. است فكر و عقل تعظيم ديگر،
 .فكرتهاست
 به ما و نيستند فكر اين مظاهر از مظهرى و معقول اين امتداد جز ديگر كائنات و

 » .تأمل و علم و فكر به مگر شويم، نمى نائل قصوى سعادت به و رسيم نمى روحانى عالم
 ولى است، كرده اخذ زيادى مطالب فلوطين و ارسطو و افالطون از فارابى اگرچه

 خاص رنگ كرده اخذ ديگران از كه آنچه به و است كرده حفظ نيز را خويش يتشخص
 .است زده را خود

 نه است رواقى نه است، خود ذات به قائم كه نهاد بنيان اى فلسفه اسالم، براى او
 و پذيرفته، تأثير مدارس اين همة از كه است اى تازه پديدة بلكه نوافالطونى، نه و مشّائى
  .است اسالم روح آن، روح ولى شده، رابسي منابع ازين
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   سوم فصل
  
 

 سينا ابن

 ]مقدمه[

 پايان او به سالمىا فلسفة و فكر تاريخ نيز نبوده، اسالم فلسفة بنيانگذار سينا ابن
 ايشان، تعليقات و شروح و مترجمان كار بركت به كه بود عهدى در او ظهور. يابد نمى

 اين در فارابى و كندى چون مردانى و بود كرده باز اسالمى جهان در را خود جاى فلسفه
 كه كسانى براى را راه و كرده، تعيين را اساسى و اصلى موضوعات رسيده، ظهور به پهنه
 .بودند كرده صاف بگذارند قدم آن در خواستند مى

 به و بود چگونه فلسفه و حكمت سير خط اسالم، اول قرن سه طى در كه ديديم
 در را خود وضع و موقعيت و آمدند پديد چگونه مختلف مكاتب و پرداخت مى مسائلى چه
 ظهور دخو چشمگير نبوغ آن با فارابى مثال. گردانيدند مشخص چگونه عقل و وحى برابر
. دهد وفق باهم را فلسفه و دين سو ديگر از و فالسفه ميان يكسو از خواست مى و كرد

 قضايا و مسائل از بسيارى براى و نهاد بنا استوار اساسى بر را اسالمى فلسفة فارابى
 در را خود فلسفى آراء فارابى. گرديد او از بعد حكماى استفادة مورد كه يافت حلهايى راه

 گشته زوال دستخوش قرون طى در آنها اكثر سبب همين به نوشت؛ مى كوتاه هاى رساله
 كرد مى اين جز اگر شايد. است رسيده ما دست به پراكنده طور به آنها از اندكى تنها و است
 كتابهاى صورت به را خود فلسفى هاى انديشه او. آمد سينا ابن او از پس. بود اين جز وضع

 از هرچند بودند، فارابى كتابهاى از ديرپاتر كه تابهايىك. نگاشت عبارت خوش و مفصل
  .ندارند رجحانى او كتابهاى بر ابتكار و عمق حيث
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 زندگى-  1 
 به يكى. داريم دست در مهم و موثق مأخذ دو سينا، ابن زندگى در تحقيق براى

 و كرده تكميل نوشته استادش آنچه كه او شاگرد جوزجانى نوشتة ديگر و اوست خود خط
 بنى دولت كه كرد ظهور عصرى در الرئيس شيخ. است داده تفصيل نوشته مجمل را آنچه

 در باهم غالبا كه كوچكى دولتهاى به اسالمى امپراطورى و بود نهاده ضعف به رو عباس
 يعنى-  دولتها همين از يكى به فارابى ديديم چنانكه و. بود شده تقسيم بودند نزاع حال
 از سپاهى با بويه آل  334  سال در. بود جسته انتساب-بحل حمدانيان شيعة دولت

 كه خاندان، اين سران از يكى الدوله، معز دست بازيچة خالفت و شدند بغداد وارد ديلميان
 سال در. شد آنها فرمان مطيع خليفه و گرفت باال بويه آل كار. شد ناميد مى سلطان را خود

 تشكيل خراسان در سامانيان حكومت زين،ا پيش. شد منقرض بويه آل دولت هجرى  447 
 بن نوح فرزندش يافت، وفات  365  سال به نوح بن منصور خراسان امير چون و بود شده

 در م،  980 / ه  370  سال به يعنى منصور، بن نوح دولت عهد در. نشست او جاى به منصور
 اين البته- شد متولد سالرئي شيخ به ملقب سينا بن اللّه عبد بن حسين على ابو افشنه، ديه

 را شيخ والدت تاريخ اصيبعه، ابى ابن ولى. است قفطى و خلكان ابن روايت برحسب تاريخ
 بخارا به دولتى عمال از يكى عنوان به و بود بلخ مردم از پدرش- است نوشته  375  سال
 كه آورد پسر دو برايش او و خواست زنى آنجا از افشنه ديه به آمدوشد ضمن در و آمد

 .بود على ابو آنها نخستين
 فراگرفتن از پس على ابو آنجا در و كرد نقل بخارا به اللّه عبد چندى از پس

 داعيان از گروهى ايام اين در. بود دهساله هنوز و پرداخت نجوم و دينى علوم به »قرآن«
 اما يدند؛گرو آنان به اللّه عبد جمله از ديار آن مردم از گروهى و آمدند بخارا به اسماعيليه
 دلبستگى آنها به ولى يافت، درمى را آنها مقاالت هرچند گويد، خود چنانكه ما فيلسوف

 بعد ما علوم و منطق و طبيعيات و رياضيات تحصيل به همچنان بلكه. داد نمى نشان
 .داشت اشتغال الطبيعه

 به هنوز و كرد آغاز يحيى بن عيسى به موسوم مسيحى مردى نزد را طب علم
 سو هر از. فراگرفت را جا همه طب در شهرتش صيت كه بود نرسيده سالگى شانزده

 علم در او. شدند مند بهره او دانش فياض سرچشمة از و كردند او قصد علم اين جويندگان
 شخصى تجارب و كرد مى عيادت بيماران از بلكه پرداخت، نمى نظرى مباحث به تنها طب
 .نمود مى تعقيب آنها در را مداوا اثر و بيمارى يرس و كرد مى اعمال آنها دربارة را خود

 .كرد آن تحصيل وقف را خود عمر از سال دو مدت و آورد روى فلسفه به بعد
 خدا از تضرع به و رفت مى جامع مسجد به افتاد مى مشكل او بر اى مسئله هرگاه

 .شتگذ بازنمى نوميد نيز باريتعالى درگاه از. شود گشوده مشكل آن خواست تا مى
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 نه و روز در نه ايستاد، بازنمى و شد نمى ملول تحقيق و مطالعه از هيچگاه فيلسوف
 فلسفى و علمى مسائل حل به رؤيا عالم در يافت، مى غلبه او بر خواب چون كه بسا. شب در

 خود اوقات بيشتر رسيد كمال درجة به رياضيات و منطق و طبيعيات در چون. آمد مى نائل
 آورد دست به را ارسطو »الطبيعة بعد ما« كتاب. داد اختصاص الطبيعه دبع ما علوم به را

 تا خواند را آن بار چهل از بيش گويد، خود چنانكه و بود دشوار او بر آن مطالب درك ولى
 كتابفروشى دكان به عصر هنگام به روزى تا. نگشت گشوده آن مشكالت ولى شد بر از

 سه به را كتاب نبود آن خريد به مايل چندان آنكه با و كرد عرضه او به كتابى مردى. رفت
 »الرسطو الطبيعة بعد ما -اغراض« به موسوم فارابى، كتاب همان كتاب اين. خريد درهم
 .شد شادمان سخت و يافت آن در را خود مشكالت همة حل خواند، را كتاب چون. بود

 در پزشكان كهچنان شد، دچار سختى بيمارى به منصور بن نوح كه بود ساله هفده
 خود سالمت خراسان امير چون و كرد؛ معالجه را او جوان طبيب ولى فروماندند، او مداواى
 .گذاشت او اختيار در را خود كتابخانة و ساخت خود درگاه مقرب را او بازيافت،

 هرچه شوقى و شور با پس. بود نديده گاه آن تا كه يافت كتابهايى آنجا در على ابو
 گفتند حسودان و افتاد كتابخانه در آتش حادثه بد از ولى. پرداخت آنها لعةمطا به تمامتر

 خوانده آنجا در حكمت در كه نادرى كتابهاى تا كشيده، آتش به را كتابخانه خود او كه
 .نرسد ديگرى دست به است

 دو و بيست به چون و پرداخت تصنيف و تأليف به يكسالگى و بيست سن در
 عازم و بربست سفر رخت. بماند بخارا در نتوانست ديگر و يافت وفات پدرش رسيد سالگى
 پس آن از كه-جوزجانى عبيد ابو با آنجا در. رفت) گرگان( جرجان به آنجا از و شد خوارزم
 اين. شد آشنا شيرازى محمد ابو به موسوم ديار آن توانگران از مردى و-بود او مالزم همواره

 به آنجا در و كرد دانشپژوهان وقف را خانه آن حكيم. خريد اى خانه او براى محمد ابو
 .پرداخت تأليف و تدريس

 سبب بدين. گرديد سياسى انقالبات سلسله يك دستخوش گرگان هنگام اين در
 شمس آنجا در. افتاد همدان به تا رفت مى شهرى به شهرى از. شد خارج آنجا از شيخ
 چندى از پس اما. بخشيد وزارت را او الدوله شمس. داد نجات سختى بيمارى از را الدوله

 دستگير را خودش و دادند غارت باد به را اش خانه و كردند خروج او بر پادشاه سپاهيان
 و نپذيرفت الدوله شمس ولى خواستند، را كشتنش پادشاه از و افكندند زندان به و كردند

 و شد دچار قولنج مرض به الدوله شمس ديگر بار. شد متوارى او و كرد آزادش زندان از
منصب  ديگر بار الدوله شمس و آورد عذر او ولى كرد، دعوت خود معالجة جهت را شيخ

 فلسفة در كامل كتابى تا خواست او از جوزجانى شاگردش اثناء اين در. داد بدو وزارت
 تأليف و نوشت را »شفا« طبيعيات قسمت و كرد اجابت را شاگرد دعوت. بنويسد ارسطو
 .داد ادامه- بود نوشته گرگان در را اولش قسمت كه- را »قانون« كتاب
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 خواست الرئيس شيخ از نشست، او جاى به پسرش و يافت وفات الدوله شمس چون
 باب نهان در اصفهان، امير الدوله، عالء با و كرد ابا او ولى بپذيرد، را او وزارت منصب تا

 مدت. كرد زندانى فردجان قلعة در را او شد، آگاه امر ازين الملك تاج چون. گشود مكاتبت
 آنگاه تا گزيد، اقامت همدان در اجبارا زندان خاتمة از پس شيخ. بود ماه چهار زندان اين
 را او و داشت گرامى را مقدمش اصفهان امير. رفت اصفهان به و گريخت ناشناس طور به كه
 .ساخت خود مصاحب جنگهايش حتى و سفرها بيشتر در

 تدريس به گاه بود، فعاليت و كوشش و جوش و جر از ريزلب سينا ابن زندگى
 افراطكاريها همين. دارى زنده شب و خوشگذرانى و لهو به گاه و تأليف به گاه و بود مشغول

 در. نيافت قدرت خود معالجة به شد دچار قولنج مرض به وقتى چنانكه كرد، ناتوان را او
 به همانجا در و يافت وفات همدان در گىسال هشت و پنجاه سن در م  1037 / ه  428  سال
 .شد سپرده خاك

 تأليفات-  2 
 سياسى اشتغاالت ديگر سوى از. طوالنى نه و بود آرامى زندگى نه سينا ابن زندگى

 تصنيف و تأليف به بايد آنچنانكه تا گذاشت نمى باقى زيادى فرصت او براى وزارت قبيل از
 مجلدات شامل آثار ازين برخى و است درگذشته صد از او تأليفات شمارة باوجوداين. پردازد
 و مطالعه به داد مى دست فرصتى كه زمانى هر«: گويد مسعد بولس اب دكتر. است متعدد
 جستجو را آن شب در گشت نمى حاصل روز در فرصتى چنين اگر و پرداخت مى كتابت

 و داشت اشتغال انىديو كار به روزها. نخوابيد كامل طور به را شبى هيچ چنانكه. كرد مى
 دست هر از مغنيان يافتيم مى فراغت كار از چون'' كه گويد خود و. تأليف و تدريس به شبها
 را كاغذهايش و كتابها راهتوشه، از پيش سفر هنگام. ''شد مى آراسته شراب بزم و آمدند مى
 در. ستنش مى تفكر به و گرفت مى دست به قلم گشت، مى مانده سير از كه هرگاه. بست مى

. شگرف اى حافظه با بود مردى  1».خواست مى كاغذ و قلم آب، و نان از قبل بود، كه زندان
 از«: گويد مى جوزجانى او شاگرد. بود چاالك تأليف سخت در و داشت بر از را كتب بيشتر

 غالب ابو. خواست دوات و كاغذ او از و خواند را غالب ابو خواستم، را »شفا« كتاب اتمام او
 روز دو و نوشت را مسائل رؤوس يك، هشت كاغذ روى جزء، بيست قريب شيخ. كرد ضرحا
 كه نبود مأخذى و نبود او نزد كتابى و. نوشت را مسائل همة رؤوس اينكه تا بود كار اين در
 .كند رجوع آن به

 به كاغذ و نهاد خود مقابل در را اجزاء آن شيخ سپس. نوشت بر از نوشت هرچه
 سياه ورق پنجاه روز هر و. نوشت مى را آن شرح و نگريست مى مسئله هر در و گرفت دست
 ».نبات و حيوان كتاب دو جز برد، پايان به را االهيات و طبيعيات همة تا كرد مى
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 فارابى وجود بركت به بود، نهاده گام آن در سينا ابن كه راهى كه دانست بايد
 او كتب تعداد طريق بدين. بود الفشاس از سهلتر بسى او كار بنابراين. بود شده روشن
 :پردازيم مى آنها مهمترين شرح به اينك. شد افزونتر

 الشفا كتاب-الف
 :قسمت چهار در حكمت، در اوست مؤلفات مهمترين كتاب اين

 هجده در است فلسفى المعارفى دايرة »شفا«. االهيات و رياضيات طبيعيات، منطق،
 شرق و غرب هاى كتابخانه در همچنان كه رسيده ما دست به بسيار نسخ كتاب اين از. جزء

 .است پراكنده
 تقريبا كه است رسيده طبع به سنگى چاپ با تهران در »شفا« طبيعيات و االهيات

 از ششم فن طبع به  1956  سال در پراگ در چكوسلواكى علمى مجمع. است الوجود نادر
 به اش فرانسوى ترجمة با را آن و گماشت، همت آن النفس علم يعنى »شفا« طبيعيات
 سال در »شفا« منطق قسمت همچنين. رسانيد چاپ به باكوش يان مستشرق اهتمام

 .است رسيده طبع به قاهره در ، 1953 
 و االهيات و طبيعيات همدان در شيخ كه است اين دانيم مى آنچه كتاب اين دربارة

 - شود محبوس فردجان در كه است آن از قبل اين و- نوشت را »شفا« منطق از قسمتى
 قسمت و. كرد تأليف اصفهان در را موسيقى و ارثماطيقى مجسطى، قسمتهاى سپس
 و. فرمود تصنيف رفت مى »شاپورخواست« به الدوله عالء كه سالى در را نبات و حيوان
 كه كتابى تأليف شرح بود چنين. يافت پايان فلسفى بزرگ المعارف دايرة طريق بدين

 .است واداشته تحسين به را غرب و شرق متفكران
 النجاة كتاب- ب
 رم در  1593  سال در »قانون« كتاب با. است »شفاء« كتاب مختصر كتاب اين

 كتاب اين الرئيس شيخ. است شده چاپ مصر در  ه  1331  سال در هم بار يك و شده طبع
 اصول از و دپيوند خاصه طبقة به و نهد فراتر پا عامه طبقة از خواهد مى كه كسى براى« را

 .است كرده تأليف »يابد اطالع فلسفه
 التنبيهات و االشارات كتاب-ج

 و العلم كثير و الحجم صغير است كتابى«: گويد آن دربارة »الظنون كشف« صاحب
 از مفصل كتب اكثر كه فوايد غريب و عجيب نكت مبين فرزانگان، سخنان شامل دشوار،

 ابى ابن.  »است آورده نمط ده در را حكمت و منهج ده در را منطق. است خالى آنها
 است شيخ كتب بهترين و آخرين اشارات، كتاب«: گويد »االنباء عيون« كتاب در اصيبعه

 فرانسه زبان به آن از قسمتى و رسيد چاپ به ليدن در  1892  سال در.  »حكمت در
  .است شده ترجمه
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 المشرقية الحكمة كتاب- د
 آن بقية از اثرى-منطق جز-  كه جهت ازين و نامش مضمون جهت از كتاب اين

 آن و تصوف در است بوده كتابى گويند مى برخى. است شده بسيار مناقشات موجب نيست،
 كرده برطرف را ابهام اين ايتاليايى، مستشرق نلّينو، تنها. اند خوانده »المشرقيين حكمة« را
 شرق فلسفة خاص است بوده تابىك كه اند خوانده نام بدين را آن جهت آن از است، گفته و

 .غرب فلسفة مقابل در
 الطب فى القانون كتاب-  ه

 مقاالت و جمل و تعاليم و فنون از بسيارى حاوى جلد، پنج در مفصل، است كتابى
 درسى مواد از هفدهم قرن اواخر تا و شده ترجمه التينى زبان به گذشته قرون در. فصول و

 نيز هند، در ق.  ه  1323  سال در و روم، در م  1593  الس در. است بوده اروپا دانشگاههاى
 .است رسيده طبع به ديگر بالد در

 .النفس علم و منطق و اخالق و حكمت در مختلف رسائل و قصائد- و

 فلسفه

 كرده بيان شعر زيباى زبان با را خود دينى هاى انديشه رو ازين است، شاعر سينا ابن
 و سحر از يابد، مى اشراقى جنبة سخنش كه آنگاه صخصو به كوچكش، هاى رساله و است

 .است آراسته تشبيه و مجاز و خيال تصاوير به و است آكنده شعرى زيبايى
 بدان نه اين ولى. است چنين »الطير رسالة« و »يقظان بن حى« قصة در چنانكه

 مندارج مقامى نيز علم در. داشت را فردوسى ماية و پايه فن، اين در او كه است معنى
 فيلسوف سينا ابن. داشت برترى او بر رازى طب در و رسيد نمى بيرونى پاية به ولى داشت،

 نيامد نايل فارابى مقام به ابتكار و انديشه عمق حيث از كه است معتقد بور دو ولى بود،
 كه است اين اند شده آن گرفتار اسالمى فلسفة مورخان غالبا كه اشتباهاتى از يكى«

 1».است باالتر فارابى از ارسطويى خالص فلسفة بيان در سينا ابن اممق كه معتقدند
 روشن سبك و اسلوب سهولت و آثار فراوانى علت به اول، درجة در سينا ابن اشتهار

 ارائة و يكديگر، با آنها تلفيق و كرده اقتباس مختلف مصادر از كه مطالبى بيان در است او
  . مشرق حكمت و يونان حكمت از اى آميزه صورت به شيوا قالبى در آنها
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 اكنون. است بس ديگر قدما فلسفى كتب بر نوشتن شرح«: گويد باره اين در شيخ
 نيست آن معناى به گفته اين ولى »نهيم بنيان را خود خاص فلسفة ما كه رسيده زمانى

 بيشتر در او آنچه بلكه. است گذاشته اى مبتكرانه و جديد فلسفى مذهب ما براى او كه
 اين داده، انجام »المشرقية الحكمة« و »التنبيهات و االشارات« در مخصوصا مصنفاتش

 .است پوشانده نو لباسى قديم فلسفة بر كه است

 فلسفه بندى تقسيم

 اول نظر در ولى. گون گونه آنها به عالقة و است بسيار دانشها«: گويد الرئيس شيخ
 ثابت هميشه براى آنها احكام كه دانشهايى يكى: كرد تقسيم دسته دو به را آنها توان مى

 .دهد مى دست از را خود ارزش بعد و است درست معينى زمانهاى در بلكه نيست،
 و. است باقى هميشه براى و گيرد فرامى را زمان اجزاء همة كه علومى ديگر و
 است عىفرو و اصول نيز را دانشها اين و. ناميد »حكمت« را آنها بايد كه دانشهاست اينگونه

 جزئى، علوم و فالحت و طب از عبارتند فروع و توابع و. است اصول اينجا در ما مقصود و
 ».نيست آنها ذكر به نيازى اينجا در كه ديگرى صناعتهاى و تنجيم، چون

 يك: كند مى قسم دو بر نيز را آن و پردازد مى اصول در بحث به سينا ابن سپس
 از پيش آنچه و عالم در موجود امور به خواهند نچو كه. منطق علم مانند است آلت قسم
 .نيست آلت كه قسمى و. افتد نياز بدان نخست كنند، حاصل علم است آن

 و معرفت وسيلة به است نفس تزكية هدفش آنكه يكى: است شعبه دو را دوم قسم
 علم. است عملى علم آن و معرفت اين وفق بر است عمل ديگر و. است نظرى علم آن

 .خير شناخت براى عملى علم و كوشد مى حق شناخت اىبر نظرى
 علم شامل نظرى علم. شوند قسم چهار به خود عملى و نظرى علم دو از هريك

 است اخالق علم شامل نيز عملى علم و. است كلى علم و االهى علم و رياضى علم و طبيعى
 1.نبوت و مدينه تدبير و منزل تدبير و

 :بود اهدخو وجه اين بر علوم تقسيم پس

 منطق-الف
 كه كند مى آگاه اصولى از را ما زيرا. است آلت منزلة به علوم ديگر به نسبت آن و

را  ذهن كه راههايى همة به علم اين. افتد حاجت بدان مجهول به معلوم از بردن پى براى
 در ذهن گمراهى موجب كه جهاتى و امور همة به نيز كند، مى منتقل معلوم به مجهول از
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 آيد، مى پيش طريق اين در كه توهماتى همة رفع و شود، مى مجهول از معلوم راجاستخ
 .كند مى اشاره

 طبيعى علم-ب
 اى ماده هر در كه نشايد امور اين و. كند مى بحث ماده با درآميخته امور در علم اين

 در »تانساني« مانند. است آماده آنها پذيرش براى كه هستند اى ماده در تنها بلكه باشند،
 يافته استخوان و انسان جز ديگر مادة هر در كه استخوان در »بودن استخوان« و انسان
 .نشوند

 رياضى علم- ج
 به اختصاص آنكه بدون ولى كند، مى بحث ماده با درآميخته امور در نيز علم اين

 يافت- نباشد ميان در مانعى كه صورتى در-اى ماده هر در بلكه باشد، داشته معينى مادة
 هم و انسان در هم و شوند يافت استخوان در هم كه »بودن  3 « و »بودن  2 « چون شود،

 يافت مختلف اجسام در كه »بودن مدور« و »بودن مربع« چون و. ديگرى موجود هر در
 .شوند

 الهى علم-د
 آنها در حركت و شوند، يافت ماده در كه نشايد كه كند مى بحث امورى در علم اين

 خالق مانند باشند حركت و ماده با مباين عقلى، تصور در هم و واقع حقيقت رد و نباشد،
 .مالئكه انواع و اول

 كلى علم- ه
 مانند نباشند، ماده در گاه و باشند ماده در گاه كه كند مى بحث امورى در علم اين

 .معلول و علت و جزئى و كثرت و وحدت

 اخالق علم-و
 آن بر كه بايد خود احوال و نفس در انسان كه كند مى بحث كيفيتى در علم اين

  .شود سعادتمند آخرت و دنيا در تا باشد، سياق
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 منزل تدبير-ز
 .كند زيست خانه افراد ديگر با بايد چگونه انسان كه آموزد مى علم اين

 مدينه تدبير- ح
 .كند زندگى) شهر- ( مدينه افراد ديگر با بايد چگونه انسان كه آموزد مى علم اين

 نبى-ط
 .كند مى وضع هردو، مدينه، تدبير و منزل تدبير جهت كلى، قوانين كه است كسى

 منطق علم

 ارسطو و فارابى آنچه بر اى تازه چيز ولى كرده، بسيار تعمق منطق در الرئيس شيخ
 و است آن آلت يا است فلسفه از جزئى منطق آيا كه پرسد مى نيز او. است نيفزوده اند آورده
 توفيق معتقدند، آن خالف به كه رواقيان و آلت، را منطق كه مشّائيان ميان تا كوشد مى
 كه كسى«. آن درك براى آلت هم و باشد فلسفه از جزئى تواند مى هم منطق گويد، و. دهد

 تقسيم خارجى و ذهنى وجود به و موجودند كه حيث آن از اشياء از بحث را فلسفه
 تحقيق اين در كه جهت آن از بلكه. شناسد نمى سفهفل از جزئى را منطق داند مى شوند، مى
 شمارد، مى نظرى بحث كلى طور به را فلسفه آنكه و. داند فلسفه آلت را آن شود، واقع نافع

 در كه اختالفى» 1.بود خواهد فلسفه ديگر اجزاء آلت و فلسفه از جزئى او نزد در منطق
 .گردد بازمى فهفلس تعريف در اختالف به و است لفظى است آمده اينجا

 .تصديق و تصور: كند مى قسمت دو را علم فارابى، قول از استفاده با سينا ابن
 تصور- 1 
. نيست نيازى باشد آن از اقدم كه مباديى به آن حصول در كه است اولى علم آن و

 .سفيدى و انسان تصور چون شود، كسب »حد« به آن و
 تصديق-  2 

 هر اينكه به تصديق چون شود، نتيجه فكر امعان و برهان و قياس از كه است علمى
 .است مبدئى را كلى

 حاصل اند بوده مجهول قبال كه معلوماتى بدانها كه اند وسيله دو قياس و حد پس
صحيح  قياس و صحيح حد كه آموزد مى ما به كه نظرى است صناعتى منطق و«. شوند مى
 ».شوند مى حاصل موادى و صور چه از نامند برهان حقيقت در را آن كه
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 همان و. اند كرده پيروى فارابى از اسالم حكماى ديگر و سينا ابن منطق، تقسيم در
 :قرار اين از است آورده »العلوم احصاء« كتاب در او كه اند آورده را تقسيماتى
 .است فرفوريوس »ايساغوجى« كتاب معانى و الفاظ در بحث: اول

 .است منطق علم »مدخل« معنى به »ايساغوجى«
 نظر قطع كائنات، جميع بر است مشتمل كه عامه بسيطة معانى عدد در بحث: دوم

: يعنى. عشر اجناس يا است عشر مقوالت آن و. نفس از خارج يا نفس در آن وجود از
 كتاب در منطق از قسم اين. انفعال و فعل ملك، وضع، متى، اين، كيف، اضافه، كم، جوهر،

 .باشد »مقوالت« كتاب همان كه است، ارسطو »قاطيقورياس«
 آن از تا سلبا، يا ايجابا است بسيطه معانى تأليف در بحث آن و »عبارت«: سوم

 كتاب در مباحث اين جاى. بود كذب و صدق احتمال آن، در كه شود حاصل اى قضيه
 .است ارسطو »ارمينياس بارى«

 ارسطو. برساند ىا تازه معرفت به را ما كه نحوى به قضاياست تأليف در بحث: چهارم
 .است آورده »قياس به تحليل« يعنى »انولوطيقا« كتاب در را امر اين

 اين. باشد يقينى آن نتيجة تا است قياس مقدمات ضرورى شروط در بحث: پنجم
 .است داده قرار بحث مورد »برهان« يعنى دوم »انولوطيقاى« كتاب در ارسطو را امر

 برهان معرفت و فهم از كه كسانى راىب است، نافعه قياسهاى تحديد در: ششم
 .است آورده »جدل« »ديالقطيقا« كتاب در ارسطو را امر اين. عاجزند

 است ممكن كه خطاهايى همة در و مجاز در و است برهان نقائص در بحث: هفتم
 موضوع اين و. دارد بازمى خطاها آن ارتكاب از را ما كه وسائلى ذكر با شود، حاصل قياس در

 .است ارسطو »فسطيقاىسو« كتاب
 اقناع جهت خطيب كه را آنچه همة و است خطابى قياسهاى تحديد در: هشتم

 .است »خطابه« يعنى »ريطوريقا« كتاب موضوع اين و. است نيازمند بدانها
 كه باشد، داشته وجود موضوعى هر در بايد كه آنچه و است، شعر در بحث: نهم

 يعنى »بوطيقا« كتاب در را امر اين ارسطو. كجاست آن ضعف مواضع و چيست آن نقائص
 .است آورده شعر

 كه است صورى مثابة به معانى آن كه است معانيى به علم سينا ابن نظر در منطق
 معنى مانند. نيست وجودى ذهن در جز را منطق موضوع زيرا شود، ريخته آن در فكر

 .آن غير و امكان و وجوب و خصوص و عموم و كثرت و ذاتيت،
عقل  ذى انسان كه جهت آن از-انسان استكمال« چون است، بسيار آن فايدة اما

 به و آن به عمل خاطر به را خير و بشناسد، حق خود خاطر به را حق كه است اين-است
 .نيست خير و حق شناخت و درك به قادر بديهتا و فطرتا آدمى. بشناسد آوردنش چنگ
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 اكتساب، اين و. است دريافته اكتساب به است دريافته زمينه اين در آنچه و
 بايد كند آغاز انسان چون و. است معلوم مجهول، اكتساب منشأ و است مجهول اكتساب

 منطق زيرا. شود حاصل منطق به اين و»  1.است چگونه معلوم از مجهول اكتساب كه بداند
 مقوم آنچه ميان و عرضى، و ذاتى ميان فرق و حقيقى، حد قواعد ارائة با« كه است علمى
 از را ما نيز. كند مى حفظ ادراك در خطاى از نيست، ماهيت مقوم آنچه از است ماهيت
 روش و راه و. دارد بازمى غيرمسلّمه يا باطله نتايج و احكام به رسيدن و تصديق در خطاى
 كه اى سفسطه به درافتادن از و. گشايد مى ما پاى پيش در را يقين به موصل برهان طرق
  2 » .دارد مى برحذر شود، مى مغالطه و غلط به منجر

 طبيعى علم

 حيث آن از است موجود اجسام« آن موضوع و نظرى است صناعتى طبيعى، علم
 ».شوند سكون و حركات به موصوف و باشند تغير دستخوش كه

 شناخت، را مبادى آن بايد علم آن در خوض از قبل كه است مباديى را طبيعى علم
 علم عهدة به امر اين بلكه بپردازد، مبانى آن توجيه به كه نيست طبيعى علم وظيفة ولى

 .است شده واگذار االهى

 طبيعى علم مبادى-  1 
 .عدم و صورت و ماده از عبارتند طبيعى علم مبادى
 از قبل ماده. عدم و صورت و ماده: است جزء سه داراى مركبى هر گويد مى ارسطو

 رغم على كه عنصرى يكى است، مختلف عنصر دو محتوى ولى است، واحد صورت حدوث
 .شود مى حادث دگرگونى و تغير از كه عنصرى ضد دوم و. است ثابت دگرگونى و تغير

 به چون كه است عنصرى انسان شد، موسيقار انسان گوييم مى وقتى مثال
 عدم شد، موسيقار چون ولى آيد، نمى پديد آن در تغيرى شود، موصوف موسيقارى
 .شود معدوم او در موسيقارى

 شيخ. است نموده پيروى او از سينا ابن و گرفته را ارسطو نظرية اين فارابى
 :گويد مى

 و. است آن در حالّ كه صورت و است محل كه ماده از است مركب طبيعى اجسام
 مبدأ دو تنها را طبيعى جسم پس. مجسمه به است مس نسبت مثل صورت، به ماده نسبت
 :است
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امثال  و سكون و حركت چون اعراض، قبيل از است لواحقى را آن و .صورت و ماده
 عليت به صورت و اند، ماده از بعد بالطبع اعراض كه است اين اعراض با صورت فرق. آنها
 از صورت بهرة و. هستند اعراض از قبل عليت به و بالطبع صورت و ماده و. آن از قبل

 وجود و. كند مى وجود اعطاى ماده به كه تاس صورت زيرا است، ماده بهرة از بيش وجود،
 معدوم االطالق على يا و موجود االطالق على كه ذاتى، عدم اما. است صورت به نيز هيوال
 .بالقوه است موجود ذات رفع عدم، بلكه نيست، باشد،

 يعنى قوه با مقارن كه است موجود مبدأ عدمى بلكه نيست، موجود مبدأ عدمى هر
 هم و است معدوم پشم در هم كه بينيم مى آوريم نظر در را شمشير چون مثال. باشد امكان

 زيرا آهن، برعكس و. نيست شمشير وجود مبدأ پشم در شمشير عدم ولى آهن، قطعة در
 آن در كه اى ماده هر و. نيست موجود پشم در و است، موجود آهن قطعة در بالقوه شمشير
 .است شىء همان هيوالى باشد، بوده شىء مبدأ عدم آن كه باشد عدمى

 به نسبت را ماده پس. شود آن موضوع هيوال شود، حاصل هيوال در صورت چون
 آن در بالفعل كه صورتى به نسبت و خوانند، هيوال آن، در موجود بالقوه معدومة صورت
 شيخ اينجا در. صورت و هيوال از است مركب طبيعى جسم هر .موضوع است موجود

 يتجزا؟ ال اجزاء از مركبند آنكه يا پذيرند قسمت نهايت بى تا يعىطب اجسام آيا: پرسد مى
 كرده تقسيم گروه سه به اند داده قرار بحث مورد را قضيه اين كه را كسانى سينا ابن

 :است
 متناهى اجزاء به بالقوه و بالفعل طبيعى اجسام گويند مى كه كسانى: اول دستة

 .ايتجز ال اجزاء از مركبند و شوند مى تقسيم
 آن همة و است، غيرمتناهى اجزاء را طبيعى اجسام گويند مى كه كسانى: دوم دستة

 .موجودند جسم آن در بالفعل اجزاء
 كه آنها يكى: اند گونه چند بر طبيعى اجسام گويند مى كه كسانى: سوم دستة

 صورت در قسمتهايى از مركبند يا تخت، چون متشابه، صورت در قسمتهايى، از مركبند
 بالفعل است اجزائى را مركب اجسام. بسيطند كه آنها ديگر و. حيوان بدن چون ف،مختل

 تركيب آنها از مركب كه بسيطى اجسام همان از عبارتند اجزاء آن و متناهى، و موجود
 .است يافته

 اول دستة نظرية ابطال در و. شمارد مى باطل را اول دستة دو هاى نظريه سينا ابن
 نه و شود تركيب مقدارى نه يتجزا ال اجزاء از آنكه جمله از كند، مى اقامه چند دالئلى
 هرچه و نباشد، تداخل طريق از جز ديگر جزء با تماسش باشد يتجزا ال هرچه زيرا. جسمى
 نيز را دوم نظرية. شود تركيب آن خود از بزرگتر جسمى كه نشود باشد اينگونه از تماسش

: گويد و است گرفته زنون از را آن كه برهانى است جمله آن از. كند مى رد عقلى براهين به
 مگر طى كند، باشد نامتناهى بالفعل اجزائى داراى كه را مسافتى متحركى كه است محال«
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 اين كن، تصور را اينچنين مسافتى و متحركى پس. باشد پيموده را آن اجزاء همة آنكه
 زمانى در متحرك باشد نچني اگر. نهايت بى تا نصف را آن نصف و است نصف را مسافت
 پس است محال تالى، چون كه كرد، خواهد طى را غيرمتناهى اجزاء الطرفين، متناهى
 آنكه مگر نيست كثرتى هيچ«: گويد مى بحث اين ادامة در سپس.  1است محال نيز مقدم
 اجزاء را كثرتى صاحب جسم هر پس. است موجود آن در يتجزى ال طور به و بالفعل واحد
 ».است يتجزى ال اولية

 طبيعى اجسام لواحق-  2 
 .تناهى عدم و تناهى و خأل و مكان و زمان و سكون و است حركت آن و

 سكون و حركت-الف
 اندك، اندك است، جسم در ثابت حالت تبدل حركت«: گويد حركت تعريف در شيخ

 ».سويى به آوردن روى ضمن
 حركت و استحاله، ص،نق نمو، فساد، كون،: داند مى شش را حركت انواع ارسطو

 پيش را شيوه همين نيز سينا ابن. كند مى خارج حركت انواع از را فساد و كون ولى مكانى،
 از يك هيچ و پذيرد، كاستى و افزونى كه است امرى در حركتى هر«: گويد مى كه گرفته
 و كون بنابراين. نيست صحيح وجه هيچ به جوهر در حركت پس. نيست چنين جوهر انواع
 ».شود مى انجام واحده دفعة كه است امرى بلكه نيست، حركت به جوهر دفسا

 سياهى به سپيدى از انتقال و. است حركت مكانى به مكانى از انتقال همچنين
 .است حركت نيز آن نقصان) . نمو- ( است حركت حجم ازدياد و) . استحاله- ( است حركت

 موجود يا محركه علت ينا و. نكند حركت محركه علتى وسيلة به جز متحركى هر
 نيست جسم در موجود آنكه يا گويند؛ بذاته متحرك را آن صورت اين در است، جسم در

 كه بذاته متحرك. خوانند بذاته ال متحرك را آن صورت اين در است، آن از خارج يعنى
 اين در. نكند حركت گاه و كند حركت گاه كه تواند است، موجود آن در حركت علت

 را آن صورت اين در نكند، حركت كه نتواند يا گويند؛ باالختيار متحرك را او صورت
 او، ارادة بدون يعنى است تسخير به متحرك يا بالطبع متحرك. خوانند بالطبع متحرك
 و اراده به يا خوانند؛ بالطبيعه متحرك را آن صورت اين در درآورد، حركت به را آن علتش
  2 » .خوانند الفلكيه بالنفس متحرك را نآ صورت اين در كه باشد متحرك قصد،

 زمان- ب
 رو اين - از«. است حركت به متعلق زمان كه گويد مى ارسطو چون نيز سينا ابن

 نيز زمان نشود احساس حركت كه هرگاه پس. حركت تصور با مگر نشود تصور زمان،
 ».اند آورده كهف اصحاب قصة در چنانكه نشود، احساس
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يعني  است، ابداعى حدوث آن حدوث بلكه نيست، زمانى حدوث به محدث زمان،«
 زمان اگر و. است مقدم آن بر ذات در بلكه نيست، مقدم آن بر مدت، و زمان در آن، محدث

 معنى آنكه حال و باشد، بوده آن بر متقدم زمانى در بايد آن حدوث باشد، زمانى مبدأ را
 را زمان ارسطو، مانند نيز سينا ناب ».است شده بود سپس نبوده، كه است آن زمانى محدث

 را زمان چون و »آن پس و پيش به نسبت دورى، حركت مقدار«: كند مى تعريف گونه اين
 غيرمحدث نيز حركت پس است، زمانى حدوث به غيرمحدث زمان و داند مى حركت مقدار

 سرچشمه بحث اين از عالم قدم و حدوث مورد در شيخ عقيدة .است زمانى حدوث به
 .يردگ مى

 دارد قرار آن در جسم كه است چيزى مكان  تناهى عدم و تناهى و خأل و مكان-ج
 نيز. گردد جدا آن از شود داده حركت جسم چون و. آن حاوى و است آن بر محيط و

 نه و است هيولى نه مكان. باشند مكان يك در جسم دو كه نشايد زيرا است، آن با مساوى
 .نباشند است مكان در موجود چيز آن كه چيزى در زج صورت و هيولى زيرا است، صورت

 مقدار همچنانكه. بود كرده اثبات ذيمقراطيس كه است خلئى منكر ارسطو مانند سينا ابن
 .كرد مى انكار نيز را غيرمتناهى حركت و غيرمتناهى عدد و غيرمتناهى

 اجسام غيرطبيعية و طبيعيه امور-  3 
 مشاهدت و حس به مركب اجسام ودوج. مركب برخى و بسيطند برخى اجسام

 .شوند تركيب بسائط از مركبات زيرا مركب، اشياء واسطة به بسيط اشياء و شود اثبات
 آتش مانند كند، حركت آن سوى به بالطبع كه طبيعى است مكانى را جسمى هر

 .كند فرود جانب به حركت كه سنگ و كند باال به حركت كه
 در است كروى شكل طبيعى شكل آن و. است طبيعى شكلى را جسمى هر نيز

 واحد مادة در واحد طبيعت فعل« زيرا. مركب اجسام در غيركروى شكل و بسيط، اجسام
 به را شكل از جزئى نيست ممكن مثال. ندهد انجام واحدى فعل جز طبيعت و. است متشابه
 كه آيد الزم پس. درآورد منحنى يا مستقيم خط صورت به را ديگر جزء و زاويه صورت
 است، نامتعدد و واحد عالم كه كند ثابت آنكه براى سينا ابن ».باشند متشابه اجزاء جميع

 بر كه نيست محال الصور متشابه بسيط اجسام«. است شده قائل طبيعى مكان اصل به
 واحد حيز شوند، فرض متصل چون و. باشند منفصل يا متصل خود، طبيعت مقتضاى
 قوه همان آنها قوة و گردند متفرق چون و. بود واهدخ واحد مكانشان و داشت خواهند
 كه نشايد كه گفتيم زيرا. بود اتصال حالت در كه بود خواهد مكانى همان مكانشان باشد،
 را القوى متشابه و الصور متشابه اجسام بنابراين. باشد طبيعى مكان دو را واحد جسم يك
 زمين دو كه نشايد كه شد شنرو مقدمه ازين. است طبيعى جهت يك و طبيعى حيز يك
 طبعا پس. عالم دو به محيط افق دو در نار دو و باشد داشته وجود عالم دو از وسط دو در
 بسيطه اجسام چون» .اجرام ديگر است گونه همين و. نخواهد بود نار يك و زمين يك جز
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 و. اشدب مستديرى واحدة كرة عالم همة كه آيد الزم پس باشند، مستدير كه بايد طبيعتا
 دو آن ميان كه است خلئى خاطر به محال اين و. بود محال شود فرض ديگرى كرة اگر

 .است موجود غير خأل كه دانستيم ما و است
 كه متفاعله قواى واسطة به يافته، تكوين آنها از مركبه كائنات كه اجسامى اما

 اين كه صرىعنا و. شوند متحد باهم يبوست، و رطوبت و برودت و حرارت از عبارتند
 .باالست در مكانش و است خشك و گرم كه آتش از عبارتند شوند، تركيب آنها از اجسام

 است تر و سرد كه آب سپس. است آتش زير مكانش و است تر و گرم كه هوا سپس
 همه از تر پايين مكانش و است خشك و سرد كه خاك باألخره و. هواست زير مكانش و

 .است
 فلك نزد مركب، يا بسيط از اعم فساد، و كون پذيراى اماجس طبيعى مواضع پايان

 افالك. مختلف طبايع با است افالكى آن سوى آن. باشد قمر مادون فلك آن و. است آتش
 كون عالم فوق كه فلكى و. هستند دائمى دورانى حركت داراى كه ابداعى، هستند اجسامى

 .است نفس داراى و زنده است فساد و
 ديگرى قواى و است نهفته آنها در كه قوايى پايمردى به معادن انواع عناصر ازين

 و بادها چون طبيعى هاى پديده همچنانكه يابند، مى تكوين شود مى افاضه فلكى قواى از كه
 .يابند تكوين آن امثال و بخارها و ها زلزله و رعد و برق و باران

 حيوان و نبات- 4 
 موجودات يافتند، امتزاج اعتدال حد به چون فلكيه، قواى سبب به نيز عناصر ازين«
 و نه، برخى و دارند بذر نباتات از برخى. است نبات آنها نخستين. يابند مى تكوين ديگرى
 .ناميه قوة صاحب كند مى نمو چون و. است غاذيه قوة داراى كند، مى تغذيه نبات چون

 اين مولّده قوة كار. اند مولّده قوة داراى كنند، مى مثل توليد نباتات از برخى چون و
 سنخ از نيرويى ساخته، جدا را آن از جزئى و دهد، انتقال ماده به را شىء صورت كه است
 ».بنهد آن در خود

 و جسميت بر زايد قوايى از انسانى، و حيوانى و نباتى افعال همة كه است معلوم
 .شوند مى صادر مزاج، طبيعت بر زايد حتى

 كه تركيبى ليكن و آيد، مى پديد عناصر تركيب از انحيو. است حيوان نبات، از پس
 كه است رسيده اى مرحله به و است، نزديكتر اعتدال به نبات، و معدن مزاج از آن مزاج
 تركيب اين اعتدال هرچه. باشد حيوانى نفس واجد- نباتى نفس بودن واجد از پس-تواند مى

 .يابد مى فزونى آن در باشد، لطيفتر كه ديگرى نفس پذيرفتن نيروى شود، بيشتر
 همان كه است صورتى داراى كه هستند، جوهرى ذاتى داراى حيوانات، و نباتات«

  ».است جسم اعضاى و جسم همان كه اى ماده و باشد، حيوانى نفس و نباتى نفس
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 نفس

 تحليل به خود كتب در و اند، داشته توجه نفس به اعصار قديمترين از فالسفه
 مادى حكماى عقيدة به. اند داشته ابراز گوناگون نظريات و آراء و«. دان پرداخته آن مسائل
 ماده از مجرد را نفس روحيون اما. اختصاصى و تمايز هيچ بدون است جسم همان نفس
 .است كرده هبوط بدن بر علوى عالم از كه شمارند، مى الهى اى قوه را آن و دانند مى

 يا اند، شناخته روح و جسم از اى ميزهآ را آن و اند گرفته را متوسط حد گروهى
 جسد صورت را نفس پيروانش و ارسطو چون اى پاره و رواقيان مانند گرم، بخارى

 نظريات آنها دربارة و داده قرار توجه مورد را آراء اين همة اسالمى حكماى 1».دانند مى
 نشده تشويقى نفس حقيقت دربارة تحقيق به قرآن تعاليم در آنكه با«. اند داده مختلفى

 باز اند، دانسته حرام را مباحثى چنين شافعى و مالك چون فقهاء از اى پاره حتى و است،
 نفس مورد در تصوف و كالمى گوناگون مدارس و سنى و شيعه ميان در كه بينيم مى هم

 از گروهى و گويند مى سخن نفس هبوط از برخى چنانكه. است شده ابراز مختلفى نظريات
 گردن تناسخ به جمعى و نهند مى برترى آن بر را عقل اى دسته. نآ روحى جنبة
  2 ».اند نهاده

 ايشان از گروهى. است مختلف نفس دربارة يونانيان مانند نيز اسالم متكلمان آراء
 نظرية دو اين ميان جمعى و اند دانسته مادى را آن گروهى و اند داده رأى آن روحانيت به

 ولى اند، كرده شك آن روحانيت در باقالنى و اشعرى. اند زيدهبرگ ميانين راه هم، مخالف
 .دارد راسخ اعتقاد آن خلود به و كرده تأكيد را آن روحانيت جوينى

 نام به اى رساله لوقا بن قسطا چنانكه اند، پرداخته قضيه بدين نيز اسالم فالسفة
 تالشى راه اين در نيز فارابى و كندى و نوشته »الروح و النفس بين الفرق فى رسالة«

 و تأليفات و نداشته توجه نفس موضوع به سينا ابن اندازة به آنان از يك هيچ ولى اند كرده
 موضوع اين در بحث به وسيع طور به خود فلسفى كتب در و نگذاشته، برجاى تصنيفات
: اينهاست پرداخته باب اين در سينا ابن كه مستقلى هاى رساله جمله از .اند نپرداخته

 بقاء« و ، »النفس امر فى الناس اختالف« و ، »احوالها و الناطقة النفس - معرفة فى سالةر«
 القوى عن بحث« و ، »النفس علم فى رسالة« و »بالبدن النفس تعلق« و ، »الناطقة النفس
 كتاب بر كه شروحى يا تأليفات از اينها غير و نفس در »عينيه -قصيدة« و ، »النفسية

 الرئيس شيخ. فارسى زبان به چه و عربى زبان به چه است، هنوشت ارسطو »نفس«
 به آنكه بدون بگشايد، را آن غوامض و شود داخل مسائل اين خم و پيچ در خواست مى

 نيازمند بود يافته رواج اول معلم از بعد كه تشريحى و طبى مباحث يا و ارسطو مباحث
 در و. فيزيولوژى جنبة از هم و داد قرار بحث متافيزيكي مورد جنبة از هم را نفس او. شود
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 شده نزديك جديد انديشة و علم به اسالم و عرب فالسفة ديگر از بيش اخير جنبة اين
 علماى بزرگترين او فيزيولوژى، ناحية از چه و متافيزيكى ناحية از چه كلى، طور به. است
 فالسفة ديگر ءآرا چون سينا ابن آراء كه نيست شكى اين در ولى. است قديم النفس علم

 همة با اما. نيست خالى نقايصى از تجربه، و تحقيق و تشريح وسائل ضعف سبب به پيشين،
 وسيع اثرى غرب و شرق در جديد، عصر از پيش تا آن، ابتكارى هاى جنبه خاطر به اينها

 جنبة به نخست و داريم مى كار به را شيخ تقسيمبندى همان كتاب اين در ما. است داشته
 و آن خلود و بدن به آن عالقة و آن ماهيت و نفس وجود دربارة بحث به كه يكىمتافيز
 دربارة بحث كه آن طبيعى ناحية از را مسئله سپس و پردازيم مى است مسائل اين امثال
 .دهيم مى قرار بررسى مورد است نفس مختلف قواى

 نفس وجود اثبات-  1 
 اثبات بپردازد، آنها وظايف و قوى بيان و نفس تعريف به آنكه از پيش سينا ابن

 سبب دو به اين و است ساخته خويش همت وجهة بدن با را آن مغايرت و نفس وجود
 را آن وجود نخست كه بايد كند وصف را چيزى خواهد كه كسى« آنكه يكى است، اصلى
 ما بر بنابراين. شود منحرف روشن و صحيح روش و راه از صورت، اين غير در. كند اثبات
 و تحديد و تعريف به سپس بپردازيم، نفسانى قواى وجود اثبات به نخست كه است واجب
 عنوان به آن، جوهريت و نفس حقيقت اثبات در شيخ آنكه ديگر  1».قوى از هريك تشريح
 كسانى برابر در را خود وضع خواهد مى شود، نمى فانى آن فناى با كه بدن با مغاير جوهرى

 روشن شمارند، مى جسد اعراض از عرضى را آن كه كسانى اي هستند، نفس وجود منكر كه
 مهمترين و كند مى تكرار را براهين اينگونه خود تأليفات از بسيارى در كه روست ازين .كند
 :از عبارتند آنها

 طبيعى برهان-الف
 دو اين. ارادى حركت و قسرى حركت: كند مى قسم دو بر را حركت سينا ابن

 حركت و خارجى است محركى نيازمند قسرى حركت وند؛ش نمى صادر جسم از حركت
 مقتضاى ضد يا پايين به باال از جسم سقوط چون است، طبيعت مقتضاى بر گاه« ارادى

 به را او جسمش سنگينى آنكه با رود مى راه زمين روى بر كه انسانى چون است، طبيعت
 .افتد زمين بر آنكه بدون پرد مى هوا در كه اى پرنده يا دارد، وامى سكون

 جسم عناصر بر زائد است خاصى محرك مستلزم طبيعت، مقتضاى ضد حركت اين
 هم و حسند داراى هم كه بينيم مى را اجسامى« واقع در و 2 » .است نفس آن و متحرك
 و كنند مى توليدمثل و نمو و تغذيه كه بينيم مى را اجسامى همچنين. اند باالراده متحرك

 اين براى اجسام اين ذات در ناچار پس. نيست آنها جسميت تجه از امور ازينيك  هيچ
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 يك به پيوسته كه است كارهايى صدور مبدأ آنچه بالجمله و هست ديگرى مبادى كارها
 و افالطون از را برهان اين سينا ابن  1».گوييم نفس را آن است، اراده روى از و نيست روش

 .است گرفته ارسطو
 پسيكولوژى برهان- ب
 او در انفعالى كند، ادراك را نادره اشياء چون كه است اين يكى انسان خواص از

 و زيانمند اشياء چون و. است خنده سبب تعجب اين و شود ناميده تعجب كه آيد پديد
 سبب تنفر اين و خوانند تنفر را آن كه آيد پديد او در انفعالى كند، ادراك را آزاررساننده

 انجامش كه كرده كارى او كه يافته آگاهى ديگرى كه فهمد مى گاه و. . . است گريه
 شرمسارى را آن كه آيد پديد او در نفسانى انفعالى آن از و است، نبوده او شايستة
 اخص« است ممتاز حيوانات ديگر از اشاره بردن كار به و نطق سبب به آدمى 2 ».گويند
به رسيدن و اند، ماده از دمجر معنى تمام به كه است عقليه كلية معانى تصور انسان، خواص 
 يافته انسان در افعال و احوال اين. حقيقى معلومات از تصورى و تصديقى مجهوالت معرفت
 در وجودشان ولى هستند بدنى بعضى هرچند دارند، اختصاص او به بيشترشان و شوند
 بدان اين آيا 3 » .نيست حيوانات ديگر در و هست، او در كه است نفسى خاطر به انسان
 كند؟ مى ممتاز نامدرك موجودات از را او كه است اى قوه سالم انسان در كه نيست معنى
 قواى«: كند مى خالصه چنين را برهان دو اين ، »التنبيهات و االشارات« كتاب در سينا ابن

. بنامى نفس را قوى آن توانى مى تو و ديگرند چيزى مزاج، براى حافظه و مدركه و محركه
 اين و. كند مى تصرف تو بدن در سپس و تو بدن اجزاء در كه است هرىجو همان اين و

  4 » .هستى تو آن، و است، يكى تو در جوهر
 استمرار برهان-ج
 بيند، مى شگرف تفاوتى دو آن ميان و كند مى مقايسه باهم را بدن و نفس سينا ابن

 از است ركبم و است نقصان و زيادت و تبدل و دگرگونى معرض در بدن كه معنى بدين
: گويد مى. است باقى حال يك بر همواره نفس اما. دگرگونيند عوامل عرضة خود كه اجزائى

 حتى اى، بوده عمرت همة در كه هستى كسى همان درست امروز تو كه بدان! عاقل اى«
 شكى اين در و مستمرى و ثابت تو. دارى ياد به است گذشته تو بر كه را آنچه از بسيارى
 تا است نيازمند غذا به آدمى رو اين از. است نقصان و تحليل در هميشه تو دنب ولى نيست،

 از تو، بدن از سال، بيست مدت در كه دانى مى خود تو اما. . . گردد او بدن مايتحلل بدل
 خود ذات بقاى به مدت اين تمام در تو ولى است، نمانده برجاى چيزى بود آغاز در آنچه

 و ظاهرى اجزاء و تو بدن با تو ذات پس. بود خواهد چنين نيز عمر تمام در و معترفى
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٤٦٧ 
 

 حس از نفس جوهر زيرا گشايد، مى ماروي  به را غيب در برهان اين. است مغاير آن باطنى
 1».است پنهان اوهام، و

 »من« برهان و نفس وحدت برهان- د
 به قائم و جسم است معقوالت محل كه جوهرى« و است معقوالت محل نفس

 شيخ 2 » .است جسم صورت وجه -هيچ به نه و جسم در است اى قوه نه و .نيست جسم
 يا: نيست بيرون حال دو از باشد، مقادير از مقدارى يا جسم معقوالت، محل اگر گويد، مى

 يا- است محال اين كه-كند مى حلول است غيرمنقسم كه جسم از چيزى در معقوله صورت
 از قسمت آن يعنى باشد، چنين اگر .ندك مى حلول است منقسم كه جسم از قسمتى در

 دو به يا و متشابه جزء دو به يا شود قسمت هم معقوله صورت باشد، پذير تقسيم جسم،
 از غير كه شود حاصل چيزى دو، ازين كه شود چگونه باشند، متشابه اگر«. غيرمتشابه جزء

 اجزاء را معقوله صورت كه است ممكن چگونه باشند، غيرمتشابه اگر و است خودشان
 جسم نه كه باشد جوهرى معقوله، صورت محل كه آيد واجب پس 3 » .باشد غيرمتشابه

 صورت پذيرد، انقسام جسم كه طور همان باشد، اين جز اگر چه قسمت، قابل نه و باشد،
 وظايف، اين تعدد رغم على ولى است، مختلفى وظايف را نفس .پذيرد انقسام نيز معقوله
 هم به را مدركه و غضبيه و شهوانيه قواى اين اى رشته كه بايد«. است واحد همچنان خود

 و. . . حواس به باشد مشترك حس نسبت مثل قوى اين به آن نسبت كه طورى به پيوندد،
 است ارتباط رشتة كه چيزى اين و. . . گيرند مى كار به را يكديگر قوى اين كه دانيم مى ما

 شيخ.  »ماند نمى باقى اعتراضى نيست جسم نفس اينكه در پس. . . باشد جسم كه نشايد
 انسان«: گويد »احوالها و الناطقة النفس معرفة فى رسالة« به موسوم خود رسالة در
 آن از يا كردم، پيدا ميل چيز فالن به يا كردم، درك چشمم به را چيز فالن گويد مى

 با كردم، تكلم زبانم با رفتم، راه پايم با گرفتم، دستم با گويد، مى همچنين شدم، خشمگين
 دانسته امور ازين. كردم خيال و پنداشتم انديشيدم، موضوع فالن در شنيدم، گوشم

 نيز. شود مى منتهى او به افعال و ادراكات اين كه جامع، است چيزى انسان در كه شود مى
 بدن اين اجزاى از يكى است، افعال و ادراكات اين جامع كه چيز آن كه يابيم درمى ضرورتا
 پا با و رود، نمى راه دست با و شنود، نمى چشم با و بيند نمى گوش با آدمى زيرا. نيست
 است همين و. است افعال و ادراكات اين جميع جامع كه است چيزى او در پس. گيرد نمى
. بدن اجزاى وراى است چيزى اين و.  »من« گويد مى و كند مى اشاره خود به انسان كه

  4 » .اوست بدن يرغ شخصى هر »من« پس
 هوا در معلق انسان برهان-  ه
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٤٦٨ 
 

 كه است دليلى است، كرده اقامه نفس وجود بر سينا ابن كه جالبى داليل از
 قديس داليل زمرة در را آنما  و خوانده »پرنده انسان دليل« را آن) E.Gilson( ژيلسون

 انسان دليل« زني. است كرده اخذ شرقى كنيسة آباء از كه يابيم، مى نيز آوگوستينوس
 سينا ابن. دارد بسيار شباهت »هستم من پس كنم مى فكر من«: دكارت عبارت به »پرنده
 :گويد مى

 حاالت در يا و هستى تندرست كه هنگام آن در كه بينديش و پرداز خود به«
 غفلت خود وجود از هيچ آيا كنى، مى درك نيكو را امور كه وضعى در تندرستى، جز ديگرى
 چنين دانا و عاقل شخص كه من نظر به نيابى؟ ثابت را خود كه است شده و اى ورزيده
 غافل خود ذات از مستى حين در مست حتى و است خواب در كه كسى حتى نيست،
 چنان تو اگر. باشد نداشته توجه نيست غافل خود از اينكه به است ممكن اگرچه نيست
 كه كنى تصور چنان را خود و اى دهش آفريده صحيح هيئت و عقل با آغاز از كه كنى تصور
 هستى، معلق آزاد هواى در و كنى نمى لمس و بينى نمى را خود اعضاء از يك هيچ كه گويى

 »شفا« كتاب در نيز.  »خودت خوديت از مگر بود، خواهى غافل چيز همه از حال اين در
 از اش ديده و شده آفريده كامل يكباره گويى كه كند تصور چنين ما از يكى بايد«: گويد

 بدون رود، مى پايين همچنان خلئى يا هوا در او و. است پوشيده خارجى اشياء مشاهدة
 ميان و باشد، داشته آن احساس به نياز كه كند، برخورد هوا فشار از چيزى با آنكه

 تأمل بايد هنگام اين در. يابد تماس يا كند تالقى چيزى با يا و شود، نهاده فرق اعضايش
 اعضاء حال اين در كند؟ نمى ترديد آن اثبات در و داند؟ مى ثابت را خود وجود آيا كه كند
 همچنين و دماغ و قلب و احشاء چون داخلى و پا و دست چون خارجى از اعم را خود
 بدون داند مى موجود را خود تنها بلكه دانست، نخواهد موجود را خارجى اشياء از يك هيچ
 را ديگرى عضو يا دستى كه شود ممكن او براى حال ناي در اگر. عمق و عرض و طول
 دانى مى تو و. خود ذات شرط نه و پنداشت خواهد خود ذات از جزئى نه را آن كند، تصور
 و) اعضاء( نشده اثبات كه است چيزى از غير) من خود،( شده اثبات حال اين در آنچه كه

 كه ذاتى بنابراين،. است نشده اقرار آن به كه است چيزى از غير شده اقرار آن به آنچه
 اعضاى ديگر و جسم از غير شده، ثابت است انسان خود كه خصوصيت اين با وجودش
 كه داند دريابد، را معنى اين هركه پس. اند نشده پنداشته ثابت حال، آن در كه اوست،
 راه از-  خود، او و. نيست جسم ابدا نفس بلكه جسم، وجود از غير است چيزى نفس وجود

 1».است گشته آگاه و شده عارف امر اين به- شد ذكر كه تجربه آن

 نفس تعريف-  2 
  از  انسانى و حيوانى و نباتى افعال همة كه ديديم طبيعى، علم مبحث اواخر در
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٤٦٩ 
 

 به زيرا خوانند، كمال را قوى اين. مزاج اصل بر زائد و جسميت بر زائد است قوايى
 افعالى نظر از را اينها ما. شوند حيوان و نبات علبالف حيوان و نبات كه قواست اين وسيلة

 نوع صورت به تا بخشند مى كمال را جنس آنكه نظر از و ، 1  قوى شوند مى صادر آنها از كه
 كمال را نفس كه است آن بهتر و. خوانيم مى كمال آيد درمى- بالفعل موجود يعنى-  محصل
 .است كمال يابد مى استكمال بدان حيوان ادراك كه اى قوه جهت از نفس« زيرا گوييم،

 از مفارق نفس. است كمال شود مى صادر آن از حيوان افعال كه اى قوه جهت از نيز
 1».است كمال هم ماده از مفارق غير نفس و است كمال ماده

 بدان نوع كه است آن اول كمال. ثانى كمال و اول كمال: است قسم دو بر كمال
 انفعاالت و افعال نتيجة دوم كمال. شمشير براى يرىشمش شكل مانند يابد، مى فعليت
 اينجاست از و. انسان براى احساس و رؤيت و تميز و شمشير براى بريدن چون است، شىء
 جسم براى است كمال نفس، و. چيزى براى است كمال كمال، و. است اول كمال نفس كه
 يعنى باشد، جسمى نههرگو كه نشايد جسم اين و. مادى معنى به نه آن جنسى معنى به

 نه و. است طبيعى جسم كمال بلكه نيست، صندلى و تخت چون صناعى جسم كمال نفس
 نفس، جهان، اين در بلكه. نباشد هوا و زمين و آتش كمال نفس مثال طبيعى، جسم هر

 افعال در آنچه يعنى- آالت وسيلة به ثانيه كماالت كه است طبيعى جسم گونه آن كمال
 كمال نفس پس. شود مى صادر آن از- جويد مى استعانت بدانها نمو و غذيهت قبيل از حيات،

 جهت آن از است، آلى طبيعى جسم اول كمال« نباتى نفس و. است آلى طبيعى جسم اول
 جسم اول كمال« حيوانى نفس و.  »كند مى تغذيه و يابد مى پرورش و كند مى ولد و زاد كه

 اول كمال« انسانى نفس و »باالراده حركت و جزئيات ادراك جهت از است، آلى طبيعى
 به استنباط و دهد، مى انجام اختيار به كه فكرى اعمالى جهت از است، آلى طبيعى جسم
  2 » .كليات ادراك جهت از و رأى،

 او زيرا است، پذيرفته را ارسطو رأى الرئيس شيخ كه آيد برمى چنين تعريف ازين
 ازين غير امر حقيقت ولى. كند مى نقل بدهد تغييرى آن در آنكه بدون را اول معلم تعريف
 نتواند و است جسد صورت نفس، و است، صورت با مرادف ارسطو نظر در كمال زيرا است،

 خواهد مى شيخ. است نيازمند ماده به خود قوام در صورت چه. يابد وجود آن بدون كه
 هر« كه كند مى تأكيد ينهم براى. كند بيان دارد ارسطو عقيدة با او عقيدة كه را فرقى

 صورت ولى است سفينه كمال مالّح مثال. نيست صورت كمالى هر ولى است، كمال صورتى
 در نه و است ماده صورت نه واقع در باشد، ذات با مفارق كمال، از آنچه و. نيست سفينه
   3 .  »آن به قائم و آن در منطبعه است صورتى است ماده در كه صورتى زيرا ماده،
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٤٧٠ 
 

 نفس طبيعت-  3 
 كه وقتى زيرا نيست، كافى آن حقيقت و طبيعت بيان براى نفس، وجود اثبات

 كه است اين بر ما اعتقاد. ايم نپرداخته آن طبيعت بيان به است، اول كمال نفس گوييم مى
 اين اثبات او هدف كند، مى اقامه نفس وجود اثبات براى دالئل همه آن وقتى سينا ابن

 تقابل بيان به آنكه از پس شيخ. متمايز آن از و است مغاير جسم با نفس كه است حقيقت
 موضوع در عرض وجود چون جسم در نفس وجود«: گويد مى پردازد، مى عرض و جوهر
 بدون جسم ولى شود، يافته جسم بدون تواند مى زيرا 1».است جوهر نفس پس نيست، خود
 انحالل و گردد خارجى تغييرات دستخوش شد جدا آن از چون كه بود، نتواند برپاى نفس
 .يابد

 او از پيش. است شده قائل نفس جوهريت به كه نيست كسى نخستين سينا ابن
 آن اثبات به ديديم چنانكه نيز فارابى. داشتند اعتقادى چنين نيز فلوطين و افالطون
 .است پرداخته

 .حانىرو است جوهرى نفس كه كرده ثابت نفس جوهريت اثبات بر عالوه سينا ابن
 و رياضى و منطقى: است گونه سه بر كرده اقامه نفس روحانيت بر كه براهينى

 :از عبارتند آنها مهمترين و طبيعى،
 صور زيرا. نيست اجسام خواص از ادراك اين و كند مى معقوالت ادراك نفس،-الف

 يا پذيرند، مى تجزيه گفت بتوان كه نيستند وضعى به شوند يافت عقل در چون« معقوله
 كميت هر آنكه توضيح. . . باشند جسم در توانند نمى معقوله صور پس آن، امثال يا انقسام
 محل و مكان تبع به كرده حلول آن در كه صورتى كه آيد مى الزم و است منقسم متّصلى

 صورت آن كرد، توان غيرمتناهى تقسيمات تصور جسم در چون و. شود منقسم خود
 نشود، منقسم هرگز معقوله صورت آنكه حال و شود، تقسيم يتنها بى تا كه بايد هم معقوله
 اثبات براى هم فارابى كه ديديم و 2 » .غيرمتشابه يا باشد متشابه اجزائى داراى خواه

 .پرداخت برهانى چنين اقامة به نفس، روحانيت
 اما. كند درك اى وسيله و آلت هيچ بدون را خود نيز. كند كليات ادراك نفس- ب

 حس را خود احساس و خود آلت و خود ذات ولى كند، مى حس را ارجىخ شىء حس،
  3 ».را خود آلت و فعل نه و كند تخيل را خود ذات نه كه خيال است همچنين. كند نمى

 .خيال و حس طبيعت از غير است طبيعتى را نفس پس
بسا  چه و كنند مى ناتوان را جسمانى آالت محسوسات قوت و عمل استمرار-ج

 گاه و كنند مى ضعيف را گوش شديد رعد و را چشم زياد نور مثال«. شوند آنها ادفس موجب
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 قدرت ضعيف ادراك به كنند، ادراك را شديد و قوى بس چيزى چون نيز. اندازند مى كار از
 ضعيف نور ديدن به قادر آن از پس يا و آن با بيند مى را شديدى نور كه كسى. نيابند
 بانگ شنيدن به قادر آن از پس يا و آن با شنود مى را عظيمى بانگ كه كسى و. نيست
 تعقل در شخص چون كه زيرا است، اين برخالف امر عقليه قوة در اما. نيست ضعيف

 آسان او براى است ضعيفتر آنچه درك نمود، تصور است قويتر كه را امورى و كرد مداومت
 1».شد خواهد

 ضعف به رو رسيدند خود قوت و نشوء منتهاى به آنكه از پس بدن اجزاى همة- د
 قواى آنكه حال و سالگى، چهل حدود در يا است سالگى چهل سن در امر اين و. نهند مى

 بودند، بدنى قواى سنخ از اينها اگر. شوند مى نيرومندتر و كاملتر اوان اين در عقالنى
 يعنى استثنايى، موارد در جز حال اين ولى نهند، ضعف به رو بدن مانند كه بايست مى

 .هستند بدنى قواى از غير عقالنى قواى پس. است نشده ديده آيد، پيش موانعى كه مواقعى

 آن خلود و نفس حدوث- 4 
 -به صالحيت كه بدنى كه يابد مى حدوث هنگامى نفس« كه كند مى ثابت سينا ابن

 و لتآ و فرمانروايى محل منزلة به حادث بدن تا يابد، حدوث باشد داشته را آن بردن كار
 نفوس كه نيست چنان« گويد پرداخته افالطون با مخالفت به پس 2 » .باشد نفس كار ابزار

 و 3 » .اند كرده حلول بدن در سپس و اند بوده خود به قائم آن، از قبل و بدن از جدا انسانى،
 اگر صورت اين در و. متفقند معنى و نوع در انسانى نفوس كه است اين امر اين بر او دليل

 تن از پيش كه قبلى وجود آن در يابد، حدوث بدن با اينكه جز بود وجودى نفس اىبر
 جهت از يا است، صورت و ماهيت جهت از يا تكثّر زيرا. باشد متكثّر كه نبود جايز داشت،
 از نفوس. يابد مى تكثر حدوث، علل و ازمنه و امكنه نتيجة در كه ماده، و عنصر به انتساب
 .است يكى آنها صورت زيرا نيستند، غايرمت صورت و ماهيت جهت

 امكان اگر« گويد مى شيخ. است بدن يعنى ماهيت قابل جهت از متغايرند اگر بلكه
 مغايرت ديگر نفس با نفسى كه شد نمى ممكن باشد، موجود بدن بدون نفس كه داشت مى

 فقط آنها ذوات كه اشيائى زيرا. دارد كليت اشياء همة در امر اين و. باشد داشته عددى
 آنها از كه است چيزهايى به تكثرشان نيز. آنهاست قابل و حامل به آنها تكثر است، معانى
اجسام  در واحد، نفس آن سپس و باشد، واحد نفس كه است محال و 4 » . . .اند شده منفعل
 همان در كه نتواند جسدى صورت و. نشود تقسيم و تجزيه بسيط زيرا. گردد تقسيم كثير
 كه بدنى مادة كه شوند مى حادث وقتى نفسها پس. باشد ديگر جسدى صورت وقت

 .باشد شده حادث باشد داشته بردن كار به شايستگى
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 در نفوس و است نفسى را جسدى هر پس باشد، شده حادث جسد با نفس هرگاه
 باز يابند، مفارقت ابدان از نفوس چون و. كثيرند عدد حيث از و واحد نوع حيث از اجساد

 برحسب و موادش، اختالف حسب به نفسى هر و«. متعددند بودند ابدان در كه زمانى دمانن
 منفردى ذات ابدان، اختالف يعنى آن، هيئت اختالف برحسب و حدوثش، ازمنة اختالف

 ».است
 است محال امرى بدن از پيش نفس وجود كه مسئله اين بر گونه بدين سينا ابن
 و باشد، محال آن تعدد يابد وجود بدن از پيش نفس اگر گويد مى يعنى. كند مى استدالل

 در نفسى هر و. ماند باقى او تعدد ابدان زوال از بعد و. باشد متعدد يابد وجود آن با چون
 به و حدوث، زمان اختالف به و يافته، حدوث آن در كه اى ماده اختالف به حال اين

 1.است منفردى ذات شود، مى دواج ابدان اختالف به كه گونى گونه استعدادهاى اختالف
 .است پرداخته آن اثبات به شيخ كه است مسائلى از انسانى، نفس خلود اما

 اين و. يابد نمى فساد آن فساد با ولى شود، مى حادث بدن با نفس كه طريق بدين
 با همچنين. است مخالف شود مى فاسد ماده فساد با صورت گويد مى كه ارسطو رأى با رأى

 و هيوالنى عقل ميان فرق متعرض سينا ابن زيرا. نيست مباينتى از عارى ىفاراب مذهب
 كه هنگامى او نظر در ناطقه نفس چون شود، نمى آن خلود جهت از نفس در مستفاد عقل
 .گردد نمى مختلف نوع حيث از شود، منتقل مستفاد عقل درجة به يا بالفعل عقل درجة به

 و كند مى مخالفت فارابى و افروديسى اسكندر و ارسطو رأى با شيخ اينجا در
 معقوالت پذيرندة محل نفس زيرا نشود، ديگر چيز معقوالت حصول اثر در نفس گويد مى

 تعقل نفس كه هستند اشيائى صور تنها معقوالت و است، عقل آن خواص اخص و است
 و روحانى است ذاتى زيرا است جاويدان نفس و. است صور آن غير همواره نفس و كرده،

 .نامركب
 آن فساد به كه نيست معنى بدان است، جسد صورت نفس كه گوييم مى وقتى

 .شود مى فاسد
 كه شود مى فاسد ديگر شيئى فساد به شيئى وقتى كه است اين معنى اين بيان

 و آيند، مى وجود به باهم جسد و نفس كه دانيم مى ما و باشد، تعقلى نوع يك آنها ميان
 نوع از بدن، به نفس تعلق زيرا نيست، نفس وجود علل از علتى چهي جسد و جوهرند، هردو
  . نيست ذاتى علت به معلول تعلق
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 تناسخ بطالن و نفس وحدت- 5
 حادث آن حدوث با كه است نفسى را جسدى هر كه كرد ثابت چون الرئيس شيخ

 بدن كه يدآ الزم شود، ثابت تناسخ اگر زيرا. پردازد مى تناسخ انكار و بطالن به شود، مى
 با بدنى هر«: گويد مى مطلب اين توجيه در شيخ. است محال اين و. باشد نفس دو را واحد

 چنين را بدنى كه نشايد و. بود خواهد نفسى حدوث مستحق اش ماده مزاج حدوث
 اند يافته تقوم بدان كه امورى در انواع اشخاص زيرا. نباشد را ديگر بدن و باشد استحقاقى

 كامل نفس اين به كه باشد نفسى مستحق انسانى بدن كه نيست جايز و ابندي نمى اختالف
 همين حكم داراى نوع در هم بدن آن اينكه با باشد، نداشته استحقاق ديگرى بدن و شود
 وجود شود نفسى داراى اگر كه طورى به دارد را نفس اين استحقاق يعنى است مزاج
 نداشته را نفس استحقاق فرضا دوم بدن ينا اگر صورت اين در پس. نه وگرنه، يابد مى

 ابدان در متناسخ نفس يك كه كنيم فرض ما چون و. بود نخواهد بدن آن نوع از باشد،
 حادث آن در بايد كه است نفس مستحق خود ذات به هم بدنى هر و شود پيدا چندى
 در-نكهاي ديگر. بود خواهد نفس دو داراى بدن يك پس باشد، داشته آن به تعلق و گردد

 نفس ميان عالقه بلكه( نيست بدن در انطباع راه از بدن و نفس ميان عالقه- تناسخ صورت
 از بدن اين و شود شاعر بدن بدين نفس اينكه تا) بدن به است نفس اشتغال عالقة بدن و

 كه داند مى نفس يك را خود نفس اى جنبنده هر كه صورتى در گردد؛ منفعل خود نفس
 آگاه آن از نفس صاحب كه باشد ديگرى نفس بدن در اگر پس. اوست بدن مدبر و متصرف
 ندارد، بدن با سروكارى و اشتغال هيچ و نيست خود به شاعر نيز نفس آن خود و نيست
 از بدن به نفس عالقة تنها چونكه بود، نخواهد بدن به وابستگى و عالقه هيچ را آن ديگر
 .يافت خواهدن تحقق طور هيچ به تناسخ پس است، طريق همين

 او نظر در. است قائل نفس وحدت به كه است كسانى از سينا ابن: نفس وحدت اما
 براى شيخ. نيستند متعدده نفوس مظاهر قوى اين و. است متعدد آن قواى و واحد نفس

 قواى كه ساخته واضح و است كرده اقامه براهينى نفسى، حيات وحدت و نفس وحدت
 همة انجام به قوى آن توسط به واحد ذات آن كه واحد تذا يك براى هستند قوايى نفسى
. است متعدد نفس قواى كه است اين نيست شكى آن در آنچه و. كند مى قيام خود وظايف

 است، قوه اينكه نظر از قوه هر و. است متخالف قواى به متخالف افعال«: گويد مى سينا ابن
 منفعل لذات از غضبى قوة پس. بود خواهد قوه شود مى صادر آن از كه اول فعل به

 قوه دو اين آنچه از و. شخصند ايذاء سبب كه اشيائى از شهوانى نيروى همچنين شود، نمى
 قابل مدركه صور براى قوه دو ازين هيچكدام و گردد نمى متأثر مدركه قوة شوند مى متأثر
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 براى بايد: گوييم شد مقرر اصل اين چون 1».كنند تصور را صور مدركه بتوانند كه نيستند
 مانند قوى، اين به چيز آن نسبت و كند جمع را آنها همة كه باشد جامعى« قوى اين

 برخى 1  قوى برخى كه دانيم مى يقين به ما زيرا. . . باشد حواس به مشترك حس نسبت
 نباشد جامعى اگر و. . . كنند مى استعمال را ديگر اى پاره اى پاره و كنند مى مشغول را ديگر
 استعمال را اى دسته و يابد اشتغال ديگر بعضى از بعضى به و بندد كار به را آنها ةهم كه

 خود فعل از را ديگر پارة قوى اين از اى پاره نبايد وجه هيچ به پس نبندد كار به و نكند
 اگر و نباشد اتصال ديگر قوة به را قوى از اى قوه فعل اگر زيرا شود، منصرف آن از و بازدارد

 خود كار از را قوه آن نباشد، مشترك كرده جمع را همه كه امرى و لمح و آلت
 از شهوانى قوة و انگيزد، برمى را شهوت احساس، كه بينيم مى ما اينكه با. دارد بازنمى

 محسوس كه حيثى از اگر پس. يابد مى انفعال- است محسوس كه حيثى از- محسوس
 وگرنه. بود نخواهد محسوس ازين حس انفعال مثل آن انفعال البته گردد، منفعل نيست
 شد آشكار پس. باشند يكى قوه دو اين كه نيست جايز و كند حس شهوى قوة خود كه بايد
 چون، شود گفته است صحيح كه است سبب بدين و حقيقتند يك براى قوه دو اين كه

 ٢» .كرديم غضب ديديم را امر فالن چون اينكه يا و يافتيم شهوت كرديم احساس
 ذات ما از هركس كه را چيزى آن كه افزايد مى خود ادلة دنبالة در ئيسالر شيخ

 تواند نمى است، جسم كه حيثى از جسم زيرا باشد، جسم كه نيست جايز داند مى خود
 خاصيتى چنين جسمى هر كه بايست مى صورت اين غير در باشد؛ قوى اين مجمع

. باشد جسم در جايگير و انىجسم قوى اين از اى پاره كه نيست جايز نيز و. داشت مى
 خودمان كه آگاهيم ما اين وجود با گردد، ناقص آن اعضاء از بعضى گاه جسم آنكه باألخره
 در آنچه پس. هست ديگرى عضو يا دست را ما كه ندانيم كه هرچند هستيم ما ما،. هستيم

 .قواست جامع كه است چيزى همان نفس كه است اين نيست ترديدى آن
 هم دهد مى انجام است نبات در كه را نباتى نفس اعمال هم نى،انسا نفس آرى

 را انسانى نفس اعمال و وظيفه هم و است حيوان در كه را حيوانى نفس وظايف و اعمال
 مرحلة به تدريج به كه است قوايى داراى انسانى نفس پس. باشد كليات ادراك همان كه

 اى قوه كه طورى به است، ديگرى در لداخ مراتب و قوى اين از هريك و رسد مى خود عالى
 و هست نيز) انسانى نفس( باال مرتبة در) نباتى قوة مثال( دارد قرار پايين مرتبة در كه
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 فارابى. تر پايين مرتبة قوة حصول براى است مبدئى مانند به باالست مرتبة آن از كه اى قوه
 1.است داده شرح خود »الفاضلة المدينة« كتاب در را اين مراتب

 جوهر جاى در كه كنيم توهم«: فرمايد چنين خود انديشة توضيح در الرئيس شيخ
 فرض و. گردد متأثر آتش از كه باشد جرمى بدن جاى در و باشد آفتاب يا آتش مفارق

 و آتش، از باشد كره اين تسخين نباتى، نفس جاى در و باشد اى كره جسم اين كه كنيم مى
 اشتعال انسانى نفس جاى در و باشد، آتش از كره ينا شدن روشن حيوانى نفس جاى در
 كه باشد وضعى مؤثر ازين وضعش اگر كره، مانند متأثر جرم اين گوئيم باشد، كره اين

 جز كند، تسخين قبول كه باشد طورى تنها بلكه نكند، شدن روشن و اشتعال قبول
 آن به كه نسبتى با نيز جرم كه باشد اينطور آن وضع اگر و. كرد نخواهد قبول را تسخين

 اين بر مفارق آن از كه ضوئى پس كند روشن هم را آن تسخين، قبول بر عالوه يافته
 روشن و تسخين خود شعاع با شمس چنانكه. شود مى آن اضائه و تسخين علت تابد مى
 از باشد، داشته اشتعال صالحيت كه باشد چيزى و شد شديدتر استعداد اگر سپس كند، مى

 به شبيه جرمى شعاع اين البته دهد، اشتعال خود شعاع و قوت به دارد حيتصال كه مؤثرى
 به اگر حتى شوند، مى تسخين و نورپاشى علت مفارق با شعله اين و. آرد مى پديد مفارق
 يا شود، يافت تسخين تنها كه است ممكن نيز. گردد تمام تسخين و اضائه امر بماند تنهائى
 متقدم كه باشد علت است متأخر كه دو ازين يكى و اگانه،جد طور به اضائه و تسخين فقط

 براى كرديم فرض متأخر كه را هركدام شدند جمع باهم چون و. باشد شده افاضه آن از
 را نفسانى قواى حال بايد پس. شد خواهد فايض آن از متقدم و بود خواهد مبدأ نيز متقدم

  2 » .كرد تصور طور اين

 نفس قواى- 6 
 به را تحليلى روش هم خود، النفسى علم مباحث در سينا ابن«: گويد نجاتى استاد

 همة ذكر به كاملى عنوانبندى ضمن تحليلى، روش در او. را تركيبى روش هم و برده كار
 ترتيب به را نفسانى وظايف و اعمال تركيبى، روش در و. پردازد مى علم اين بخشهاى
 ترين نمويافته و كاملترين تا غريزه و فطرت به نزديكترينشان و آنها ترين ساده از متصاعد

 نفسانى وظايف ميان خواهد مى ترتيب اين در سينا ابن. دهد مى قرار بحث مورد آنها
 در دارد، قرار پايينتر درجة در كه كار يا وظيفه هر كه طورى به كند، ايجاد منطقى اى رابطه
خدمت  در فروترى مرتبة هر و. شود يافت است باالتر درجة در كه كارى يا و وظيفه ضمن
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 سمت آنها بر و بوده پايينتر وظايف واجد باالتر وظايف كه اى شيوه به باشد، فراتر مرتبة
 1».باشند داشته رياست

 است آمده »نجات« و »شفا« كتاب در كه اى شيوه به نفسانى قواى تقسيم به اينك
 .پردازيم مى

 نباتى نفس قواى-الف
 :است هقو سه داراى نباتى نفس

 غاذيه قوة-  1 
 است موجود آن در خود كه جسمى شكل به را ديگرى جسم كه است اى قوه آن و

 .سازد مى آن يتحلل ما بدل و آورد درمى
 )منميه-( ناميه قوة-  2 
 از را آن به شبيه جسمى است، آن در خود كه جسمى هر بر كه است اى قوه آن و

 .رسد خود كمال به نما و نشو در سمج آن تا افزايد، مى عمق و عرض و طول جهت
 مولّده قوة-  3 
 آن همانند بالقوه كه را جزئى است، آن در خود كه جسمى از كه است اى قوه آن و

 بالفعل كه را ديگرى چيز تمزيج، و تركيب با ديگر، مشابه اجسام با و گيرد، مى است جسم
 .آورد مى وجود به است آن همانند

 حيوانى نفس قواى-ب
 محركه يكى: است ديگر قوة دو گفتيم نباتى نفس در آنچه بر عالوه را يوانىح نفس

 چنين را آنها سينا ابن. است متعدد شعب و اقسام خود را دو ازين هريك و. مدركه ديگر و
 :كند مى بيان

 و نزوعيه قوة باعثه، محركة قوة. فاعله و باعثه. است قسم دو بر محرّكه قوة)  1 
 لذت، طلب خاطر به كه شهوانيه يكى: گردد مى شعبه دو به نيز آن و. ستا شوق انگيزانندة

 مضرت، دفع خاطر به كه غضبيه ديگر و. دهد مى سوق مالئم اشياء طرف به را حيوان
 و است عضالت تحريك آن كار كه فاعله محركة و. سازد مى دور مضر اشياء از را حيوان
 .بدنى اعمال انجام به آنها كردن وادار

 ديگر و كند مى درك خارج از كه اى قوه: است قسم دو بر نيز آن و مدركه، قوة)  2 
 بينايى،: است خمسه حواس خارجى مدركة قوه. نمايد مى ادراك داخل از كه اى قوه

 جنس منزلة به لمس، يعنى اخير، قوة اين) . لمس( بساوايى و چشايى بويايى، شنوايى،
 كه اى قوه دوم. دهد مى تميز را سردى و گرمى كه ىا قوه يكى: ديگر قوة چهاربراي  است

                                                            
   22  ص سينا، ابن عند الحسى االدراك -  ١



 

٤٧٧ 
 

 اى قوه چهارم و دهد، مى تميز را نرم و سخت كه اى قوه سديگر. دهد مى تميز را خشك و تر
 .را صاف و خشن كه

 صور كنندة درك قوه ازين اى پاره. است باطنى حواس داخلى مدركة قوة اما
 .آنها معانى كنندة درك اى پاره و است محسوسات

 بدين گيرد، مى انجام تواما باطنه نفس و ظاهره حواس وسيلة به صورت ادراك
 نخستين. كند مى منتقل باطنه نفس به كند مى ادراك كه را آنچه ظاهره حواس كه طريق
 گرگ دشمنى گوسفند ادراك مثل دومين و. را گرگ هيئت و شكل گوسفند ادراك مانند

 .را
 :است باطنه قواى از
 .دهد مى او به خمس حواس كه است صورتهايى همة پذيرايى آن و: مشترك حس- 
 .كند مى حفظ محسوسات غيبت از بعد و گيرد مى را صورتها: مصوره و خيال- 
 از يا كند، مى تركيب باهم اختيار به است خيال در كه را آنچه حيوان در: متخيله- 
 .گويند مفكّره انسان در را متخيله. سازد مى جدا يكديگر

را گرگ دشمنى گوسفند ادراك مانند كند، مى غيرمحسوس معانى درك: هوهمي. 
 كند مى درك غيرمحسوس معانى از وهميه قوة كه را آنچه: ذاكره و حافظه- 
 .نمايد مى نگهدارى

 ناطقه نفس قواى- ج
 عقل را دو آن از هريك و شود مى تقسيم عالمه و عامله به انسانى ناطقة نفس قواى

 آدمى اخالق. جزئى افعال به است انسان بدن محرك مبدأ كه است اى وهق عامله. نامند مى
 اخالق، اين تا يابد، سيطره بدنى قواى ديگر بر قوه اين كه بايد و گيرد مى سرچشمه آن از

 مجرد كلية صور كه است اين او كار و است نظرى قوة عالمه قوة و. شود پسنديده اخالقى
 .است معرفت بدأم آن و. شود منطبع او در ماده از

 انسان ميان حيوانى نفس و است، مشترك انسان و حيوان و نبات ميان نباتى نفس
 .است انسان ويژة ناطقه نفس و حيوان، و

 .نظرى و عملى: است قوه دو را ناطقه نفس
 عملى قوة- 

 مقدمات از را آنها يا كه جزئى آراء پرتو در قوه، آن وسيله به نفس، كه است اى قوه
 .پردازد مى بدن تدبير به آورده دست به آزمايش و تجربه از يا اوليه يا مشهوره

 نظرى قوة- 
 .است بدان محتاج گردد بالفعل عقل آنكه براى عقل كه است اى قوه آن و

 در او نظرية ذكر از دريابيم، بخوبى مورد اين در را الرئيس شيخ نظرية آنكه براى
 .ناچاريم فعل و قوه مورد



 

٤٧٨ 
 

 :شود اطالق معنى سه به است قلع در كه اى قوه
 مطلقه قوة-الف
 كه طفلى قوة مثل آيد، فعل به كه نتواند خود خودى به و است ماده شبيه قوه اين

 .گويند هيوالنى قوة را قوه اين. نياموخته نوشتن هنوز
 ممكنه قوة- ب
 است، ضرورى فعل به انتقال براى كه وسائلى و آالت همة كه است اى قوه آن و

 و. شناسد مى را الفبا حروف و دوات و قلم كه كودكى قوة چون است، شده حاصل وا براى
 مقدار دو« و »است جزء از بزرگتر كل«: قضيه دو اين مانند. هستند اوليه مبادى آالت اين
 قضاياى مثل ثانيه معقوالت به آدمى آنها وسيلة به كه ، »برابرند باهم سوم، مقدار با برابر

 .رسد مى اقليدس
 ملكه يعنى كامله قوة-ج
 كه اى نويسنده قوة چون ندارد، كم هيچ فعليت به انتقال براى كه است اى قوه آن و

 .است رسيده كمال به صنعت اين در
 مانند كه، اند ناميده نام بدين را آن رو ازين و است هيوالنى عقل با برابر مطلقه، قوة

 معقوالت چون. است صورتى هر قبول مستعد و نيست صورتى هيچ داراى ذاتا اولى هيوالى
 قبول مستعد كه نحوى به شد، حاصل هيوالنى عقل در اند اوليه علوم همان كه اولى

 طريق از يا كه هستند علومى ثانوى معقوالت. شود بالملكه عقل گردد، ثانوى معقوالت
 و رندفك اصحاب از آن دارندگان اول صورت در. تفكر طريق غير از يا اند شده حاصل تفكر
 .حدس اصحاب از دوم صورت در

 قرار مطالعه مورد بالفعل را آنها عقل شد، حاصل عقل براى معقوله صور چون و
 اند، شده اندوخته او نزد معقوله صور گويى چنانكه بلكه كند، نمى رجوع آنها به و دهد نمى
 را صور آن نبود معقول آن بر عالوه و. كند مى تعقل و مطالعه را آنها خواهد كه وقت هر
 اكتساب و تكلف بدون او زيرا. گويند مى بالفعل عقل را عقل از مرحله اين. كند مى تعقل نيز

 .كند تعقل خواهد كه هرگاه
 كه بداند و كند تعقل را آن عقل و شود، حاصل عقل در معقوله صورت هرگاه و

 رفت، آن ذكر كه عقول از عقلى هر. شود ناميده مستفاد عقل كند، مى تعقل را آن بالفعل
 قوه از آن انتقال و. بالفعل خود مادون به نسبت و است بالقوه خود مافوق درجة به نسبت

 .شود مى ناميده فعال عقل و است بالفعل دائما كه است عقلى واسطة به فعل به
 در آنچه با كه بود، چنين »نجات« و »شفا« در باب اين در سينا ابن نظرية

 پيش را مستفاد عقل آنجا در زيرا. دارد اختالف قدرى است آورده »اشارات« و »تحديدات«
 و داند، »مشكات« مثابة به را هيوالنى عقل كه ترتيب بدين دهد، مى قرار بالفعل عقل از

 را حدس و »زيتونه شجرة« را فكر عقل، اين فعل دو از و »زجاجه« منزلة به بالملكه را عقل



 

٤٧٩ 
 

 را مستفاد عقل و »اُد َزْيتُٰھا يُِضيُء َو لَْو لَْم تَْمَسْسهُ ٰنارٌ يَكٰ « مقام در را قدسى قوة و »زيت«
 نور كه است دانسته »نار« را فعال عقل باألخره و »مصباح« را بالفعل عقل و »نور على نور«

 .است آن از مستفاد مصباح
ٰماٰواِت وَ «: قرآن از آيه اين به است ناظر اينجا در سينا ابن ُ نُوُر اَلسَّ اأَْلَْرِض،  َهللاّٰ

، يُوقَدُ  يٌّ ٰجاَجةُ َكأَنَّٰھا َكْوَكٌب ُدرِّ  َمثَُل نُوِرِه َكِمْشٰكاٍة فِيٰھا ِمْصٰباٌح، اَْلِمْصٰباُح فِي ُزٰجاَجٍة، اَلزُّ
ْمَسْسهُ ٰناٌر، ِمْن َشَجَرٍة ُمٰباَرَكٍة َزْيتُونٍَة، اٰل َشْرقِيٍَّة َو اٰل َغْربِيٍَّة، يَٰكاُد َزْيتُٰھا يُِضيُء َو لَْو لَْم تَ 

ُ لِنُوِرِه َمْن يَٰشاءُ  -نُوٌر َعلٰى نُوٍر، يَْھِدي ُ بُِكلِّ َشْيٍء . َهللاّٰ اِس َو َهللاّٰ ُ اأَْلَْمٰثاَل لِلنّٰ َو يَْضِرُب َهللاّٰ
 ) . 35  آية النور، سورة( »َعلِيمٌ 

 عقل به شبيه مشكاة. . . «: گويد سخن اين شرح در طوسى الدين نصير خواجه
 عقل به شبيه زجاجه و. . . كند نور قبول ولى است تاريك خود ذات در كه است نىهيوال

 - الشجرة و. است نور پذيرندة كاملى نحو به و است شفاف خود ذات در كه است، بالملكه
 زيت و. بسيار حركت از بعد ولى دارد، نور قبول استعداد كه فكر، به است شبيه الزيتونه
يَٰكاُد َزْيتُٰھا « آنكه و. است نزديكتر نور به زيتون از كه هتج آن از است، حدس به شبيه

 كند، مى تعقل بالفعل كه است، شبيه قدسيه قوة به است »يُِضيُء َو لَْو لَْم تَْمَسْسهُ ٰنارٌ 
 مستفاد عقل به شبيه نور، على نور و. نباشد آورد فعل به قوه از را آن كه چيزى هرچند
 به مصباح و. است ديگر نورى آن، كنندة قبول نفس و رى،نو معقولة صور كه زيرا است،
 كند، كسب جاى ديگر از كه نورى به نياز بدون خود خودى به زيرا است، شبيه بالفعل عقل

 :گويد شارح فاضل. گردد روشن بدان چراغها زيرا است، فعال عقل نار، و. است نورانى
 فعليت هنگام به كتابت، ملكة زيرا داشت، مقدم بالفعل عقل بر را مستفاد عقل

 را آن كه اى قوه بر است متقدم وجود، در فعال، عقل رو ازين. شود حاصل ملكه آن يافتن
 درست وجود برحسب اگرچه- گويد رازى فخر كه- تقدم اين كه بدان و. خوانند بالفعل عقل
 و انسانى قواى ساير كه است مطلق رئيس و است قصوى غايت مستفاد، عقل ولى است،
 1».هستند او خدمتگزار همه اند گرفته قرار او از پيش كه نباتى، و انىحيو

 معرفت نظرية-  7 
 :داند مى نوع دو بر را ادراك و است مشّاء مذهب پيرو باب اين در الرئيس شيخ

 از است عبارت ادراك«: گويد ادراك تعريف در و. عقلى ادراك و حسى ادراك
   گرفتن باشد، مادى شىء ادراك ادراك، اگر سپ انحاء، از نحوى به مدرك صورت گرفتن

  
  
  

                                                            
   155  ص ، 1  جزء مصر، چاپ اشارات، شرح -  ١



 

٤٨٠ 
 

 از است عبارت شىء ادراك كلى طور به 1».ماده از مجرد نحوى به آن است صورت
 شود، مى ادراك وسيله بدان آنچه كه نحوى به مدرك، نزد در شىء، حقيقت شدن متمثل«

  2 » .دريابد را آن
 و حواس، در محسوسات صور شدن متمثل از است عبارت حسى ادراك بنابراين

 ادراك از هريك در و. عقل در معقوالت صور شدن متمثل از است عبارت عقلى ادراك
 افالطون برخالف دانست، مى تجريد را معرفت نيز ارسطو. است تجريد نوعى عقلى و حسى

 .شد خواهيم آشنا تجريد اين انواع با آتيه مباحث در ما. است تذكر معرفت گفت مى كه
 نوع دو بر حسى ادراك اما. ديد خواهيم چنانكه است، باطنى همه عقلى ادراك اما

 پردازيم، مى معرفت و ادراك در شيخ نظريات بيان به تأليف اين در ما. باطن و ظاهر: است
 .كنيم مى آغاز است معرفت گام اولين كه حسى ادراك از و

 حسى ادراك-الف
 اين هاى دريچه. ما ذهن به خارجى اشياء حقايق انتقال از است عبارت ادراك

 ساخته مرتب چنين مركب، تا بسيط از را آنها سينا ابن كه است ظاهرى حواس انتقال،
 :است

 به كه كنند مى درك وقتى حواس اين. بينايى و شنوايى بويايى، چشايى، بساوايى،
 كه است اين به حاسه قوة در احساس استعداد«: گويد سينا ابن. يابند تشبه محسوس

 تجريد طور به شىء صورت قبول از است عبارت احساس زيرا شود، بالفعل محسوس نندما
 ادراك هنگام و 3 » .آيد درمى صورت آن به حاسه قوة پس است، آن در كه اى ماده از

 موم نهيم مى موم بر را مهر كه هنگامى كه طور همان. يابد مى تشبه محسوس به كننده حس
: است فارابى و ارسطو عقايد حدود در زمينه اين در شيخ دعقاي .آيد درمى مهر صورت به

 نقش همچنانكه ماند، مى باقى آن در صورت و كند مى مجرد ماده از را صورت كننده، حس
 كيف و كم قبيل از ماده، لواحق بدون ماده از صورت تجريد ولى .ماند مى باقى موم در مهر

 و كيفيت و مقدار نوعى داراى حس رد موجود صورت يعنى. بود نخواهد اين، و وضع و
  4 .است اين و وضع

 ماده و لواحق آن ميان نسبتى وقوع با و لواحق اين با ماده از را صورت حس، پس«
 زيرا شود، مى باطل ادراك گونه اين گردد، زايل نسبت اين كه هنگامى. كند مى اخذ
 گردد، غايب ماده اگر و. است نكرده انتزاع ماده از لواحقش تمام با را صورت كننده، حس
 از استوار و كامل طور به را صورت گويى چنانكه دارد، نگاه را صورت تواند نمى كننده حس
   5 » .است ماده وجود به نيازمند باشد، موجود حس در بخواهد اگر و ننموده، انتزاع ماده
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٤٨١ 
 

  سينا ابن تقسيم برحسب نفس قواى جدول

  
  .است داده قرار بالفعل عقل از قبل را مستفاد عقل »اشارات« در- )  1 



 

٤٨٢ 
 

 محسوس مانند كه هست كننده حس قوة در استعداد اين«: گفت بايد بنابراين
 و مطعوم و ملموس است همچنين و است، مبصر مثل بالقوه مبصر، پس. . . شود بالفعل

 .آن غير
 مانند بالقوه كنندة حس و تاس بالفعل محسوس مانند بالفعل كنندة حس پس
 صورت از كنندة حس كه است چيزى حقيقت در قريب، محسوس و بالقوه؛ محسوس
 جسم نه كند حس را خود ذات جهتى از كننده حس بنابراين. است كرده تصور محسوس
 محسوس اما اوست، محسوس و او به نزديك كه كرده حس را صورتى او زيرا را، محسوس
 1».است مصور بعيد، وسمحس صورت به خارجى،

 به نيازمند برخى و هستند، بدنى آالت به نيازمند محسوس ادراك براى حواس«
 انفعال با مقارن يا انفعال احساس، كه است سبب بدان اين و. آب و هوا چون وسايطى

 از محسوس از حاس انفعال. را محسوس صورت حواس، قبول از است عبارت احساس .است
 است، استكمال بلكه نيست، ديگر ضد به ضدى دگرگونى اينجا در زيرا نيست، حركت راه

  2 » .است پيوسته فعليت به- شود باطل فعليتى آنكه بدون-بوده بالقوه كه كمالى يعنى
 در آنچه از جز كننده حس عضو كه است اين داشت، توان نمى ترديدى آن در آنچه

. گردد نمى متأثر اوست مشابه آنچه به و شود نمى منفعل است مخالف آن با كيفيت
. گيرد انجام احساس تا باشد، اختالفى كيفيت در محسوس و حس ميان بايد طريق بدين
 حرارت آنكه مگر كند احساس كرده لمس كه را چيزى حرارت تواند نمى المسه حس مثال
 كه رنگ چون خاصند، گاه محسوسات . . .باشد داشته فرق ديگرى آن حرارت با آن،

 كنند، مى درك را آن حواس همة يعنى مشترك، گاه و است، بينايى خاص نآ احساس
 .سكون و حركت و بزرگى و عدد و شكل چون

 سينا ابن نزد در را احساس كه شود مى معلوم گذشت آنچه از«: گويد نجاتى محمد
 آنكه ديگر است، انفعال مقارن يا انفعال احساس آنكه يكى: است خاص اصلى صفت دو

 تعريف در را خاصيت دو اين چون و است؛ خارجى محسوسات صور راكاد احساس،
 آنچه با كه رسيم، مى سينا ابن مشرب به احساس از كلى تعريف يك به آوريم، گرد واحدى
 احساس: كه گوييم مى پس. است شبيه اند گفته احساس تعريف در امروز روانشناسى علماى
 خارجى محسوسات از حس انفعال نتيجة در كه ادراكى و نفسانى است اى پديده يا وظيفه
 به حواس، مباحث در سينا ابن كه است اين شود، ذكر است الزم آنچه  3 » .شود مى حاصل
 به حسى، انفعال گويد مى و است، كرده اشاره نيز احساسند همراه كه الم و لذت موضوع

: گويد باب اين در شيخ. است الم و لذت با همراه باشد، مالئم غير يا مالئم مؤثر آنكه تبع
 از يكى يارى به برخى و الم، نه و است لذت نه خود محسوس از را برخي حواس«
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٤٨٣ 
 

 كه است چشم نيست آن در الم و لذت كه حسى آن اما. كنند الم و لذت درك محسوسات
. است نفس شود مى متألّم و برد مى لذت آنكه بلكه. المناك نه شود ملتذ نه رنگ ديدن از

 متألّم مفرطى نور از چشم يا شديدى صداى از گوش مثال اگر كه است ينچن نيز گوش
 حس داراى كه است جنبه آن از بلكه بود، نخواهد آنها شنوايى يا و بينايى جنبة از شوند
 يابد زوال چون و شوند متألّم شود حادث حسى الم آنها لمسى قوة در چون كه. اند المسه
 متكّيف خود مالئم يا منافر كيفيتى به كه هنگامى ه،ذائق و شامه حس اما. گردند ملتذ

 شود مى متالم شده لمس شىء كيفيت از گاهى المسه حس اما .برند مى لذت يا الم شوند،
 برد، مى الم يا لذت است اول محسوس كه كيفيتى توسط بدون نيز گاهى و برد، مى لذت يا

 اجمالى نظر يك از پس سينا ابن 1».است آن التيام و اتصال تفرق واسطة به الم و لذت بلكه
 نظر از منظمى و پيوسته نحو به را خود بحث و. پردازد مى حواس دربارة بحث به كلى و

 و آن، عضو و حاسه هر تركيب بيان به و .كند مى دنبال تفصيل طور به روانى و فيزيولوژى
 را پيشينيان آراء وسيعى ديد با وى .پردازد مى آن ادراك طريقة و آن، احساس موضوع
 حس اين زيرا پردازد، مى المسه حس به نخست و دهد، مى قرار تعديل و جرح مورد
 و شامه و ذائقه وسيلة به ادراك از سپس و آنهاست، ترين ضرورى و حواس ترين ساده

 .دهد مى سخن داد باصره و سامعه
 سحوا نخستين را آن خود، از پيش حكماى چون نيز سينا ابن  )پساوايى( لمس

 ارضى نفس داراى كه چيزى هر همچنانكه و. . . شود حيوان حيوان بدان، زيرا«. خواند مى
 هنوز و دهد، دست از را خود قواى يك يك كه است جايز و است، غاذيه قوة داراى است
 چيزى هر همچنين دهد، دست از را خود غاذية قوة كه نيست جايز ولى باشد، نفس داراى

 را ديگر حواس يك يك كه است جايز و. است لمس قوة داراى اشدب حيوانى نفس داراى كه
 را خود لمس حس كه نيست جايز ولى گردد، آنها جانشين ديگر حواس و بدهد، دست از
 مزاج و. است ملموس كيفيات از حيوان اولية تركيب آنكه مطلب بيان و. . . بدهد دست از

 فاسد حيوان مزاج كيفيات، اين اختالل به و. است كيفيات همين از نيز حيوان
 زيرا است، ضرورى لمس حيوان حيات بقاى براى كه است اين عبارت اين معنى 2 ».شود
 و. خشكى و ترى و سردى و گرمى يعنى اوليه، چهارگانة كيفيات از است مركب او مزاج
 .است لمس مدركات اين

 كه سترو ازين. ندارند ربطى حيوان حيات بقاى به حواس ساير مدركات اما
 از را بينايى حس حيوان، كه است ممكن گاه. است لمس ضرورت از كمترضرورتشان 
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 كند، بينايى جانشين را خود حواس ديگر بتواند و بماند باقى حيوان همچنان و بدهد دست
 .ساخت لمس حس جانشين را حسى هيچ توان نمى ولى

 اثر در اساحس و است عصب و لحم يا عصبى لحم سينا ابن نظر در لمس عضو
 آن منكر شيخ. نشود واسطه چيزى دو آن ميان اگرچه شود، مى حاصل شىء با عضو تماس
 واقع در عصب«: گويد مى. گردد حاصل تنهايى به عصب وسيلة به احساس كه است

 به عصب اگر و. گوشت يعنى است آن خود از غير كه عضوى به است لمس حس رسانندة
 مانند منتشر باشد چيزى انسان گوشت و پوست در اسحس بايد باشد، كننده حس تنهايى

 كردن حس بلكه كند، حس خود اجزاى همة به نتواند انسان و ،) خرما درخت پوست( ليف
 مودى هم است، لمس حس در كه عصبى و نيست چنين اما. شود ليفى اجزاى به منحصر

 جهاز از روشنى عاطال الرئيس شيخ كه شود مى معلوم طريق بدين 1».حس قابل هم و است
 مودى، و قابل را عصب و شمرده، مى المسه حس داراى را بدن پوست و نداشته، عصبى
 كه است شده ثابت جديد علوم در كه درحالى دانسته، مى مشترك پوست با لمس در يعنى
 شوند مى لمس كه امورى. اند پراكنده بدن پوست در كه است اعصابى نوك واسطة به لمس

 .سبكى و سنگينى و صافى و زبرى و ترى و خشكى و سردى و رمىگ از عبارتند
 لمس افتاد مذكور آنچه تبع به آن غير و چسبندگى و لزجى و نرمى و سختى اما«

 كه است معتقد »شفاء« كتاب در شيخ كه است اين شود، ذكر است الزم آنچه   2 » .شوند
 قوة«: كه گويد شيخ. ستا موافق جديد علم نظرية با اين و. است مركب عضوى المسه
 ميان تضاد آنچه پس. كنند مى درك را تضادى آنها از هريك و. است بسيار قواى را لمس
 درك را سبكى و سنگينى ميان تضاد كه است آن از غير كند، مى درك را گرم و سرد
 اى قوه آنها از هركدام براى كه است واجب و هستند، حس اولية افعال امور اين زيرا. كند مى

 شود پنداشته است، شده منتشر تساوى طور به آالت همة در قوى اين چون اما. باشد خاص
 بدن همة در) چشيدن( ذوق و لمس اگر چنانكه. است حس يك المسه حس قواى همة كه

 چون و است يكى قوه دو اين كه شد مى تصور چنان- منتشرند زبان در چنانكه- بود منتشر
 و است محسوس اختالفشان هستند، جدا يكديگر از بدن پوست همة در زبان از غير در

 يك كه رواست بلكه. بدان مختص باشد آلتى را لمس قواى از هريك كه نيست ضرورى
 مشترك آالت همة در نامحسوسى طور به كه است جايز نيز. باشد مشترك همه براى آلت

  3 » .باشند
 شريك المسه با« آن و. است لمس نوع از چشايى سينا ابن نظر در    چشايى

 است اين المسه با آن فرق و. شود درك المسه با شده چشيده شىء اوقات بيشتر كه است،
 منجر گرم شىء با مالمسة نفس همچنانكه شود، نمى طعم درك به منجر مالمسه كه نفس
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 طعم و نباشد طعم داراى خود كه است اى واسطه به نيازمند بلكه. شود مى گرمى درك به
 به را طعمها باشد، طعم از عارى لعاب اين اگر. . . است دهان لعاب واسطه اين و .ردبپذي را

 با صفرايى مردم دهان لعاب كه وقتى مثل- درآميزد آن با طعمى اگر ولى يابد؛ درمى درستى
 سينا ابن نزد در چشايى عضو. 1»كند احساس تلخ را طعم چشنده،- است آميخته تلخى
 پراكنده اعصاب نوك در آن و. معترفند بدان نيز جديد لمع اصحاب كه است چيزى همان

 را آن رسيدن تا شود، مى آميخته چشيدنى شىء با دهان لعاب و. است زبان بيرون طبقة در
 .سازد آسان چشايى حاسة به

 و اند روييده دماغ مقدم در كه هستند سرپستانى زايدة دو« آن عضو   بويايى
 سوراخهايى از) هوا( باد و. يابند مى امتداد آنها جانب به اند آمده دماغ جلو از كه شم اعصاب

 به - است گرفته قرار بينى سوراخ دو باالى در و زائده دو آن زير در كه-صافى نوعى در كه
 اجسام از كه بخارها يا آب يا هوا كه گيرد مى صورت نحو بدين بويايى و 2 » .رسد مى آنها

 مالمسة به نيز بويايى همچنين. برسند هستند بينى در كه اعصابى نوك به اند يافته تحليل
 .گيرد مى صورت هوا و آب واسطة به يا و مزبور، اعصاب با بخارها

 با كوبيدن يا كندن از كه است امرى صدا. صداهاست آن، اول محسوس   شنوايى
 هوا چون آنچه يا هوا در سخت حركتى و شده كوبيده يا شده كنده شىء شديد مقاومت

 و سياهى و سفيدى مانند كه نيست، ذات به قائم امرى صدا بنابراين. شود مى حاصل د،باش
 است عبارت صدا. كرد تصور وجودى امتداد يك آن براى بتوان و باشد الوجود ثابت شكل،

 كه امواجى با و برخيزد؛ شده كوبيده و كوبنده خوردن هم به از كه سخت حركتى نتيجة از
 هواى كه است اى محفظه آن، در. رسد مى صماخ به گوش در« آورد مى پديد آب يا هوا در

 اى ديواره آن سوى آن و آيد، تموج به رسد آن به خارج هواى چون كه است، آن در راكد
 و شود مى حس صدا طريق بدين پس 3 » .است پراكنده آن بر شنوايى حس اعصاب كه است
 .است پراكنده آن بر شنوايى عصب كه است اى ديواره همين آن عضو

 ديگرى آلت به تموج زيرا. است آب يا هوا تموج از غير الرئيس شيخ نظر در صوت
 است، مسموع بالفعل كه نيست حيث آن از صدا خارجى وجود. شود مى احساس گوش جز
 از هيئتى و شكلى چون است امرى آن و. است مسموع بالقوه كه است جهت آن از بلكه

 .تموج خود نه تموج اشكال
 نور. شود مى منتقل و ظاهر نور، وسيلة به كه است رنگ آن، اول محسوس   بينايى

 شود مى حادث نورانى شىء جسم در كه است كيفيتى بلكه نيست جسم سينا ابن عقيدة به
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 از كه است اين آن خصوصيات از و. كند مى روشن را آنها و تاباند مى اجسام بر و شعاعهايى
 .است رنگ نقل و ظهور سبب نور. است رنگ از غير نيز رنو و. گذرد مى شفاف جسم

 بالقوه رنگ با چون و. گوييم رنگ را آن كه است مرئى شىء از جزئى نيز و
 رنگ كه چيزى آن از است جزئى نور پس«. شود حادث بالفعل رنگ دو، آن از درآميزد،
 را آن سينا ناب گيرد، مى صورت چگونه ديدن اما 1».آن در است ممزوجى و شود ناميده
 جليديه رطوبت در بار نخستين) شده ديده( مبصر شىء شبح«: كند مى بيان نحو بدين

 چيز دو واحد شىء يك وگرنه نيست مرحله اين در واقع در ديدن ولى شود، مى منطبع
 .شد مى ديده

 چيز دو شود لمس دست دو با چون همچنانكه. افتد مى شبح دو جليديه دو در زيرا
 شكل به كه دو آن التقاى محل به مجوف عصب از شبح دو اين ولى. است شده لمس
 به و يابد مى امتداد خارجى صورت وهمى، مخروطى در همچنانكه. . . رسد مى است صليب
 جليديه در كه شبحى گونه همين افتد؛ جليديه سطح وراء در آن زاوية تا گرايد مى باريكى
 دو آن تالقى محل به مخروط صورت به ،است عصب دو اين در كه روحى وساطت به است،
 واحد شبح يك دو آن از و كنند مى تقاطع باهم آنجا در مخروط دو اين و. رسد مى عصب
 اين از پس. دارد همراه به را باصره قوة كه است روحى نزد در تقاطع اين و. آيد مى پديد
 و شود؛ ادراك مرئى ىديگر دفعة اينكه نه رساند، مى را مرئى آن آنجاست در كه روحى كار،
 مرئى ادراك شوند، مى جدا هم از عصب دو اين چون شد، مى ادراك مرئى ديگرى دفعة اگر

 ريخته دماغ مقدم فضاى در كه است چشم جوهر از شبح مؤدى روح اين و. يافت مى تعدد
 نفوذ است مشترك حس قوة حامل كه روح آن در ديگرى دفعة مبصر صورت و شده،
 قوة و. رسد مى خود كمال به ابصار و كرده قبول را صورت اين شتركم حس و كند، مى

  2 » .است مشترك حس از غير- است مشترك حس از فائض اگرچه- مبصره
 دو التقاى محل بصرى، عضو و. است ديدن واسطة سينا، ابن نظر در نور گونه بدين

 و دقيق ىعلم مالحظات مباحث، اين همة در سينا ابن بيگمان و. است بينايى عصب
 .است داشته ابراز ارزشمندى

 باطن حسى ادراك-ب
 و پرداخت، بحث به تفصيل به ظاهر حسى ادراك دربارة الرئيس شيخ آنكه از پس

 حسى ادراك دربارة بحث به داشت، بيان ما ذهن به را خارجى محسوسات وصول طرق
 و يونانى فلسفى و طبى منابع به حواس تحليل و توجيه در الرئيس شيخ. پردازد مى باطن
 دانش مجموعة بر طريق بدين و. كند مى استناد پزشكى و طب در خود معلومات به نيز
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 است فارابى نصر ابو استادش و مشّاء روش همان او روش. افزايد مى پرارزشى نظرياتقديم 
 :پردازد مى تحليل و بحث به چارچوب همان در او و

 احساس مرحلة در. حقيقى ادراك هن شوند مى احساس اعضاء واسطة به محسوسات
 آنكه مگر. شود نمى داده تميز ديدنى و شنيدنى و بوييدنى و چشيدنى و شدنى لمس ميان

 حسى اشياء صورت مشترك حس. برسد مشترك حس يا »فنطاسيا« يعنى درونى حاكم به
 گرد را محسوسات و گيرد، مى كند مجرد اش مادى عاليق از را صورت آن آنكه بدون را
 حس« كه گفت بايد طريق بدين. دهد مى تميز يكديگر از و سنجد مى يكديگر با و آورد، ىم

 است حواس مركز آن و. . . شوند مى منتهى بدان محسوسات همة كه است اى قوه مشترك
 قوه همين كند مى حس كه اى قوه واقع در و. . . آيند مى پديد مختلف هاى شعبه آن از و

 شده، اخذ خارج از كه صورتى. آن نگهدارندة نه است صورت پذيرندة مشترك حس 1»است
 نگذشته درازى زمان يا و است محفوظ نسبتى خارجى محسوس و دو آن ميان كه زمانى تا

 .شود مى محو نيز صورت شد غايب محسوس چون و ماند، مى باقى آن در است
 انةخز به اند شده منتقل مشترك حس به حواس واسطة به كه محسوساتى صورت

 دانست بايد همچنين. شوند باطنى حواس انفعال سبب آنجا در تا روند، مى مصوره يا خيال
 است، ماده صورت باطنى حواس موضوع و است موجود مادة ظاهرى، حواس موضوع كه

 .شود غايب حواس از يافت حضور آنكه از بعد ماده اين كه هرچند
 تأثير كه است معتقد ارسطو، كه تاس اين امر اين در ارسطو و سينا ابن ميان فرق
 غياب و احساس انتهاى از بعد حتى ظاهرى حواس اعضاى در خارجى محسوسات
 گويد مى سينا ابن اما. است حسى ادراك موضوع خود تأثير اين و ماند، مى باقى محسوس

 اين ديگر فرق. رود مى است باطنى حواس جميع مركز كه دماغ به باطن حسى ادراك كه
 از او مقصود بلكه« نگرد، نمى مستقل عضو يك صورت به مشترك حس به ارسطو كه است
 ظاهرى حواس همة يعنى است، ظاهرى حواس ميان در مشترك طبيعت مشترك حس

 ».واحدند حس يك گويى كه طريقى به متحدند
 يا مصوره قوة به دارد مى دريافت حواس وسيلة به كه را هرچه مشترك حس پس

 حس از عبارت كه اى قوه«: گويد الرئيس شيخ. كند اندوخته آنجا رد تا دهد، مى خيال
 مصوره قوة اين و. رساند مى خياليه يا مصوره قوة به هايى واسطه با را صورت است مشترك

 كه است اى قوه خيال، يا مصوره قوة پس 2 » .دارد مى نگاه و گيرد مى را صورت آن خياليه يا
 از را صورت خيال. كند مى نگهدارى شدند مجرد ماده از آنكه از بعد را محسوسات صور
 به باشد داشته ثابتى وجود خيال در آنكه براى ديگر كه نحوى به« سازد مى مجرد ماده
 وجود برود، ميان از يا باشد غايب حس از ماده، اگر چنانكه. نيست نيازمند خود مادة
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 قطع ماده با شده منتزع رتصو ميان كامل طور به خيال پس. است ثابت خيال صورت در
 و است نساخته مجرد كامال مادى لواحق از را صورت هم باز حال اين با است، كرده عالقه

 از ولى كند مى مجرد كامال ماده از را صورت خيال. آن لواحق و ماده از را حس همچنين
 سوسمح صورت مطابق و مشابه خيال، در موجود صورت زيرا كند، نمى مجرد ماده لواحق
 جز و است نگهدارى تنها قوه اين وظيفة 1».وضع و كيف و اندازه نوعى داراى هم باز و است
 .ندارد ديگرى وظيفة آن

 معتقد و پردازد مى بحث به خيال، در شده اندوخته صورت اين دربارة سينا ابن
 تركيب را آنها و آورد خاطر به ديگر بار را صور اين تواند مى حيوان هم و آدمى هم كه است

 و تركيب ازين و. كند جدا هم از يا و بيفزايد هم بر را آنها كه طريق بدين كند، تحليل و
 در غيرموجود است صورى بلكه نيست، حس مأخوذات از كه آورد پديد اشيايى تحليل
. بيدارى در هستيم خيال غرق كه درحالى و بينيم مى خواب در آنچه است قبيل ازين. خارج
 در اگر و نامد مى متخيله را آن باشد، حيوان در اگر كه-را اى تازه قوة امر ازين سينا ابن

 وسيلة به است ابتكار سپس و استعاده قوه اين وظيفة. كند مى استخراج-مفكره باشد انسان
 جديد النفس علم در كه است چيزى همان درست آورد مى سينا ابن آنچه .تفريق و جمع
 و گذارد، نمى فرقى متخيله و خيال ميان فارابى كه شود فتهگ است الزم اينجا در. بينيم مى

 اين »شفا« مطالعة از آنكه حال و داند، مى قوه يك به متعلق را ابتكار و استعاده و حفظ
 آن ميان كه فرقى ولى. گذارد مى فرق خيال و متخيله ميان شيخ كه شود مى روشن اصل
 .نيست ديگرى به يكى ارجاع نوع يك از خالى نهد مى دو

 رؤياها. نبوت ديگر و رؤياها يكى: شود مى موضوع دو متعرض باب اين در سينا ابن
 حال اين در. باشد قوى تخيل و رود خواب به تعقل، قواى و ظاهره حواس كه است هنگامى

 چنانكه صورتها هنگام اين در. گيرد كار به را آن و آرد روى است مصوره در كه صورى به
 بعضى از رؤياها كه بسا چه و گردند، ظاهر حقيقت، داراى و دندموجو خارج در گويى

 .شوند حاصل بيدارى افكار بقاياى از يا و عضوى يا و خارجى احساسات
 اين در شيخ. باشند سماوى تأثيرات از خواب، در چه و بيدارى در چه رؤياها، گاه و

 در شود، كه خواهد نچهآ و حال و گذشته از عالم، در موجود امور همة معانى«: گويد باب
 موجود سو ديگر از سماوى مالئكة نفوس در و سو، يك از عقليه مالئكة و تعالى بارى علم
 بيشتر محسوس اجسام با تناسب از ملكى جواهر آن با بشرى نفوس ميان تناسب و. است
 است طرف اين از هست حجابى اگر تنها و. نيست بخلى و حجاب هيچ آنجا در كه است،
 كه امورى به آلودگى سبب به يا اجسام، عالم در فرورفتن علت به كه قوابل طرف زا يعنى
 مطالعة امور يابند، ازين فراغتى كمترين چون و. اند شده محجوب كشاند، مى فرود به را آنها
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 به فعال عقل يا مالئكه همچنين 1».گردد ميسور آنها براى است فلكى نفوس آن در آنچه
. است نبوت باشد بيدارى در اگر و رؤياست، باشد خواب در آدمى اگر. پيوندند مى متخيله

 .پرداختيم او افكار بيان به ازين پيش ما و. است فارابى رو دنباله باب اين در شيخ
 در كه بينيم مى اعمال اين جنب در و. است متخيله قوة اعمال برشمرديم كه اينها
 اصال آنكه يا حال. آيند درنمى حس به كه كنيم مى معانى سلسله يك به حكم محسوسات
. دارد گرگ صورت از گوسفند كه منافرت و مرگ و دشمنى چون( نيستند محسوس
 در كه الفتى و انس يعنى موافقت، و. رماند مى گرگ از را گوسفند كه معنايى همان خالصه
 حس را آن حكم، هنگام در ولى محسوسند، معانى آن يا و) كند مى درك خود صاحب

) است شيرين و است عسل كه كنيم مى حكم و بينيم مى را زرد چيزى چنانكه( كنيم نمى
 نيست، محسوسات جنس از حكمى چنين و نيامده دست به حواس وسيلة به حكم اين كه

 بسا چه و كند، نمى درك را آن حال همان در و. باشد محسوس جنس از آن اجزاء اگرچه
  2 » .اشدب غلط كنيم مى صادر صورت براى كه حكمى

 از كه معانى اينگونه درك براى باشد، ديگرى قوة ما در كه كند مى اقتضا امر اين و
 قوه اين. هست ماده در اگرچه نيست مادى زيرا است، بيرون متخيله و مشترك حس دايرة

 .گويند وهميه يا وهم قوة را
 از و داده قرار بررسى مورد او مختلف كتب در را سينا ابن عقايد نجاتى محمد

 كه را غيرمحسوس جزئى معانى كه است اى قوه وهم«: است كرده خالصه چنين مجموع
 و محسوسات اين به متعلق و جزئى دركى اما كند، مى درك موجودند جزئى محسوسات در
 آن از نيز حيوانات گفتيم چنانكه زيرا نيست، عقلى عملى وهم 3 » .آنها با قياس در

 نيستند، مجرد ماده لواحق از وهمى صور زيرا نيست، كليات زا آن معانى نيز. برخوردارند
 .كند مى اخذ را جزئيات صور آن، به قياس در و ماده برحسب وهم كه چرا

 درك كند، نمى درك ظاهر حس كه را 4  معانى گونه اين تواند مى وهم چگونه اما
 :گويد باره اين در شيخ كند؟

 چون. است امر اين سبب شده فاضها همه بر خداوندى رحمت از كه الهاماتى«
 الهى الهام كه اى غريزه از جز كار اين و. . . تولد از پس مادرش پستان به طفل آويختن

 ديگر نوع و. . . است غريزى الهامات را حيوانات همچنين. . . نيست ديگرى چيز است
 حسى سودى يا رسد المى يا لذت حيوان به چون كه معنى بدين تجربه،چون  است چيزى
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٤٩٠ 
 

 آنچه صورت و شىء آن صورت گونه بدين. رسد او به حسى صورتى با مقارن حسى، زيانى يا
 حكم و دو آن ميان نسبت و معنى ذاكره در و. شود مى نقش اش مصوره در بوده آن مقارن
. يابد درمى را معنى اين خويش طبيعت به و ذاتا ذاكره قوة زيرا گردد، مى مرتسم دو آن بين

 حركت مصوره در شد آشكار متخيله براى خارج از صورت آن ديگر بار نچو بنابراين
. كنند مى حركت آن با زيانمند، و سودمند معانى از اند بوده آن مقارن آنچه همة و كند، مى
 سنگ و چوب از سگها كه است سبب بدين. آورد مى دست به تجربه راه از را امر اين و

 در حاكم رئيسة قوة« وهم بلكه . 2  است زرگب حاكم حيوان در وهم پس 1».ترسند مى
 كه تخيلى حكمى بلكه. است عقل خصائص از كه فصلى حكم طور به نه ولى. است حيوان

 ».شود مى صادر آن از حيوان افعال بيشتر و. است مقرون حسيه صورت به و جزئيت به
 و متخيله و متذكره همان وهميه قوة كه است ممكن« كه افزايد مى سينا ابن

 دارد كه افعالى و حركات به و باشد حاكم بذاته يعنى. باشد حاكم قوه اين و باشد متفكره
 از و باشد متخيله كند عمل معانى و صور در كه حيث آن از يعنى. باشد متذكره و متخيله

 وهميه پس 3 » .شود ناميده متذكره گردد منتهى معانى و صور به آن عمل كه حيث آن
 .آنهاست بر شرفم و حسى قواى رئيس

 اين و«. است حسى قواى آخرين آن و . 4  شود ناميده ذاكره يا حافظه وهم، خزانة
 ناميده حافظه است خويش مدركات نگهدار كه جهت آن از و. گويند نيز متذكره را قوه

 گرداند بازمى سرعت به را شده زائل صور كه است استعدادى داراى كه جهت آن از و شود،
 يكايك متخيله، نيروى يارى به شده، زائل صور اعادة براى واهمه قوة. . . يندگو اش متذكره

 معناى كه شد عرضه او بر صورتى چون و. . . كند مى تجسس را خيال در موجود صور
 اين مانند و. گردد مى آشكار او بر الفور فى بود، كرده ادراك صورت آن با را اى گمگشته

 نگاه ثابت خارج از را معنى آن حافظه قوة و گشته وارد او بر خارج از معنى اين كه است
 از متذكره نيروى كه است ممكن بسا و. شود مى ناميده آمدن ياد فوق عمل. است داشته
 خزانة به بلكه نيافته نسبتى حفظ خزانة به يادآمده به چيز نتيجه در و رود، صورت به معنى
  5 » .است يافته نسبت خيال

 از بدان كه است ديگرى قواى اينها بر عالوه را آدمى حيوانى، تلفمخ قواى بود اينها
  . عقلى ادراك قواى از عبارتند قوى اين. شود ممتاز حيوانات ديگر
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 عقلى ادراك- ج
 ماده، لواحق و عاليق و ماده از آنها معانى تجريد طريق از مذكور، جزئية معانى از

 آنكه خاطر به دهيم، انجام حس نيروى به توانيم نمى را كار اين و. شود انتزاع مفرده كليات
 ادراك كه باشد ديگرى قوة ما در بايد پس. است دور محسوس از نهايت به عقلى ادراك
 عقليه صور تجريد اوال آن وظيفة و ناميم مى عقل را قوه اين. نباشد مادى و كند كليات
 استعمال معاونت به ينا و. كند حاصل را تصور مبادى بتواند نفس كه طريقى به است
 تحصيل ثالثا. ايجاب به يا سلب به كليات آن ميان مناسبات اقامة ثانيا. باشد وهم و خيال

 موجب تواتر شدت اثر در كه اخبارى« رابعا و. منطقى استدالل راه از تجربى مقدمات
 ىبرا و. گردد بالفعل عاقل سپس كه است بالقوه عاقل مسلما انسانى نفس 1».شود تصديق

 صور مبادى كه«. باشد بالفعل عقل همان كه است سببى به نيازمند آيد فعل به قوه از آنكه
 به است آفتاب نسبت مانند ما نفوس به عقل آن نسبت و. است آن در مجرد طور به عقلى

 نور شود، مشرف است خيال در كه جزئياتى بر عقل چون كه معنى بدين. . . ما چشمهاى
 ناطقه نفس در و شود مجرد آن عاليق و ماده از و بتابد آن بر ماست در كه فعال عقل

 مغمور معناى اينكه نه و گردد منتقل عقل به تخيل از صور اين خود اينكه نه گردد، منطبع
 معنى اين به بلكه كند، احداث چيزى خود مانند است، مجرد نفسه فى كه ماده، عاليق در
 افاضه آن بر فعال عقل از مجرد، صورتى تا كند مى آماده را نفس صور، آن مطالعة كه

 كه ديديم و داشتيم، بيان ناطقه نفس قواى مورد در را سينا ابن عقايد ازين پيش  2 .شود
 آنچه. بينيم نمى آن تفصيل و تكرار به نيازى رو ازين. نداشت فارابى عقايد با چندانى تفاوت

 كه است معتقد شيخ. قدسى لعق يا حدس دربارة است شيخ عقايد آوريم مى اينجا در
 تعلم، به نياز بدون مردم، از برخى در فعال عقل به اتصال استعداد از است عبارت حدس
 قدسى عقل را عقل از درجه اين و. دانند مى را چيز همه خود مردم اين گويى چنانكه

 همة كه است ارجمند مقامى اين آنكه جز. است بالملكه عقل جنس از آن و .خوانند مى
 نفس كه مردم ميان از شخصى كه افتد مى اتفاق چنان« بلكه. نيستند مند بهره آن از مردم

 عقل الهامات از يعنى حدس از تواند مى رسيده عقلى مبادى به و گشته صافى نهايت به او
 او ذهن در است فعال عقل در كه صورتهايى كه طريق بدين. . . گردد برخوردار فعال

 كه است بهتر و. است آن اقسام برترين بلكه نبوت از است قسمى اين و. . . گردد مى مرتسم
  3 » .است انسانى قواى برترين كه بناميم قدسى قوة را قوه اين

*** 
 حاصل طريق بدين معرفت كه گفت بايد خالصه طور به معرفت نظرية دربارة

 و عالقه ماده با هنوز كه را صورت اين. كند انتزاع را محسوسات صورت حس كه، .شود مى
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٤٩٢ 
 

 معانى از سلسله آن به وهم اما. سازد مى جدا ماده از كامال و پذيرد مى خيال دارد، ارتباط
 وهم، در معانى اين ولى. مخالف و موافق و شر و خير چون نيستند، مادى ذاتا كه رسد مى

 يگر،د كه رسد مى اى درجه به معانى تجريد در عقل اما. اند محسوسه صور به متعلق و جزئى
 .شوند مى مجرد ماده لواحق و ماده هرگونه از معانى آن

 تجريد از است عبارت خيالى ادراك اما است، جسمانى آلت وسيلة به جزئى ادراك
 او خاص شكل و وضع با مردم ميان از را زيد چنانكه. عاليق از تجريد عدم و ماده از تام

 عقل باشد، اين جز امر اگر و. است جسمانى آالت بدون عقلى ادراك اما. كنيم مى درك
. بود نخواهد قادر است عقل خود، او اينكه درك به و آلت درك و خود ذات درك به قادر
 خواهد نائل ماده لواحق از مجرد و ماده از مجرد كلية معانى ادراك به تنهايى به عقل پس
 .آمد

 سينا ابن نظر در تصوف

 كسى صوفى كه بگوييم و آوريم، حساب به ذوقى و باطنى تجربة يك را تصوف اگر
 كه است دشوار آيد، نائل كشف به ذوق اين طريق از و بزند، دست تجربه اين به كه است
 سخنها او تصوف دربارة فلسفه مورخان اما. آوريم حساب به صوفيه جمله از را سينا ابن

 اين در سينا ابن«: گويد وو دو كارا .اند گفته سخن فارابى تصوف دربارة همچنانكه اند، گفته
 او فلسفة اجزاء ساير از خوبى به است آورده باب اين در آنچه و كرد نظر تصوف به اواخر

 فصول از فصلى گويى چنانكه-فنى مبحث يك صورت به را تصوف شيخ. است متمايز
 نفوذ فارابى آثار همة در تصوف كه بينيم مى او برخالف و. داد قرار بحث مورد-است فلسفه
 تصوف كه يابى درمى خوبى به تو و .است پراكنده او مؤلّفات تمام در صوفيانه الفاظ و دارد،
 نفسانى حالت يك او براى تصوف بلكه نيست، نظريه يك عنوان به چيزى فارابى براى
 در سينا ابن زندگى كه درحالى بود، عزلت و زهد زندگى يك فارابى زندگى واقع در 1».است
 ابن براى آنكه حال و بود، فارابى فلسفة متمم اجزاء از يكى تصوف و. بود غرقه ملذات انواع
 .او فلسفة اجزاء ديگر از متمايز بود نظرى مذهب يك فقط سينا

 كتاب در ولى يابيم، مى صوفيانه مطالبى شيخ مؤلفات در گريخته و جسته طور به
 اين كه شايد و .است داده سخن داد تفصيل به و رأسا او كه است »التنبيهات و االشارات«

 مقدمة در همچنانكه- خواست مى كه باشد »المشرقيين حكمة« كتاب همان از جزئى كتاب
 كه است اى فلسفه اين و. دهد قرار مشّاء فلسفة مقابل در را آن-گويد »المشرقيين منطق«

 .كرد قلمداد عامه ويژة را آن و آورد »شفا« در كتاب
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 دربارة اول فصل. است تصوف در »تالتنبيها و االشارات« كتاب آخر فصل سه
 سوم فصل و »العارفين مقامات« در دوم فصل. عقلى لذت يعنى كند مى بحث سعادت
 .زند سرمى عارفان از كه عاداتى خوارق و كرامات يعنى »اآليات -اسرار« دربارة

 به خواه و«. است كرده بيان را آن حقيقت و دريافته خوبى به را تصوف سينا ابن
 فرقى ديگران و سينا ابن ميان سينا، ابن نزد در آن روش به يا و بنگريم وفتص حقيقت

 از آنها و بود آن آستانة بر هنوز شيخ كه آمدند نائل مقاماتى به آنها اينكه جز. بينيم نمى
 كند مى بيان شيخ كه تصوفى. بود رسيده آن كنار به تازه شيخ كه كردند عبور دريايى
 حمود الحليم عبد دكتر.  »است دريافته صوفيان آثار و حوالا مطالعة از كه است چيزى

 و صوفيه مذاهب از سينا ابن تصوف« كه است معتقد فلسفه جديد مورخان برخالف
 دعوت جهان نعيم از اعتزال و زهد به را مردم او تصوف. است متمايز اسالم گرايان سنت
 نفس تزكية و عقل اشراق و نذه انتصار به كه عقلى است مذهبى او تصوف بلكه كند، نمى

 كه است جهت بدان اين و. گردد فعال عقل فيض دريافت مستعد نفس تا شود مى منتهى
 اساس بر است تصوفى فارابى تصوف و است پذيرفته تصوف در را فارابى عقايد سينا ابن
 مدارج ترقى و نفس تطهير براى كه نيست روحى تصوفى صرفا فارابى تصوف. استوار عقل

 تصوفى او تصوف بلكه سازد؛ خود همت وجهة را نفس با محاربة و مجاهده و رياضت مال،ك
 اعمال و جسم طريق از تنها نفس طهارت او نظر به. تأمل و بحث بر متكى و نظرى است
 1».است فكرى اعمال و عقل طريق آن طريق بلكه شود، نمى ميسر بدنى

 هاى انديشه به نگاهى است بهتر ،كنيم صادر قطعى رأى باره اين در آنكه از قبل
 .بيفكنيم الرئيس شيخ صوفيانة

 لذت انواع در خود، »التنبيهات و االشارات« كتاب از »الثامن النّمط« در سينا ابن
 از است عبارت حقيقى لذت كه است معتقد ارسطو و افالطون و ابيقور چون و كند مى بحث

 و »است چنان كه روى آن از است خير و كمال دريابنده نزد كه چيز بدان رسيدن و درك«
 اشرف و» .است ظاهرى لذات از بزرگتر باطنى لذات« كه. نيست حسى لذت لذت، اين

 كه است كمالى سبب باشد، لذت بدان كه چيز هر« اگر و. است عقلى لذات باطنى لذات
 لمتمث وى در آشكارا حق كه است آن در عاقل جوهر كمال پس. . . شود حاصل را مدرك
 چنانكه آن، تمامى به وجود آن از پس. دريابد امكان قدر به را حق بهاء و روشنى و. شود

 عالية جواهر به ابتدا تعالى، بارى از بعد و. گردد نمودار آن در شائبه هرگونه از مجرد هست،
 از جدا نمودارى اين كه بايد و. سماوى اجرام و آسمانى روحانى جواهر سپس كند عقلى
پيش  آنچه و. شود بالفعل بدان عقلى جوهر كه است كمالى همان اين و. نباشد آنها ذات
 2».است حيوانى كمال گفتيم ازين
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٤٩٤ 
 

 معقوالت به نفس اگر و. باشد خود كمال به شايق كه است اين كائنى هر طبيعت
 لذات در و افتاده بدن قفس در كه است آن علت به نباشد، مشتاق هستند او كمال كه

 توجه رسيد خواهد بدو كه آزارى به حال اين در انسان نفس. است شده ور غوطه جسمانى
 بدان كمال به بلوغ عدم اثر در كه ناپسندى وضع از جست، مفارقت جسم از چون اما ندارد،
 آتش از سختتر بسى كه روحانى اندوه شرار در و افتاد، خواهد رنج در شود مى دچار

 .سوخت خواهد است جسمانى
 برخوردار آن از و برسد، لذت اين به جسد از نفس مفارقت از قبل دتوان مى آدمى

 گردانند، روى بدن شواغل از و ورند غوطه جبروت تأمل در كه عارفانى تنها البته. گردد
 و- اند نرسيده زندگى در درجه بدين كه آنها اما .گردند مند بهره موفور لذت آن از توانند مى

 مدينة نفوس گفت مى فارابى داشت؟ خواهند سرنوشتى چه- ناميده »بلهاء« را آنها شيخ
 به جسمى از قدر آن تناسخ به نفوس اين كه بودند معتقد ديگران. هستند فانى جاهله
 اين كه گويد و شده متأثر فارابى از سينا ابن .شوند تطهير تا رفت خواهند ديگر جسم
 .شوند نياز بى جسم از كه نگردد ممكن نفوس

 گويند نمى گزافه به سخن كه علم اهل از اى پاره«: گويد »المعاد و المبدأ« كتاب در
 يافتند، مفارقت بدن از كه هنگامى نفوس اين كه گويند مى) است فارابى او مقصود شايد(

 از باالتر چيزى به و نشناسند، ديگر چيز بدنى امور جز اند، انديشيده بدن به همواره چون
 جاهله نفوس حتى نفوس همة بقاى به-ديديم چنانكه- ئيسالر شيخ اما 1».نيابند تعلق بدن

 آنجا است، مخالف تناسخيان با نيز. نيست آنها فناى به معتقد فارابى مانند و. است معتقد
 آن در مفارقت از پيش كه جنس آن از اجسامى به نفس بازآمدن و تناسخ اما«: گويد كه
 به كه نفسى يكى بود مى نفس دو را مزاجى هر كه آمد مى الزم وگرنه. است محال بود

 وى به تناسخ سبيل بر آنكه ديگر و شود، فايض مبادى از وى شايستگى و بدن استحقاق
 كه نفوسى كه است اين است، يافته موضوع اين براى شيخ كه حلى راه اما 2».است بازآمده

 براى آالتى صورت به ابدان آن تا پيوندند مى ابدانى به مرگ از بعد شوند، نمى نياز بى بدن از
 جسم جسم، اين كه نيست ممتنع و«: حيوانى نه و هستند انسانى نه ابدان اين و .باشد آنها

 كنند پيدا استعدادى چنان االمر، آخر مراحل، اين در شايد و. آن به شبيه يا باشد سماوى
 ٣» .برسند نيز ايشان اند، رسيده عارفان كه مرحله بدان بتوانند كه

 النّمط« در كند، مى بيان مطالبى عشق و شوق پيرامون در نكهآ از بعد شيخ
 :پردازد مى عارفان مقامات وصف به ، »اشارات« كتاب از »التاسع

  . نيست را ديگران كه خودشان، ويژة است درجاتى و مقامات دنيا اين در را عارفان
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٤٩٥ 
 

 را همه سند،شنا نمى آنانكه. آشكار است كارهايى و نهان است كارهايى را آنها نيز و
 .شمارند مى بزرگ را كارها آن شناسند مى كه آنان و منكرند

 و دنيا متاع از آنكه«: گويد مى و نهد مى فرق عارف و عابد و زاهد ميان سينا ابن
 روزه و نماز قبيل از پرداخته عبادات به آنكه و است؛ زاهد است كرده اعراض آن خوشيهاى

 هميشه و كرده جبروت مقدس جهان متوجه را خود فكر آنكه و است؛ عابد آن امثال و
 ».خوانند عارف را او خود، سرّ اندر است حق نور تابيدن منتظر

 تا كند مى عملى دنيا اين در گويى. است معامله نوعى عارف غير نزد در عبادت«
 عبادت عارف، نزد در اما. است ثواب و اجر همان مزد اين. بگيرد آخرت در را آن مزد

 كه يابد عادت تا متخيله، و متوهمه چون را، او نفس قوتهاى و را او همتهاى است رياضتى
 بر را چيز هيچ و خواهد، خدا براى را خدا عارف«  1».بازگردد حق جناب به غرور جانب از

 نه وى عبادت و است، عبادت مستحق كه اوست زيرا .نكند اختيار او عبادت بر و شناخت
 بايد مسلما رسد؟ درجه اين به چگونه عارف اما . »بيمى از نه و است اميدى خاطر به

 سلوك رياضت، از مقصود. رياضت سپس است، اراده مرحله، نخستين. كند طى را مراحلى
 مطيع ديگر اللّه، سوى ما از اعراض يكى: است چيز سه رياضت از هدف و است طريق
 ».آگاهى براى سرّ تلطيف سديگر و مطمئنّه، نفس برابر در اماره نفس كردن

 وى بر حق نور از لذيذ خلساتى رسيد، معينى حد به او رياضت و ارادت چون و«
 اوقات را حال اين عارفان و. شود مى خاموش حال اندر و درخشد مى كه برقهايى چون افتد،
 رياضت در چون پس. وى بر ديگرى و وى به يكى است وجد دو را »وقتى« هر و .گويند
  2 » .آيد پديد بسيار را او حال اين ند،ك مداومت و امعان

 مشاهده را انوار آن، رياضت اوقات غير در حتى فروشود، حال آن در كه هرگاه و
 وقت كه رساند حدى به را او رياضت آن، از پس« .نبيند هيچ خداى جز كه جايى تا كند،
 »بيند را رىديگ نگرد، هرچه به چنانكه« رسد باالتر اى درجه به سپس و »شود سكينه وى

 :گويد »اشاره« اين شرح در رازى فخر. 
 اللّه رأيت و االّ شيئا رأيت ما«: كه اند گفته طريقت اصحاب محققان از برخى«

 شدند فراتر چون و.  »معه اللّه رأينا و االّ شيئا رأينا ما«: گفتند شدند فراتر چون و »بعده
 خداى جز هيچ كه گفتند شدند فراتر چون و »قبله اللّه رأينا و االّ شيئا رأينا ما« .گفتند
  3 » .درجات ازين است نخستين درجة كمال« اشاره اين از غرض و. بينند نمى

برابر  در شود روشن اى آينه او سرّ رسد، »نيل« به و بگذرد ازين رياضت چون و«
 .زندري مى وى بر را بزرگ لذات آن كه گويى و. كند مى مشاهدت حق آثار آن، در او و. حق
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٤٩٦ 
 

 نظرى حالت اين در را او و. باشد وى در حق آثار كه رو آن از باشد، خرم خود به و
 1».باشد متردد هنوز و خويش نفس با نظرى و باشد حق با

 به اگر و. باشد مقصور قدس جانب بر وى نظر و شود، غايب خويشتن از آن از بعد«
 آن را وى كه لحاظ آن از نه باشد، وى به حق نگرش كه باشد لحاظ آن از كند نظر خود
 ».پيوندد حقيقت به وصول، كه آنجاست در و. است حاصل رتبت

 و رو گشاده و خرم هميشه عارف«: زيباست بيانى عارفان وصف در را سينا ابن
 رو گشاده چنان گمنام فروماية با و را، بزرگان هم و دارد گرامى را خردان هم. است خندان
 مرگ از او كه نباشد چنين چگونه و است شجاع عارف. . . مشهور بزرگوار با كه باشد

 درگذرد گناهها از و. نبندد دل باطل به كه نباشد چنين چگونه و است بخشنده و .نپرهيزد
 خشمگين را او بشر نوع خطاى كه است آن از بزرگتر او نفس كه نباشد چنين چگونه و

  2 » .است مشغول حق به او فكر كه نباشد چنين چگونه و كند فراموش كينه و حقد و. كند
 اينگونه خواهد مى و گويد مى سخن آيات اسرار در »العاشر النمط« در سينا ابن

 امر چهار در را عادات خوارق رو ازين. كند طبيعى و علمى تعليل را عادات خوارق اعمال
 وار،دش كارهاى انجام قدرت ديگر دراز، مدتى براى غذا ترك قدرت يكى. كند مى منحصر
 .عناصر در تصرف قدرت چهارم و غيب، از اخبار بر قدرت سديگر

 چنين چگونه و«. است مؤثر جسد در نفسانى حاالت كه گويد اول قسمت تعليل در
 و شود مى كاسته شهوتش از است خوف حال در كه كسى دانى مى تو آنكه با نباشد،
. . . آيد مى عاجز داشت آنها انجام بر قدرت كه طبيعى كارهاى از و شود، نمى هضم غذايش

 پيروى بود را نفس كه مهماتى در ايشان دهد، رياضت را بدنى قواى مطمئنه، نفس چون و
 هايش خواسته ساير از نفس كردن نظر صرف و گشت، استوار پيروى اين چون و كنند، نفس
. گشت خواهد متوقف اوست، نباتى قواى به مربوط كه نفس طبيعى افعال يافت، نضج

 تعليل در و 3 » .رفت خواهد تحليل مرض، حال از كمتر حتى بدن حال، اين در گونه دينب
 به چون. است معينى قدرت و نيرو اعتدال، حال در را آدمى« كه گويد دشوار اعمال انجام

 پس. شود افزون نيرو اين شود، خشمگين چون و. پذيرد كاهش نيرو اين شود دچار مرضى
 حالتى را او يا و. . . آيد مى پديد فرح هنگام در چنانكه بخورد ىتكان عارف اگر نيست عجب
 آنچه و. شود افروخته حميت از و آيد، مى پديد منافست و جدال هنگام در چنانكه آيد پديد
 چنين چگونه و. بود خشم يا فرح حال در آنچه از بود عظيمتر و بزرگتر آيد، پديد را عارف
  » .است خداوندى ىنيرو به كند عارف آنچه كه نباشد
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 و تجربه« هم مورد اين در. نيست طبيعى امور از خارج نيز غيب از اخبار همچنين
 دريابد، خبرها غيب از خواب عالم در تواند مى انسانى نفس زيرا است، هماهنگى را قياس
 ». . .يابد ارتباط غيب با نيز بيدارى عالم در كه نيست مانعى هيچ پس

 حاضر ظاهر محسوس صور صفرازدگان، و بيماران از برخى كه شود مشاهده گاه و«
 شده صورتها اين بستن نقش موجب آنچه پس نباشد، نسبتى خارج با را آنها كه ببينند
 آدمى نفس پس.  »است افتاده مؤثر باطنى سبب در كه است سببى يا است، باطنى سببى

 آنكه ديگر باشد، آن مستعد خود آنكه يكى: شرط دو به كند علم كسب اعلى مأل از تواند مى
 به اثر كه باشد. شود عارض نفس بر روحانى اثر حال اين در پس. نباشد ميان در حجابى
 آن بنابراين،. باشد استوار و ساكن آيد فرود او بر نقش كه حال آن در نفس و قوى غايت
 يا بخوا حال در- گوييم مى سخن آن در كه- اثر آن از آنچه و«. شود مرتسم وى در صورت
 تأويل و تعبير به نياز كه است رؤياهايى يا است صريح وحى يا الهام بماند، ذاكره در بيدارى
 بين از يا بيمار، شفاى يا زلزله، احداث چون عادت، خرق و عناصر در تصرف اما ».ندارد
 ».است عللى و اسباب طبيعت اسرار در نيز« را آن امثال و وبا بردن

 گمان و وهم چنانكه. گذارد مى تأثير آن در باوجوداين، و است، بدن با مغاير نفس
 از بعضى كه مدان بعيد پس«. بخشد شفا را بيمارى يا و آرد بيمارى كه است ممكن گاه

 قوت آن و. كند اثر چيزها ديگر در و كند تعدى بدن از تأثيرش كه باشد اى ملكه را نفوس
 كه مپندار نادرست و ست؛ا جهان نفس شخصى، چنين نفس گويى كه باشد حد بدان

 آن قواى اگر مخصوصا كند عمل ديگر نفسهاى در كه باشد قوت اين را نفوس از بعضى
 بر بتواند صورت اين در كه باشد شده برانگيخته جسمانى قواى فروكوفتن علت به نفس،
 ».شود چيره نيز ديگرى خوف و غضب و شهوت

 كه تصوف پيشوايان هاى نوشته از او كه ديديم. تصوف در سينا ابن آراء اهم بود اين
 و غيب رؤيت دربارة بحث هنگام به و. است آگاه بودند او از پيش كه آنها يا بودند، او معاصر
 بخواهم من اگر«. است كرده آزمون باب اين در خود كه گويد مى تأكيد به آن، از اطالع

 ام شنيده دارم، وثوق فتارشانگ به كه كسانى از يا ام، ديده باب اين در كه را آنچه جزئيات
 شمار در را سينا ابن توان مى آيا تفاصيل اين با اكنون 1».كشد درازا به سخن كنم بيان

 ما براى خود كه آنگونه شيخ زندگى زيرا. است منفى سؤال اين آورد؟ پاسخ متصوفان
 رياضت و پرهيز و زهد زندگى است، درآورده تحرير رشتة به جوزجانى شاگردش يا نوشته،
 .است نبوده

 حاالت آن به و است كرده طى را مقامات اين او آيا كه دانيم نمى گفتيم چنانكه و
 .نه يا رسيده است
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٤٩٨ 
 

 جز چيزى آورده »اشارات« كتاب در آنچه و است نظرى تصوفى سينا، ابن تصوف
 »اشارات« كتاب در تنها شيخ. است دلپذيرى تحليل ترديد بدون كه نيست، تصوف تحليل

 اين و كرده، تصنيف زمينه اين در رساله سى از بيش بلكه است، نپرداخته موضوع اين به
 جمله آن از. ديد توان مى است آورده قنواتى كه سينا ابن مؤلفات ضمن در را رساله سى
 قصيدة« و »ابسال و سالمان« قصة و »الطير رسالة« و »يقظان بن حى رسالة« است
 .نفس در »عينيه

 نمودار تصوف تأثير از بيش نوافالطونى، و افالطون فلسفة تأثير ر،آثا اين همة در
 كتاب اين در. است برده كار به) سمبوليك( رمزى روشى »الطير رسالة« در سينا ابن .است
 آنها) جسمانى شهوات يعنى( صيادان كه كرده تشبيه مرغان از اى دسته به را انسانى نفوس

 - مى خود بال و سر از بند و كنند، مى تالش رهايى براى مرغان اين. اند انداخته دام به را
 به تا گذرند مى عوالمى از گونه بدين و. است گرفتار بند در همچنان پايهاشان ولى گشايند،
 ايشان در رحمت به شاه. گويند مى خويش حال شرح آنجا در. رسند مى پادشاه آستان

 .است الموت ملك همان كس اين و. رداردب آنان از بند تا دهد مى فرمان را كسى و نگرد، مى
 جهت دوستان از يكى با كه پندارد مى چنان سينا ابن »يقظان بن حى رسالة« در

 به شكوهمند پيرى صورت به يقظان بن حى شهر، خارج در. است آمده بيرون شهر از تفرج
 و شده، هزاد اورشليم در. است استوار و نيرومند سالخوردگى عين در كه پيرى. رسد مى او

 اين. گردد مى جهان گرد به ارشاد و تعليم جهت سپرده، بدو حكمت مفاتيح پدرش چون
 در و. شود مى راهنما و مرشد عقلى عالم مشاهدة براى را ما فيلسوف ضمير، روشن پير

 جانب به يكى و است، شرّ و ماده راه كه مغرب سوى به يكى: گشايد مى راه دو او مقابل
 راه اين به را سينا ابن راهنما. است مادى آلودگيهاى از منزه معقولة رصو طريق كه مشرق

. خدا نور است، ساطع نور آن از كه جايى رسند، مى زندگى آب سرچشمة به هردو و برد مى
 عبارتند رفيقان اين كه نيست، راه رفيقان از جدايى از بعد مگر چشمه اين به رسيدن ولى
 ناطقة نفوس راهنماى يقظان، بن حى« كه است معتقد بور دى. ماده و شهوت و غضب از

 تأثير آدمى عقل در كه هموست و فلكى، عقول آخرين فعال، عقل يعنى است، انسانى
 داشته كار به نيز »ابسال و سالمان« قصة در را رمزى شيوة همين سينا ابن 1».گذارد مى

 »اشارات« شرح در طوسى خواجة فقط و نرسيده ما دست به كتاب اين اصل ولى. است
 :است قرار ازين آن و. است آورده را آن خالصة

 پرورده را او سالمان كه بود خردتر برادر ابسال. بودند برادر دو ابسال و سالمان«
 او آشكار بر را خود عشق و بست بدو دل سالمان زن. بود شجاع و عاقل و زيبا ابسال. بود

 ابسال عقد به را خواهرش تا گفت خود وهرش به زن. كرد اعراض زن آن از ابسال. نمود
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 زن زفاف شب در. آورد برادر عقد به را خويش زن خواهر و كرد چنين سالمان. درآورد
 برقى ناگاه به اما. اوست عروس كه پنداشت ابسال. خوابيد خود خواهر بستر در سالمان
 برادر از روز ديگر. بگريخت بستر از مرد و برافكند راز از پرده و كرد روشن خانه و بجهيد
 .بازگشت پيروزمند و رفت اعدا جنگ به. برود كشورگشايى به تا طلبيد لشكرى

 و تاخت آنها بر دشمنى بعد چندى. برتافت رخ او از مرد و نمود عاشقى زن ديگر بار
 در را او تا بخشيد سپاه سران به مالى زن. فرستاد نبرد به ابسال سردارى به سپاهى سالمان
 .گشت پيروز دشمن. شد مجروح و آمد گرفتار ابسال. كردند چنين آنان و. گذارندفرو جنگ

 از يكى. كردند ترك جنگ ميدان در است، مرده پنداشتند مى كه را او سپاه،
 نزد شد، توانمند چون ابسال. يافت شفا تا داد غذايش خود شير از و گذشت او بر حيوانات

 .آمد برادر
 دشمن لشكر و كرد گرد سپاه او. بود افتاده اسير دشمن چنگ در برادر حال اين در
 و آشپز سالمان زن ولى. كرد راست برادر بر ملك و كرد بند در ايشان سردار و بشكست
 سخت برادر مرگ از سالمان. بمرد او و كردند ابسال طعام در زهر تا بفريفت را خواليگر

 او. شد الهام او به امر كنه تا كرد، زارى خدا درگاه به و برد پناه عزلت به و شد دلشكسته
 ».بكشت را همه و داد زهر را زن و خواليگر و آشپز نيز

 و است، ناطقه نفس سالمان«: كند مى تفسير چنين را قصه اين طوسى خواجة
 كه است بدنيه قوة سالمان زن. . . شود مستفاد عقل تا است تعالى در كه نظرى عقل ابسال

 كه است اى عالقه ابسال به او عشق و است متحد نفس با و كند مى غضب و شهوت به امر
 وسيله بدان تا است ساخته خود مسخر را قوى ديگر چنانكه دارد، عقل تسخير به قوه اين
 او، خواهر از منظور و. بازدارد خود عالم به توجه از را عقل و برسد خود فناپذير نيازهاى به

 خود اينكه و. است مطمئنّه نفس آن و. است نظرى عقل مطيع كه است عملى عقل همان
 به را خود پست خواهشهاى اماره نفس اينكه از است عبارت كرد، قلمداد خواهر جاى به را

 كه خدايى است اى جلوه المع برق و. دهد مى جلوه حقيقت وفق بر و صالح اعمال عنوان
 .حق جذبات از است اى جذبه آن و. آيد مى پديد دل در فانيه امور به اشتغال هنگام در گاه

 او كشورگشايى و. هوى از است عقل گردانى روى زن، آن از او شدن گردان روى و«
 تعالى و ملكوت و جبروت به نظريه قوة وسيلة به نفس توجه از است عبارت برادرش، براى

 وهميه و خياليه و حسيه قواى انقطاع او، گرد از سپاه شدن پراكنده و ،. . . الهى عالم به او
 كمال افاضة صحرا، وحوش شير از ابسال تغذية و. . . اعلى مأل به عروجش هنگام است،
 اضطراب برادر، فقدان از سالمان حال اختالل و. عالمند اين فوق كه مفارقاتى از او بر است
 اشاره جانب برادر به او بازگشت و. است ورزيده خود اعمال در كه اهمالى از است نفس
 كه است غضبيه قوة آشپز و. بدن تدبير در خود مصالح انتظام به عقل فاتالت به است
 بدن مايحتاج جاذب كه است شهويه قوة خواليگر و. شود برافروخته انتقام طلب هنگام



 

٥٠٠ 
 

 سنين در عقل، اضمحالل به است اشاره ابسال، هالك بر دو اين توطئة و. آن سوى به است
 كار به را) غضب و شهوت( قوه دو آن هنوز رهاما نفس كه درحالى فرتوتى، و كهولت

 هالك و. كند مى پيدا بدانها بيشترى احتياج عجز، و ضعف علت به كه مخصوصا دارد، مى
 و عمر، آخر در را بدنى قواى استعمال نفس ترك به است اشاره را، آنها سالمان ساختن

 واگذار و پادشاهى از سالمان اعتزال و. آنها قوت انكسار و شهوت و غضب هيجان زوال
 تحت در است بدن دادن قرار و بدن تدبير از عقل انقطاع از است عبارت ديگرى، به كردن
 1».ديگر قواى تصرف

 قصيدة به معروف است اى قصيده انسانى، نفس سرگذشت بيان در را الرئيس شيخ
 :عينيه

 االرفع المحلّ من اليك هبطت
 تمنّع و تعزّز ذات ورقاء

 )ناظر( عارف مقلة كلّ عن محجوبة
 تتبرقع لم و سفرت التى هى و

 ربما و اليك كره على وصلت
 تفجع ذات هى و فراقك كرهت
 واصلت فلما انست، ما و انفت
 البلقع الخراب مجاورة الفت

 بالحمى عهودا نسيت أظنها و
 تقنع لم بفراقها منازال و

 هبوطها بهاء اتصلت اذا حتى
 االجرع بذات مركزها ميم من

 فاصبحت الثقيل، ثاء بها علقت
 الخضّع الطلول و المعالم بين

 بالحمى ديارا ذكرت اذا تبكى
 تقطع لما و تهمى بمدامع

 التى الدمن على ساجعة تظلّ و
  االربع  الرّياح بتكرار درست
 صدها و الكثيف الشرك اذعاقها
 المربع الفسيح االوج عن قفص
 الحمى الى المسير قرب اذا حتى
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 االوسع الفضاء الى يلالرّح دنا و
 فابصرت الغطاء كشف قد و سجعت

 الهجع بالعيون يدرك ليس ما
 مخلّف لكل مفارقة غدت و

 مشيع غير الترب حليف عنها
 شاهق ذروة فوق تغرّد بدت و
 يرفع لم من كلّ يرفع العلم و

شامخ من اهبطت شىء فألى 
 االوضع؟ الحضيض قعر الى سام
 لحكمة االله ارسلها كان ان

 االروع اللبيب الفطن عن طويت
 الزب ضربة كان ان فهبوطها،

 تسمع لم بما سامعة لتكون
 خفية بكلّ عالمة تعود و

 يرقع لم فخرقها العالمين، فى
 طريقها الزمان قطع التى هى و

 المطلع بغير غربت لقد حتى
 بالحمى تألّق برق فكانّها

 يلمع لم فكانّه انطوى ثم
  
 :هعيني قصيده ترجمة اينك و
 .آمد فرود واال و گرانقدر كبوترى بلند، جايگاهى از تو سوى به
 يا( عارفان ديدة از نداشت، چهره بر حجابى و بود برافكنده رخ از پرده آنكه با
 .بود مستور) ناظران

 ناخوش ترا از جدايى دهد، مى سر زار اى ناله كه درحالى اما پيوست، تو به ناخشنود
 .دارد

  .يافت الفت تهى ويرانة آن به فرارسيد، چون و تنگرف انس و سرباززد
 است برده ياد از بود، بسته معشوق سرمنزل در كه را وفا پيمان آن گويى آنچنانكه

 .است سپرده فراموشى به شد نمى خرسند آن فراق به كه را يار ديار و
 كرد، هبوط جسمانى عالم اين به و شد جدا ريگستان، آن از خود، مركز از چون
 آثار ميان كثرت، عالم اين در را خود او و درآويخت، او به پست جهان اين هاىبند

 .يافت سرگردان و اسير بيمقدار هاى ويرانه و متروك



 

٥٠٢ 
 

 كه اشكى- غم اشك بود، بسته دلدار با كه عهدها آن ياد به و پيوست در گريستن
 .فروباريد- ندارد پايانى گويى

 .داد سر نغمه و بگرديد بودند، شده هنهك بادها وزش اثر بر كه هايى خرابه بر و
 خرم و سبز مراتع به پرواز از را او تنگ قفس آن و بود، افتاده سخت دامى به زيرا

 .داشت بازمى
 بيكران فضاى آن به پرواز و شد، نزديك محبوب سرمنزل به رفتن زمان كه آنگاه تا
 .فرارسيد

 ديدن ياراى آلوده خواب يدگاند با كه را آنچه و شد، برداشته پرده و برآورد بانگ
 .بديد نبود، آن

 خود دلنشين سرود بلند بااليى بر و شد، جدا بود خاك عالم اين به وابسته آنچه از
 .برد فراخواهد شده، فرابرده بلند مكانى بر نه كه را هركس دانش، و. داد سر را

 و ستىپ ديار بدين خويش عالى و ارجمند سرمنزل از زيبا كبوتر اين چه براى
 شد؟ آورده فرود فرومايگى

 و خردمندان و زيركان بر راز آن پس است، حكمتى فروفرستادنش در را خداوند اگر
 .است پوشيده هوشياران
 .بشنود است نشنيده را آنچه كه بود آن براى فرودآمدنش اگر
 نشده مرتفع نقص( برجاست همچنان پارگى آن پس گردد، جهان اسرار به دانا و

 ) .است
 از پيش آنچنانكه است بريده را راهش روزگار، كه است رهروى چون- مثل به-وا

 .است شده نهان گردد پديدار آنكه
 شد درنوشته چنان آنگاه و درخشيد، محبوب سرمنزل از كه است برقى گويى يا و

 .است ندرخشيده اصال گويى كه
 ؟داد قرار سينا ابن تصوف بر دليل توان مى را آثار اين آيا اكنون

 بشرى، فكر تاريخ در جسد، در محبوس نفس انديشة زيرا نيستيم، معتقد ما
 نيز. داشتند عقايدى چنين نيز فلوطين و فيثاغوريان و افالطون. دارد طوالنى اى سابقه
 كه است مسلم. نيست اى تازه چيز باشد محبوس قفس در كه اى پرنده نفس به تشبيه
 نفس اگر و. كند پرواز گشاده فضاى در و شود آزاد كه خواهد مى قفس در محبوس پرندة
 از باشد، روحانى عالم به پيوستن و آن از آزادى خواهان افتاده، ماده جهان دام به كه هم

 فالسفه همة بلكه داشتند، آشنايى آراء اينگونه به كه نبودند صوفيه تنها. اوست طبيعت
 با دانستند، مى نفس آزادى دبن و قيد را جسمانى شهوات و جسد كه آنها يعنى روحانى،

 .بودند آشنا افكار اين
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 اى سابقه يونان متفكران نزد در برده كار به خود آثار در شيخ كه رمزى روش اما
 و ادب و شعر در را آن سينا ابن معاصر ايرانى شاعران و نويسندگان نيز. است داشته دور

 خواه بودند، نژاد ايرانى رينشانبيشت كه عرب نويسندگان. اند كرده مى اعمال دين و فلسفه
 .بودند برخوردار سبك ازين ناخواه

 رد شدت به اند دانسته سعادت به نيل راه صوفيان كه را اتحاد موضوع سينا ابن
 اين و. رسد مى سعادت به فعال عقل از اشراقى اثر در بنده كه است معتقد او. است كرده
 عقل و فعال عقل كه را معنا اين نيز. تحادا نه كند مى حاصل اتصال نوعى او براى اشراق

 سبيل بر نه شود ديگر چيز چيزى كه گويد كسى اگر« زيرا. پذيرد نمى شوند يكى مستفاد
 پديد ثالثى چيز، دو آن از چنانكه ديگر، چيز يا تركيب يا ديگر، حال به حالى از استحالت

 نامعقول و شعرى خنىس شود، ديگر چيز و بود چيز يك وى كه طريق آن از بلكه آيد،
 .باشد

 يكى اگر و يكديگر، از جدا باشند چيز دو پس موجودند امر دو از هريك اگر زيرا
 اگر و شده، حادث ديگرى و باشد شده معدوم چيز آن پس. . . است اولى اگر نباشد، موجود

 1».است نشده حادث هيچ پس است، مانده خويش حال به اولى و است معدوم دومى آن
 نفى را آن صوفيان از بعضى و نيست، تصوف مقدمات از اتحاد كه ستا درست

 صوفيه اتصال. دارد فرق گويد مى سينا ابن آنچه با اند آورده آنها كه هم اتصالى ولى اند، كرده
 .وعقل معرفت طريق از گويد مى سينا ابن آنچه شود، مى حاصل ذوق و قلب طريق از

 آن در شيخ آنچه كه، كرد اشاره بايد ينيهع قصيدة دربارة نكته يك به اينجا در
 آن منكر او كه ديديم. است مخالف زمينه اين در او آراء با داشته، ابراز روح دربارة قصيده

 كه است هنگامى در وى نظر به روح حدوث بلكه باشد، شده خلق جسد از قبل روح كه بود
 از« روح كه است تقدمع قصيده اين در آنكه حال و باشد، آماده او قبول براى جسد

 اصلى سرمنزل گويى چنانكه شده، داخل جسد به اكراه با و است آمده فرود بلند جايگاهى
 ».ايستاد بازنتواند گريستن از افتد مى آن ياد به چون و برده، ياد از را

 او جويندگى عطش بود، كرده كسب الرئيس شيخ كه معارف آنهمه كه نيست ترديد
 بيش افالطون فلسفة كه نيست ترديد نيز. برنگرفت او بصيرت جلوى از پرده و فرونشاند، را
 متافيزيكى پندارهاى و توهمات او عقل. بود ساخته مشتاق خود به را او ارسطو فلسفة از

 رو ازين و شود خالص عقل عبوديت از كه خواست مى او نفس ولى كرد، مى رد راافالطوني 
 شاعر البته. ريخت شعرى غالب در را آنها غالبا كه ،آورد پديد پندارها و خياالت سلسله يك
 افالطونى شاعر، سينا ابن. دارد ترى گشاده مضمار عاطفى نه فكرى امور زمينة در حتى
 كه ارسطويى هم آن. ارسطويى اسالمى، فالسفة ديگر چون فيلسوف، سيناى ابن و است
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 دانشها سلسله يك. دبو اسكندرانى حكماى تأثير تحت كه ارسطويى يعنى شناخت، عرب
- گويد »المشرقيين منطق« مقدمة در چنانكه- افتاد او دست به يونانيان منبع از نه البته
 كه خاصى فلسفى مذهب آن از و. بگداخت خويش عبقريت بوتة در را آنها الرئيس شيخ
 به را آن ولى نبود، مكتب اين مبتكر او اگرچه. آورد پديد ناميد اشراقى فلسفة را آن بايد

 نتوانست برابرى او با كس پس آن از و نداشت سابقه او از پيش كه كرد تنظيم صورتى
 .دانست اشراق بالمنازع حكيم را او بايد بحق كه سهروردى الدين شهاب جز كرد،

 الطبيعه بعد ما

 در را شيخ زيرا. است بيشتر تحقيقى و بحث درخور سينا ابن الطبيعة بعد ما فلسفة
 است، فارابى شاگرد الطبيعه بعد ما فلسفة در سينا ابن. است بسيار اراتابتك و ابداعات آن
 .دارد برترى برهان قدرت و بيان در دقت حيث از خود استاد بر كه شاگردى ولى

 زير موارد در توان مى دارد، دربر او فلسفة از قسمت اين كه را مسائلى رئوس
 :ساخت منحصر

 موجودات ترتيب-  1 
 موجودى نخستين«: است گفته و كرده اخذ فارابى از را جوداتمو ترتيب سينا ابن

 سپس و است صورت سپس. است غيرجسمانى مفارق جوهر يافت، وجود استحقاق كه
 1».عرض آن از پس و هيولى آنگاه جسم،

 معلول و علت-  2 
 الهى علم شود، مى واقع بحث مورد الطبيعه، بعد ما علم در كه مطلبى مهمترين

 .است
 اين و. كند مى بحث »آن ذاتى لواحق و مطلق موجود« دربارة كه است علمى آن و
 او بلكه معلول، موجود آن نه باشد معلول موجود اين مبدأ كه نيست چنان مطلق موجود
  . االطالق على است معلولى موجود هر مبدأ

 براى چوب چون مادى علت: است قسم چهار بر آورده ارسطو چنانكه علل، اما
 وجود كه است علتى آن و فاعلى علت. تخت براى تركيب و شكل چون صورى علت. تخت
 .است آن خاطر به تخت يافتن وجود كه است علتى آن و غايى علت و. اوست از تخت

 چيزى، هر در اول، محرك و اول فاعل زيرا است، غايى علت علتها شريفترين و
 واحدة علت يك وجود به فقط او كه شود مى استنباط چنين سينا، ابن عقايد از. است غايت
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 همة و اند شده صادر او از اشياء همة زيرا« دارد، اعتقاد است »الوجود واجب« كه مطلقه
 1».الوجودند ممكن بالذات و خودبخود اشياء

 ممكن و واجب يعنى كائن، دربارة-  3 
 -ممكن و الوجود واجب: كنند مى تقسيم نوع دو به را موجودات فارابى و سينا ابن

 .باشد محال آن بودن موجود غير فرض كه است موجودى الوجود، واجب«. الوجود
 واجب. نباشد محال آن بودن غيرموجود فرض كه است موجودى الوجود ممكن و
 تواند مى هم يعنى نيست، الوجود ضرورى الوجود ممكن و است، الوجود ضرورى الوجود
  2 » .معدوم هم و باشد موجود

 .بالغير الوجود واجب و بالذات الوجود واجب: است قسم دو بر نيز الوجود واجب
 .باشد محال او عدم فرض و است، خود براى و خود از بالذات الوجود واجب وجود

 مثل. گيرد مى خود به وجوب صورت ديگرى چيز وجود با بالغير، الوجود واجب و
 .شود مى واجب دوتا دو بودن فرض با بلكه نيست، الوجود واجب خود، ذات به كه چهار عدد

 منفعله، قوة و فاعله قوة التقاء از پس ولى نيست، الوجود واجب ذاتا كه احتراق يا و
  3 » .شود واجب احتراق محترقه و محرقه يعنى

 ضرورت او وجود در نه كه است ممكنى آن و است، بالذات ممكن يا ممكن، اما
 كائنات همة اين و. بالغير واجب ولى ممكن، بالذات است ممكنى يا و. عدمش در نه و است

 .شود شامل را اللّه سوى ما
 همة. است يافته وجود او از موجودى هر كه است اول مبدأ همان بالذات واجب

 كه نيست جايز زيرا است، واحد الوجود واجب مثال است، بالعرض الوجود واجب صفات
 نياز باشند، متساوى و متالزم وجود در كه چيز هردو چه باشد، الوجود واجب يك از بيش

 الوجود واجب نه باشند بالغير الوجود واجب دو، آن پس. آنها وجود از خارج دارند علتى به
 .بالذات
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 تمام اجزاء وجود به جز وجودش باشد، مركب اگر زيرا است، بسيط الوجود واجب
 خير الوجود واجب. گردد سلب او از بالذات الوجود واجب عنوان بود چنينن چو و. نشود
 همه از باشد عدم پذيراى هرچه زيرا نپذيرد، عدم هرگز او كه. است محض كمال و محض
 هيچ با« نيز. است حقيقت معنى تمام به الوجود واجب و. نيست نقص و شر از مبراى جهت
 مقتضى باشد او ماسواى در كه ماهيتى هر زيرا نيست، شريك شىء آن ماهيت در شيئى
 1».وجوب نه است وجود امكان

 ارادة او حكمت و است، حكمت او و. است معقول و عاقل و عقل بذاته الوجود واجب
 غايتى به يافتن دست علت به كه نيست، آدميان ارادة چون اراده، آن اينكه جز. اوست
 .است ملتذّ و لذيذ و معشوق و عاشق بذاته الوجود، واجب نيز. يابد سوق

 واحد از كائنات صدور- 4 
 يصدر ال الواحد« كه است پذيرفته را فلوطينى اصل اين فارابى مانند نيز سينا ابن

 صادر واحد جز او از كه نيست جايز-آورديم چنانكه- است واحد خدا چون و »الواحد االّ عنه
 بارى ذات كه است كافى اينكه آن و نهاده گردن ديگر فلوطينى اصل يك به نيز. شود

 .يابد تحقق وجود در چيز آن تا كند تعقل را چيزى
 .كند مى وصف است، كرده وصف فارابى چنانكه را، بارى ذات از عالم صدور سينا ابن
 اين. شود فايض بالعدد واحد عقل آن از و كند مى تعقل را خود ذات خدا: گويد مى و

 تعقل را خود مبدأ عقل اين چون و. است بالغير الوجود واجب و بالذات الوجود ممكن عقل
 كه كند تعقل را خود ذات چون و. شود فايض او از است كلى عقل كه دوم عقل كند،
 تعقل را خود ذات چون و. شود فايض او از اقصى فلك نفس است، بالغير الوجود واجب
 طريق بدين و. شود فايض او از فلك اين جرم است، الوجود ممكن كه حيث آن از كند،
 فلكى- نفسى- عقلى نظامى به الهى نظام يك از آن وسيلة به كه آيد پديد كثرت اولين
 .شويم مى منتقل

 و عقل از مؤلف ديگرى ثالوث داشتيم بيان كه طريق همان به كلى عقل ازين و
 يعنى عقل آخرين به تا است درپى پى همچنان فيض اين و. شود مى فايض فلك و نفس
 يعنى اسطقسات، عالم به زيرا شود، متوقف فيض اينجا در. برسيم قمر فلك و فعال عقل
 عالم الهى عالم مقابل در عالم اين و. ايم درآمده مطلقه، اشخاص عالم و جزئيه نفوس عالم

 .فساد و كون عالم ابديت، عالم مقابل در و. است كثرت
 عالم كليات، به جز بارى ذات زيرا بارى، ذات نه است كونيه نفس عالم، اين مدير

، كه است عالم نفس به شبيه چيز هر از بيش و يافته صدور فعال عقل از نفس اين و. نيست
 .است گفته سخن آن از) تيمايوس( »طيماوس« كتاب در افالطون
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 است، صورى مبدئى خود ماده ولى است، ماده شده فايض واحد از كه آخرچيزى
 زيرا گردد، بازمى افالطون به سينا ابن اينجا در. است صور آخرين خود ذات در نيز آن زيرا

 تعقل و كند مى تعقل ضرورة بارى ذات. نيست خداوند انديشة جز چيزى او، نظر در هستى
 .است موجودات همة او،

 انديشه« يا »مثال« - گفت مى افالطون همچنانكه- سينا ابن نظر در حقيقت پس
 .است »صورت« يا و» )تعقل(

 »ماهيت« ميان يعنى »وجود« و »جوهر« ميان كه رسد مى نتيجه اين به سينا ابن
 نحو به را نظريه اين شيخ. جوهر اعراض از است عرضى وجود و. است فرق »انّيت« و

 اين سينا ابن. شمارد مى جوهر اعراض از را »وحدت« كه طريق بدين كند، مى بيان ديگرى
 منافات ارسطو نظرية با كه نظر آن از رشد ابن و. است كرده اخذ متكلمين از را انديشه

 كون اما. چيزند يك وجود و جوهر ارسطو نظر به زيرا برخاسته، مبارزه به سخت آن با دارد
. نيست »ممكن« جز است، الهى مبدأ كه واحد واجب برابر در سينا، ابن نظر در وجود يعنى
 آنكه مباحث اين نتيجة. جوهر به مضاف است چيزى بلكه نيست، جوهر ذات وجود پس

 عقل و بارى عقل در باشد اشياء در وجودشان آنكه از قبل كليات، همة پيوست، به و جوهر
 نظر در حقيقت و. است مادى جزئية اشياء وجود، حقيقت ارسطو نظر در. است فعال

 از حقيقت سينا ابن نظر در اما. است خداوند انديشة از خارج و بالذات قائم مثل در افالطون
 وجودشان بلكه نيستند، وجود داراى خود ذات به كه كليه، معقوالت يعنى است، مثل آن
 .است بارى ذات در

 عالم قدم و حدوث- 5 
 كه بيند مى است ارسطو از كه منطقى مبدأ اين مقابل در يكسو از را خود سينا ابن

 زمانى آن معلول و علت ميان اينكه بدون حتما آن معلول آيد، پديد هرگاه علت: گويد مى
 عالم حدوث به قائل كه اسالمى عقيدة اين مقابل در سو ديگر از و. آيد پديد باشد فاصله
 قديم مسائل تا گردد بازمى ارسطو به ابتدا و. كند تلفيقى دو اين ميان خواهد مى شيخ. است

 وجه چهار به ديگر شىء بر شىء تقدم«: گويد »مقوالت« كتاب در ارسطو. كند تشريح را
 در تقدم سديگر و دو، بر يك تقدم چون كل، بر جزء تقدم ديگر. . . زمانى تقدم يكى: است
   » .اشرف و افضل تقدم چهارم و. . . هجاها بر است مقدم الفباء حروف نوشتن در مثال رتبه،

 يا است، زمانى تقدم يا: است وجه پنج بر ديگر شىء بر شىء تقدم گويد فارابى
 است مرتبه به يا و) . است متقدم دو بر طبعا يك كه دو و يك مثل( است بالطبع تقدم

 چون( است كمال و شرف و فضل به يا و) . باشد متقدم رتبت در شاه نزد در زيد چنانكه(
 طلوع تقدم مثل( باشد، شىء وجود سبب آنكه به يا و) رقص صناعت بر حكمت تقدم

 ) .روز وجود بر خورشيد
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: است قسم پنج بر متقدم« گويد و داشته نظر فارابى به خود تقسيم در سينا ابن
 شرف، به سوم. است آن اصناف از يكى مكانى تأخّر كه وضع و مرتبه به دوم. زمان به يكى

 باشد بالذات تاخّر كه معنى يك در اخير قسم دو اين. معلوليت به پنجم و طبع به چهارم
 به محتاج خود، تحقق در شىء كه است اين مشترك معناى آن از مقصود و. مشتركند
 محتاج بدو آنكه از است محتاج آنكه پس. نباشد آن به محتاج ديگر اين و باشد ديگرى
 1».است متأخّر است

 را خود ذات ازل از خدا چه شده، صادر بارى ذات از ازل از زيرا است، قديم عالم
 از عالم كه نشايد و. خداست از متأخر ذات و معلوليت و طبع و شرف به عالم. كرده تعقل
 باشد، يافته وجود آن از پس عالم و داشته وجود خدا اگر زيرا باشد، داشته زمانى تأخّر خدا
 وقت و ترك وقت عدم، در و. است بوده عدم زمان آن در كه است زمانى وجود دو اين ميان
 كه باشد وقتى اگر نيز باشند؟ يكديگر از غير چگونه وقت دو اين كه نشود، داده تميز شروع
 اين شده، محدث خدا كه آيد وقتى آن پس از و است، نبوده عالم محدث وقت آن در خدا

 به مگر يابد نمى حدوث محدث كه است كرده بيان سينا ابن. كنيم تعليل چگونه را حدوث
 اراده به يا و اراده از غير عرضى به و است طبع به يا اين و. كند حلول محدث در كه حادثى
 .است

 اگر و بود عرض در تغير باشد عرض به اگر و آيد پديد طبع در تغير بود طبع به اگر
 احديت ذات شايستة برشمرديم كه اينها از يك هيچ. بود خواهد اراده در تغير اراده به

 مبدأ و علت خداست و است متأخر بارى از ذات به و است زمانى قديم عالم پس. نيست
 .آن

 است؟ عالم جزئيات به خدا آيا- 6 
ةٍ  ِمْثٰقالُ  َعْنهُ  يَْعُزبُ  الٰ « كه است آمده قرآن در ٰماٰواتِ  فِي َذرَّ  فِي الٰ  وَ  اَلسَّ

 و. نيست آگاه خود ذات به جز ارسطو، خداى ولى. است چنين اسالم خداى 2 »اأَْلَْرضِ 
 و ارسطو ميان خواهد مى سينا ابن اما. كند درك را خود مادون كائناته ك نباشد او اليق
  :گويد مى دهد، وفق اسالم
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 او بر نيز جزئيات باوجوداين يابد، درمى كلى صورت به را چيز همه الوجود واجب« 
ةٍ  ِمْثٰقالُ  َعْنهُ  يَْعُزبُ  الٰ  كه، نيست، پوشيده ٰماٰواتِ  فِي َذرَّ  1. »اأَْلَْرضِ  فِي الٰ  وَ  اَلسَّ

 بود؟ خواهد چگونه اين ولى
 كند، حاصل علم اشياء به اشياء از الوجود واجب كه نيست جايز«: گويد مى سينا ابن

 الوجود واجب صورت اين در و كرده، حاصل آنچه به شود متقوم ذاتش صورت اين در زيرا
 هر مبدأ او كه دانست و يافت علم خود ذات به چون« تعالى خداى ولى 2 » .بود نخواهد

 رو ازين. دانست آيد پديد آنها از كه را موجودى هر و موجودات سرآغاز است، موجودى
 گونه - همين. باشد واجب او سبب به جهتى از آنكه مگر نپوشد وجود لباس موجودى هيچ
 بدانجا تا خود انفعاالت و فعل در گرفت، سرچشمه تعالى مبدأ از و شد، ذكر كه سببيت اين

 .داند مى را اسباب آن مقتضيات و اسباب مبدأ، بنابراين،. آيند پديد جزئيات كه برسد
 آنها نتايج و زمانى فواصل و آيند، وجود به اسباب اين از كه مسبباتى ضرورة، پس

 جزئيه امور مبدأ پس. نداند را مسببات و بداند را اسباب كه نشود زيرا. دانست خواهد نيز را
 ».كلى صفت به بودن متصف و كلى امور در آنها بودن مندرج حيث از بداند، نيز را

 سياست و اخالق

 به كه بود اسالم عالم فيلسوف نخستين فارابى كه ديديم گذشته مباحث در
 مرجع زمينه اين در حكيم اين رو ازين. داد قرار آن فرع را خود فلسفة و پرداخت، سياست

 از پيروى كه است كسانى زمرة از نيز سينا ابن. اند آمده او از پس كه است حكمائى همة
 كرده قلمفرسايى شقاوت و سعادت مسائل در و. است ساخته خود همت وجهة را ثانى معلم

 آراسته بدان بايد اجتماع در انسان هر كه اخالقى و صفات مجموعة يعنى- سياست در و
 طور به را خود اخالقى آراء شيخ. است داده سخن داد- باشد خوشبخت زندگى در تا باشد

 .است پرداخته خاص اى رساله سياست در ولى آورده، خود كتابهاى در پراكنده
 در بحث و مراتب، و صفات در است مردم تفاوت در سخن رساله، اين مضمون

 در سينا ابن رسالة البته. او خدم و اوالد و اهل و او خرج و دخل و آدمى خود سياست
 رسالة در فارابى نصر ابو. رسد نمى فارابى رسالة پاية به وسعت و عمق حيث از سياست

 كه است معتقد و. است كرده آغاز آن به وصول طريق و سياست علم از سخن خود،
 اعمال در و تصرفاتشان در مردم احوال در است تأمل بدان وصول براى راه نزديكترين

ي يار آن امثال و مضر و نافع و بد و نيك شناخت در را عقل تأمل اين زيرا گوناگونشان،
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 پيش را ديگرى راه فارابى ولى كند مى آغاز آن سياست و نفس معرفت از سينا ابن. كند مى
 از نخست پس. نهد مى روى اخص به اعم از و آيد، مى پايين به باال از او يعنى است، گرفته
 سخن دارند جاى فروتر رتبتى در كه آنها از آنگاه و همسران و اكفاء از سپس و رؤساء
 .پردازد مى آدمى نفس سياست به آخر در و گويد، مى

 است معتقد زيرا گويد، سخن آدمى فرد دربارة نخست كه دهد مى ترجيح سينا ابن
 و كند اصالح را خود بايد اول هركس و. است فردى هر اصالح به وابسته اجتماع اصالح كه
 مادى، جسد و ناطقه نفس از است مركب آدمى كه آنجا از. پردازد ديگران اصالح به بعد
 يافت سيطره عقل چون زيرا. دارد پيش است جسد از افضل كه را نفس اصالح كه بايد
 پس است، ماده در غرقه- نيست پوشيده كس بر چنانكه- نفس و .پذيرد اصالح كارها ديگر

 بايد عاقل بنابراين. كنند مى لغزان را سعادت به وصول راه معايب اين و .دارد بسيار معايب
 همت كمر آنها بردن ميان از به سپس بشناسد، را آنها و كند تتبع خود نفس معايب در كه

 كتب به آن تصنيف در شيخ كه است اين است توجه قابل سينا ابن رسالة در آنچه. بندد
 درست نيز مقفع ابن و.  »الصغير االدب و الكبير االدب« به مخصوصا داشته، نظر مقفع ابن

 اين در ترديدى و. كند مى وادار نفس معايب اصالح و تتبع به را آدمى الرئيس شيخ مانند
 .است كرده اخذ بسيارى مطالب »دمنه و كليله« كتاب مترجم از شيخ كه داشت توان نمى

 براى هركس تا است خواسته و گفته بسيار سخن نفس محاسبة موضوع در شيخ
 اى پاره به سرزد، او از نيك كارى چون كه طريق بدين. دهد قرار عقابى و ثواب خود نفس

 بر«: گويد مقفع ابن. كند تنبيهش و معاقبت كرد بدى اگر و دهد مكافاتش شادمانيها از
 دادن بد و نيك پاداش و او بر راندن فرمان و آن محاسبة و خود نفس با دشمنى است عاقل
 آنها و كند، شماره آداب و اخالق و دين در را خود نفس نابكاريهاى كه اوست بر نيز و .بدو
 و. برآيد آنها يك يك اصالح درصدد سپس، و. كند ثبت دفترى در يا و خود سينة در يا را

 و. كند اصالح ماه يك يا و هفته يك يا شب يك مدت در را عيبى هر تا كند موظف را خود
 خوشحال كرد نظر اى شده اصالح عيب به چون و. كند محو را آن كرد اصالح را عيبى چون
 1».گردد غمگين كرد نظر اى ناشده اصالح عيب به چون و .شود

 مردم اخالق در كه بايد كند، اصالح را خود كه خواهد هركس«: گويد الرئيس شيخ
 دور به است ناپسند را آنچه و كند اقتدا بدان و برگزيند نيكوست را آنچه و كند تفحص
 را مردم نيكيهاى كه است واجب عاقل بر«: گويد مقفع ابن و» .گزيند دورى آن از و افكند

 به را خود نفس گفتيم، بديها اصالح در آنچنانكه و. كند ثبت خود نفس در و كند، جستجو
 يكىر د: برگيرد آينه دو كه است واجب عاقل بر« گويد نيز 2 » .سازد ملزم نيكيها آن انجام
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 ديگرى در و. پردازد آن اصالح به تواند مى كه آنجا تا و بنگرد، را خود نفس معايب
 آنكه براى و 1».سازد متحلى آنها به را خود تواند مى كه آنجا تا و بنگرد، را مردم نيكوييهاى

 خود نفس اصالح قصد كه كسى از الرئيس شيخ نشود، گمراه و نيفتد غرور دام در آدمى
 و. باشد آينه منزلة به را او تا برگزيند، مهربان و خردمند دوستى كه كند مى طلب دارد

 كه است واجب خردمند بر«: گويد مقفع ابن. كند بازگو صراحت به را او عيب و حسن
 آن تا باشد، فضيلتى را او اخالق و دين و علم در كه كسى با مگر نكند صحبت و دوستى
 او بر اگرچه كند، همداستانى او با معايب اصالح در آنكه يا و. فراگيرد او از نيك صفات
 بارور و زنده ياران، و همداستانان كمك به جز پسنديده خصال زيرا. باشد نداشته برترى
 زيرا هستند، رؤساء اصالح به مردم نيازمندترين كه است معتقد الرئيس شيخ ».شوند نمى

 از مردم امتناع و اندرزناپذيرى، و مردم، گويى تملق و خود، از غفلتشان سبب به ايشان
 مقفع ابن. دارند بسيار فاصلة صالحان از عيوبشان، بر آنان ساختن آگاه و بديهاشان اظهار
 شيخ گويى چنانكه. است گفته سخن تفصيل به معنى اين در »الكبير ادب« كتاب در نيز
 بيان به سپس الرئيس شيخ .است شده سيراب او زالل از و نهاده، او پاى جاى بر پاى

 اندازة به غذا به هركس كه، است گفته و پرداخته خرجش و دخل مورد در مرد سياست
 چون شريفى كسب كه بايد نرسيد، او به وراثت راه از مالى اگر پس. است نيازمند ضرورت
 مال وسيلة به تجارت زيرا است، برتر تجارت از صناعت و. سازد پيشه صناعت و تجارت
 زود رود چون و آيد زود آيد چون- »دمنه و كليله در« مقفع ابن قول به- مال و شود، ميسر
 خويش نيازمنديهاى در را آن از مقدارى گردد، فراوان مالش چون كه است آدمى بر و. رود
 به مالى كه خواهد چون و. بگذارد سخت روزهاى براى قسمتى و كند، نفقه ديگران و

 ابن »دمنة و كليله« در نيز انديشه اين و. بشناسد نيك انفاق مواضع كه بايد بخشد، ديگران
 :است الزم شرط چند نيكو راههاى در مال انفاق در« گويد شيخ. است آمده بسيار مقفع

 جا به و آن، ادامة و آن، شمردن كوچك و آن، كتمان و آن، انجام در تعجيل اول
 ».پاشند زار شوره در كه است اى دانه مانند بود خود جاى به نه انفاق اگر كه .آن بودن

 كتاب در را زن مسئلة پردازد، مى خانه در مرد سياست به الرئيس شيخ آنگاه
 رسالة در را زوجه مسئلة و داده، قرار بحث مورد »ابسال و سالمان« رسالة و »اشارات«
 به بلكه. نگرد نمى اجتماع عناصر از عنصرى عنوان به زن به سينا ابن.  »المدنيه - السياسة«

 كه است كسى. است مرد خادمة منزلة به او نظر در زن. نگرد مى هوشيارانه و احتياط با زن
 جز آنچه و. است همين همسر اختيار در مرد اول هدف و. كند مرتب را او خانة وضع بايد
 كه باشد صفاتى داراى بايد زن است چنين چون و. است شده واقع دوم درجة در باشد، اين
 و حيا با و ديندار و عاقل بايد جمله از دهد، انجام وجه بهترين به را خود وظيفةد بتوان
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 صيانت را مرد حيثيت. باشد عفيف و شوى فرمانبردار و زبان كوتاه و زايا و مهربان و زيرك
 گرامى را او. باشد خود زن امر متعهد كه بايد نيز مرد. كند زندگى او با حرمت به و كند
 اخالص زن به نسبت كه است مرد بر و. نرود او دل از هيبتش تا نگويد، دروغ او به و دارد
 نيز. شود بيشتر او به زن اخالص و تعلق تا بشناسد، او قدر اوست شايستة آنچنانكه و ورزد
 دارد، مشغولش خود فرزندان و خانه كارهاى به و بكاهد مردم با او عاليق دامنة از كه بايد
 صرف را خود همت همة و. نرود نفس هواى پى از و نشود، خود مكايد و حيل منقاد تا

 -ابن از الرئيس شيخ كه بينيم مى نيز اينجا در. نسازد ديگر مردان براى خود آرايش و زينت
 . »كرد اعتماد زنان به نبايد« گويد مى كه است شده متأثر مقفع

 تولد آغاز از را خود تربيتى قوانين و. پردازد مى اوالد سياست به آنگاه سينا ابن
 و پدر كه است معتقد شيخ. كند مى بيان تفصيل به گردد مى عمل مرد كه آنگاه تا كودك
 به زيرا. برگزينند نيكو دايگان و كنند انتخاب خوب نامى خود فرزندان براى بايد مادر

. باشد واقعى مسمايى را، خود اسم تا بكوشد آدمى كه شود مى سبب خوب نام او، عقيدة
 شير از هنگام از مادر و پدر كه بايد و. دارد بسزا اثرى او صحت و مزاج در نيز شير

 به دست دارد، قابليت و آمادگى تربيتى هرگونه براى كودك هنوز كه آنگاه بازگرفتن،
 .زنند او تربيت

 از كند اقتضا چون و. آميزند هم به ترهيب و تشويق و نرمى و سختى مربيان، بايد
 به متخلق و خردمند و ديندار معلمى و پردازند طفل تعليم به آنگاه. نايستند باز زدن

 كه بايد و. باشد پاكيزه و باوقار و خوشرو بايد آموزگار نيز. كنند اختيار پسنديده اخالق
 اخالق مكارم به را او كه اشعارى حفظ و دينى، امور بر باشد مبتنى نخستين تعليمات
 اخالق صاحبان و بزرگزادگان با فرزندشان تا بكوشند مادر و پدر كه بايد و. كند ترغيب
 از پس كه بايد و. گيرد انس بدو و كند تقليد كودك از كودك كه، باشد همدرس عاليه

 طبيعى استعداد و ميل وفق بر صناعت اين كه بايد و. بياموزند صناعتى سواد، آموختن
 و علم اكتساب در آدميان طبيعت كه بود گفته سينا ابن از پيش فارابى. باشد ايشان

 .شوند مراعات طبايع اين كه بايد و. است متفاوت صناعت
 بگيرند، زن او براى آموخت صناعتى فرزندشان چون كه است واجب مادر و پدر بر

 .باشند خود پدران دوش بار همواره فرزندان كه نشايد كه كنند رها خود حال به را او آنگاه
 نيكى آنان به كه كند مى توصيه و پردازد مى خادمان سياست به باألخره سينا ابن

 مبذول دقت نهايت آنان انتخاب در كه بايد ولى. آنهاست دوش بر ما زندگى بار زيرا كنند
 بسيار يا و بيمار اگر و. آنها حال در دقت از بعد مگر نگمارند خدمت به را آنان و. دارند
 بايد آنچه و. مانند امان در كيدشان و مكر از تا كنند حذر آنها از باشند، هوشمند و زيرك

 نگمارند، ديگر كار به يافته استادى كارى در كه را كارگرى كه است اين يكى داشت ياد به
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 به جز و ببخشايند را او كرد خطايى خادمى كه هرگاه و است نابودى علل از انتقال اين زيرا
 .نكنند اخراجش كار از بزرگ گناهى سبب

 خود آنكه بدون فارابى، و مقفع ابن آراء مبناى بر سينا ابن سياسى فلسفة بود اينها
 هدف زيرا پردازد، مى سعادت مسئلة حل به سينا ابن. باشد كرده بيان مبتكرانه نظرى
 است، سعادت طالب كارهايش همة در آدمى و است؛ سعادت به وصول او سياسى فلسفة

 جز سعادت كه است معتقد فارابى، استادش، چون نيز سينا ابن .اوست كمال سعادت زيرا
 تنهايى به اگر آدمى«: گويد. است الطبع مدنى آدمى زيرا. شود نمى حاصل اجتماع به

 كه بايد. نپذيرد صالح برد، راه را آن ديگرى معاونت بدون خود بخواهد و كند زندگى
. . ديگرى نيازهاى از اى پاره رفع به نيز او و برخيزد او نيازهاى از اى پاره رفع به ديگر انسانى

 1».شود ملزم شهرها و اجتماعات تشكيل به طريق بدين و. 
 و عالى حسى، عقلى،: است قسم چهار بر لذت و. است عقالنى لذتهاى در سعادت

 ناطقه نفس كه معنى بدين معقوالت، حصول به است عقل كمال عقلى، لذت اما. خسيس
 و. ماليم محسوسات وسيلة به است حس كمال حسى لذت اما. شود عقلى عالمى بالفعل
 كمال، از مقصود و. باشد كمال مدرك نفس مالئم كه لذتى آن از است عبارت عالى لذت
 پست افعال از است عبارت خسيس لذت اما. بود تر ثابت و تر وافى و تمامتر كه است آن

 كمال به شعور اگر و است كمال به شعور وابستة عموم، طور به لذت، كه است معلوم .بدن
 همچنين حسى، و عقلى: است قسم دو بر لذت همچنانكه و. بود نخواهد لذت نباشد

 لذت همان زودگذر سعادت. زودگذر سعادت و دائم سعادت: است گونه دو بر هم سعادت
 دو بر سعادت به نسبت نيز مردم .است عالى لذت دائم سعادت و. است خسيس و حسى
 عقلى سعادت طالب كه گروهى و خسيسند سعادت طالب بهائم چون كه گروهى: اند گونه

 اما و. بدن بر نفس كه دارد تفوق سعادت انواع ديگر بر چنان سعادت نوع اين و. هستند
 در آدمى. نيست ايشان ابدى عقلى لذات در اعلى مالء ساكنان با مشاركت جز عالى سعادت

 مقدار عملى و نظرى علوم از كه صورتى در برسد، عالى سعادت به تواند مى زندگى اين
 الرئيس شيخ مورد اين در. شود متحلى گوناگون فضائل به و باشد كرده تحصيل زيادى
 پوشيده كس بر اين و. بود كرده پيشنهاد فارابى استادش كه كند مى ارائه را روشى همان
 .نيست

 سعادت از درجه بدين نفوسى. مرگ از پس است نفوس سعادت عالى سعادت
 مرحلة به كه گردد مى نفوسى ملكه كمال و. باشد شده ملكه ايشان براى كمال كه رسند مى

 به هم جاهله نفوس. باشند شده فاضله مدينة اهل فارابى، تعبير برحسب و رسيده، عرفان
 در زيرا نباشند، حسى لذات به مقيد كه صورتى در آيند، مى نائل عالى سعادت اين ازي اندك
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 لذات در نفس چون. دارند تعلق بدان كه بود خواهند اى درجه همان در نفوس آخرت عالم
 آخرت عالم در جاهل، خواه و باشد عالم خواه نرسيد، مطلق خير به و شد ور غوطه جسمانى

 خواهد معرفت مقياس به آخرت عالم در شقاوت و سعادت. افتاد خواهد ابدى شقاوت به
 گفت مى فارابى زيرا است، برخاسته مخالفت به فارابى خود استاد با سينا ابن اينجا در. بود

 است اين سينا ابن نظر در ابدى شقاوت. شوند مى معدوم موت از بعد فاسد جاهالن نفوس
 ياد به بودند ور غوطه آن در زمينى زندگى در كه را حسى لذات و خود اجساد نفوس، كه

 و محرومند آنها از اكنون دارند و اند داشته بدانها كه دلبستگى همة با كه بنگرند و آورند،
 .دردمند و اندوهگين آنها دادن دست از خاطر به

*** 
 .اش فلسفه خالل از سينا على ابو الرئيس شيخ چهرة بود اين
 كرده بيان بيشتر تفصيل با را استاد آن نظريات و آراء. است فارابى نصر ابو شاگرد او

 در تنها و است كرده پيروى او از اخالق و الطبيعه بعد ما چه و طبيعى فلسفة در چه و
 خوبى به بخواند، را حكيم دو اين آثار هركس. است پرداخته بيشتر بسط و شرح به مواردى
 ابن از برتر انديشه گسترش و ابتكار حيث از چه و شخصيت حيث از چه فارابى كه دريابد
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  فصل چهارم
  
  

  ابو حامد غزالي
  

 ]مقدمه[

 به تا يافت تطور اشعرى از بعد كالم علم چگونه كه ديديم كتاب اين اول جلد در
 شريعت و عقيدت به مربوط مهم قضاياى همة چگونه و. رسيد غزالى، استاد الحرمين، امام

 و كرد ظهور ىغزال تا. آمد پديد مناسب حلى راه آن مشكالت از هريك براى و شد، مشخص
 به تا كه رأيى و نظر داشت، ابراز را خود رأى و نظر و افكند نظر ديگر بار قضايا آن همة در

 به را »االسالم حجة« لقب حق به فضيلت بدين و است اسالم علماى توجه مورد هم امروز
 .داد اختصاص خود

 مؤثرترين و مشهورترين از غزالى كه است اين داشت توان نمى ترديد آن در آنچه
 از علم گوناگون هاى رشته در غزالى. است ديده خود به اسالم عالم كه است متفكرانى

 همچنين. است نظر و اثر صاحب تصوف، و زهد و فلسفه و كالم و فقه و جدل و منطق
 تا است بوده دگرگونى و تطور دستخوش همواره اش پرحادثه زندگى خالل در او انديشة

 يك در آراء و عقايد آن كردن خالصه و او آراء و عقايد از صريحى و روشن برداشت كه آنجا
 قدرى به مانده باقى ما براى كه عربى و فارسى زبان به او تأليفات. است دشوارى كار مقاله

 .گرفت برخواهد در را دراز زمانى آنها مطالعة كه است متنوع و مفصل

 او زمان-  1 
 سوم عباسى عصر در يعنى) ميالدى دهمياز( هجرى پنجم قرن دوم نيمة در غزالى

 در آشوب و انحطاط عصر و نظامى و سياسى ضعف و انحالل عصر عصر، اين. زيست مى
 .بود افكار در خمول و جمود و اخالق
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 فاطميان دعوت و اسماعيليه نهضت و بود شده متزلزل پيش مدتها از قدرت اركان
 دولت هنوز آنجا در كه احساء، در مخصوصا بود، فراگرفته را اسالمى جهان سرتاسر
 بر و بودند كرده رخنه عباسى محتضر حكومت اعماق تا تركها. بود نيرومند و برپا قرمطيان

 خود نفوذ تحت را عراق همه غزالى تولد از پيش سال سه حدود در و داشتند سلطه بغداد
 .بودند درآورده

 در سلجوقيان و بود گشوده را بغداد و كرده تأسيس را سلجوقى دولت بيك طغرل
 .بودند شده سلطه و قدرت جديد صاحبان غزالى عصر

 از اصلى مقصود و. گرديد داير نظاميه مدارس طغرل، جانشين ارسالن، الب عصر در
 اصول از نه سلجوقيان«. بود سنت اصل از پشتيبانى و دين از دفاع مدارس، اين تأسيس

 و ايشان دينپرورى اظهار بلكه. دينى معارف و معلو از نه و آن، فروع از نه و بودند آگاه دين
 قدرت به ايشان پايمردى به كه بود سبب بدان بيشتر علما و فقها به شدنشان نزديك
 و شد گشوده توزى كينه و دشمنى ابواب ناخواه، خواه داشتند، هدفى چنين چون و. برسند
 قدرت سوى به كه كسانى ميان رقابت، و حسد و حقد روح و يافت رواج كيد و دسيسه بازار
 1 ».يافت غلبه ديگر روحية هر بر داشتند، برمى گام

 قدرت. دينى هم و بود سياسى هم واحد آن در رباطها و مدارس تأسيس از هدف
 تأثير خالفت دستگاه بر روزها آن كه شيعه تسلط از را عباسى خليفة سلجوقيان، يافتن

 مصر، فاطمى دولت دست به االزهر مدرسة يستأس همچنانكه و. رهانيد بودند يافته بسزايى
 مدارسى يعنى نظاميه، هاى مدرسه بود، شيعه مذهب يارى و تأييد خاطر به پيش، قرن در
 همة در سنت علماى كه مذهبى. بود سنت مذهب از حمايت كرد، تأسيس الملك نظام كه

 .بودند بسته كمر آن از دفاع به خراسان تا شام از غربى آسياى
 بعدها كه. كرد ظهور حشّاشين جماعت مؤسس صباح حسن غزالى، عصر در

 در همچنين و. شدند منضم بدان يزيديه و نصيريه چون اسالم، از دور ديگرى هاى فرقه
 ايشان دست به قدس و انطاكيه شهرهاى و شد، آغاز شرق به صليبيان حملة اولين او عصر
 .افتاد

 .ودب رسيده سالگى چهل به دوران اين در غزالى

 او زندگى-  2 
 منازعات شدت عصر م،  1058 / ه  450  سال به غزالى احمد بن محمد حامد ابو

 هم در زادگاهش و بود نژاد ايرانى. شد متولد خراسان اعمال از طوس در فكرى، و سياسى
 دكانى در رشت مى آنچه. كرد مى گذران پشم رشتن از كه بود صلحاء از مردى پدرش. ايران

 غزالى گويند مى برخى. گفتند مى غزالى را او سبب بدين و فروخت مى فروشان شمپ بازار در
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 به( غزالى امروز و. طوس قراء از اى قريه) »ز« تشديد بدون( »غزاله« به است منسوب
 .است رايجتر) تشديد به( غزالى از) تخفيف

 پسر دو. يافت مى حضور فقها مجالس در غالبا و بود تقوى و ورع اهل غزالى پدر
 چون. بربست رخت جهان از او كه بودند خردسال هنوز دو اين و. احمد و محمد: داشت
 او از و سپرد، خود صوفى دوستان از يكى به را خود پسران ديد، نزديك را خود مرگ

 كه آنگاه تا كرد عمل وصيت به نيز مرد آن. گمارد همت آنها تربيت و تعليم به كه خواست
 وجه در بود مانده شما براى پدر از هرچه«: گفت آنها به روزى. يدرس پايان به پدر ميراث
 فقه تحصيل براى بايد اكنون نصيب، بى دارايى از و هستم فقير مردى من. بردم كار به شما
 سخت مرا كه آوريد دست به نانى گيريد مى ماهيانه عنوان به آنچه با تا برويد، اى مدرسه به

 ».است تهى كيسه
. كرد مى تأمين را طالب قوت بود كرده تأسيس الملك نظام كه اى نظاميه مدارس

 فقه تحصيل به سخت آنجا در و رفتند ها نظاميه اين از يكى به برادرش و حامد -ابو
 .پرداختند
 به م  1073 / ه  465  سال به سپس. كرد آغاز طوس در را خود تحصيالت حامد، ابو

 الحرمين امام به معروف جوينى به آنجا در و آمد نيشابور به  ه  470  سال به. رفت گرگان
 .بود او مالزم همواره-م  1085 / ه  478  سال يعنى- او عمر پايان تا و پيوست،

 فلسفه و منطق و جدل و مذاهب اختالف علم در او. نبود فقه تنها غزالى تحصيالت
 كرد وفات نىجوي استادش چون. يافت تفوق اقران همة بر كه آنجا تا اندوخت دانشى هم
 از را الملك نظام. آمد بيرون نيشابور از لشكرگاهش، در الملك نظام ديدار قصد به حامد ابو
 كنف در سال شش مدت غزالى و داشت مقدم ديگرانش بر و كرد اكرامش آمد، خوش او

 .كرد مأمور آن امور به توجه و بغداد نظامية در تدريس به را او سپس. زيست او حمايت
 و پرداخت كار به زياد موفقيت با و شد بغداد وارد م  1090 / ه  483  سال در غزالى

 و يافت بيشتر گسترش روز هر او درس حلقة. گرديد دانشپژوهان اقبال و توجه مورد سخت
 در غزالى. بگرفت را نزديك و دور اشتهارش صيت كه آنجا تا شد، مشهورتر او شرعى فتاوى
 و باطنيه چون گوناگون فرق بر رد و كالم و فقه در تأليف و تفكر به تدريس ضمن در بغداد

 .بود مشغول نيز فالسفه و اسماعيليه
 معارف همة و دينى معتقدات در كه بود حياتش مراحل نخستين از مرحله اين در

 از پس و نينجاميد طول به ماه دو از بيش شك اين ولى. افتاد شك به خود عقلى و حسى
 علم صاحب آن در و يافت استادى كالم علم در و پرداخت ناگونگو فرق در تحقيق به آن

 استادى از آنكه بدون ولى. گماشت همت فلسفه تحصيل به آنگاه. شد تصنيف و تأليف
 و تصنيف از فراغت اوقات غزالى. پرداخت فلسفى كتب مطالعة به خود جويد استعانت
 مدت سال سه كار اين و ودب داده اختصاص فلسفى كتب مطالعة به را شرعى علوم تدريس
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 ايشان مذهب دقايق از اطالع و تعليميه كتب مطالعة به يافت فراغت فلسفه از چون. گرفت
 تهافت« و »الفالسفه مقاصد« تأليف به كه بود عمر از مرحله اين در. جست اشتغال

 »المستظهريه -فضائل و الباطنيه فضايح كتاب« همان كه »المستظهرين« و »الفالسفه
 را خود سرگذشت كه بنگريم اكنون. يافت توفيق ديگر كالمى و فقهى كتب برخى و شدبا

 :كند مى بيان چگونه پس ازين
 معرفت كه دانستم و نهادم صوفيه طريقة به روى يافتم، فراغت علوم ازين چون«

 به پس. بود عمل از آسانتر علم من براى. . . عمل و علم: است چيز دو به ايشان طريقة
 كتب و مكى طالب ابو »القلوب قوت« كتاب مانند پرداختم كتابهاشان از آنها علوم تحصيل
 از ايشان غير و بسطامى بايزيد و شبلى و جنيد از پراكنده طور به آنچه و محاسبى حارث
 به كه شد آشكار من بر پس. . . بردم پى ايشان علمى مقاصد كنه به تا شده، نقل مشايخ
 . . .باشد صفات تبدل و حال و ذوق به بايد بلكه. رسيد نتوان يمتعل به ايشان حقيقت عمق

 آيد راست علم به آنچه و. اقوال اصحاب نه حالند ارباب صوفيه كه دانستم يقين به و
 سلوك و ذوق به آن حصول بلكه نشود، حاصل علم به ديگر مانده، باقى آنچه و ام آموخته

 1 ».بس و است
 سو يك از شهوات اما. شد تصوف طريقة سالك و گرفت كناره تدريس از پس ازين

 كه داد مى ندايش ايمان منادى سو ديگر از و كشانيد، مى دنيوى مناصب و مقامات به را او
 سال رجب ماه از كه بود، ترديد در و سرگردان همچنان ماه شش و.  »الرحيل الرحيل«
 اضطرار به من اختيار حد از ارك ماه اين در«: گويد خود غزالى. شد آغاز م  1095 / ه  488 

 آن توان را زبانم. . . بازماندم تدريس از چنانكه زد، قفل من زبان بر تعالى خداى چه. كشيد
 به بدل دلم در بود افتاده زبانم بر كه بند اين كم كم تا. . . بگويد كلمه يك حتى كه نبود
 لذت نوشيدنى و خوردنى از و يافتم، نمى قدرت خويش غذاى هضم به و شد، حزن
 عالج از طبيبان چنانكه داد، رخ فتورى من قواى در كه شد موجب امر همين. بردم نمى
 كرده سرايت مزاج به دل از و آمده فرود دل بر كه است آفتى اين كه گفتند و بازماندند من
 .بربندد رخت دل از سنگين اندوه آن آنكه مگر نيست، عالج به راهى و
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 تعالى خداى به بشد، دست از من اختيار كلى به و كردم اساحس خود عجز سپس
 مال و جاه از اعراض و. . . كرد اجابت من دعوت خداوند. بيچاره درماندگان چون بردم، پناه
 باطن آمادة در و روم، مى حج به كه گفتم ظاهر به و. كرد آسان من بر را اصحاب و اوالد و

 1».شدم مى شام سفر
 بماند سال دو به نزديك آنجا در و شد شام راهى خراسان از  ه  488  سال در غزالى

 دمشق مسجد در مدتى. نداشت مجاهدت و رياضت و خلوت و عزلت جز كار هيچ كه
 شام از آنگاه. بست مى خود روى به در و رفت مى مسجد منارة باالى روز همة. كرد اعتكاف

 .داشت مى محبوس آنجا در را تنخويش و شد مى الصخره به روز هر و رفت المقدس بيت به
 .رفت حجاز به و آمد پديد او در حج داعية تا

 خواست نمى آنكه با و كشيدش وطن به كودكان درخواستهاى و ديدار شوق سپس
 به كند تصفيه را دل تا و گزيد خلوت نيز طوس در ولى. كرد طوس عزم بازگردد بدانجا
 و داشت مى بازش مقصد از معاش راتضرو و عيال مهمات و زمان حوادث. پرداخت ذكر

 .زد مى هم بر را او خاطر آرامش
 خود كتابهاى مشهورترين مدت اين در غزالى و انجاميد، طول به سال ده حال اين

 قصد و آمد بيرون عزلت از ، ه  499  سال در. كرد تأليف را »الدين علوم احياء« مخصوصا و
 تدريس و نيشابور به او بازگشت علت. شد شغولم تدريس به آنجا نظامية در و كرد نيشابور

 گذشت، مى سال ده ماجرا ازين و بود كرده اعراض تدريس از بغداد در آنكه با نظاميه، در
 بيم ورزيد مى استنكاف اگر كه بود شده شديد قدرى به اصرار اين زيرا. . . بود پادشاه فرمان
 سال در كه، بود بركيارق برادر محمد ،برد مى نام او از غزّالى كه پادشاهى اما .بود جان

 فخر نظاميه، به غزالى بازگشت عوامل از شايد و. بود رسيده پادشاهى به م  1140 / ه  498 
 .بود واداشته تدريس به را غزالى بغداد در كه بود الملك، نظام پسر وزير، الملك

 اين ميان آيا .بود گزيده عزلت غزالى كرد، مى حكومت بركيارق كه را سالى دو مدت
 است؟ اى رابطه حادثه دو

 ديگر بار كه نينجاميد، طول به سال دو از بيش نيشابور در غزالى توقف حال هر در
 سال در الملك فخر مرگ از بعد واقعه اين و. گزيد عزلت طوس در و گفت ترك را تدريس

 اش خانه نزديك هك را مدارسى از يكى طوس، خود، زادگاه در غزالى. بود م  1106 ، ه  500 
 م  1111 ، ه  505  سال در او وفات. برگزيد- كنند مى انتخاب خانقاهى صوفيه چنانكه-بود
 .داشت سال چهار و پنجاه وفات هنگام. افتاد اتفاق طوس در

 تأليفات-  3 
  . است نكرده تصنيف و تأليف غزالى اندازة به يك هيچ اسالم متفكران ميان در
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 چهار روز هر كردند، تقسيم عمرش روزهاى بر و كردند هشمار را تأليفاتش گويند
 شمارة در ما. اوست به منسوب آثار، ازين بسيارى كه نيست آن در ترديدى و شد جزوه

 الفباء حروف از تأليف موضوع به اشاره براى و. برگزيديم را زمانى ترتيب او مشهور تأليفات
 عالمت) ك( فلسفه، و تاريخ عالمت )ف( است، منطق عالمت) ن( مثال كنيم، مى استفاده
) خ( تفسير، عالمت) ف( تصوف، عالمت) ص( مواعظ، عالمت) و( فقه، عالمت) ق( كالم،

 .است زندگى شرح عالمت) ح( و ادب عالمت) د( اخالق، عالمت
 :بغداد نظامية در و الملك نظام كنف در  ه  487  و  478  سالهاى ميان

 ) .ق( الوجيز الوسيط، البسيط،
 ) .ف( الفالسفه مقاصد- 487 
 ،) ن( العمل ميزان العلم، معيار النظر، محك ،) ك( الفالسفه تهافت- 488 

 ) .ك( الحق حجة المستظهرى،
 ) .ك( القدسيه الرسالة العقائد، قواعد االعتقاد، فى االقتصاد: دمشق در- 489 

 :طوس و حجاز و قدس و شام در-  495  و  490  سالهاى ميان
 ) .ص( الدين لومع احياء

 .االسنى المقصد ،) خ( الهدايه بداية- 495 
 : 498  و  495  سالهاى ميان

 .الفاخره الدرة ،) ص( سعادت كيمياى ،) خ( االربعين كتاب القرآن، جواهر
 ) .ك( الزندقه و االسالم بين التفرقه فيصل ،) م( المستقيم القسطاس- 497 
 :كرد مى تدريس نيشابور در كه- 500 

 ) .ح( الضالل من المنقذ ،) ص( الولد ايها
 ) .ق( الفقه اصول من المستصفى- 503 
 :طوس به اخير بازگشت از بعد يعنى ، 505 - 503 

 ) .ص( االنوار مشكاة
 ) .ص( السالكين معراج الكالم، علم من العوام الجام ، 405 - 404 

 تاريخ اما ايم برده سود هاآن از بحث اين در ما كه است ديگر بسيار تأليفات را غزالى
 االدب: جمله از. مربوطند  489  از بعد سالهاى به همه ولى نياورديم، دست به را آنها تأليف

 العارفين منهاج اللّدينيه، الرسالة الطير، رسالة الوعظيه، الرسالة العشره، القواعد الدين، فى
 معروف الكائنات، - اسرار و قاتالمخلو عجائب الفاخره، الدرة ،) ص( الطالبين روضة ،) ص(
  .اهللا مخلوقات فى الحكمة: به
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 غزالى روحى و فكرى حيات- 4 
 معرفتجويى-الف

 مفرط عطش كند، مى جلب خود به را ما نظر غزالى زندگى در كه چيزى نخستين
 در و امرى هر در يقين به وصول براى او كه است كوششى و معرفت انواع همة به اوست
 اواخر در كه »الضالل من المنقذ« كتاب در غزالى. دارد مى مبذول اشياء قتحقي بر وقوف
 بيست به آنكه از پيش يعنى بلوغ، اوايل و جوانى اوان از من«: گويد است كرده تأليف عمر

. فرورفتم عميق بحر اين لجه در است گذشته پنجاه از عمرم سال كه تاكنون برسم، سالگى
 از و افتادم اى ورطه هر در و تاختم مشكلى هر سر بر و ردمك توغل ابهامى هر در و. . 

 شوم، آگاه گروهى هر و مذهب هر اسرار از كه خواستم و كردم تفحص اى فرقه هر عقيدة
 او باطن از تا كردم نمى ترك را باطنيى هيچ. بشناسم را مبتدع و متفنن مبطل، و محق تا

 فلسفى هيچ نه و گردم، آگاه مذهبش صلحا از آنكه مگر را ظاهريى هيچ نه و شوم، مطلع
 و كالم غايت بر تا را متكلمى هيچ نه و يابم، وقوف اش فلسفه كنه بر خواستم مى آنكه جز را

 را عابدى هيچ نه و برم، پى تصوفش سر بر به تا را صوفيى هيچ نه و شوم، خبردار او جدل
 اظهار بر او گستاخى علل از ات را معطلى و زنديق هيچ نه و يابم، خبر عبادتش حاصل از تا

 چشم به چيز هر به كه بايد دارد، خصلتى چنين كه مردى  1 ».شوم جويا زندقه و تعطيل
 نظر در غزالى. است شده او فطرى و غريزى گويى كنجكاوى عطش زيرا بنگرد، نظر و نقد
 كانكود« زيرا شود، مى حاصل تقليد طريق از انسان معتقدات از بسيارى كه دانست اول

 حديث اين به »مسلمان مسلمان، كودكان و يهودى يهود، كودكان و شوند نصرانى نصارى
 و ينصرانه و يهودانه فابواه الفطرة، على يولد مولود كلّ« كه كرد توجه خدا رسول از مروى

 . »يمجسانه
 آدمى كه است حالتى كه دهد مى شرح »العمل ميزان« آغاز در را اصلى فطرت اما

 آنچه از است عبارت تقليد اما. است قومى تقليدى آراء و وراثى عقيدة هر از جردم آن در
 عقل و نظر محك به را آن آنكه بدون و. گيرد فرامى خود استادان و مادر و پدر از آدمى

 كه بايد علم طالبان و خواص اما. است مردم هاى توده و عوام كار اين و. پذيرد مى بيازمايد
 كه روست ازين. باشند فكرى استقالل داراى و پردازند آزاد بحث و استدالل و نظر به

 :گويد مى »العمل ميزان« پايان در بينيم مى
 زحل عن يغنيك ما الشّمس طلعة فى/   به سمعت شيئا ودع تراه ما خذ
 نيز او دربارة و باشد ساكت خود كه است اين مقلد شرط و«: گويد مى مقلد دربارة و
  در سلوك شايسته او اگر. است عاجز استدالل طريق در سلوك از وا زيرا. نرود سخنى
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 1».مأموم نه گردد امام و تابع نه شود واقع متبوع باشد، استدالل طريق
 آن به خود فكرى بارور حيات از مرحله اين در غزالى كه چيزى مهمترين شايد

 معتقد او. بود داناستا و مادر و پدر تقليد چون موروثى تقليدهاى رشته از آزادى رسيد،
 رو ازين. است كانايى و ضاللت و حمق و وهم ديگر تقليد بر تقليدى نهادن ترجيح كه است
 يقينى علم«: گويد. چيست علم حقيقت كه بگويد و بشناساند را تقليد انواع خواهد مى

 باقى آن در ترديدى كه شود مى آشكار و روشن چنان معلوم آن، در كه است علمى
 كسى اگر كه است شده يقينى چنان كه آنجا تا نيست، آن در وهم و غلط امكان و ماند نمى
 موجب او سخن كوشد، آن ابطال در كند، بدل اژدها به را عصا و زر به را سنگ تواند مى كه

» .است سه از بيش ده كه دانم مى من«: كه افزايد مى سپس» .نگردد انكارى و شك هيچ
 اژدها به را عصا اين من كه دليل اين به است ده از بيش سه«: كه بگويد كسى اگر پس
 نخواهم شك خود معرفت در ببينم، خود چشم به خود من و كند چنين و كنم، مى بدل
  2 » .شد خواهم شگفت در كار آن در او قدرت كيفيت از ولى كرد،

 جستجوى در خود كتابهاى همة در و است يقينى معرفت تشنة همواره غزالى
 حسيات همين او ولى. است ضروريات و حسيات در تنها معرفت اين و. است ىمعرفت چنين

 ترديد و شك مورد توانند مى نيز آنها آيا كه ببيند تا زند مى نقد محك به را ضروريات و
: كه كند مى بيان چنين يقين به شك از طريق طى در را خود سرگذشت غزالى .شوند واقع

 چنانكه. نماندم امان در هم محسوسات دربارة كش از حتى كه كشيد بدانجا من شك«
 باصره حس حواس، قويترين كه درحالى كرد، اعتماد محسوسات به توان مى چگونه: گفتم
 كنى، مى حكم آن سكون به و بينى مى متحرك غير را آن نگرى مى سايه به گاه تو و است
 حركت بغتة كه هرچند كه يابى درمى مشاهده و تجربه روى از ساعت يك از بعد ولى
 و نگرى مى ستاره به و. نيست ايستاده حالى هيچ در و است متحرك بتدريج ولى كند، نمى
 از ستاره كه شده ثابت هندسى داليل به آنكه حال و بينى، مى سكه يك كوچكى به را آن

 كرده، صادر حكمى آنها دربارة حس حاكم كه محسوساتى اين همة. است بزرگتر زمين
 نگذاشته باقى او براى دفاع راه چنانكه كرده، تكذيب و شمرده مردود را او حكم عقل حاكم
 اعتماد عقليات به بايد پس. كرد نتوان اعتماد محسوسات به ديگر كه گفتم خود با. است
 نشوند، جمع شىء يك در اثبات و نفى و است، سه از بيش ده: چون بديهيات به مثال كرد،

 و واجب هم و معدوم هم و موجود هم و قديم هم و باشد حادث هم كه نتواند واحد شىء و
 از عقليات به تو اعتماد كه دانستى كجا از: گفتند من به محسوسات حال درين. محال هم
 تكذيب را ما آمد عقل قاضى پس داشتى وثوق ما به تو. نيست محسوسات به تو اعتماد نوع
 قاضى نيز عقل ادراك سوى آن بسا چه بودى، كرده قبول را ما همچنان تو او نبود اگر. كرد
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 و كرد تجلى عقل همچنانكه كند، تكذيب را عقل قاضى كند تجلى چون كه باشد ديگرى
 از اندكى نفس. نيست آن بودن محال دليل ادراك، اين تجلى عدم و. كرد تكذيب را ما

 رؤيا عالم در كه بينى نمى آيا: گفت و كرد تأييد خواب مسئلة با را اشكال و بازايستاد پاسخ
 پابرجا و ثابت را آن حال آن در و كنى، مى خيال را حاالتى و شوى مى معتقد امورى به
 و شوى مى بيدار ناگهان اما كنى، نمى آنها صحت در شكى هيچ حال آن در و شمارى، مى
 كجا از پس است؟ نبوده اى فايده و اصل هيچ را تو معتقدات و تخيالت آنهمه كه بينى مى
 حال آن در- عقل به چه و حس به چه- شوى مى معتقد بدان بيدارى در آنچه كه نىدا مى
 فعلى بيدارى به نسبت كه شود عارض تو بر حالتى كه بسا چه ولى دارد؛ واقعيت هستى كه
 نسبت پندارى مى بيدارى اكنون كه را آنچه و باشد، تو خواب با تو بيدارى نسبت چون تو
 به كه را آنچه كه كنى يقين رسى حالت آن به چون و ؟باشد خواب حكم در حالت آن به

 است همان حالت اين شايد و. اند نبوده حاصلى بى خياالت جز اى كرده مى درك خود عقل
 حواسشان از و فروروند خود در چون كه معتقدند آنها زيرا. هستند آن مدعى صوفيه كه

 اين كه بسا چه و. دهد نمى وفق تمعقوال اين با كه كنند مى مشاهده را احوالى شوند، غايب
 مردند چون خوابيدگانند، مردم«: گفت آن دربارة خدا رسول كه باشد موتى همان حالت
 كه نباشد بيش خوابى آخرت زندگى به نسبت دنيا اين زندگى كه شايد پس» .شوند بيدار
 1».كند مشاهده هستند اكنون آنچه خالف را اشياء مرد، انسان چون

 شك- ب
 بلكه افتاد، شك به سخت روحى و دينى و عقلى مسائل در تنها نه دينگونهب غزالى

 مردمى بارة در كه هنگامى و داد دست از را خود ايمان كه آنجا تا. كرد شك چيز همه در
 شهادت دين از خروج بدين اند، آمده عاجز قرآن روحانى معانى درك از كه گويد مى سخن
 زبان و افتادند تشويش به قرآن آيات ظواهر از كه تندهس مردمى«: گويد مى غزالى. دهد مى
 و شد تباه اعتقادشان اصل و. كردند نقض را حقايق آن پندار، روى از و گشودند اعتراض به
 را امر اين من. . . گرديدند باطنى جمود دچار مرگ از پس احوال و نشر و حشر مسائل در

 گمراهى اين به بد ياران با صاحبتم سبب به مدتى به نيز من زيرا شمارم، نمى بعيد
 حقايق ادراك عطش«: است گفته سخن شك ازين »الضالل من المنقذ« در  2 » .افتادم
 من اختيار به و است من فطرت و غريزه گويى چنانكه جوانى آغاز از و. بود من عادت امور

 سن انهم از موروث عقايد و گسست تقليد رشته تا. بود شده نهاده من وجود در نيست
   3 » .شكست درهم كودكى
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 ريشه او وجود در چنان ولى برخاست، آن عالج به و كرد شك محسوسات در غزالى
 اقامة و دليل، به مگر« نشود ميسر شك دفع زيرا. بود نمى آن دفع امكان كه بود دوانيده
 نباشند، مسلّم اوليه علوم اين اگر پس. نبندد صورت اوليه علوم تركيب از جز دليل
 كه نينجاميد طول به ماه دو از بيش حال اين ولى.  »داد دليل عنوان آنها به توان نمى

 عقلى ضروريات به و بازآمد، اعتدال و صحت به نفس و كرد، عنايت شفا تعالى خداوند«
 نورى وسيلة به بلكه نبود، دليل تركيب و نظم به حال اين ولى. آمد حاصل وثوق و اعتماد

 1».شد معارف اكثر كليد نور اين و. افكند نم دل در خدا كه بود
 او اخالص-ج
 آن از خروج و خود شك از حكايت در غزالى آيا كه آيد مى پيش سؤال اين اينجا در

 حقيقت با است آمده »الضالل من المنقذ« كتاب در آنچه آيا و است؟ صميمى و صادق
 دهد؟ مى وفق

 سر او عميق ايمان و صداقت مقابل در باشد، خوانده را غزالى تأليفات هركس
 است آمده »الضالل من المنقذ« در كه را صريحى تناقضات ولى. آورد مى فرود تعظيم
 كرد؟ تعبير بايد چگونه

 دكارت اما كرده، شك چيز همه در غزالى زيرا. نيست دكارت شك مثل غزالى شك
 آن در رديگ كه رسيد حقيقتى به خود شك در دكارت. است كرده شك فرض چيز همه در

 كه كسى از كردن فكر و »كرد مى فكر« او زيرا. بود خودش وجود آن و كرد شك توان نمى
 .كند مى بنا ترديدناپذير بنيان اين بر را خود معارف دكارت. نيست ساخته نباشد موجود

 خاطر به بلكه نيست، برهان و دليل اقامة به خود شك از غزالى نجات آنكه حال و
 !است افكنده او دل در تعالى خداى كه است نورى

 در حاضر آنها چه نيستند مطلوب بديهيات«: گويد مى كه چيست او قول معنى اما
 بر دليل سخن، اين آيا »گردد پنهان و شود مفقود شود كرده طلب چون حاضر و ذهنند،

 دليلى آنها اثبات براى و دانسته مى شك غيرقابل را بديهيات غزالى كه نيست آن
 است؟ جسته نمى

 آينة كه كسى جز كه خدايى است موهبتى افكنده، او دل در خداوند كه نورى اما
 تجلى اين شايستة را كسى »العلوم احياء« در و. يافت نخواهد دست بدان يافته صفا قلبش

 .شود ميسر عمل و علم به فقط راه، اين طى اما. باشد نهاده قدم تصوف راه به كه داند مى
 و ناپسند صفات از است آدمى شدن پاك و نفس عقبات زا گذشتن علم حاصل و

  2 .گردد متحلّى خدا ذكر به و آيد نائل خدا غير از قلب تخلية درجة به تا نكوهيده، اخالق

 به ايمان از كه اندازد مردى دل به را خود نور خدا است ممكن چگونه كه گفت بايد حال
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 »القرآن جواهر« در خود چنانكه است، ودهب گمراهى دام بستة و دلخوش دنيا متاع به و دور
 1».بخشيد نجات آن هاى ورطه از و داشت دور نفس لغزشهاى از را ما خدا آنكه تا«: گويد

 غزالى اول مرحلة در: كنيم توجه غزالى فكرى مراحل از مرحله دو به بايد اينجا در
 خود. هستند او درس حلقة در شاگرد سيصد و پرداخته تعليم كار به بغداد در و است جوان

 و جاه بر برخى فقها و علما اين ميان از. فقهاست و علما نظر مطمح و حكام توجه مورد او
 در غزالى. اند شده مى حيرت دچار معرفت و علم آنهمه از برخى و اند برده مى رشك او مقام
 در را اگونگون هاى نحله و ملتها شمارة و بيند مى را مذاهب و اديان اختالفات مرحله، اين
 العالء ابو با او اينحال در. بس و است ايشان راه صواب، راه كه مدعيند همه كه آورد مى نظر

 ».است راه كدام درست راه كه دانستم مى كاش اى«: گويد مى شده آواز هم معرّى
 خود حافظة به. نيشابور در است معلمى و مجرب صوفى غزالى دوم، مرحلة در

 را آن از خروج علل خواهد مى اينك و آورد مى ياد به را خود شك دوران و كند مى رجوع
 پردازد مى تعليل به خويش نفسانى مطمئن حالت و موجود عقايد پرتو در پس. كند كشف

 آن فهم و چيست، تاريخى حقيقت آن كه ديد بايد اكنون. تاريخى حقيقتى مبناى بر نه
 شده معرفى پيشوا يك عنوان به كه وا و شد شروع بغداد در غزالى شود؟ شك ميسر چگونه

 تدريس به همچنان و داشت نهان دل در را آن. كند آشكار را خود شك توانست -نمى بود
 .كرد مى تأليف موضوعات آن در و بود مشغول اشعرى فقه و اشعرى كالم

 به وصول براى او عطش و تيزهوشى و ثاقب انديشة زيرا آمد، بيرون شك از غزالى
 به نيشابور در چون .نكشد درازا به ماه دو از بيش ايام اين كه شدند موجب ،يقينى معرفت

 حكايت و. پرداخت آن تعليل به و داد قرار مطالعه مورد را آن افتاد، خود قديم شك ياد
 مخالفت آنها با و اند، شده ضروريات منكر سوفسطائيان« كه كشيد پيش را سوفسطائيان

 گفتند خود استدالل در و. اصلند بى خياالتى آنها همة كه اند پنداشته و اند ورزيده
 .كند اعتماد خود حواس به كه نشايد آدمى و محسوساتند، ضروريات آشكارترين

 چنين كه كند يقين اگر پرداخت، گفتن سخن به او با و ديد را انسانى اگر چنانكه
 بسا زيرا باشد، هديد خواب در كه بسا چه. خطاست بر است گفته سخن او با يا ديده چيزى

 ولى. كند نمى ستيزه خود با آنها تحقق در و پندارد مى يقينى را آنها انسان كه خوابهاست
 نداشته وجود اصال پنداشت مى حقيقت را آنچه كه يابد درمى و شود مى بيدار ناگهان
  2 ».است

 »الدين علوم احياء« كتاب در افكنده او قلب در تعالى خداى كه نور ازين اما
 گويى«: گفت كه آورده عقل تعريف در محاسبى اسد بن حارث قول از و كرده، حكايت
 ».افكند دل در خدا كه است نورى

                                                            
   21  ص المستظهرى، - ٢                               44  ص القرآن، جواهر -  ١



 

٥٢٨ 
 

بعد  است خواسته بلكه است، نياورده خود از چيزى »الضالل من المنقذ« در غزالى
 و تفسير بود شده حادث او براى جوانى عهد در كه را اى پديده افكارش پختگى و تصوف از

 و تحليل به بود، شده حاصل او براى ايام اين در كه معلوماتى و معارف با پس. كند تعبير
 به يافت، رهايى خداوند فضل به شك مرض از غزالى چون .است پرداخته پديده آن تفسير
 .ساخت منحصر قسم چهار در را حقيقت جويندگان اصناف و پرداخت مذاهب در تفحص
 .دانند مى نظر و رأى اهل را خود كه: متكلمان-  1 
 .معصوم امام از علم اقتباس مدعى و تعليمند اصحاب پندارند كه: باطنيه-  2 
 .شمارند مى برهان و منطق اهل را خود كه: فالسفه-  3 
 .مكاشفه و مشاهده اهل و حقند حضرت خواص از پندارند كه: صوفيه-  4 

 فرقه چهار اين در را حقيقت جويندگان غزالى چگونه كه است اين در ما تعجب
 و تحقيق از قبل چرا و. نيست چهار ازين بيرون حقيقت كه شده معتقد و ساخته منحصر
 رواج او اطراف در كه ديگر معروف مذاهب و فرق از يكى در حقيقت وجود منكر جستجو،

 پى داد، قرار مطالعه مورد را چهار اين آنكه از بعد او صورت هر در .است شده داشت كامل
 آموخته مشايخ و ائمه از را علم اما. عمل و علم: است بسته چيز دو به صوفيه طريقة كه برد

 اخالق از آن ساختن پاك و است نفس عقبات از گذشتن« آن حاصل عمل، اما. است
. . . برسد خدا ذكر به آن تحلية و خدا غير از قلب تخلية مقام به تا ناپسند، صفات و مذموم

 و دنيا از بركندن دل. . . صفات تبدل و حال و ذوق به بلكه ايد،ني راست تعلم به اين و
 و جاه از كه بايد و. . . شود ميسر خلود سراى به نهادن روى و غرور دار از گزيدن دورى
 1».بود گريزان است حقيقت درك رادع و مانع آنچه از و كرد اعراض دنيوى مال

 كند، مى مقايسه رسد آخرت ادتسع به تا باشد بايد آنچه و هست آنچه ميان غزالى
 اين بهترين زيرا. بود دنيوى عاليق گرفتار همواره او زيرا. يابد مى دور به مرحله از را خود و

 جويى نام و طلبى جاه جز محركى و نبود قربت قصد به كه تدريسى بود، تدريس عاليق،
 تالفى و جبران به راگ و گرفته قرار سست پرتگاهى سر بر كه بود كرده يقين غزالى. نداشت
 وهله، اين در .شود پروردگار غضب آتش طعمة كه است آن بيم نپردازد، گذشته غفلت
 بود مانده مردد زيرا شك، ايام بحران از سختتر بسى شد ديگرى روحى بحران دچار غزالى

 از يعنى ماه شش و. آخرت اعمال هاى جذبه يكى و دنيا شهوات جذبة يكى: جذبه دو ميان«
 بيم كه شد او بيمارى موجب چنان بحران اين و. بود آن گرفتار  488  سال جبر اول

 ».رفت مى هالكش
 عقلى و شرعى علوم تحقيق در كه راههايى و كرده تحصيل كه علومى نتيجة
 بار آنگاه. بود رستاخيز روز و نبوت به و تعالى بارى ذات به يقينى ايمانى يافتن پيموده بود،
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 توانست تا برد التجا گويد، مى پاسخ را اى بيچاره خوانندة هر كه ندى،خداو درگاه به ديگر
 و رود، مى مكه به كه داد شهرت چنان و. بركند دل اصحاب و اوالد و مال و جاه از آسانى به

 شام در او توقف از شاگردانش و خليفه كه داشت آن از بيم« داشت شام قصد آنكه حال
 ».شوند آگاه

 و عزلت و خلوت جز كارى هيچ و ماند آنجا در سال دو به يكنزد ديديم همچنانكه
 گاه و بود شام در گاه مدت اين در و كشيد سال ده عزلت اين. نداشت مجاهدت و رياضت

 و شد كشف اندازه و حد بى مسائلى او براى مدت اين در. مدينه و مكه و المقدس بيت در
 بهترين سيرتشان و خدايند اهر سالكان اختصاصا صوفيه« كه دانست اليقين علم به

 و عقال عقل اگر. اخالق پاكترين اخالقشان و طريقتها درستترين طريقتشان و سيرتهاست
 اخالق و سرّ از چيزى تا آيد گرد واقفند شرع اسرار بر كه علمايى علم و حكماء حكمت
 زيرا. تواندن اند، درآورده آنها كه باشد آن از نيكوتر كه درآورد ديگرى صورت به را ايشان
 همة در و. است مقتبس نبوت مشكات پرتو از باطنشان و ظاهر و سكنات و حركات همة
 1».نيست نبوت نور جز گرفت روشنى آن از بتوان كه نورى زمين روى

 غزالى تصوف- د
 خواند؟ صوفى را غزالى توان مى آيا

 اين دليلش و . 2  بقرى العطاء ابو است جمله آن از. اند شده او تصوف منكر برخى
 آن از بعد و خلوت حين در«: گويد مى »الضالل من المنقذ« در وقتى غزالى كه است

 كه شود مى معلوم» .است ترسيده مى پادشاه از و بوده خود وطن و فرزندان ياد به همواره
: گويد بقرى العطاء ابو. است نبوده صادقانه و صافى عزلت و صحيح خلوت او انزواى و خلوت

 نه و غايات و وسائل در نه فكرا، نه و روحا نه نداشت غزالى حال به اى فايده عزلت و خلوت«
 چنانكه او عزلت و خلوت: دقيقتر عبارت به يا اطمينان؛ در نه و شك در نه يقين، و علم در

 ».است داشته تشريفات جنبة تنها گذشت
 در تنها. زيدگ عزلت شام در. گريخت بغداد از. سرباززد تدريس از واقعا او بلى،

 در و است درست اينها همة. بست خود روى به را دمشق منارة در و كرد خلوت الصخره
 او قلب و روح از و چربيده، مى مادى هاى جنبه اينها همة در ولى. نيست ترديدى يك هيچ

 .است نزده دست اعمال بدين درون فرمان و ضمير الهام به او و نگرفته، سرچشمه
 آن براى ولى هستند باارزشى داليل كرده، اقامه بقرى كه داليلى از اى پاره مسلما

 مورد را موضوع اين بخواهيم ما كه وقتى. نيستند كافى گيرد مى دليلها ازين كه اى نتيجه
 در او تصانيف ديگر و غزالى سيرت يكى: پردازيم مى مرجع دو به دهيم، قرار تحقيق و بحث

  .تصوف
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 از بعد دورة و بغداد از او خروج دورة: كرد بررسى ايدب دوره دو در را او سيرت اما
 و جاه طالب و بود دنيوى عاليق گرفتار بود، جوانى اوان در هنوز كه نخست دورة در. آن
 دورة در اما. سو ديگر از آخرت دواعى و كرد مى جذب يكسو از را او دنيايى خواهشهاى. نام

 امتثال و سلطان فرمان به جز و دهد مى ترجيح را عزلت كه است صوفى مردى غزالى دوم،
 چنانكه. دنيا به رجوع نه بود علم نشر به رجوع رجوع، اين ولى. نشيند نمى تدريس به او امر

 زيرا نيست، بازگشت حقيقت در ولى ام، بازگشته علم نشر به اگرچه اكنون من«: گويد خود
 مردم خويش كردار و گفتار با و بود مال و جاه كسب ماية كه بودم علمى نشر مقام در من
 آن با كه كنم مى دعوت معرفتى و دانش به را مردم اكنون اما خواندم، مى مقصد اين به را

 اين من كنونى آرزوى و هدف و. كرد بايد هوس و هوى ترك و گفت بايد جاه و مال ترك
 1».است

 تأثيرى شيرر. بازگشت طوس به آنجا از و نكرد درنگ نيشابور در باوجوداين غزالى
 نهاده برجاى شناختند مى را او كه كسانى از اى پاره در طوس به غزالى بازگشت كه را

 حد چه تا و است بدرفتار مردم با اندازه چه تا او كه دانستم مى. . . «: كند مى خالصه چنين
 درست گردد بازمى كه بار اين كه بودم كرده قانع را خود من. . . كند مى تحقير را ايشان

 آغاز در. است شده مبرا خود عيوب همة از و است بوده قبال كه است چيزى سعك
 يقين بسيار تحقيق از بعد ولى. كند مى فريبى عوام و افتاده رياكارى به كه پنداشتم مى

  2 » .است بازآمده ديوانگى از و يافته صحت مرد آن من، تصور برخالف كه كردم
 »الدين علوم احياء« چون كرده تأليف اتشحي دوم نيمة در غزالى كه كتبى به اگر

 - مشكاة« و »سعادت كيمياى« و »الدينيه الرسالة« و »االربعين كتاب« و »القرآن جواهر« و
 سخن تصوف در بيشتر كه بينيم مى بيفكنيم، نظرى آنها جز و »القلوب مكاشفة« و »االنوار
 .است مؤمن ختس گويد مى آنچه به كه است انسانى بيان او بيان و گويد، مى

 و حيات مراحل از مرحله يك پايان بغداد در غزالى روحى بحران كه است مسلم
 بدين. است عميق اثرى اسالمى فكر تاريخ در را مرحله اين و. است اى تازه مرحلة آغاز

 كه فقه كنار در و برد شامخ محلى به اسالم در را باطنى و روحى حيات و تصوف كه معنى
 تا گشود، جايى نيز تصوف براى بود عقلى احكام به مستند و خنس و حرف به متمسك

 حق به نزديكتر و آنها از ارجمندتر آورد ديگر علم دو كالم و فقه جاى به گفت بايد كه آنجا
 در دين او عهد در كه كرد مشاهده غزالى .مكاشفت ديگر و بود معاملت علم يكى دو آن و

 چيز دو كند مى تهديد را آن كه خطرى و شته،گ غرقه متكلمان كشمكشهاى و فقها جدال
 سرسخت دشمنان از دو اين و. فقهى پيچيدة تعريفات ديگر و كالمى جدل يكى: است
 براى آن از و برخيزد، دين از دفاع به خواست كه غزالى. شمارند به نفسى و قلبى ديانت
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 طريق بدين. ستني ميسر دينى شعور پرورش به جز كار اين و. بسازد گوارا غذايى نفوس
 1.كند برقرار اى رابطه قلبش و آدمى ميان كالمى و جدلى روشهاى به پرداختن جاى به كه

 مورد بود، گراييده بافى منفى به و افتاده جدا اسالم روح از آنكه علت به تصوف
 سنتى اسالم عمق در را آن تا آمد غزالى. بود شده واقع اسالم سنتگرايان سخت حملة
 .كند داخل

 به صوفيان مانند ولى برگزيد، را ايشان زندگى روش و درآمد صوفيان سلك در دخو
. ننهاد بيرون قدم سنت جادة از اش صوفيانه هاى نوشته در. نيفتاد وجود وحدت و حلول

 به توان مى كه عنوانى بهترين شايد. است مشكل »دادن صوفى« عنوان غزالى به بنابراين
 زيرا است،) Subjektivismus( گرايى درون يا »ذاتيت« نوانع اوبرمن قول به داد او طريقة

 نظرى عقل مولود نه كه است باطنى ذوقى معرفت است رسيده بدان او كه معرفتى نوع
 ما و. است جوشيده او قلب از صافى آب چشمة مانند بلكه. كالمى برهان مولود نه و است
 خواهيم موضوع بدين گفت واهيمخ سخن غزالى نزد در معرفت نظريه به راجع كه آنجا در

 .پرداخت
 ورزيده مخالفت كردند مى نفى را دينى آداب و اعمال كه صوفيه از اى پاره با غزالى

 تنها آداب اين و. داد انجام بايد كمال به رسيدن براى را دينى آداب كه است معتقد و است
 نيت، و اخالص و خشوع در است آنها حقه معانى دقايق فهم به« بلكه نيست، ظاهر به

  ٢» .است نپرداخته آنها به فقه علم كه مسائلى يعنى
 كه درحالى ريزند بدن بر آب كه طريق بدين« نيست بدن نظافت تنها طهارت

 و خبائث از ظاهر تطهير: است مرحله چهار را طهارت بلكه باشد، ناپاكيها از آكنده اندرون
 سرّ تطهير و رذايل، و مذمومه اخالق از لبق تطهير آثام، و جرائم از جوارح تطهير كثافات،

 ٣» .اهللا سوى ما از
 و خم قيام و سجود و ركوع به جسم و بگويد چيزهائى زبان كه نيست آن نماز

 و ايمان رسوخ و خدا ذكر تجديد و دل يافتن صيقل و معانى فهم نماز بلكه شود، راست
 به و كنند نمى توجه باطن به زهرگ« كه دورند به معانى ازين چقدر فقها و است قلب حضور

 ۴» .نهند مى بنيان جوارح اعمال ظاهر بر را دين احكام ظاهر بلكه پردازند، - نمى دل
 »دين علوم كنندة زنده« را او داشته ابراز عبادات دربارة غزالى كه اى نظريه

  . »قرآنا يكون ان االحياء كاد«: كه اند گفته كه آنجا تا گردانيده،
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 غزالى فلسفة

 وارد بشرى معارف مختلف هاى رشته در. است جالب و نيرومند شخصيتى زالىغ
 آثارش مطالعة از اول نظر در آنچه. است آورده دست به نيز توفيق خود كار در و شده

 به است او توجه نيز و سرشار معارف و معلومات و فرهنگ دامنة وسعت است، انگيز اعجاب
 مراحل از است او شناخت و- تقوى و ذوق و أملت از آكنده حياتى- باطنى و روحى حيات
 را غزالى تأليفات وقتى پالسيوس آسين ميكال. آن پيچيدة و پوشيده زواياى و انسانى نفس
 و فكرى و ادبى گرانبهاى گوهرهاى از است اى مجموعه گويد مى دهد، مى قرار بررسى مورد

 .روحى و اخالقى
 را ناپذيرى آشتى مبارزة فالسفه با او ازير. نبود آن مصطلح معنى به فيلسوف غزالى

 خود آثار در حاالت، همة در او. است »دينى علوم كنندگان زنده« از يكى او. بود كرده آغاز
 مرجع دو اين معانى فهم در او ثاقب انديشة. شناسد نمى حديث و قرآن جز مرجعى هيچ
 - مى تحليل جديد انافالطوني حكمت پرتو در را حديث و قرآن غزالى. است مؤثرى عامل
 فلسفة از نيز و. يافته دست »الربوبيه كتاب« مطالعة از فياض سرچشمة اين به او. كند

 يونان فلسفى آثار هاى ترجمه از مستقيم طور به يا را فلسفه اين و جويد مى سود يونان
 ىزياد حد تا غزالى همچنين. خود از پيش حكماى آثار از غيرمستقيم طور به يا و آموخته

 در مكرر الذكر اخير رسائل از چنانكه داشته، نظر قديس بولس رسائل و انجيل و تورات به
 شرقى مسيحى كنيسة آباء آثار از اى پاره به نيز و. است كرده نقل عبارت عين به مكرر
 از همچنانكه. است شده متأثر قديس اوغسطينوس خصوص به آنها طريق از و داشته توجه

 .شود دريافته »صوفى غزالى« به موسوم اسميت مارگرت
 احياء« هدفش و است ننهاده بيرون قدم سنت دايرة از كتابهايش همة در غزالى،

 » .خدا به وصول براى است نفس راه ساختن روشن و اسالم حقيقى دين
 به را غزالى چون«: گويد مى »غزالى انديشة« به موسوم خود كتاب در نزينك و

 فيلسوف متفكر، يك چشم به چون و يابيم، مى انشمسلم بنگريم متكلم يك چشم
 ايراد به را ونزينك آنچه شايد» .مسيحى اخالقى، صوفى يك چشم به چون و نوافالطونى،

 و مسيحى اخالق«: گويد كه اوست استنباط اين باشد، واداشته نظريه اين اخير قسمت
   ».است كرده تالقى غزالى نزد در هرجا از بيش اسالمى
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 مسيحى، متفكران كه گفت بايد است، كرده اقتباس چيزى مسيحيت از زالىغ اگر
 و شرق در العبرى ابن. . . اند كرده اخذ بيشترى مطالب غزالى از غربى، و شرقى از اعم

 قديس. اند برده سود فراوان غزالى از خود هاى انديشه تأييد براى غرب، در مرتى رامون
 چنان آخرت در را خدا رؤيت مسئلة كرده، سخت هاىانتقاد غزالى بر كه آكويناس توماس
 نوشتة از »الهى كمدى« در دانته كه نيست ترديد. است كرده وصف غزالى كه كرده وصف
 غزالى، تأليفات در پالسيوس آسين همچنين. است جسته سود بسيار معراج دربارة غزالى
 وصول راه در كه نىكسا عقايد ميان همچنين. است يافته را »پاسكال نى« كهنتر صورت

 .است يافته مشابهتهايى عقل، به تا كنند مى تكيه ذوق و قلب بر بيشتر حقيقت، به

 فلسفه و غزالى-  1 
 به سخت سال سه مدت زيرا شناخت، مى خوبى به را فلسفه غزالى كه گفتيم

 اين در غزالى. نوشت را »الفالسفه مقاصد« كتاب سپس و پرداخت آن در تحقيق و مطالعه
- است يافته سينا ابن و فارابى و الصفا اخوان نزد در آنچنانكه-فلسفه بيان به ابكت
 اصناف همة كه گيرد مى نتيجه و. كند بحث آن باطل و حق در آنكه بدون پردازد، مى

 :شوند تقسيم دسته سه به مذاهب اختالف و فرق كثرت همة با و ملحدند و كافر فالسفه
 دهريون- 1 

 عالم كه پندارند توانا؛ داناى مدبر صانع منكر و حكمايند مينمتقد از گروهى آنها
 نطفه از حيوان پيوسته و آفريدگارى، هيچ بدون است بوده موجود خود به خود همواره
 .اند زنادقه اينان. بود خواهد چنين و بوده چنين. حيوان از نطفه و است بوده

 طبيعيون-  2 
 و حيوان عجايب از و طبيعت عالم از نبحثشا بيشتر كه حكمايند از گروهى اينان

 جانوران و گياهان جهان در حكمت بدايع و پروردگار صنع عجايب از و. است. . . نبات
 قوة كه پندارند ولى. . . اند كرده اعتراف حكيم آفريدگار وجود به ناچار به كه اند ديده چيزها
 كه گفتند پس. . . شود مى معدوم مزاج شدن معدوم با و اوست، مزاج تابع آدمى در عاقله
 و قيامت و دوزخ و بهشت منكر و آخرتند عالم منكر اينان. گردد بازنمى و ميرد مى نفس

  .اند زنادقه نيز اينان. . . حساب
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 الهيون-  3 
 عقايد ارسطو. . . ارسطو و افالطون و سقراط مانند متأخرند، حكماى گروه اين

 از نيز او آنكه جز كرد، رد را ايشان از پيش ىاله حكماى همة و افالطون و سقراط
 از او پيروان تكفير و او تكفير است واجب پس. بود شده سيراب ايشان كفر سرچشمة
 ارسطو آنچه همة شامل تكفير اين اما. امثالشان و فارابى و سينا ابن چون اسالم متفلسفة

 منطق، رياضى، كند، مى قسم شش به را ارسطويى علوم غزالى آنگاه. شود نمى است آورده
 .اخالقى و سياسى، الهى، طبيعى،

 -نمى بحثى هيچ- اثبات به چه و نفى به چه- دينى امور از علم، اين در« رياضى اما
 براى راهى شدند مفهوم چون كه هستند برهانى همه آن بحث مورد مسائل و شود

 .گفتيم سخن هبار اين در ازين پيش ما و زايد آفت دو آن از ولى نيست، انكارشان
 1زايد آفتى هم آن از ولى ندارند، دين به ربطى اثباتا و نفيا نيز منطقيات

 فرود در آنچه و ستارگان، و آسمانها و عالم اجسام از كند مى بحث طبيعى علم اما
 و حيوان چون مركب، اجسام و آتش و خاك و هوا و آب چون بسيط، اجسام از آنهاست

 علم اين انكار دين، شروط از. امتزاجشان و آنها دگرگونى علل و اسباب از و معادن، و نبات
 .است آورده »الفالسفه تهافت« در را آنها كه مسائلى در جز نيست،

 بيست در را خطاها اين غزالى و است الهيات در فالسفه اشتباه و خطا بيشتر اما
 .گزاربدعت مورد هفده و خوانده كافر را آنان مورد، سه در كه آورده مورد

 امور اصالحگر كه حكمتهايى به است مربوط هاشان گفته همة سياسيات، در اما
 آنچه كه گويد مى- آورده را عقيده اين كجا از دانيم نمى و-غزالى و است حكومتى و دنيوى

 اولياء از كه حكمتهايى و انبياء، بر منزله كتب از است مأخوذ اند آورده باب اين در كه را
 .است شده نقل سلف

 ذكر و آن اخالق و نفس صفات دربارة اخالق علم در حكما گفتار همة: اخالقيات اما
 كالم از را اينها همة و. آنهاست با مبارزه راه و معالجه كيفيت و صفات آن انواع و اجناس
 خود باطل هاى گفته تا درآميختند خود كلمات با را صوفيان سخنان و. . . اند گرفته صوفيه

 .دهند رواج و زينت بدان را
 :آنهاست در كه آفت دو سبب به كرد، احتراز شديدا كتب ازين بايد گويد، مى غزالى
 كسى«: نخستين آفت اما. ردكننده حق در آفتى ديگر و پذيرنده براى آفتى يكى

 و نبوى حكم چسان كه ببيند و كند نظر غيرهم و الصفا اخوان چون كتب ايشان در كه
 ايشان حق در اعتقادش و بپذيرد را آن كه بسا چه اند، آميخته خود كالم با را صوفيه كلمات
 كسى: دوم آفت. كند قبول است درآميخته عقايد آن با كه هم را باطلى آنگاه و شود نيكو
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 اند كرده ممزوج خود باطل سخن به كه هم را صوابى گفتار باشد، منكر را ايشان اعمال كه
 .آنهاست خود ارافك زاييدة كه گمان بدين شود، منكر

 »الفالسفه مقاصد« كتاب در بپردازد، فالسفه آراء نقد و ابطال به آنكه از قبل غزالى
 فساد بر وقوف كه است معتقد زيرا. كند مى بررسى تمام وضوح و امانت و دقت با را آنها آراء

 .تاريكى در انداختن تير شبيه است، محال آن مدارك به احاطه از قبل مذاهب
 »الفالسفه تهافت« كتاب تصنيف به يافت، فراغت »الفالسفه مقاصد« از نچو غزالى

 :پرداخت مسئله بيست ذكر به آن در و زد دست
 .عالم ازليت در فالسفه مذهب ابطال-  1 
 .عالم ابديت در فالسفه مذهب ابطال-  2 
 .اوست مصنوع عالم و است عالم صانع خدا گويند مى كه وقتى فالسفه تلبيس در-  3 
 .صانع اثبات از فالسفه عجز در-  4 
 .خدا دو وجود بودن محال بر دليل اقامة از فالسفه عجز در-  5 
 .صفات نفى در فالسفه مذهب ابطال در- 6 
 .نيست فصل و جنس به منقسم خدا گويند مى كه ايشان قول ابطال در-  7 
 .است ماهيت بدون و است بسيط خدا گويند مى كه ايشان قول ابطال در-  8 
 .نيست جسم تعالى بارى ذات اينكه بيان از فالسفه عجز در-  9 
 .است ايشان انديشة لوازم از صانع نفى و قديم جوهر به قول اينكه بيان در-  10 
 .است غير به عالم تعالى بارى اينكه به اعتقاد از ايشان عجز در-  11 
 .ددار علم خود ذات به خدا اينكه به اعتقاد از ايشان عجز در-  12 
 .ندارد علم جزئيات به تعالى بارى گويند مى كه ايشان قول ابطال در-  13 
 .است باالراده متحرك حيوان آسمان گويند مى كه ايشان قول ابطال در-  14 
 .افالك حركت از غرض دربارة ايشان قول ابطال در-  15 
 .جزئياتند به عالم سماوى نفوس گويند مى كه ايشان قول ابطال در- 16 
 .است محال عادات خرق اينكه به ايشان قول ابطال در-  17 
 جسم نه و خود به قائم است جوهرى انسان نفس گويند مى كه ايشان قول در-  18 

 .عرض نه و است
 .نيست فناناپذير انسان نفس گويند مى كه ايشان قول دربارة-  19 
 بهشت و در روحى متألّ و تلذد بر عالوه را، اجساد بعث ايشان انكار ابطال در-  20 

 1.دوزخ
  انكار و عالم ازليت به قول يعنى مسئله، بيست ازين مسئله سه در را حكما غزالى
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 شمرده بدعت اهل باقى در و كرده تكفير جزئيات، به خداوند علم انكار و جسمانى معاد
 .است

 -بارى تقدم و«. است قديم عالم كه است اين فالسفه قول حاصل     عالم قدم-الف
. زمان به نه است، رتبه و ذات به تقدم يعنى. معلول بر است علت تقدم چون عالم، بر الىتع

 1».شود صادر قديم از حادث اى واسطه هيچ بدون كه كرد تصور توان نمى زيرا. . 
 :از است عبارت عالم قدم بر آنها ادلّة اما
 حاليكه در كنيم فرض را قديم ما اگر زيرا. است محال قديم از حادث صدور-  1 

 عالم وجود براى كه باشد سبب بدان بايد صدور عدم اين است، نشده صادر او از عالم
 شود حادث آن از بعد اگر پس. است صرف ممكن عالم آنكه حال و است، نبوده مرجحى
 پيش و شد يافت اكنون مرجح اين كه است چگونه ولى. شده پيدا مرجح كه شود مى معلوم
 شده؟ حادث چگونه قدرت اين يافته، قدرت بعد و نبوده احداث به ادرق خدا اگر. نبود ازين
 اگر است؟ بوده چگونه حدوث اين شده، حادث غرض آن حاال و نبوده او براى غرضى آيا

 حادث چگونه و است؟ بوده چگونه اراده اين شد، مريد سپس نبود مريد خدا: كه شود گفته
 هرگز او؟ ذات غير در يا. نيست حوادث محل او ذات زيرا هرگز، او؟ ذات در آيا است، شده
 استدالل اين به غزالى .شود نمى او شدن مريد موجب او ذات غير در اراده حدوث زيرا

 همان در عالم و كرد اقتضا قديم ارادة كه بگوئيم كه دارد مانعى چه: دهد مى پاسخ چنين
 قديم ارادة اگر«: كه دكن ايراد كسى است ممكن آمد؟ وجود به شده ايجاد كه معين وقت
 در. نبندد صورت مانعى، علت به جز مقصود تأخّر پس فعل، انجام به ماست قصد حكم در

 نبوده، بود، توان او انتظار در كه امرى هيچ و بوده موجود شروطش تمام با موجب حاليكه
: دهد مى پاسخ چنين اعتراض اين به غزالى 2 » .است يافته تأخّر موجب هم باز باوجوداين

 عالم حدوث گويند مى كه مخالفانتان بر شما برترى و چيست؟ امر اين بر شما منطقى دليل
 كجاست؟ از است قديم اى اراده به

 چه پس است، يكسان آنها به اراده تعلق جواز در همه اوقات كه شود گفته اگر و
 ايراد ينا پاسخ در غزالى است؟ ساخته جدا آن مابعد و ماقبل اوقات از را وقتى چيز
. شود اختيار و انتخاب ديگر امور ميان از امرى تا دهد مى امكان كه است اراده كه گويد مى
 خود جز سببى آن در آنكه بدون كند مى اختيار را وقت اين يعنى است، مطلق خدا ارادة و

  . نداشت معنى مطلق ارادة بود، اين جز اگر و. باشد اراده
 است، ذاتى تقدم بلكه نيست زمانى تقدم تقدم، ينا و است متقدم عالم بر خدا-  2 

 .اش سايه حركت بر شخص حركت تقدم چون است معلوليت تقدم و. دو بر يك تقدم چون
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 از عالم بر تعالى بارى تقدم كه بگويند اگر. هستند مساوى زمان در حركت دو اين و
 يكى كه است محال لىو. قديم يا و باشند حادث يا هردو كه آيد الزم است، تقدم اينگونه
 زمان بر هم و است متقدم عالم بر هم خدا كه شود گفته اگر و. باشد قديم ديگرى و حادث

 و عالم وجود از قبل كه آيد الزم بنابراين است، زمانى بلكه نيست ذاتى تقدم تقدم، اين و
 در و. است داشته سبقت وجود بر عدم زيرا بوده، معدوم عدم آن، در كه باشد زمانى زمان،
 داشته سبقت اول، سوى از نه است محدود آخر سوى از كه مدتى به خداوند، فرض اين

. است تناقض اين و است داشته وجود نهايت بى زمانى زمان، يافتن وجود از قبل پس. است
 .شمرد ذاتى حادث بايد بلكه دانست، زمانى حادث را عالم شود نمى جهت ازين و

 جهان بر خداوند گوييم مى اينكه از مقصود: دهد مى خپاس چنين اشكال ازين غزالى
 هم عالم و است بوده سپس نبوده، عالمى و است بوده او كه است اين دارد، تقدم زمان و

 خداوند ذات كه را واحدى ذات وجود كنيم مى فرض نخستين حالت در گونه بدين. بوده
 نيست الزم ديگر. جهان ذات و خدا ذات: كنيم مى فرض ذات دو دوم، حالت در و. است
 .باشيم زمان وجود فرض به نيازمند تا كنيم فرض را سومى شىء

 ماده از حادث زيرا است، داشته وجود آن، وجود از قبل اى ماده حادثى، هر در-  3 
 و صور است، حادث آنچه بلكه باشد، حادث تواند نمى ماده خود بنابراين. نيست نياز بى

 يا است الوجود ممكن يا حدوثش، از پيش حادثى، هر اينكه حتوضي. است كيفيات و اعراض
 پس نيست، امكانپذير حوادث جهان در سوم، و دوم فرض. الوجود ممتنع يا الوجود واجب
 و اضافى است وصفى خود بودن، الوجود ممكن. الوجود ممكن يعنى ماند، مى اول فرض
 شود، داده نسبت بدان كه محلى زا است ناگزير و نيست، خارجى قوام داراى ذاتا كه نسبى،

 كه است اينجا از. داد نسبتش بدان و كرد فرض آن براى محلى توان نمى ماده جز و
 حركت يا است، سياهى و سفيدى قابل يا است، برودت و حرارت قابل ماده، اين :گوييم مى
 نه ماده عوارض از است عرضى و ماده براى است وصفى بودن، الوجود ممكن پس .سكون و

 .خويش ذات به قائم شيئى
 عقلى احكامى وجوب، و امتناع و امكان: دهد مى پاسخ چنين نيز را دليل اين غزالى

 محلى بودن الوجود ممكن اگر. شوند آن وصف تا ندارند موجودى به احتياج و هستند
 و محل چنين نيز الوجود ممتنع گيرد، قرار آن وصف و شود اضافه بدان كه بخواهد

 موجود شيئى خود بودن، الوجود ممتنع كه دانيم مى آنكه با. داشت خواهد زمال موصوفى
 .نيست

 به مگر نيست، آگاه جزئيات به خدا كه گويند مى فالسفه    جزئيات به خدا علم- ب
 متغير معلوم تبع به نيز علم و متغيرند حوادث اين كه است اين دليلشان و. كلى نوعى
 .نيست جايز خدا در تغير و. بود متغير نيز معال شد، متغير علم چون و باشد
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 اين چون و عالم ذات به است نسبتى و اضافه علم،: گويد اينان پاسخ در غزالى
 نشسته تو راست سمت در انسانى اگر چنانكه. باشد باقى خود حال به ذات يابد، تغير اضافه
 تغير اگر ديگر سوى از. تو نه است كرده تغيير او شود، منتقل تو چپ جانب به سپس باشد،
 نخواهد ذات در تعدد موجب چيز، آن تعدد آيا شود، عالم ذات در چيزى تغير موجب علم
 و انواع و اند، مختلفه علمهاى نبات، به علم و حيوان به علم و انسان به علم پس شد؟

 واحد علم يك تحت در چگونه مختلفه علوم و نباشد، نهايتى و حصر را عوارض و اجناس
 ؟ 1باشند شده مزيد آن بر آنكه بدون باشد، عالم ذات از عبارت علم اين سپس و درآيند،

 از پس دانند، مى جايز را تغير آن در و عالمند قدم به معتقد فالسفه: گويد - مى آنگاه
 شمارند؟ نمى جايز را بارى ذات در تغير كه چيست

 خواه و لذت در خواه مرگ، از بعد نفس بقاى به معتقدند فالسفه    اجساد حشر-ج
 حاصل جهل از شقاوت اسباب مهمترين و متفاوتند الم و لذت درجات در مردم و. الم در

 همچنانكه درنيابد، را شقاوت است سرگرم بدن به حيات اين در كه جاهل نفس ولى شود،
 .نكند الم درك خائف شخص

 از بزرگتر است يىلذتها آخرت در كه نيستيم آن منكر« ما: گويد پاسخ در غزالى
 دين راه از را اينها ما ولى نيستيم، جسد از مفارقت هنگام نفس بقاى منكر نيز. محسوسات

 انكار است، عقل مجرد به امور اين معرفت كه را فالسفه ادعاى اين پس »ايم شناخته
  2 . كنيم مى

 خواهيم . . .دارد داللت اجساد رستاخيز بودن محال بر عقلى، دليل: كه گويند اگر«
 به ارواح بازگشت گويند مى فالسفه.  »است راه چند را آنان و. كنند ذكر را داليل آن كه

 :نيست بيرون قسم سه از اجساد
 و است، آن در كه حياتى و بدن از است عبارت انسان كه شود گفته آنكه يا-  1 

 از بود خواهد تعبار بازگشت، پس. اند گفته متكلمان از اى پاره چنانكه نيست، موجود نفس
 .كند حيات اعادة بدان و بازگرداند، شد معدوم مرگ به آنكه از بعد را بدن خداوند اينكه

 - باز از است عبارت معاد و است باقى مرگ از بعد روح كه شود گفته آنكه يا-  2 
 .او به اجزائش تمام با او، بدن گرداندن
 همان با است بدن رداندنبازگ معاد و است باقى روح كه شود گفته آنكه يا-  3 
 نيست، توجهى چندان بدن به زيرا. باشد ديگر مادة هر از كه ديگر اجزاء هر با يا اجزائش،

 .است روح به بلكه نيست جسم به انسان انسانيت كه
 .است باطل فرضها اين همة فالسفه، نظر به
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زيرا  آن، عين نه آن همانند است چيزى ايجاد خلق، استيناف آنكه اول فرض اما
 اسب، بدن گاه زيرا نيست، او بدن به انسان انسانيت و. گردد بازنمى ديگر شد معدوم آنچه
 كه گفت نتوان. آيد پديد انسانى آن از كه شود حاصل اى نطفه آن از و. شود انسان غذاى
 اسب صورت حال اين در. اش ماده به نه است، اسب صورتش به اسب زيرا شده، انسان اسب

 .است مانده باقى آن مادة و شده منعدم
 يابد، مى انحالل مرگ از بعد انسان بدن اجزاء كه گفت بايد دوم ايراد مورد در و
 چنانكه شود، مى تبديل آن غير و هوا و بخار و خون به و خورند مى را آن كرمها و پرندگان

 كه انسانى حال است، قادر كار اين بر خدا كه بگوييم اگر. بود خواهد دشوار آن آوردن گرد
 آن از بود، خواهد كداميك آن از بدن و است چگونه باشد خورده را ديگر انسان گوشت
 بدن يك به را روح دو- گويد مى الرئيس شيخ چنانكه- توان نمى و. شده خورده يا خورنده

 آن از چارپايان و است نبات گاه واحده مادة كه بينيم مى ديگر سوى از. بازگردانيد
 ما بدن جزء و خوريم مى را چارپايان گوشت ما سپس آيد، درمى بدن ورتص به و خورند مى
 به واحده مادة آن و آييم، درمى حيوان و نبات و خاك صورت به ما ديگر بار و شود، مى

 اجسام ابدان و غيرمتناهيند، مفارقه نفوس اين بر عالوه. گرفت خواهد تعلق بسيار مردم
. داشت نخواهند را نفوس آن گنجايش آدميانند، داجسا به متعلق كه موادى پس متناهى،

 اين سو، ديگر از و. غيرمتناهى مفارقه نفوس و محصورند و متناهى مواد :ديگر عبارت به
 بدن تدبير به بدنى از رهايى از بعد نفس زيرا شود، مى منتهى تناسخ اصل پذيرفتن به فرض
 .است رسانيده ثبوت به را طالنشب سينا ابن كه است چيزى همان اين و .گردد بازمى ديگر

 تا پرداخته شرعى داليل اقامة به بيشتر شده معاد امر به كه اعتراضاتى رد در غزالى
 به خردى از بدن و بدنش به نه اوست نفس به انسان انسانيت: كه افزايد مى آنگاه و عقلى،
 انسان به كه است اين است مهم آنچه. است انسان همان همچنان انسان و گرايد مى بزرگى
 .گردد متأثر و ملتذّ جسمانى آالم و لذات از آن وسيلة به بتواند كه شود اعاده ابزارى و آلت

 .خوانيم مى بازگشت را همين شد، داده او به- باشد كه هرچه- ابزارى و آلتى چون و
 فالسفه، قول به زيرا است، مردود غزالى نظر در نفوس تناهى عدم و ماده تناهى اما

 نفوس كه هم فرضا. باشند بيشتر مواد از نفوس كه نشايد پس محدثند، نفوس و ديمق عالم
 .كند خلق اى تازه مواد نفوس براى خداوند كه نيست ممكن آيا باشند، مواد از بيش

 بر تناسخ نام بتوان حاال- حشر به ولى است، آن منكر عالم اين در غزالى تناسخ، اما
 .است كرده حكم بدان رعش زيرا است، معتقد- نه يا نهاد آن

 و عصب و گوشت از مختلفى اعضاى رحم، در پليد، نطفة از كه كسى براى آيا و
 را اى طبقه هر-كه اش طبقه هفت با را چشم و آفريند، مى پيه و استخوان و غضروف و رگ
 را يكى هستند هم كنار در اينكه عين در را دندانها و زبان و كند، مى خلق- است ديگر مزاج



 

٥٤٠ 
 

كامل  انسانى پوسيده، استخوانهاى از كه است دشوار آورد، مى پديد سخت را ديگرى و نرم
 1كند؟ خلق

 كه دانيم مى ما و. مورد سه اين در فالسفه بر غزالى ردهاى از اى خالصه بود اين
 .است داشته تكيه ارسطو، مذهب بر نحوى يحياى شرح بر خود، هاى نوشته اين در غزالى

 بيشتر: گويد نحوى يحياى دربارة »االسالم حكماء تاريخ« خود كتاب در بيهقى
 و. است نحوى يحياى كالم تقرير آورده، »الفالسفه تهافت« در غزالى امام را آنچه

 :گويد شهرزورى
 از عالم، قدم نظرية ابطال در مخصوصا است، آورده »تهافت« در كه را آنچه غزالى

 تهافت« از كه هنگامى زودى به و. است كرده اخذ بروقلس، رد در نحوى، يحياى كتاب
 غزالى داليل ابطال به حكيم اين چگونه كه ديد خواهيم گوييم، سخن رشد ابن »التهافت

 .پردازد مى
 كالم علم و غزالى-  2 

 باره آن در و كرده تدريس بغداد نظامية در را كالم علم. است متكلمان از غزالى
 استاد-الحرمين امام و باقالنى و بود كرده آغاز ىاشعر كه را راهى غزالى. است نوشته كتاب

 نخست: سبب دو به ديد نقص دو علم اين در ولى. كرد دنبال بودند نهاده قدم آن در-او
 سنّت اهل براى است سنّت عقايد حفظ آن از مقصود« يعنى دارد، سلبى جنبة آن نفع آنكه

 آنكه از بعد مگر نيامد وجود به كالم علم و »بدعت اهل تشويش از است آن حراست و
 بود نزديك و بگويند، سنّت مخالفت در سخنانى تا پرداخت مبتدعان وسوسة به شيطان«
 كشف براى« شد اى وسيله كالم علم پس» .آورد پديد ايشان حقّه عقيدة در تزلزلى كه

: آنكه دوم سبب. آن اثبات بر برهان اقامه و حقيقت اظهار براى نه» .بدعت اهل تلبيسات
 مقدمات سلسله يك بر همواره« متكلمان يعنى است، تقليد بر مستند كالمى رهانب

 آيات يا ائمه، اجماع قبيل از كنند، مى مجبور آنها پذيرفتن بر را خود مخالفان كه متكيند
 به آنان نمودن تسليم و است مخالفان تناقضات استخراج ايشان، كار بيشتر و. اخبار و قرآن
 ديگرى چيز به ضروريات، بجز كه كسانى حق در استدالل، نوع اين و خود، مسلمات لوازم

  2 » .دارد دربر اندكى نفع شوند نمى تسليم
 علم: است كرده تعريف چنين را كالم علم ، »االعتقاد فى االقتصاد« كتاب در غزالى

 و موت در و ائمه و انبياء احوال در و باريتعالى عقلى صفات و قديم صفات و ذات در كالم
 علم اين در نظر اهل و«. كند مى بحث خدا رؤيت و حساب و حشر و بعث و قيامت و حيات
 داليل به آنگاه و سلم، و عليه اللّه صلى خدا رسول اخبار به سپس و قرآن آيات به نخست
 آنها لواحق و عنادى و جدلى قياسهاى مقدمات و شوند مى متمسك قياسى براهين و عقلى
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 به و علم اين ارزش به اينكه عين در غزالى 1».كنند مى اخذ لسفىف منطق ز اصحابا را
 كنيم، مى تحريم علم اين در كه را دالئلى كه بدان«: افزايد مى كند، مى اعتراف آن ضرورت

 خود طبيب اگر كه، رود مى كار به دلها بيمارى معالجة براى كه است داروهايى مثابة به
 از بيش شود مى حاصل دارويش از كه زيانى باشد،ن استوار رأى صاحب و خردمند و حاذق
 به كالم علم به اشتغال«: گويد ديگر جاى در و 2 » .گردد مى عايد آن از كه است سودى
 آنكه يكى: منظور دو ازين يكى براى مگر است حرام خيزد برمى آن از كه آفاتى سبب
 از منقول اخبار به يزن و عادى و آميز موعظه سخنان به كه آمده پديد دلش در اى شبهه
 و قول از خود بيمارى دفع براى كه است جايز را كسى چنين شود، نمى زايل خدا رسول
 و دين، در راسخ قدمى كامل، عقلى داراى كه شخصى ديگر . . .كند استفاده كالمى برهان
 در شبهه كه را ديگرى بيمارى تا فراگيرد را صناعت اين كه خواهد مى و است ثابت ايمانى

 هجوم از را خود عقيدة يا و كند، مجاب را بدعتگذارى و بخشد شفا است افتاده او دل
  3 » .دارد مصون بدعتگذاران اغواى

 احياء« كتاب در است غزالى حملة شده، كالم علم به كه اى حمله شديدترين شايد
 آنچه«: ويدگ مى كه آنجا و. كند مى تشبيه حج راه نگهبانان به را متكلمان كه »الدين علوم

 آنچه و. آنهاست بر مشتمل نيز اخبار و قرآن سودمند، ادلّه از شود مى حاصل كالم علم از
 يا بدعتهاست، انواع از خود كه مذموم است اى مجادله يا باشد، اخبار و قرآن از خارج

 بيشترشان كه طائل ال مقاالت تطويل و مختلف فرق مناقضات مورد در است مناقشاتى
 مسائلى در خوض برخى و. گوش خوشايند نه و باشند طبع مالئم نه كه ذياناتنده و ترّهات
 و. . . است نبوده مألوف و معمول وجه هيچ به اسالم آغاز در و ندارد تعلق دين به كه است

 كالم علم حتى شود نمى حاصل كالم علم از كه. . . اوست افعال و صفات و خدا معرفت يا
 نيست، فقه و كالم علم به پيغمبر صحابة اهميت و. آن براى تاس مانعى و حجاب منزلة به

 چيزى خدايى فضيلت به نيل و. . . آن طريق سلوك و است آخرت علم به آنان اهميت بلكه
 را كالم علم گذشته ازين . 4  ديگر چيز) كالم علم يعنى( مردم نزد در يافتن شهرت و است

 جدالهاى سلسله يك به و انگيزد مى قايدع در را شبهات آنكه جمله از است، زيانهايى
 .شود مى منجر كند مى سخت دشمنيهاى و تعصبات توليد كه مناظراتى و حاصل بى

 آورده »اللدنية الرسالة« در آنچه با داشت، ابراز كالم علم دربارة غزالى كه عقايد اين
 علوم اكمل و اجل و اشرف توحيد، علم«: گويد مى كتاب اين در غزالى. دارد فاحش فرق
 على فريضة العلم طلب( گفته شرع صاحب همچنانكه آن تحصيل و ضرورى علم اين. است
   5 » .است واجب عقال همة بر- ) مسلم كل
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 به ملقب و گويند سخن توحيد علم و عقايد اصول در قوم اين«: گويد ديگر جاى در
 1».است توحيد همان كالم، علم زيرا متكلمانند،

 اصول. است متكلّم خود گرفته، كالم علم مقابل در كه اى هجبه وجود با غزالى
 روش با برده كار به او كه را روشى ولى پرداخته، آن از دفاع به و پذيرفته را اشعرى

 ارسطو منطق از كه متكلمان از است كسى نخستين او زيرا. است متفاوت ديگر متكلمان
 را راه ولى داشت، نظر منطق اين به خود استدالالت در جوينى البته. است كرده استفاده
- گويد خلدون ابن چنانكه-كالم علم در ارسطو منطق بردن كار به. بود نكرده هموار كامال
 »الفالسفه تهافت« در كيفياتش تمام با نوين، روش اين. گرديد علم اين جديد علماى روش

 در نيز ، 2  داند مى كالم علم زمينة در را آنها غزالى كه ، »الباطنيه على الرد كتاب« و
 .است كرده تجلى »القدسيه الرسالة« و »العقايد قواعد«

 باطنيه و غزالى-  3 
 چونان را اى فرقه هيچ ولى گرفت، عيب متكلمان بر و كرد مبارزه فالسفه با غزالى

 .نداد قرار سخت حمالت مورد باطنيه فرقة
 اگر بلكه نبود،-مثال- مجوس و زنادقه خطر از سختتر اسالم براى باطنيه خطر

 خطر اين و. بود خالفت دستگاه متوجه باشد اسالم متوجه آنكه از پيش داشتند خطرى
 كه اى جبهه. شد محسوس بيشتر گشتند، منتشر اسالمى بالد در و شدند نيرومند كه آنگاه
 در خود غزالى. دينى جنبة تا بود سياسى جنبة از بيشتر بود گشوده باطنيه برابر در غزالى

 در او: كه گويد »المستظهريه فضائل و الباطنيه فضايح كتاب« يا »المستظهرى« كتاب ازآغ
 در كتبى تصنيف با كه است بوده مشتاق« همواره داشته، سكونت بغداد در كه مدت آن
 على مد و جاللها اللّه ضاعف- مستظهريه امامية نبوية مقدسة آستان به خدمتى دين، علم

 در كتبى تصنيف به نعمت، شكر اداى براى كه طريق بدين. ايدبنم- ظاللها الخلق طبقات
 مردى دانشى از كه دارد كالمى زمينه اين در ديگر جاى در غزالى. » . . .پردازد دين علم
 تصنيف به علمى چه در كه بودم متحير چون«: گويد مى كه آنجا. نيست زيبنده او چون

 همچنان است، نبوى شريف رأى ضايتر مورد كه است دانش فنون از فن كدام و پردازم
 و بود، كرده آشفته من بر مراد چهرة حيرت و ترديد همين و. بودم كشيده تصنيف از دست
 خادم اين به مستظهريه نبوية مقدسه شريفة اوامر از تا بود، بازمانده انقياد و اذعان از قريحه
   3 » .كنم تصنيف باطنيه بر رد در كتابى كه رفت اشارت
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 جستجو خاطر به صرفا نوشته، باطنيه بر كه ردهايى كه شود مى معلوم بارتع ازين
 به بيشتر بلكه-كند مى ادعا »الضالل من المنقذ« كتاب در چنانكه- است نبوده حقيقت از

 غزالى محمد امام چون مردى از كه، است باللّه المستظهر المؤمنين امير امر امتثال خاطر
 ابطال و عصر، آن در خود روحى و دينى پيشوايى و متاما اثبات در خواسته مى كتابى
 .ديگرى نه است، مسلمانان شرعى امام معصوم، امام فقط گفتند مى كه مردمى عقايد

 كرده تأليف موضوع اين در كه، خود ديگر كتب در و كتاب اين در غزالى رو ازين
 همتش، وجهة دو، آن جز و »الخالف فصل« كتاب و »الحق حجة« كتاب چون است،

 به نخست و پردازيم مى طايفه اين رد به ما«. است »معصوم امام« نظرية بناى تخريب
 اين و. است معصوم امام رهبرى به دعوت آن و كوشيم مى معتقدند بدان همه آنچه ابطال
 و است البطالن ظاهر هذيان نظريه، ازين جزئى. است آنان عقايد ترين زبده و ترين عمده
 مانند غزالى، 1».اند گرفته مجوس و ثنويان از كه است كفرآميزى سخنان ديگر جزء

 همة از تواند نمى و يابد، احاطه مطالب جميع به تواند نمى عقل«: كه است معتقد تعليميه،
 عليه اللّه صلوات اللّه عبد بن محمد معصوم، معلم او عقيدة به ولى 2 » .بردارد پرده معضالت

 اگر. است غايب هم شما معلم كه گوييم پاسخ در است، مرده وا كه بگويند اگر .است آله، و
 داعيان هم ما معلم گوييم مى فرستاده، شهرها به و داده تعليم را داعيان ما معلم كه بگويند

 نه مگر است؛ رسانيده كمال به را تعليم و فرستاده بالد اكناف به و داده تعليم را مبلغان و
 و.  »نعمتي علَيكُم أَتْممت و دينَكُم لَكُم أَكْملْت اَلْيوم« :فرمايد تعالى خداى كه است اين
 معصوم معلم به نياز نگفته، سخنى آنها دربارة شرع كه قضايايى تعليم براى كه بگويند اگر

 او خدا رسول كه آنگاه كرد، معاذ كه كنيم مى را كارى همان: كه گوييم مى پاسخ در داريم،
  3 » .اجتهاد به نبود نصى اگر و كنيم مى عمل نص به باشد نصى اگر كه فرستاد، يمن به را

 در فاطمى خليفة امامت اثبات براى باطنيه كه پردازد مى مقدماتى ذكر به غزالى
 .اند كرده اقامه آخرت و دنيا سعادت به نيل براى او از تعلم و او طاعت وجوب و مصر،

 :قرار ازين
 .دارد راه باطل و حق آن در شود، بيان خبر صورت به آنچه : اول مقدمة
 دنيايش و دين امور در كس هيچ و است واجب باطل از حق تمييز : دوم مقدمة

 .نيست نياز بى دادن تمييز ازين
 .آيد مى نايل حق معرفت به ديگرى تعليم وسيلة به يا و خود يا آدمى : سوم مقدمة
 متعارضيكديگر  با اقوالشان و بسيارند ندهست علم مدعى كه كسانى: چهارم مقدمة

 .باشد نفر يك معصوم معلم كه است واجب پس. است
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 دنيوى و دينى امور وگرنه ماند، خالى معصوم معلم از جهان كه نشايد: پنجم مقدمة
 .شود تباه مردم

 است حق كتمان امر اين زيرا كند، مخفى را خود معلم اين كه نشايد : ششم مقدمة
 .عصمتند مقام منافى دو اين و است ظلم و

 جز اگر و نشايد، مبطل از محق تمييز باشد، مدعى دو عالم در اگر: هفتم مقدمة
 .است معصوم امام همان او نباشد مدعى يك

 او كه كند ادعا كه كسى عالم همة در كه شده معلوم قطع طور به: هشتم مقدمة
 معقوالت همة در خدا رسول نايب و مشكالت، جميع در الهى اسرار به عارف و حق به امام

 امر اين دار عهده آنكه جز ظنّى، نه قطعى علم به است، تأويل و تنزيل به عالم و مشروعات و
 .نيست ديگرى كسى است، گزيده سكونت مصر در اكنون و است

 معانى شناخت و حق حقايق تعلّم خلق همة بر كه معصوم امام اوست پس : نتيجه
 .است واجب او از شرع

 ديگر و اجمالى جوابهاى يكى: گويد مى جواب طريق دو به را مقدمات اين غزالى
 .تفصيلى

 :شوند بيان ترتيب بدين اجمالى جوابهاى
 :بگويند اينكه از عاجزند شما مخالفان آيا ايد، شناخته ضرورة را مقدمات اين اگر
 همة براى ضرورى اشياء كه صورتى در. ايم شناخته را آنها بطالن ضرورة نيز ما
 امر در سليم، عقل صاحبان از برخى علت چه به پس است، مشترك سليم عقل صاحبان
 .ورزند مى مخالفت شما با مذهبتان
 براى قياس و عقلى نظر به مقدمات اين شناخت كه شويد مدعى است ممكن يا

 قدرت به شما زيرا. ايد كرده نقض را خود دليل خود شما صورت اين در شده، ميسر شما
 .1برد پناه معصوم امام به ضرورة بايد حق به اقرار براى گوييد مى و نداريد ايمان عقل

 قدر همين پردازيم، تفصيل به كه نيست شايسته«: گويد غزالى تفصيلى، روش اما
 تعليم وجوب و رأى بطالن و او عصمت و امام صدق از خود مذهب از هرچه: گوييم مى

 آنچه پس است؟ غيرممكن ضرورت ادعاى كه درحالى ايد، هشناخت وسيله چه به ايد، شناخته
 پس. نيست ضرورى آن بودن صادق سماع، اما. سماع ديگر و است نظر يكى ماند مى باقى
  2 » .نيست گريزى راه ازين و است، نظر ماند مى باقى آنچه

آن  تحصيل كه علومى يكى: داند مى قسم سه بر را علوم او. نيست تعلّم منكر غزالى
 به است مربوط آنچه و انبياء معجزات و گذشته اخبار مانند نباشد، تعلم و سماع به جز

                                                            
   17  ص المستظهرى، -  ١
   23  ص همانجا، - ٢



 

٥٤٥ 
 

 به يا و شنيد معصوم پيامبر از بايد يا را اخبار اينگونه و. جهنم و بهشت احوال و قيامت،
 نياز كه عقلى، نظرى علوم ديگر، قسم. . . است رسيده ما به او از كه متواترى اخبار وسيلة

 نه ولى. شد آشنا آنها به تعلم راه از بايد و نيستند فطرى دليلها آن و دارند دليل اقامة به
 صورت اين در. . . كند اثبات را آنها خود شيوة به خود معلم بلكه كرد، تقليد معلم از آنكه
 كند، نمى فرقى ما براى باشد، كه هم مردم دروغگوترين و فاسقترين ولو باشد، كه هر معلم
 معلم به هم مورد اين در پس. شويم مى متنبه او تنبيه به بلكه كنيم، نمى تقليد او از ما زيرا

 از عبارت كه است فقهيه شرعية علوم سوم قسم. . . افتد نمى نياز معصوم غير يا معصوم
 در. . . است شرع صاحب از علوم اين اصل. باشد مندوب و واجب و حرام و حالل معرفت
 را نيازى هيچ معصوم امام كه گفت بايد حتى. نيست نيازى معصوم امام به هم علوم اينگونه
 . 1 »نيست افزون شرع صاحب از معصوم امام زيرا كند، نمى برطرف

 گوييد مى كجا از«: گويد مى پاسخ چنين را باطنيه مقدمات از هفتم مقدمة غزالى
 اطراف رد يا چين اقصاى در شايد نيست؟ عصمت مدعى تن يك جز عالم سرتاسر در كه

 كه ايم شنيده بسيار واقع در. . . باشد داشته ادعايى چنين كه شود يافته كسى مغرب
 و مسيح الوهيت به نصارى از برخى آيا. . . اند كرده ربوبيت و نبوت و عصمت دعوى اى عده

 .نيستند قائل على الوهيت به شيعه از بعضى
 كند، مى عصمت دعوى هك نيست پيشوا اين زيرا. است باطل هم هشتم مقدمة اما

 .بندند مى او به را عصمت مريدان بلكه
 و كبيره گناهان و لغزش و خطا از معصوم بايد امام كه قول اين دربارة غزالى سپس

 عقل ضرورت به آيا است؟ معصوم امام كه دانستيد كجا از«: گويد مى چنين باشد، صغيره
 به امر اين »سلم؟ و عليه اللّه صلى خدا لرسو از متواتر اخبار شنيدن به يا عقلى، نظر به يا

 عقل، نظر به گويند اگر و«. شريكند آن درك در مردم همه زيرا نيايد، راست متواتر خبر
 از را امام براى عصمت وجوب كه گوييد مى اگر و شمرديد، مى باطل را عقل نظر كه شما
 ».شناختيد تحج را دليلش او عصمت معرفت از قبل چگونه ايد، شنيده خود امام

 وجود ضرورت به كيسان الرحمن عبد بجز اسالمى فرق ساير و باطنيه مانند غزالى
 تأكيد و است معتقد او ولى دارد، ضرورت اسالم حفظ براى امامت زيرا. است معترف امام
 دو اگر كه است اين دليلش و است]عباسى؟ خليفة[ باللّه المستظهر امام اين كه كند مى
 يكى امامت شروط از و. باشد كاذب ديگرى و صادق يكى بايد باشد هداشت وجود امام

 قديم االه دو به معتقد كه را باطنيه عقيدة فساد غزالى. است دين سالمت و عقيده صحت
 انكار را نار و جنت و نشر و حشر نيز هستند،) ثنويان ظلمت و نور( الحق و سابق يعنى
 المستظهر امامت صحت بر و است، اجماع مامتا شروط از ديگر. است ثابت كرده كنند، مى
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 و مشرق اقصاى در ارض اقاليم و خلق جماهير همة بلكه دهر، علماى و عصر ائمه همة«
 قدر به كنند گرد جوان و پير و كالن و خرد از را همه اگر كه باطنيان اندكى جز. . . مغرب
 ».اعتراف و رنددا اجماع نشوند، عباسيان امامت تابع شهرهاى از شهر يك مردم

 امام المؤمنين امير در و است امامت صحت شرط كه اى چهارگانه صفات اما
 باشد مفتيى كجا هر در كه بايد و است، شرع وفق بر او امامت و- است، جمع المستظهر

 و( علم و ورع و كفايت و نجدت از عبارتند-كند او از اطاعت وجوب به حكم قطع طور به
 او كه ورع همان بلكه نيست، ضرورى امام براى نيز آن كه علم مگر) اند جمع خليفه در همه

 بر امامت امر كه است اين مقصود اگر و. است كافى كند مى وادار علم اهل به مراجعه به را
 از پيروى به يا دريابد، را شرع احكام خود نظر به خود كه كند مى فرق چه باشد، شرع وفق

 1».زمانش اهل افضل

 غزالى نظر در خدا

 او، توحيد علم با آنكه وجود با و نگرد، مى سنّى مسلمان يك ديدگاه از را خدا غزالى
 اين در معذلك شده، ممزوج ديگران و مسيحيان و نوافالطونيان عقايد از زيادى مقدار

 آنها شرح به اينك كه معدودى موارد در جز- اسالم تعاليم دايرة از خطير موضوع
 .است هنرفت بيرون - پردازيم مى

 خدا وجود-  1 
 در را فكر چون و بشناسد شده نهاده او در كه فطرتى به را خدا تواند مى آدمى

 بدائع از جهان، ازين آنچه به و اندازد، كار به مخلوقات عجايب در و عالم و آسمان آفرينش
 و جالل بر راهنماينده داليل و آشكار براهين و روشن هاى نشانه و صنع عجايب و خلق
 و علوى عالم به و بنگرد است، پديدار مخلوقات همة در كه او، قدرت و آفريدگار تعظم

 ازين كه ندارد آن جز اى چاره كند، نظر است آن در كه آور شگفت آفرينشى با فرشتگانى
 او حكمت اتقان و مشيت و نفوذ و علم و قدرت و جالل و عظيم خالق قدرت بر عظيم خلق

  2 . كند داللت صانع وجود بر رتاضرو مصنوع كه، كند اعتراف
 اقامة به خدا وجود اثبات براى معذلك داند، مى فطرى را خداشناسى غزالى آنكه با

 معرفت« زيرا است، قرآن از او شرعى داليل. عقلى داليل و شرعى داليل: پردازد مى دليل
 از بعد چه. تاس نهاده ما پاى پيش قرآن كه است پرفروغى راه همان. . . تعالى خداى وجود
 برخوردار عقل اندكى از كه كسى و. . . نگريست نبايد ديگرى بيان به سبحان خداى بيان
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در  آفرينش عجايب در نظرى و بنمايد، آيات اينگونه مضمون در تفكرى اندك چون باشد،
 امر اين كه دريابد كند، نظر نبات و حيوان خلقت بدايع به و بيفكند، آسمانها و زمين
 گواهى خود وجود عالم و. نيست نياز بى قادرى فاعل و مدبر صانع از محكم رتيبت و عجيب
 1».اوست تدبير مقتضاى به آن گردش و اوست، مسخّر و مقهور كه دهد

 .كند مى نياز بى دليل اقامة از را ما است، قرآنى شواهد و آدمى فطرت در آنچه پس
 عقلى داليل آوردن از »نظر حبصا علماء به اقتداء و استظهار سبيل بر« غزالى ولى

 است سببيت قانون مبناى بر او دليل اولين .ايستد بازنمى بارى ذات قدم و وجود اثبات در
 عالم و. است سببى به نيازمند بپوشد، خود بر ايجاد لباس آنكه براى حادث«: گويد مى كه

  2 » .است سبب به محتاج شود ايجاد آنكه براى پس است، حادث
 حوادثند، دستخوش عالم در موجود اجسام: كه است اين عالم حدوث بر دليل اما

 تعاقب اين كه بايد و يكديگرند متعاقب سكون و حركت. سكون و حركت و دگرگونى چون
 سبقت او بر كه باشد حركتى نتيجة در حركتى هر و نباشد حادث اگر زيرا. باشد حادث
 .است محال اين و بكشد نهايت بى تا تسلسل اين دامنة باشد داشته

 دارد، محدثى به احتياج نباشد، قديم و باشد حادث اگر زيرا« است، قديم بارى ذات
 هرگز باشد آن در تسلسل آنچه و. نهايت بى تا ديگر محدث به محتاج نيز او محدث و

 اين و. است تعالى بارى ذات همان كه شود منتهى قديم محدثى به اينكه مگر نشود حاصل
 او. . . ايم ناميده عالم مبدع و محدث و بارى و مبدأ و عالم صانع را او كه تاس همان ذات
 باطن و است ظاهر و است آخر و است اول. نيست ديگرى او وجود با. است ابدى و ازلى
  3 » .بود محال عدمش شود ثابت بودنش قديم كه چيز هر چه است،

 حيز به است مختص ىمتحيز جوهر هر« زيرا نيست، متحيز جوهر تعالى خداى
 از پس،. آن از متحرك يا و است حيز آن در ساكن يا: نيست بيرون حال دو از و .خود

 نبود خالى حوادث از آنچه و. حادثند سكون و حركت و. نباشد خالى سكون و حركت
 جواهر، ذاتى قدم بايد شود، تصور قديم و متحيز جوهرى متعال، مبدأ اگر و .است حادث
 متحيز جوهر مقصودش و بنامد، جوهر را مبدأ كسى اگر صورت، اين در. باشد قبول قابل

 ».معنى نظر از نه است كرده خطا لفظ حيث از نباشد
 حيز به مختص جوهر اينكه بطالن چون. نيست جوهر چند از مركب جسم خدا و

 به مختص جوهر جز جسم زيرا. است ثابت نيز او بودن جسم بطالن پس شد، ثابت باشد
 .بود نتواند يزح
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جوهر  از بيرون عرض زيرا نباشد، محلى در حالّ و نيست جسم به قائم عرض خدا
 خدا و باشند، حادث نيز اعراض همة بايد پس حادثند، جواهر همة چون و نشود، يافته
 .هستند او مخلوق اعراض و جواهر و است بوده موجود ازل از زيرا نيست، حادث

 انسان حدوث به حادث جهات چون است، منزه اتجه به اختصاص از بارى ذات
 طرف در كه است چيزى يسار و شده واقع انسان يمين در كه است چيزى يمين زيرا. است
 در آنچه قدام و او، پاى زير در آنچه تحت و باشد او سر باالى در آنچه فوق و اوست، يسار
 جهات اين بود مى گرد كره مانند آدمى اگر و انسان؛ سر پشت در آنچه خلف و او روى پيش

 خود كه معنايى همان به البته دارد، استوا خود عرش بر خدا .داشتند نمى وجود چهارگانه
 :گويد شاعر چنانكه غلبه، و استيال معنى به استوا يعنى است، كرده اراده

 مهراق دم و سيف غير من /  العراق   على بشر استوى قد
. شود ديده چشم به آخرت در است، منزه جهات و مقدار و صورت از آنكه با خدا و- 

 علم از اوضح و اتم اينكه جز است علم و كشف از نوعى رؤيت اين زيرا نيست، محال اين و
 كرد حاصل علم او به-است جهات از منزه خدا اينكه عين در- توان مى كه طور همان. است

 از چهارم جلد در غزالى. ديد را او است جهات از منزه اينكه عين در توان مى دليل همان به
 شرط به است حق رؤيت«: كند مى توصيف چنين را رؤيت از نوع اين »الدين علوم احياء«

 رب كه نشود، مفهوم مكان و جهت در واقع متصور و متخيل در خيال استكمال آن، از آنكه
 تام ىحقيق معرفت او به جهان اين در همچنانكه بلكه. است فراتر آن از تعالى االرباب
 خواهى آنچنان را او نيز آخرت در صورت، و شكل و اندازه و تصور و تخيل بدون اى، يافته
 به و يابد - مى كمال عينا شده، حاصل دنيا در كه معرفتى كه گويم مى من بلكه. ديد

 ميان كه طورى به گردد، مى تبديل مشاهده به و رسد مى وضوح و كشف كمال مرحلة
 و كشف مشاهده، در آنكه مگر نيست، فرقى هيچ دنيا در ممعلو و آخرت در مشاهده
 ببيند، مقابله بدون را مردم خدا كه است جايز همچنانكه و 1».است بيشتر وضوحى
 خدا كه است جايز همچنانكه و. ببينند مقابله بدون را او نيز مردم است جايز همچنين

 .شود ديده نحو همين به كه است جايز شود، دانسته صورت و كيفيت بدون
 ابداع را موجودات همة تنهايى به خود او. ندارد همتايى و شريك و است واحد خدا

 امر اين دليل. درافتد او با كه نيست ضدى را او نيز. همدستى و همكار هيچ بى است كرده
ُ لَفََسَدٰتا«: كه قرآن از است آيه اين  ) . 22  آية ياء،انب سورة( »لَْو ٰكاَن فِيِھٰما آلِھَةٌ إاِلَّ َهللاّٰ

 به اگر ديگر آن كند، اراده را كارى يكى كه باشد خدا دو اگر« كه است اين امر بيان
 در اگر و. بود نخواهد قادر خدايى چنين و. باشد عاجز و مقهور نهد، او فرمان به گردن ناچار
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 ود وب قاصر و ناتوان نخستين آن يابد، غلبه و قهر نخستين بر و باشد قادر خود مخالفت
 1».ناتوان و باشد قاصر خداى كه نشود

 زيرا دارد، سود استعداد كم مردمان براى تنها آورديم، كه براهين و اوصاف اين
 كه) نيرومند خردهاى صاحبان( اقوياء يكى: شوند قسم دو به منقسم« او معرفت به واصالن
 صاحبان( ضعفا ديگر و. يابند معرفت او غير به او معرفت از و بشناسند را خدا نخست

  2 » .برند فاعل به پى آن از و باشد افعال به معرفتشان نخست كه) توان كم خردهاى
 آنكه مگر نديدند، را چيز هيچ كه هستند كسانى بصائر ارباب و« بصائرند ارباب اقويا

 نديديم را چيز هيچ ما« كه گفتند و افزودند اين بر بصيرت اهل از برخى. ديدند او با را خدا
 اشياء برخى و بينند، او به را اشياء اينان از برخى چه» .ديديم آن از پيش را خدا آنكه زج
أَ « كه است رفته اشارت آيه اين در اول گروه به. بينند مى اشياء به را او سپس و بينند مى را

 اين در دوم گروه به و)  53  آية سجده، سورة(» َو لَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِھيٌد؟
) . 53 آية سجده، سورة( »َسنُِريِھْم آٰياتِٰنا فِي اآَْلٰفاِق َو فِي أَْنفُِسِھمْ « كه است رفته اشارت آيه

 صديقين درجة را آن. او آيات به استدالل را دومين و است حاصل مشاهدت را نخستين
 محجوبان و غافالن جةدر بگذريم كه دو ازين و. راسخين علماء درجه را يك اين و است
  3 ».است

 به آنكه از بيش خداوند، دربارة سنى، مسلمان غزالى رأى كه كنيد مى مالحظه
 كه بيند، نمى واحد وجودى جز وجود عالم در او. است نزديك فلوطين به باشد نزديك قرآن
 كه شود مى پنداشته ابتدا. است كرده ابداع نيست، قدرتى و حقيقت هيچ داراى كه را جهان
 چيزى هر گويند مى حلوليه زيرا. است اين عكس آنكه حال و است، حلولى عقيدة اين

 است اى رساله را غزالى. است چيزى هر خدا كه است معتقد غزالى آنكه حال و خداست
 اين. هويداست خوبى به او نوافالطونى تمايالت كتاب اين در.  »االنوار مشكاة« به موسوم
ُ « آية تفسير رساله، ٰماٰواِت َو اأَْلَْرضِ َهللاّٰ  توضيح رساله اين در غزالى. است» . . . نُوُر اَلسَّ

 تا شود فايض سفلى عالم بر سپس و علوى عالم بر كه است بارى ذات همان نور كه دهد مى
 نور از را خود پرتو و نيست، وجودى خود ذات در را ديگرى نور هيچ و. برسد انسان قلب به

 مذهب ميان فرق كنيم، مقايسه باهم را غزالى مختلف آثار وقتى .است كرده اقتباس حق
 درباره و ايم گفته سخن تفصيل به اول، مورد در. شود مى روشن ما براى فلوطينى و سنى
 حديث اين تفسير به كه آنجا كنيم، مى مراجعه »االنوار مشكاة« كتاب به نيز دومى
 كلّ وجهه سبحات حرقت ال كشفها لو ظلمة و نور من حجابا سبعين للّه انّ« كه پردازد مى
  : كند مى تقسيم دسته سه به را محجوبان اينجا، در غزالى كه »بصره ادركه من
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 در فروشدگان جاهالن،: اند دسته چند بر خود كه محض، ظلمت به محجوبان يكى
 .تقليد روى از يا و تجمل از يا خوف، از اسالم به متظاهرين لذات،

 و درخت و پرستان بت ايشان و ظلمت، به مقرون نور به محجوبان ديگر
 و ظلمت و نور به معتقد ثنويان و خورشيدپرستان و ستاره و پرستان آتش و پرستان حيوان

 گروه دوم دستة ازين. است حس اينان، همة ظلمت منشأ و هستند اهريمن و يزدان يا
 حس مرحلة از كه هستند كسانى اينان« است خيال ظلمتشان منشأ كه هستند ديگرى
 بدين. اند درنگذشته خيال حد از ولى اند، يافته را چيزى محسوسات آنسوى و اند، رفته فراتر
. كنند مى عبادت را او و دارد، جاى عرش در كه كنند مى تصور را خدايى كه معنى

 منشأ-گروه اين از-ديگر دستة و» .اند كراميه اصناف و مجسمه گروه اين پستترين
 و قادر و عالم و بصير و سميع خدايى اينان« .است تاريك و فاسد عقلى اساتقي ظلمتشان

 خود صفات برحسب را صفات اين ولى پرستند، مى را جهات از منزه و حى و مريد
 .باشد اشاعره گروه ازين غزالى منظور شايد» .اند شناخته

 سه به زالىغ كه گروهند، چند بر نيز اينان و. محضند انوار به محجوبان سوم دستة
 :كند مى اشاره آنها از دسته

 و اراده و كالم اطالق كه دريافتند و دانستند حقيقت به را صفات معنى اول، دستة«
 از بنابراين بشر، بر است صفات اين اطالق مانند تعالى، خداى بر صفات ديگر و علم و قدرت
 بر غزالى تعريف اين كه تداش توجه بايد» .زنند بازمى سر بخوانند صفات بدين را او اينكه

 دو اينها همة از فراتر غزالى. است داده قرار اشاعره فوق را آنها كه است منطبق معتزله
 به بيشتر بلكه نيستند منتسب اسالمى فرق از يك هيچ به كه دهد مى قرار را ديگر دستة

 براى و ،است سماوات كثرت به معتقد كه دسته آن يكى. نزديكند صوفيه و افالطونيان - نو
 است اقصى جرم محرك خدا« و. آورد مى حركت به را آن كه داده قرار ملكى آسمانى هر
 كسانى شامل ديگر دستة . »نيست كثرتى ديگر آنجا در و است افالك همة محتوى كه

 كه است ملكى اقصى جرم محرك گويند مى كه اند رسيده اى درجه به تنزيه اثر در كه است
 و امر اين درك در ولى .است آفريده »تدريج و خلق طريق به نه امر طريق به« را آن خدا

 .قاصرند آن از افهام بيشتر كه است غموضى آن ماهيت
 موجودى آن به واصالن گروه است، ديگرى گروه اقسام، و اصناف اين همة از فراتر

 بدان ديگران كه صفتى هرگونه از زيرا. است منزه دريابد بصيرت و بصر آنچه از كه
 يكى: شوند منقسم دسته چند به خود نيز اينان. است مقدس و منزه بودند كرده موصوفش

 باقى خود تنها و است گشته معدوم و ناچيز و سوخته دريافته، چشم با كه آنچه همة آنكه
 به وصول از كه-او جمال در را او ذات و اوست قدس و جمال نگران كه درحالى مانده

 است مبصر تنها و اند شده ناچيز مبصرات اينجا در. نگرد مى- هشد نايل بدان الهيت حضرت
   ».است باقى كه
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 وجه سبحات را ايشان كه. خواصند خواص از كه ديگرند قومى قوم، اين كنار در
 متالشى و محو خود ذات در اينان. فروپوشيده او جالل سلطان و است سوخته او اعالى
 حق واحد جز ايشان براى و. اند گشته فانى خود زا كه نگرند نمى نيز خود به حتى اند شده
 ذوق ،)  88  آية القصص، سورة( »ُكلُّ َشْيٍء ٰھالٌِك إاِلّٰ َوْجھَهُ «: آيه معنى و. نمانده باقى هيچ

 يك باهم كائنات و خدا از كه مجرد، مطلق توحيد اين كه نيست ترديد .است ايشان حال و
 و ارتباط فلوطينى، »واحد« نظرية با بيشتر و. است دور به قرآن تعاليم از سازد، مى واحد

 .دارد مستقيم پيوستگى
 برداشتى بينيم مى كنيم، مراجعه غزالى كتب ديگر و »العلوم احياء« به چون ولى

 خداى كه معنى بدين. است نزديكتر است آمده قرآن در آنچه به دارد، احديت ذات از او كه
 دورى نهايت در عالم از كه فلوطينى »واحد« فبرخال. است نزديك مخلوقاتش به قرآن
 :كه پردازد مى حديث اين شرح به شيوه بدين غزالى »السالكين معراج« كتاب در .است

 از اگر كه: رسانند مى خدا به را انسان كه است راههايى فقط حجابها، از مراد«
 به سبحان خداى و. . . ظلمت حجابهاى باشد ها شبهه اگر و نورند حجابهاى باشند براهين

. نيست جسم تعالى خداى و است اجسام ويژة حجاب آنكه يكى: نشود محجوب علت دو
 ».نيست جهت وجه هيچ به را بارى ذات و باشد جهتى در كه بايد محجوب آنكه، ديگر

 سخن خواص براى چون سنى مسلمان غزالى كه كنيم مى مالحظه گونه بدين
 خواص غير براى چون و. گريزد مى تشبيه و تجسيم زا و كند مى دفاع تنزيه از گويد، مى
 به كه پدرى صورت به را او و كند، نزديك بندگانش به را خدا تا كوشد مى نويسد، مى

 و .كند توصيف دهد مى قرار خود عطوفت و تفقد مورد را آنان و ورزد مى مهر خود فرزندان
 .كند حل باشد اسالمى عاليمت با موافق كامال كه گونه بدان را صفات مسئلة خواهد مى

 خدا صفات-  2 
 كه قائمند او ذات در كه برخى: است نوع دو بر صفات. است صفاتى و ذات را خدا

 ثبوتيه صفات« .اند ثبوتيه صفات آنها و ذاتند، بر زائد برخى و. پرداختيم آنها شرح به
. اويند ذات به قائم تصفا اين همة. . . كالم بصر، سمع، قدرت، اراده، علم، حيات،: اند هفت

 تعلق يا غير به آنها تعلق زيرا :نوعند چهار داراى و ذاتند غير به متعلق تعلق، مرحلة در اما
 تأثيرى تعلق يا اراده، چون است تخصيصى تعلق يا. بصر و سمع و علم چون است كشفى
 1».كالم چون تأثير بدون و كشف بدون است تعلقى يا و قدرت، چون است

 -عالم حدوث و قدم در-فالسفه مذاهب رد در را غزالى عقايد كه آنجا: اراده-الف
اسالمي  عقيدة با كه استوارى پيوند جهت از اينك. گفتيم سخن نيز موضوع اين در آورديم،

 .پردازيم مى آن شرح به ديگر بار دارد،
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 عدم دوجو با را فعل است خداوند ايقاع از عبارت اراده«: گويد اراده تعريف در غزالى
 روى از همه خدا افعال و1 »شود ناميده اراده محدث احداث به عمد و قصد پس غفلت،
 امكان شود، صادر او از كه فعلى هر كه نباشد چنين چگونه« است مريد خدا و است اراده
 از پيش عينا فعل آن صدور امكان نباشد، ضدى را فعلى اگر و. هست نيز آن ضد صدور
 دو از يكى يا و ضد دو از يكى اختيار به نسبت قدرت. بود خواهد و بوده آن از بعد و صدور
 مقدور طرف دو از يكى به را قدرت كه باشد اى اراده بايد ناچار به پس. است يكسان وقت

 باشد شناخته را خدا هركس«. نيست قيدى و نيست حدى را خدا ارادة 2 » .دهد اختصاص
 مقرب اى سابقه وسيلة هيچ بى را مالئكه» .دندار باك و كند خواهد، هرچه او كه بداند

 بهشت در اينان«: گفت چنانكه. براند درگاه از اى سالفه جريمة هيچ بى را ابليس و داشت،
 به اراده اين و  3 » .دهم اهميتى آنكه بى باشند دوزخ در اينان و دهم اهميتى آنكه بى باشند
 را اى ذره عالم اين در كه خواهند نشياطي و مالئكه و جن و انس اگر« كه رسد حدى چنان

 هر سبب تنها خداوند طريق بدين »شوند عاجز بازدارند حركت از يا و آورند حركت به
 اصل تا واداشته را غزالى امر همين و .انسان و حيوان در فعلى هر و جماد در است عملى

 را آنچه و ندگوي مى سبب آنچه ميان اقتران كه. دهد قرار شديد انتقاد مورد را سببيت
 برخورد و شدن سيراب سبب آشاميدن، مثال .نيست ضرورى اقتران پندارند، مى مسبب
 نتيجه خدا ارادة از اينها همة بلكه. نيست نور سبب خورشيد، طلوع و احتراق سبب آتش،
 فاعل«: گويد غزالى. اند شده خلق ديگر برخى تابع اشياء از برخى كه طريق بدين. شوند

 مالئكه وسيلة به خواه خداست، كند، مى خاكستر و زند مى آتش را آن كه نبه،پ در احتراق
  4 » .بود نتواند فعلى هيچ فاعل و نيست بيش جمادى آتش خود و. واسطه بدون يا و

 اين شده حاصل مشاهده از آنچه و. نيست مشاهده جز آتش سوزاندن بر ما دليل
 به احتراق كه نيست آن دليل اين و. شود مى حاصل احتراق آتش مالقات هنگام كه است
 شىء وجود كه نيست آن دليل ديگر، شىء حضور هنگام شىء حضور. شود حاصل آتش
 اين به عادت استمرار اثر در ايم، يافته سببيت به ما كه اعتقادى اما. است آن معلول اخير،
 پذير انفكاك و است كرده پيدا رسوخ ما ذهن در كه جايى تا درپى، پى طور به است، امور

 گرفته تعلق مناسب اوقات در حوادث ايجاد به قدم در و. است قديم خدا ارادة  5 » .نيست
 .است

 در اگر و شد، مى حوادث محل او ذات بود، حادث تعالى بارى ذات در اراده، اگر و
 در كه حركتى به ترا توان نمى چنانكه. نبود خدا آن فاعل آنگاه بود، شده حادث او غير ذات
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 ديگرى ارادة به نياز آن حدوث نبود، ذات در اراده اگر و. خواند متحرك نيست تو ذات
 كه باشد جايز اگر و. نهايت بى تا بود تسلسل اين و ديگر، ارادة به نياز نيز اراده آن و داشت،
 1».باشد شده حادث اى اراده بدون عالم كه باشد جايز شود، حادث اراده بدون اى اراده

 گل قعر از گذرد مى آنچه به است محيط و معلومات همة به است عالم خدا: علم- ب
 سياه مورى حركت. نيست پوشيده او بر آسمان و زمين در اى ذره هيچ و. زحل اوج تا سياه

 خواطر در آنچه به و است آگاه خفى اسرار به. داند مى تيره شب در صماء صخرة بر را
 به نه. است بوده موصوف بدان اآلزال ازل از كه ازلى و قديم علمى به است، عالم گذرد مى

 »الفالسفه تهافت« در غزالى. باشد شده حاصل او ذات در انتقال و حلول به كه جديد علمى
 در تغير موجب امر، اين و. دارد احاطه اشياء به ابد، تا ازل از دائم و واحد علمى به«: گويد
  2 » .نشود او ذات

 در و نپرداخته، بدان غزالى كه است مطلبى اين است؟ نهچگو اشياء به خدا علم اما
 .برد پى باب اين در او عقيدة به توان نمى كرده عنوان كه مباحثى

 صاحب او. نشود چيره او بر عجز و قصور و. است قادر چيز هر بر خدا: قدرت-ج
 يد در آسمانها اختيار. است امر و خلق و قهر و سلطان و جبروت و عزت و ملكوت و ملك
 .است مخترع و خالق كه اوست تنها. او فرمان مقهور خاليق و اوست قدرت

 بالضروره شود، ثابت برايش قدرت و علم كه چيز هر چه است، حى خدا: حيات- د
 آنكه بدون كرد، تصور را مدبرى فاعل عالم قادر موجود بتوان اگر. شود مى ثابت او حيات
 در حتى كند، مى بروز سكناتى و حركات آنها از كه حيواناتى حيات در توان مى باشد، حى

 ورطة در شدن ور غوطه تصورى چنين و. كرد شك نيز صناعت و حرف ارباب زندگى
 .است ضاللت و جهالت

 سمع آنكه حال و نباشد، بصير و سميع خدا كه است ممكن چگونه: بصر و سمع-  ه
 برتر مصنوع و خالق از ركاملت مخلوق كه است ممكن چسان و. نقص نه كمالند خود بصر و
 باشد؟ خود صانع از تمامتر و

 از كالمى به نه او ذات به قائم است صفتى كه كالمى به است متكلم خدا: كالم- و
 هم او كالم نيست، شبيه كس هيچ وجود به او وجود همچنانكه و. حروف و اصوات سنخ
 و اصوات صورت به اينكه و. است نفس كالم حقيقت، در كالم. نيست ديگران كالم شبيه
 را حروف جاى اشارات و حركات گاه چنانكه است معانى بر داللت براى آيد، درمى حروف

 نوشته مصحفها در و ماند، محفوظ دلها در و شود، رانده زبان بر) خدا( كالم. . . گيرند مى
 للّه برا كتاب شدن نوشته راه از خدا، كالم ذات اگر زيرا آنها، در خدا ذات حلول بدون آيد،
 حلول كاغذ در خدا ذات نيز، خدا نام نوشتن با كه آيد الزم كند، حلول كاغذ در كاغذ، روى
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 آنكه حال و بسوزاند، را آن و كند حلول كاغذ در آتش ذات آتش، نام نوشتن با و كند،
 1.نيست چنين

 زبور، و انجيل و تورات و قرآن پس. اوست ذات به قائم و قديم و ازلى خدا كالم
 مصحفها در و گردد قرائت قرآن و. اند شده نازل پيامبرانش بر او جانب از كه هستند بىكت

 با كه تعالى، خداى ذات به قائم و است قديم باوجوداين شود، محفوظ دلها در و آيد، نوشته
 به را خدا همواره كه دارد دوست غزالى .نپذيرد افتراق و انفصال اوراق، و قلوب به انتقال
 و لطيف و كريم و حكيم و رحيم او: سازد نزديك بندگانش به را او كه كند وصف صفاتى
 با و نماند آدميان صفات به ساخته، متصف آن به را خدا كه صفات اين همة اما .است ودود

 اسم كه آنجا تا«. دارد لفظى اشتراك فقط- شود اطالق آدميان بر كه هنگامى كلمات همين
 و.  »نشود مخلوق و خالق شامل طرز، يك به است، ماءاس اعم اشتراك حيث از كه وجود

  2 » .است نقل و تجوز و استعاره طريق به خالق حق در« اسماء استعمال
 خود خداى به بنده كه است محبتى از غير دارد، اش بنده به خدا كه محبتى مثال

 به فقط او هبلك كند نمى نظر اوست خود از غير كه جهت آن از ديگرى به خداوند زيرا .دارد
 كه روست اين از. نيست هيچ او افعال و ذات جز وجود عالم در و نگرد، مى خود افعال و ذات
 چگونه: گفت »يحبونَه و يحبهم« كه شنيد را آيه اين كه هنگامى ميهنى سعيد ابو شيخ
 عالم رد و. است كل او كه. ندارد دوست را خود جز او آنكه حال و دارد دوست را ايشان
 دوست را خود كارهاى و خود افعال و خود تنها او و. نيست وجودى او وجود جز وجود
. درنگذرد هستند او ذات به متعلق كه حيث آن از او ذات توابع و او ذات از او محبت .دارد
 آن از مقصود كه كرد تأويل بايد را همه است، آمده بندگانش به او محبت دربارة آنچه
 تا آنهاست به دادن امكان نيز. ببينند دل ديدة به را او تا ايشان، قلب از است حجاب كشف

  .جويند تقرب او به
 او صوفيانة تمايالت كند، نزديكتر قرآن خداى به را خود كه كوشد مى غزالى هرچه

 بندگان بر ولى است، ودود و محب غفور، رحيم، او نظر در خدا هرچند و. شود مى آن مانع
 كه است منظور بدين تنها او مكر اما كند، مى مكر قرآن خداى. كند مى مكر و تحكم خود
 جز غزالى نظر در خدا مكر ولى. سازد باطل خدا رسول و خدا به مكر در را آدميان سعى
 خداى خوف از هردو- السالم و الصالة عليهما- جبرئيل و پيغمبر كه شده روايت«: است اين
 ايمن را شما آنكه حال و گرييد مى روى چه از«: شد وحى آنها به گريستند، مى

 براى خدا مكر بنابراين »باشد؟ ايمن كه تواند مى تو مكر از كسى چه«: گفتند »ام؟ گردانيده
 .او انگارى سهل و سستى سبب به انسان عليه است قصاصى بلكه نيست، انسان بطالن مكر
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 ذات با صفات رابطة-  3 
 را متكلمين مختلف آراء و پرداخته، اتذ به صفات عالقه دربارة بحث به غزالى

 به است عالم و حياتى به است حى تعالى، و سبحانه حق،: گويند مى اشعريان«. است آورده
 است بصير و سمعى به است سميع و اى اراده به است مريد و قدرتى به است قادر و علمى

 و خود ذات به است حى خدا كه گويند مى قدريه اما. كالمى به است متكلم و بصرى به
 صفات كه بدان و. . . خطاست اين و خود ذات به است متكلم و. . . خود ذات به است عالم

 معنى و ثابته واعيان عنوان به ذات، مفهوم بر زايد هستند معانيى اشاعره نظر در هفتگانه
 كه گويد مى غزالى 1».ذات از خارج نه و ذاتند عين نه صفات اين كه است اين ثابته اعيان

 موجود او در ازين پيش يا موجودند، او در حال آن در كه را خود صفات و خود بجز انسان«
 و او ميان گاه كه دهد گواهى و كند قياس خود بر را ديگران آنگاه نكند، درك اند بوده

 كه، است اين است ساخته آدمى از آنچه پس. است تفاوتى كمال و شرف حيث از ديگرى
 كند، اثبات نيز بارى ذات براى آن، غير و قدرت و علم و عقل از يافته خود در كه را صفاتى

 كه است اين حقيقت اما »است اشرف و اكمل او در صفات اين كه بگويد كه تفاوت اين با
 راهى خود شناخت براى خدا« كه گويد بكر ابو كه روست ازين نشناسد، خدا جز را خداى
 اين در انسان آنچه  2 » .عاجزيم او شناخت از بگوييم آنكه جز نگذاشت، مردم پاى پيش

 به مريد و قدرتى به قادر و است علمى به عالم خدا«: است اين بگويد تواند مى موضوع
 از اوصاف، اين راست او و بصرى، به بصير و سمعى به سميع و كالمى به متكلم و اى اراده
 بگويد كه است كسى چون علم، بدون است عالم: بگويد كسى اگر. قديم صفات اين

 خدا پس. هستند بدان قائم و ذات بر زائد صفات، قرار، اين از  3 » .مال بدون است توانگرى
 نه و. . . خود ذات به تنها نه علمى به است عالم و خود، ذات به تنها نه قدرتى به است قادر
 چنانكه و. تاس متمايز نيز ديگر صفت از صفتى هر بلكه متمايزند، ذات از صفات اين تنها
 گفت نبايد« .كالم از غير قدرت و است، قدرت از غير علم همچنين است، ذات از غير علم
 و ذات خدا زيرا هستند، خدا صفات اين كه گفت نبايد و هستند، خدا غير صفات اين كه

 نه و است كل از غير نه جزئى هر كل، خدا و هستند جزء صفات اين گويى. است صفات
 ».كل عين

 خدا فعالا- 4 
 را غزالى عقيدة و. كند مى بحث خدا افعال و صفات و ذات در كالم، علم كه گفتيم

   الرسالة« او اثر از بايد افعال دربارة را او عقيدة اما داشتيم، بيان صفات و ذات دربارة
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جستجو  »الدين علوم احياء« از اول جزء در ، »العقايد قواعد« كتاب از »القدسيه
 عالم، در حادثى هر« آنكه يكى. كند مى منحصر قسمت دو در را موضوع اين غزالى. كرد
 را خلق كه اوست. ندارد محدثى و خالقى او جز و اوست اختراع و خلق و اوست فعل

 هستند او مخلوق بندگانش افعال همة پس. آورد وجود به حركت و قدرت آنها در و بيافريد
 آنكه بى اوست، با بندگانش در مطلق تصرف حق« آنكه ديگر 1».او قدرت به متعلق و

 ».راند مى كند اراده كه حكم هر و كند مى خواهد هرچه بلكه كند، اصلى مراعات
 :كند مى خالصه اصل ده در را خدا افعال در سخن غزالى
 .اوست خلق و فعل است، عالم در كه حادثى هر : اول اصل
 نيست آن از مانع است بندگان حركات مخترع خدا كه گوييم مى وقتى : دوم اصل

 كسب نظرية به اينجا در غزالى. باشد بندگان مقدور اكتساب، سبيل بر حركات اين كه
 هم مقدور، خالق هم و است قدرت خالق هم خدا گويد مى و. است كرده توجه اشعرى
 كسب ولى خدا، مخلوق و است بنده صفت قدرت، اما. مختار خالق هم و است اختيار خالق

 .است بنده كسب و بنده صفت و پروردگار مخلوق حركت، اما و. نيست او
 و علم به خدا ولى« است، ساخته خود منفعل را اشياء همة اشياء، همة به خدا علم

 كه طريق بدان باشد مرتب و منظم ترتيبى و نظام بر عالم كه است خواسته خود حكمت
 ولى. . . يابيم درمى رورتض طور به كه است چيزى اين و. بود ديگر بعض بر مترتب بعضى
 چيزى او از غير محدثى يا باشد، نخواسته او كه افتد اتفاق عملى او ملك در كه است محال

 اين در كه كارى هر پس 2 » .نباشد آگاهى آن از را او كه شود پديد چيزى يا كند، پديد را
 سبقت آن بر او معل و اوست، از جمادى يا و حيوانى يا انسانى از اعم شود، مى واقع عالم

: نهد مى فرق حركت از نوع دو ميان غزالى سپس .نيست شدنى دگرگون او علم و داشته،
- ( ضرورى حركت ديگر و گفتن، سخن و رفتن راه چون) اختيارى- ( مقدور حركت يكى

 احاطه آنها شمارة و مكتسبه حركات اجزاء همة به بنده علم .لرزيدن چون) اضطرارى
 جنبة و است، تعالى خداى قدرت به مقدور اختراع جهت از حركات اين همة پس ندارد،
 ميان فرق اما. كنند مى تعبير اكتساب به بستگى، ازين كه است، بنده قدرت به بسته ديگر،
 داشته سبقت آنها بر علم يا اراده اينكه بدون اضطرارى افعال كه است اين نوع، دو اين

 افعال اما. يابد مى صدور آدمى از باشد، قادر نآ رد بر دهنده انجام آنكه بدون و باشد،
 كرده توجيه را تكليف امر آنكه براى غزالى. شود مى صادر اختيار و علم از بعد اختيارى

 فرمان تحت كه اشيايى زيرا نفس، تحرّك و اشاره به موقوفند اختيارى افعال: گويد مى باشد
- مالئكه و. است بارى ذات فرمانبردار دخو نفس چنانكه نفسند، فرمانبردار دارند، قرار نفس
 و شود منفعل خود پروردگار از عقل زيرا نكنند، پروردگار عصيان هرگز-مجردند عقول كه
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 متعلق مادى بدن به مجرد نفس چون اند، ماده از مركب كه حيوانات در« اما. تأثير پذيرد
 ميان در نفس رو ازين. . . ناسوتى جنبة و ملكوتى جنبة: است جنبه دو داراى بنابراين است،
 به ناخواه خواه و1» .كند جلب خود سوى به را آن اى جنبه هر و است متحير جنبه دو اين
 همه كه ناسوتى جنبة به يا. آيد جنبش در سوى بدان و كند ميل جنبه دو ازين يكى

 قدرت از دهد مى انجام كه افعالى اما. فضائل همه كه ملكوتى جنبة به يا است، رذايل
 علت به كنند، مؤاخذه يا دهند ثواب را او اگر پس خداست، قدرت از كه نيست، خودش
 و »نزوعيه« حركت خاطر به بلكه نيست، است تعالى خداى مخلوق كه او جسمانية حركت

 ترك را ناسوتى جنبة حقيقت در و آورد مى روى ملكوتى جنبة به كه اوست، »شوقية«
 و نزوع يكى است چيز دو اينجا در پس. است فعل عدم بلكه نيست فعل ترك، و. كند مى
 چگونگى به نگريستن آن و است اضداد ترك كه ديگر و خداست، فعل كه شوق و ميل
 » 2 . فعل نه است عدم ترك و .است ترك اين و. است سفلى جنبة

 اراده را آن خدا كه است چيزى باشد، او كسب كه هرچند بنده فعل«: سوم اصل
 و شرك و عصيان و طاعت و كفر و اسالم و ضرر و نفع و شر و خير هر پس.  »است كرده
 كند مى گمراه. نيست اى اندازنده تعويق به را او حكم و مانعى را او فرمان«. خداست از ايمان

 . »بخواهد كه را هركس كند مى راهنمايى و بخواهد كه را هركس
 است، واجب خدا بر عالم خلق گويند مى كه را معتزله قول غزالى: چهارم اصل

. كند مى رد است واجب است بندگان مصالح متضمن آنكه خاطر به تكليف همچنين
 لزوم و وجوب معرض در نبايد و است، ناهى و آمر و احكام كنندة واجب خود خدا :گويد مى

 بدون بهشت، در آنها آفريدن محققا بود، بندگان مصلحت متضمن تكليف اگر و .درآيد
 و كشيد، باليا دار به را آنها تعالى خداى روى چه از پس. بود صالحشان به بيشتر تكليف

 شوند؟ نزديك نيز عقاب به شدن دچار خطر به تا داد، قرار خطاها معرض در
 به را بندگانش تواند نمى خدا گويند مى كه را معتزله قول غزالى : پنجم اصل

 .تواند مى: گويد مى شمرده، مردود كند مكلّف قدرت فوق تكليفى
 هيچ بدون را بنده خدا كه است ممكن: گويد مى معتزله برخالف غزالى: ششم اصل

 يا عذاب و غضب مورد باشد كرده كه نيكى عمل هيچ بدون و باشد سرزده او از كه جرمى
 تواند مى خواهد كه هرگونه او و اوست، ملك هست هرچه زيرا. دهد قرار شفقت و رحمت

 اذن بدون ديگرى ملك در تصرف از است عبارت لم،ظ چه. كند تصرف خود ملك در
 .آن صاحب

 آنچه كه نيست واجب او بر و كند، خواهد هرچه بندگانش دربارة خدا«: هفتم اصل
  ». . .كرد نتوان وجوب تصور خدا دربارة زيرا. . . دهد انجام باشد بنده صالح به بيشتر را
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 فرمان به نه است واجب او فرمان به او طاعت و تعالى خداى معرفت« : هشتم اصل
 .» . . .عقل

 انبياء بعثت به نيازى عقل وجود با« گويند مى كه برهماييان برخالف: نهم اصل
 آخرت در او نجات موجب كه افعالى به را آدمى تواند نمى عقل« گويد مى غزالى ، »نيست
 هدايت است بدن صحت موجب كه داروهايى به را او تواند نمى چنانكه كند، راهنمايى شود
 به را طبيب راستگويى نهايت پزشكان، به آنهاست نياز مانند پيامبران به مردم نياز. كند

 . »معجزه به را پيامبر راستگويى و شناخت توان مى تجربه
 او و فرستاد، رسالت به را سلم و عليه اللّه صلى محمد تعالى خداى« : دهم اصل

 به را او و. صابئين و نصارى و يهود از خود از شپي اديان همة ناسخ و است پيغمبران خاتم
 بيرون و حيوانات و سنگريزه گفتن تسبيح و القمر شق چون باهره آيات و ظاهره معجزات

 به آن با را عرب قوم همة كه او معجزات از يكى و. كرد تأييد انگشتان ميان از آب آمدن
 ». . .است قرآن طلبيد مبارزه

 اصول در و سنى است مسلمانى غزالى كه شود مى وشنر خوبى به اصل ده اين از
 حتى پردازد مى شرعى براهين به همواره و است نبرد در معتزله با كه اشعرى، پيرو عقايد

 .ندارد توجهى عقلى براهين به نيز حاجت موقع در

 عالم

 .كند مى استفاده اصطالحات از رشته دو از عالم، دربارة خود نظرية بيان در غزالى
 توأم دشوارى اندكى با موضوع اين در او نظرية درك كه شده موجب امر نهمي

 مكاتب و نوافالطونى مذهب از او نظريات مجموع كه است مسلم حال هر در ولى. باشد
 .نيست بيرون آن به وابسته

 چون است يونان حكماى اصطالحات گاهى برد، مى كار به غزالى كه اصطالحاتى
 .ملك و جبروت و امر و ملكوت و اللّه چون اصطالحاتى گاه و ،ماده و نفس و عقل و واحد

. كرد ايجاد خود امر به را آن خدا. است عقل شد صادر واحد از كه چيزى اولين
 .زمانى نه است ذاتى تقدم امر بر واحد تقدم و امر، از متأخر زمان و است ماده بر مقدم عقل

 يا مكان و زمان به نه الذاتب است نفس بر مقدم عقل و. است نفس عقل از بعد
 .ماده

 اى قوه وسيلة به عقل كه گويد مى چون و. است الهيه قدرت امر، از غزالى مقصود
 جز فاعلى هيچ چه است، كون خالق امر كه نيست اين منظورش شد، صادر امر از منتجه

  .نيست خدا
  



 

٥٥٩ 
 

 تماس با عالم تخلق انديشة از تا داده، قرار عقل و خدا ميان را واسطه اين او بلكه
 1.باشد گرفته فاصله مستقيم طور به عالم خلقت يا

 كه بدان«: گويد مى سخن گونه بدين عالم آفرينش از خود، فكرى دوم شيوة در اما
 و. . .  ملكوت، عالم دوم. . .  شهادت، و ملك عالم نخست: دارد قرار تو راه سر در عالم سه
 اين شرح در غزالى 2 » .است ملكوت و ملك معال ميان جبروت عالم و جبروت؛ عالم سوم

 نقصان و زيادت آن و آفريده، خود ازلى امر به خدا را ملكوت عالم«: گويد اصطالحات
 و ملك عالم به جهت يك از كه نحوى به است عالم دو اين ميان جبروت عالم و. نپذيرد
 . 3  »كوتمل عالم به ديگر جهت از و است، وابسته) محسوسات عالم يعنى( شهادت

 و ملكوت عالم صورت ملك عالم در زيرا. دارد افالطونى مثل به هم نظرى غزالى
 عالم ديگر و روحانى عالم يكى: هست عالم دو كه بدان«: گويد مى و بيند مى را آن ساية

 به نزديك معنى در اينها همة و. سفلى و علوى عالم يا و عقلى، و حسى عالم يا جسمانى،
 كنى، اعتبار خودشان نفس در را آنها اگر چه. است لفظ در هست الفىاخت اگر و. همند
 كنى اعتبار كند مى درك را آنها كه چشمى نسبت به اگر و روحانى، و جسمانى گويى؛
 توان مى و. سفلى و علوى گويى گيرى نظر در يكديگر به نسبت اگر و عقلى، و حسى گويى
 عالم اين در هرچه و. ملكوت و غيب عالم را ديگرى و خواند شهادت و ملك عالم را يكى
 عالم اشياء از شىء چند مثال شىء يك بسا چه و. عالم آن از است شيئى مثال است،

 عالم در بسيارى مثالهاى ملكوت، عالم اشياء از شىء يك براى بسا چه و باشد، ملكوت
 در و. خداست نزد در باشد ملكوت عالم در كه كسى«: گويد مى نيز  4 » .شود يافت شهادت

. آيد مى فرود او نزد از شهادت، عالم در موجودات اسباب يعنى. غيب مفاتيح خداست نزد
 به است سايه نسبت مانند آن به نسبت و عالم، آن آثار از است اثرى شهادت عالم زيرا

 معرفت مفاتيح و. سبب به است مسبب نسبت و درخت، به است ميوه نسبت و انسان،
 سپس 5 » .است ملكوت عالم مثال شهادت، عالم رو ازين. است سبابا معرفت مسببات،

 عالم در«: گويد مى و كند مى نفى را عالم اين وجود حقيقت و نهد مى فراتر ازين پاى غزالى
 از وقتى در كه معنى بدان نه او، جز فناست در چيز همه. نيست هيچ خداى جز وجود
 چيز هر زيرا نگنجد، تصور در اين جز چون. استفن در ابد تا ازل از بلكه شود فانى اوقات

 كه ببيند دهد قرار مالحظه مورد اعتبارى هيچ بدون را خود ذات چون باشد او از غير كه
 نظر در شود، مى وجود افاضة او بر اول حق از كه جهت آن از چون و. است محض عدم
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 خود موجد پهلوى در هك حيث آن از بلكه خود ذات به ه نهالبت يابد موجود را خود گيرد
 1».نيست احديت ذات جز موجودى پس. است شده واقع

 مهندس همچنانكه«: دارد مى بيان مثال اين ذكر با غزالى را عالم حدوث طريقة اما
 آورد، مى وجود به را آن نقشه همان برطبق سپس كشد، مى سفيد كاغذى در را خانه نقشة

 محفوظ لوح در انتها تا ابتدا از را وجود لمعا نقشة زمين و آسمان خالق طريق همين به
    2 » .آورد مى وجود عالم به نقشه همان وفق بر را آن سپس است، كشيده

 در .داشتيم بيان فالسفه رد در كه است همان او عقايد عالم، قدم و حدوث مورد در
 .نيست آن تكرار به نيازى اينجا

 انسان

 را انسان خداوند آنكه يكى: گيرد مى سرچشمه منبع دو از انسان، دربارة غزالى آراء
 انجيل و تورات در هم كه سامى است اى انديشه اين و كرده خلق خود مثال و صورت به

 .دارد) يونانى( هلنى ريشة كه صغير عالم عنوان به انسان اعتبار ديگر. قرآن در هم و هست
 دستخوش كه كثيف، و مظلم جسم يكى مختلف چيز دو از« است مركب انسان

 و. است ديگرى به وابسته است، خاكى است، مؤلّف است، يافته تركيب است، فساد و كون
 آالت متمم و محرّك، فاعل، مدرك، روشن، بسيط، است جوهرى كه نفس ديگر

  3 ».جسمانى
 ذات به »صورته على آدم تعالى اللّه خلق«: گفت كه خدا رسول سخن اين معنى اما

 .نيست عرض است، خود به قائم كه است انسان روح ذات: تاس راجع افعال و صفات و
 به متصل نه كند، نمى حلول جهت و مكان در نيست، متحيز جوهر نيست، جسم

 اينها. آن از خارج نه و است عالم و بدن در داخل نه آن، از منفصل نه و است عالم و بدن
 بصير سميع، قادر، حى، آدمى صفات، اما. است تعالى بارى ذات صفات همه برشمرديم كه

 اراده اثر. است اراده آدمى فعل مبدأ: افعال اما. است چنين نيز تعالى خداى و شده آفريده
 در است، لطيفى بخار كه حيوانى روح واسطة به آنجا از و شود، مى ظاهر قلب در نخست
 يانسر اعضاء به آن اثر آنگاه گردد، مى متصاعد دماغ به و شود مى منتشر قلب تجويف

 به قلم انگشتان حركت از-مثال- آنگاه آرد، حركت به را آن و رسد اصابع به تا يابد مى
 يعنى- بنويسد خواهد مى كه را آنچه صورت آن از و مركب، قلم وسيلة به و آيد حركت
 را مكتوب صورت نخست در اگر زيرا. بندد نقش كاغذ بر- تخيل است خزانة در كه صورى
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 احداث كيفيت و تعالى خداى افعال استقراء از. بنويسد كاغذ بر راآن تواند نمى نكند، تصور
 كه شود دانسته مالئكه، واسطه به آسمانها و كواكب تحريك واسطة به زمين روى بر حيوان
 1».اكبر عالم در سبحان خداى تصرف به است شبيه خود عالم در آدمى تصرف

 شبيه اعلى عالم به نفس جهت از خداست صورت به كه مخلوقى يعنى انسان اين
 اسفل عالم به آدمى اگر و. خاك و آتش و هوا و آب چون عناصر، به جسم جهت از و است

 از كه نبود چيزى آن در اگر و. نبود ميسر برايش جهان اين معرفت داشت، نمى شباهت
 و علم و قدرت و عقل و ربوبيت و ملكوت عالم و اعلى عالم معرفت باشد، اعلى عالم سنخ

 به عروج براى است، نردبامى مثابة به نفس طريق بدين و. بود نمى مقدور برايش صفات
 »ربه عرف فقد نفسه عرف من«: گفت كه خدا رسول قول معنى و. تعالى بارى معرفت
 پى كند مى اشاره بدان غزالى غالبا كه »فطرت« معنى به جا همين از نيز .است همين

 بدان مولودى هر كه دينى. است اسالم يعنى عىطبي دين همان او نظر در فطرت .بريم مى
 كودك پاك دل« كنند مجوسى يا نصرانى يا يهودى را او مادرش و پدر ولى شود زاده دين

 آن بر كه است نقشى هر قابل و صورتى و نقش هر از خالى و ساده نفيس، است گوهرى
  2 » .دهند ميلش بدان كه است چيزى هر به مايل و زنند

 انسان مورد در غزالى نظرية در مسيحى و افالطونى اثر كنندة بيان كه قسمتهايى از
 را خود چون و. است شناخته را خود شناخت را روح سرّ هركس«: اوست عبارت اين است،

 فطرت و طبيعت به او، كه دانست و شناخت را خود چون و. شناخته را خود خداى شناخت
 جسمانى عالم بدين او هبوط و است، غريب نىجسما عالم اين در و ربانى، است امرى خود
 يعنى است، بوده ذاتش از دور عارضى امر يك به بلكه نبوده، او ذاتى طبع مقتضاى به

 شده تعبير معصيت به آن از و آمد، فرود سلم، و عليه اله صلى آدم، بر كه عارضى امر همان
 معرفتى چنين چون شد؛ رانده بود او حقيقى و اصلى مكان كه بهشت از سبب همين به و
 عالم به شوقش و ربانى است امرى او و است بزرگ پروردگار جوار در او آيد، پديد نفس در

 كند مى زيست آن در كه جهان اين عوارض اينكه مگر است، ذاتى و طبيعى شوقى ربوبى،
 نينچ چون و. ببرد ياد از را خود خداى و خود حال اين در و. كند منصرف عالم آن از را او

َو اٰل تَُكونُوا «: است گفته كسان اينگونه دربارة تعالى خداى و است كرده ستم خود به كند
َ فَأَْنٰساھُْم أَْنفَُسھُْم أُوٰلئَِك ھُُم اَْلٰفاِسقُوَن   كه آنها يعنى- )  19  آية حشر، سورة(َكالَِّذيَن نَُسوا َهللاّٰ

 غزالى كه نيست موردى تنها اين و 3 » .شدند بيرون خود استحقاق مظنة و طبع مقتضاى از
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 در است فصلى نيز »اللدنيه الرسالة« در را او بلكه شده، متمايل افالطونى تذكر نظرية به
 .پردازد مى نظريه اين شرح به بيشترى تفصيل با آن در كه علوم، تحصيل در مراتب نفوس
 خاكى عنصر خاطر به و است، فرشته اوست در كه ربانى عنصر خاطر به آدمى

 غريب خاكى تاريك جسم اين در او نفس. بهيمه و فرشته ميان است چيزى او پس .بهيمه
 حواس و است ملكوت عالم از دل« زيرا بازگردد، خويش اصلى مقام به آنكه مشتاق و است
 ».فرودين جهان اين براى

 انبد«: گويد مى جمله از. است كرده تشبيه عالم به را آدمى بسيارى موارد در غزالى
 مثالى وى اندر است آفريده عالم در هرچه از كه است عالم همة خالصة آدم پسر نفس كه

 و آسمان چون سر و نبات چون موى و خاك چون گوشت و كوهند چون استخوانها: است
 است معده در كه اى قوه مثال اند عالم وران پيشه او باطن در نيز و. . . ستارگان چون حواس
 قصاب چون است روده در آنكه و است نجار چون است كبد در هآنك و است طباخ چون
 1».است صباغ چون كند مى سرخ را خون و سفيد را شير آنكه و است

 و آغاز و عمر است، انسان چون سرتاسر عالم«: گويد »السالكين معراج« در غزالى
 معنى اين و. است آفريده عالم صورت به را آدمى خدا كه گفتيم ازين پيش و دارد انجامى

 انسان از انسان هر كه كند مى ثابت نخست معراج در غزالى »ايم آورده نخستين معراج در را
 تولدات سلسله آدم در«. است پيوسته زنجير چون آدم به تا امر اين و يافته، تولد ديگرى
 بود مى چنين اگر كه نيست، ديگرى آدم از مأخوذ آدم روح و جسم يعنى شود، مى متوقف
 اين و كنيم، اثبات باشند آغاز بدون كه را اشخاصى كه آمد مى الزم زيرا بود، مى محال
 صورت كه شد درست پس. . . است نوع تحت و است آغاز داراى شخصى هر و است محال
 مشكل امر هيچ عالم در و. دارد او آفريدگار و مصور بر داللت عجايب آنهمه وجود با انسان

 شبيه را او تعالى، و تبارك خداى، پس. اوست در آن علم دكلي آنكه مگر نيست، عجيبى و
  2 » .است عالم مختصر نسخة او و آفريده عالم به

 نفس

 به گاه مباحث اين در و است كرده بحث نفس دربارة خود، تأليفات بيشتر در غزالى
 با را آن كه افالطون آراء به گاه و شده متمايل-گرفته سينا ابن و فارابى از كه-ارسطو آراء

 .است آورده روى شمرده مى موافقتر اسالم دين مبانى
 انتقاد مورد سخت نفس درباره را فالسفه آراء »الفالسفه تهافت« كتاب در غزالى

همان  و كند، مى نقل را سينا ابن آراء از بسيارى خود ديگر تأليفات در ولى دهد، مى قرار
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 مبناى بود، كرده دليل اقامة آنها بطالن به و پرداخته آنها از انتقاد به قبال كه را آرائى
 .دهد مى قرار خود مباحث

 مدارج فى القدس معارج« كتاب نفس دربارة او عقايد مطالعة براى مرجع مهمترين
 فرق انسانى و حيوانى و نباتى نفس ميان كتاب اين در غزالى. است او »النفس معرفة

 تعريف اند كرده تعريف فارابى و سينا بنا كه طريق بدان را گانه سه انواع اين و نهد مى
 .كند مى

 و نمو و تغذيه كه جهت آن از است، آلى طبيعى جسم براى اول كمال: نباتى نفس
 .كند مى مثل توليد

 مدرك كه جهت آن از است، آلى طبيعى جسم براى اول كمال: حيوانى نفس
 .است باالراده متحرك و جزئيات

 روى از افعالى انجام جهت از است، آلى طبيعى جسم براى اول كمال: انسانى نفس
 .كلى امور ادراك و بالرأى استنباط و عقلى اختيار

 زيرا. شمارد مى مردود داند مى جسد صورت را نفس كه را ارسطو عقيدة غزالى
 جوهرى بنابراين نباشد، جسد صورت نفس اگر و. ماند نمى باقى ماده فناى از بعد صورت
 :گويد مى غزالى. است ناطقه نفس اينجا در نفس از مقصود و. بدن با مغاير و روحانى است

 محرك كه اى قوه يا غذاست، طالب كه قوه آن ما مقصود نفس، گوييم مى وقتى«
 و حس رسانندة و حيات مولد و است ساكن قلب در كه اى قوه يا است، غضب و شهوت
 ما مقصود بلكه. . . گويند انىحيو روح را اين زيرا نيست بدن، تمام به قلب از است حركت

 1».ندارد رؤيت و تميز و حفظ و تذكر جز كارى كه است كاملى فرد جوهر نفس، از
 :گويد مى و يابد مى گرايش سينا ابن به نهد، مى فرق جسد و نفس ميان وقتى غزالى

 و ريشه دارند، مثل توليد كنند، مى نمو كنند، مى تغذيه نباتى اجسام كه بينيم مى«
 چنين اجسام تمام كه آيد مى الزم شود، مى مربوط جسم به اگر معانى اين و زنند مى هشاخ

 از ولى دارد، را حيوان و نبات خواص همة كه بينيم مى نگريم، مى انسان به سپس . . .باشند
 اينكه قبيل از- است حواس حيطة از خارج كه كند درك را چيزهايى تواند مى كه جهت آن
 خمس حواس به را جزئيات او. شود مى مميز نبات و حيوان از- است جزء از بزرگتر كل

 حيث از و است شريك حيوان با حواس در. عقلى مشاعر به را كليات و كند مى درك
 عرض نه است جوهر پذيرد مى را كليه صورت آنكه. دارد فرق آن با عقلى مشاعر داشتن
 وجود پس. كرد اشاره آن به نتوان نبنابراي اين؛ نه و است وضع داراى نه و جسم، به متعلق

 نفس وجود پس. آشكارتر چيز هر از عقل براى و است تر مخفى چيز هر از حس براى او
   2 » .شد ثابت

                                                            
   6  ص اللدنيه، الرسالة -٢و ١



 

٥٦٤ 
 

 عقل و قلب و روح و نفس-الف
 فوق مفاهيم از كه هنگامى غزالى مقصود بيان به بايد موضوع، در خوض از قبل

 :بپردازيم گويد، مى سخن
 چپ جانب در كه شكلى صنوبرى گوشت يكى«: برد مى كار به نىمع دو به را قلب

 حيوانى روح و است، رنگ سياه خونى آن در كه است تجويفى آن درون در و است، سينه
 .آنجاست

 تعلق چون دارد، تعلق جسمانى قلب اين به كه روحانى و الهى است اى لطيفه ديگر
 و مخاطب عالم مدرك انسان قيقتح لطيفه اين. موصوفات به اوصاف و اجسام به اعراض
 .است معاقب و مثاب و مطالب

 قلب حرارت از كه. . . بخارى لطيف جسم يكى: رود كار به معنى دو به نيز روح
 كه است همان و. است قلب معانى از يكى كه مدرك و عالم اى لطيفه دوم. شود حاصل
 آية االسرى سورة( »ربي أَمرِ منْ اَلرُّوح: قُلِ اَلرُّوحِ، عنِ يسئَلُونَك« آيه اين در تعالى خداى

 درك از افهام و عقول اكثر كه ربانى، و عجيب است امرى روح اين. است كرده اراده)  85 
 و غضبيه قوة دو جامع معنى يكى: است معنى دو داراى نيز نفس .عاجزند آن حقيقت
: گويند مى چون و. برند مى ارك به معنى بدين را نفس بيشتر صوفيه كه انسان، در شهويه
 اين در خدا رسول اشاره و. است انسان مذمومة صفات جامع اصل مقصودشان نفس،
 ذكر كه اى لطيفه ديگر. است آن به »جنبيك بين الّتى نفسك عدوك اعدى«: حديث
 ».اوست ذات و انسان حقيقت آن و كرديم،

 كه علمى امور حقايق به معل معنى به يكى: بريم كار به معنى دو به نيز را عقل
 آن يعنى است، قلب آن از مراد و است، علوم مدرك آنچه ديگر. است قلب آن خزانة
 1».است انسان حقيقت كه اى لطيفه

 يك بر كه هستند نامهايى غزالى نظر در همه نفس، و عقل و روح و قلب پس
 به را خود صريح نظر عبارت اين در غزالى .او حقيقت و انسان ذات: كنند مى داللت مقصود
أَ فََمْن « آية دليل به شود، ناميده الهى نور كه است اى غريزه قلب در«: دارد مى ابراز خوبى

ْساٰلِم فَھَُو َعلٰى نُوٍر ِمْن َربِّهِ  ُ َصْدَرهُ لإِْلِ  عقل گاه را قلب و) .  22  آية زمر، سورة( »َشَرَح َهللاّٰ
 داشت، مشغول اسمها به را خود نبايد و. خوانند ينيق و ايمان نور گاه و باطن بصيرت گاه و

 دركشان كه كسانى بپردازيم، مختلف نامهاى ذكر به چون و مختلفند اصطالحات زيرا
 اين بدن اجزاء ديگر از قلب فرق. . . است معنى در اختالف كه پندارند مى است ضعيف
 نه و است متخيل هن كه كند معانى آنگونه درك آن، به كه است را صفتى قلب كه است
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 آن وسيلة به كه عقلى آن، از آنكه شرط به گوييم، عقل را غريزه اين ما و. . . محسوس
 باب اين در بيشتر عقل معنى زيرا نگردد، مفهوم شود دريافته مناظره و مجادله طرق

 1».اند كرده نكوهش آنرا صوفيه از اى پاره كه است سبب بدين و يافته، شهرت

 بدن با آن مغايرت و نفس وجود-ب
 به نيز. است كرده اخذ را سينا ابن داليل مشهورترين نفس وجود اثبات براى غزالى

 قرار خطاب مورد را نفوس شرع، كه است اين آن بيان: است پرداخته شرعى دليل يك ذكر
 است، جوهر نفس كه است اين دليل شرع خطابهاى مجموع« است داده وعيد و وعد و داده
 ديگر عذابى را نفس گذشته، ازين. است نفس خاطر به شود، وارد بدن بر رچهاگ الم زيرا
  2 » .جدايى درد و حسرت و خوارى چون او، خود ويژة است

 تو«: گويد مى كه آنجا است »استمرار برهان« يكى كرده، اخذ سينا ابن از آنچه اما
 همواره آن صفات و بدنت ولى نپذيرفته، تبدلى هيچ بوده كه زمان آن از نفست كه دانى مى
 كه است اين تغذيه چون كرد، نمى تغذيه شد نمى متبدل بدن اگر زيرا. است بوده تبدل در
 بدن صفات به موصوف و نيست بدن جنس از تو نفس پس. برسد يتحلل ما بدل بدن به

  3 » .باشد نمى
: كرده نقل شكل بدين را آن و را، »پرنده انسان برهان« است گرفته شيخ از نيز

 با چيز هيچ و آفات، و عوارض ديگر و صدمات از دور و آفتى هيچ بى باشى تندرست تو اگر«
 از تو حالت اين در باشى، رها هوا در تو و باشد، نداشته تماس و برخورد تو اجزاء و اعضاء
 باشد، كياست و فطانت را هركه پس. هم خواب در حتى نيستى، غافل خود حقيقت و انيت

 خويشتن از هيچگاه خود و. آن عاليق و ماده از است مجرد و است جوهر خود هك دريابد
  4 » .نشود غايب خويش

 نفس طبيعت- ج
 تعالى خداى« و خود ذات به قائم است جوهرى نفس كه شد معلوم براهين ازين

 و كون دستخوش كه كثيف مظلم »جسم« يكى است، آفريده مختلف چيز دو از را انسان
  »نفس« ديگر. ديگرى به نيازمند و است خاكى است، مؤلف است، بمرك فساد است،
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 متمم و است محرّك است، فاعل و است مدرك است، نورانى و است بسيط كه جوهرى
 1».است اجسام و آالت

 آورده آن روحانيت بر نيز داليلى كرده، تأكيد نفس جوهريت دربارة تنها نه غزالى
 فالسفة عقايد مبناى بر برخى و است شرعى ينقوان بر مبتنى برخى داليل اين. است

 بايد آن پاسخ در قلب، حقيقت در تو پرسش اما«: گويد غزالى. سينا ابن مخصوصا پيشين
 أَمرِ منْ اَلرُّوح: قُلِ اَلرُّوحِ، عنِ يسئَلُونَك« كه است نيامده ازين بيش شريعت در كه بگويم
 امر عالم از آن و الهيه، قدرت جملة از است جزئى حرو زيرا)  65  آية اسرى، سورة( »ربي
 جوهر و عرض و جسم: باشد سه قسمت، نتيجة كه بدان«: گويد ديگر جاى در و  2 » .است
 .فرد

 انسان و. . . شود يافته حيوانات همة نزد. . . كه است لطيف جسم حيوانى روح پس
 و نشناسد مصنوع طريق و نيابد راه علم به حيوانى روح اين و. اعراض او آثار و است جسم

 مكلّف آدم. . . بميرد بدن مرگ به و است اسير است، خادم او. نبرد پى صانع حق به
 ويژة و شود يافته او نزد كه ديگرى معناى خاطر به گيرد مى قرار خطاب مورد و شود مى

 اين و. است لطيف روح و ناطقه نفس همان معنى اين و. اوست بدن بر زائد ولى اوست،
 خبر آن از آيه اين در چنانكه است، تعالى پروردگار امر از عرض، نه و است جسم نه روح
 جسم نه تعالى خداى امر و.  »ربي أَمرِ منْ اَلرُّوح قُلِ اَلرُّوحِ عنِ يسئَلُونَك و«: است داده
 فنا و پذيرد نمى اضمحالل و فساد كه است دائمى و ثابت جوهر بلكه عرض، نه و است
 منتظر قيامت روز تا آمده، شرع در همچنانكه و. گردد مى جدا بدن از فقط .شود نمى

  3 » .ماند مى بدان بازگشت
 امر«: گويد مى و آورد مى ديگر عبارتى با را معنى همين »اللدنيه رسالة« در غزالى

 قلم، و حلو و اول عقل مثل است اى الهيه قوة بلكه نيست، عرض نيست، جسم تعالى بارى
 چون و. غيرمحسوسند معقول مجرد نورهاى بلكه. موادند از مفارق و مفرده جواهر همه كه
 ».است جوهر همان مقصودمان قلب، يا روح گوييم مى

: گويد مى و كند مى انكار را روح جسميت و عرضيت ترديدى هيچ بدون غزالى
 نيست خود ذات به قائم ضعر زيرا افتادند، غلط در و است عرض روح كه گويند مى برخى«
 تواند مى چگونه اوست، تابع آدم پسر قالب و است آدم پسر اصل روح. است ديگرى تابع و

جسم  زيرا افتادند، غلط در نيز اينان. است جسم روح كه گفتند گروهى و«.  »باشد؟ عرض
 تهاراش جدل علم به كه متكلمانى«.  »است مالئكه جنس از روح بلكه. . . است پذير قسمت
 جسم اين مقابل در است لطيف جسم روح«: گويند مى و اند شمرده جسم را نفس دارند،
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 عرض را روح برخى و. گذارند نمى روح و جسد ميان فرقى كثافت و لطافت جز و. كثيف
 خون روح گويند مى ديگر بعضى و. اند گراييده نظر بدين برخى نيز طبيبان از و. اند شمرده
 توجه) جوهر يعنى( سوم قسم به هرگز و شدند قانع خود تخيل و تصور به همه و. است

 جسم در كه نيست جسمى روح كه رسد مى نتيجه اين به خود تحقيقات از غزالى» .نكردند
 دماغ يا قلب در كه نيست عرضى نيز. ظرف در آب كردن حلول مانند كند، حلول ديگر
 ال است جوهرى روح بلكه عالم، در علم و سياه در سياهى كردن حلول مانند كند، حلول
 1. يتجزا

 :است كرده اخذ سينا ابن از كه آورد مى دليل دو نفس روحانيت بيان براى غزالى
 يا و است بدن در حالّ يا: نيست بيرون حال دو از باشد جسم اگر نفس آنكه يكى

 و. باشد دانب چگونه بدن قوام و كند تأثير آن در چگونه باشد بدن از خارج اگر. آن از خارج
 مسافر و. بشناسد را تعالى خداى و كند، تصرف ملكوت و ملك در عقليه معارف در چگونه
 بيرون صورت دو از باشد بدن در حالّ اگر و كند؛ معقوالت ادراك و شود عقلى عرفان سفر

 تمام در حالّ اگر. بدن قسمتهاى از بعضى در حالّ يا و است بدن تمام در حالّ يا: نيست
 از و شود، ديده نور در و يابد نقصان شود بريده آن از جانبى چون كه بايد اشد،ب بدن

 اعضاء چون يا شود، ممتد يافت امتداد اعضاء چون يا. شود منتقل ديگر عضو به عضوى
 از پاك و مستقيم فطرتى و درست اى غريزه كه را هركس و. گردد فشرده درهم شدند الغر

 حلول بدن از قسمتى در نفس اگر و. است محال اينها همة كه داند باشد، خيال شوائب
 نفس كه بايد صورت اين در. بالعرض يا است منقسم بالفعل يا قسمت اين باشد، كرده

 چگونه. است بديهى نيز فرض اين بودن محال. برسد جزء كوچكترين به تا شود منقسم
 و اوست، از تحيوانا ديگر بر انسان شرف و است، معارف محلّ كه نفسى است ممكن
 ؟ 2  باشد داشته حالتى چنين است، جهان پروردگار لقاء مستعد

 يا و شود الغر يا گردد، ناقص يا كند، نمو جسم اگر كه است اين ديگر برهان
 غزالى هرچه زيرا دهيم، نمى كالم اطالة باره اين در ما و. نيست آن تابع نفس يابد، انحالل

 .ستا كرده نقل سينا ابن از كرده نقل
 چنين »آفريد خود صورت به را روح خداوند« كه) ص( پيغمبر گفتار شرح در غزالى

 خود ذات به كه است اين روح ذات حقيقت و. بازگردد افعال و صفات و ذات به اين« :گويد
 جهت و مكان در نه و. است متحيز جوهر نه و است جسم نه و است عرض نه. است قائم

 نه و است عالم و بدن در داخل نه. منفصل نه و عالم و بدن به است متصل نه و كند حلول
 و قادر عالم، نفس،: نفس صفات اما. هستند تعالى بارى ذات صفات اينها همة و. آن از خارج

 فعل مبدأ افعال، اما. است چنين نيز تعالى خداى و شده، آفريده متكلم و سميع مريد و
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 در سبحان خداى تصرف به است شبيه خود عالم در آدمى تصرف و. . . است اراده آدمى
 :گويد مى و كند مى مقايسه را چشم و عقل غزالى ديگر جاى در  1».اكبر عالم

 هم و را خود هم و كند درك را خود غير هم عقل ولى نبيند را خود چشم- 1 «
 هب را خود علم و كند، درك را خود علم و كند درك قادر و عالم را خود زيرا را، خود صفات
 الى كند، درك خود نفس به خود علم به خود علم به را خود علم و خود، نفس به خود علم
 .النهايه غير

 آالت وسيلة به ادراكشان كه چيزهايى در و است نفس خصوصيات از اين و
 .انجامد طول به آن شرح كه است رازى امر اين وراى در و. نشود تصور است جسمانى
 باشد دور آن از بسيار يا باشد نزديك آن به بسيار كه چيزى ديدن از چشم-  2 

 . . .است يكسان نزديك و دور عقل براى ولى است، عاجز
 سوى آن آنچه و كرسى و عرش در عقل ولى بيند نمى حجاب سوى آن از چشم-  3 

 خود خاص جهان در آنچنانكه كند، مى تصرف باشد ملكوت و اعلى مأل و سماوات حجابهاى
 . . .كند تصرف
 اسرار و بواطن به عقل و. . . آيد نايل اشياء سطح و ظاهر درك به تنها چشم-  4 

 . . .يابد دست نيز اشياء
 . . .است عاجز معقوالت كلية درك از زيرا بيند، مى را موجودات از اى پاره چشم-  5 

 . . .دريابد را خفى معانى و باطن اسرار عقل ولى
 اشياء نيز و را اجسام معلوم صفات او. كند درك را نهايت بى تواند نمى چشم- 6 
 متناهى كه نشايد معقوالت و است معقوالت مدرك عقل ولى كند، مى درك را متناهى
 . . .شوند تصور

 از بارها را خورشيد و كواكب عقل ولى بيند، كوچك گاه را بزرگ اشياء چشم-  7 
  2 » .بيند بزرگتر زمين

 غيبى، و عقلى امور به اوست علم امر ينا بر دليل. مركب نه است بسيط نفس«
 مزاج و. نيست تعقل قدرت را جسم كه متفقند عقالء و علما آنكه با كهانت، و نبوت چون

 كه است محال بنابراين جسمند، خود اخالط و. جسم در اخالط اعتدال از است عبارت
 را جنسى ره و. مالئكه جوهر به شبيه است جوهرى مدرك، عاقل و. باشند عاقل و مدرك

 امور و حركات و خدمت به است، كثيف جسم چون بنابراين. باشد الفت خود جنس با
 .است شده آماده علوم و قدرت و اراده براى است لطيف نفس چون و شده، متوجه جسمانى
   3 » .نشود تقسيم هم آن محل پس نشود، تقسيم علم و. نفسند در حالّ علوم و
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 آن خلود و نبد به آن عالقة و نفس حدوث-د
 او از بايد اكنون كرد، ثابت را نفس مغايرت و بساطت و روحانيت غزالى آنكه از پس

 شده ملحق بدن به چسان و آمده كجا از نفس است؟ چگونه بدن به نفس عالقة كه پرسيد
 چيست؟ جسد فناى از پس سرنوشتش و

 نفس حدوث- 1 
 صالحيت نفس قبول ىبرا چون جنين جسد بلكه. نيست موجود جسد از قبل نفس

قُِل '': است گفته آن دربارة چنانكه كند، مى ايجاد اى قوه امر عالم از تعالى خداى يافت،
وُح ِمْن أَْمِر َربِّي ) 52 آية شورى، سورة('' ُروحاً ِمْن أَْمِرٰنا''و  ) 85 سورة اسرى، آية (''  اَلرُّ

 برخى شايد بيان ازين)  29  آية حجر، سورة( '' يروح منْ فيه نَفَخْت و سويتُه اٰ◌ فَإِذ'' و
 كه كسى. است جاهالنه توهمى اين و. نيست مخلوق و است قديم روح كه كنند تصور
 پذير تجزيه و ندارد كميت نفس كه باشد اين مقصودش و نيست، مخلوق نفس كه بگويد
 مخلوق نفس اينكه جز. است مصيب خود انديشة در نيست، حيز داراى اينكه يا نيست،
 استعداد بر است متوقف بشرى روح حدوث زيرا. قديم نه است حادث كه معنى بدان است،
 قبل صورت هرچند. آينه روشنى بر است متوقف آينه، در صورت حدوث همچنانكه نطفه،

 1.است بوده موجود آينه روشنى از
 رخاسته،ب جدال به فالسفه با فيض نظرية در آنكه با غزالى كه است اين در تعجب

 :گويد »الصغير المضنون« در مثال. است گرويده بدان خود روح حدوث اثبات براى ولى
 براى و يابد تكامل جسمش و شود كامل اعضايش تا شود مى بزرگ رحم در جنين«
 در و» .اشتعال آمادة و است آلوده روغن به كه اى فتيله مانند باشد، آماده نفس پذيرش
 مانند بلكه نيست، دست بر ظرف از آب ريختن معنى به فيض«: گويد فيض از سؤال پاسخ
 بدون نور كه آينه، در است جسم صورت شدن پيدا يا ديوار، بر است خورشيد نور انتشار
 شود جدا خود صاحب از اينكه بدون صورت و بتابد، ديوارها بر كند ترك را خورشيد اينكه

 باشد آن قابل كه ماهيتى هر بر را ودوج نور پروردگار جود همچنين گردد، پديد آينه در
 » .فيض معنى است اين و تاباند، مى

 پس«. است فلكى نفوس واسطة به آن حدوث. نيافريده مستقيم طور به خدا را نفس
 بريا را آن استعداد اى ماده هر به سماوى حركات و نفوس و عقول واسطة به الهى، جود
 هنگام بلكه خاص، استعداد وسيلة به نه نفوس و. كند مى عنايت خود خاص صورت قبول

 حاصل استعداد وجود هنگام نفس آنكه ميان است فرق و. شوند مى حادث خاص استعداد
 علت بدن«: گويد مى كه سيناست ابن قول همان اين و٢ »آيد پديد استعداد به يا شود،

 هزار دو را ارواح خدا«: خدا رسول قول اما.  »است آن قابلى علت بلكه نيست فاعلي نفس
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 عالم اجسام، از مقصود و است، مالئكه ارواح ارواح، از مقصود» .آفريد اجسام از پيش سال
 1.زمين و آب و هوا و كواكب و سماوات و كرسى و عرش يعنى است،

 بدن به نفس عالقة-  2 
 سرمدى عالم از نفس و است ملك فانى عالم از بدن زيرا. است غريب بدن در نفس

 به و آورد روى مادى هيكل اين به شفقتش، و محبت شدت خاطر به سنف ولى. ملكوت
: شد نفس آلت بدن و بدن مدبر نفس پس. پرداخت آن مصالح اهتمام و رعايت و عمارت

 و مملكت بدن. خود مملكت و شهر در است حاكمى مثابة به بدن در انسانى نفس مثل«
 چون مفكّره عقلية قوة. كارگرانند و وران پيشه منزلة به جوارح و قوا و. است نفس جهان
 و. آرد شهر به آذوقه و طعام كه است اى بنده چون شهوت و. است عاقل وزير و ناصح مشير
  2 » .اند شرطه رئيس چونان حميت و غضب

 به نسبت جسم اين«: گويد مى غزالى. است واحد وظايفش كثرت وجود با نفس
 حركت آن اعضاى واسطة به را مهجا كه است تن. تن به نسبت است جامه چون نفس
 نفس قواى. آورد مى حركت به مناسب و مخفى قواى واسطة به را بدن هم نفس و دهد، مى
 ذاتا نفس كه درحالى رسد، تا ده به بسا چه مواضع اين و شود، مى ظاهر بدن از مواضعى در

 يا معه،سا كه است نفس و آلتند، منزلة به لمس و ذوق و شم و بصر و سمع. است واحد
 اين نه است مدرك نفس اينكه دليل. اند ظاهره قواى اينها و. است مدركه و شامه و ذائقه

 گيرد، جلو اعضا به نفس اتصال از و آيد پديد گرفتگى رگها در چون كه است اين اعضاء،
  3 » .مرگ و بيهوشى چون ماند، معطل عضو

 نفس خلود-  3 
 محال در-فالسفه قول ابطال به را صىخا فصل »الفالسفه تهافت« كتاب در غزالى

 سخن نفس خلود از كه اينجا در باوجوداين. است داده اختصاص- بشرى نفوس فناء بودن
 دالئل اين گويى .كند مى ذكر تغييرى هيچ بدون مورد اين در را سينا ابن دالئل گويد، مى

 آن فاقد »نجات« و »شفا« در كه يابند مى ديگرى ارزش كنند مى تراوش او قلم از كه وقتى
 .افزايد مى هم شرعى دليل چند الرئيس شيخ دالئل بر غزالى. بودند

 خداى قول منقول، داليل اما«: آورد مى چنين اختصار طور به غزالى را شرعى داليل
ً بَْل أَْحٰياٌء ِعْندَ «: است تعالى ِ أَْمٰواتا َربِِّھْم يُْرَزقُوَن  َو اٰل تَْحَسبَنَّ اَلَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل َهللاّٰ

ُ ِمْن فَْضلِهِ   صلوات خدا، رسول و)  170 -  169  آية عمران، آل سورة( »فَِرِحيَن بِٰما آٰتاھُُم َهللاّٰ
 »الجنّه رياض فى تسرح خضر طير حواصل فى الشهداء ارواح«: فرمود سلم، و عليه اللّه

 كسى براى رحمت، و مغفرت برپيام زيرا. زند مى موج اسالم سرتاسر در روح خلود به عقيدة
 مسلمانان صدقات، و خيرات مورد در نيز. است فانى آنكه براى نه است باقى كه است
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 باقى روح اينكه بر است دليل همه و خوابها، است همچنين. رسد مى به آنها كه معتقدند
 .لفظى اتاختالف اى پاره با احيانا و سينا، ابن از است مأخوذ همه عقلى براهين اما 1».است

 چنانكه. آورد نمى را آنها عين و كند مى اى اشاره فقط براهين اين به گاه غزالى
 دستخوش پذيرد، نمى فساد. است جواهر اين قبل از ما، اصطالح در قلب و روح«: گويد

 تا است منتظر شد جدا بدن از چون بلكه. ميرد نمى و گردد نمى فانى و شود نمى اضمحالل
 قاطع براهين با حكمى علوم در و. است آمده شرع در چنانكه بازگردد، نبدا قيامت روز در
 ثابت، است جوهرى بلكه. عرض نه و است جسم نه ناطق روح كه شده ثابت واضح داليل و

 اين در كه كتابهائى به خواهد هركه و نيازيم بى داليل آن تكرار از ما و فسادناپذير و دائم،
 رؤيت به و عيان به ما نيايد كار به برهان ما طريقت در هك كند، مراجعه اند نوشته فنون
 :براهين اين جمله از و پردازد مى براهين اقامة به گاه و  2 » .هستيم متكّى ايمان

 موصوف نباشد عدم پذيراى تا شىء«: گويد غزالى    نيست عدم پذيراى نفس-الف
 در امر اين يا: نيست نبيرو حال دو از باشد، عدم پذيراى نفس چون و. نشود عدم به

 آيد، مى پديد او وجود در كه شروطى اختالل سبب به يا اوست، ذاتى عدم و اوست طبيعت
 گرفته تعلق شدنش معدوم بر تعالى بارى ارادة زيرا شود مى معدوم يا و. شود مى معدوم
 باقى زمان دو در كه شد مى آن موجب چه باشد، او ذاتى صفات از عدم كه نشايد و. است
 زيرا است، باقى شرطى وجود صورت در او كه گفت نتوان نيز. است محال اين و نماند،
 ارادة به كه گفت نتوان نيز و. ندارد نياز شرطى هيچ به است، خود ذات به قائم آنچه

. پيامبران و. شد آگاه بايد پيامبران طريق از پروردگار ارادة به زيرا شود، مى معدوم پروردگار
 .شود نمى معدوم نفس كه اند گفته. .

 بدن به نه) فنا و بقا نظر از( نفس گويد غزالى    نيست بدن به وابسته نفس- ب
 عالم در بدن به آن تعلق بلكه. شود نمى فانى بدن فناى به پس. مرتبط نه و است متعلق
 از نه و پذيرند مى تغيير نه كه ديگرى مبادى واسطة به هم آن است، الهى جود به وجود،
 .روند مى بين

 فنا« كه كند مى پيروى سينا ابن از دليل اين اقامه در غزالى    است بسيط نفس-ج
 منحل نفس پس. . . مركب نه است بسيط نفس آنكه حال و تركيب، انحالل از است عبارت
  3 » .است باقى نفس پس است، باقى پذيرد، نمى انحالل آنچه و شود نمى

 فقط ولى. شود تمام معرفت به سعادت كه تاس معتقد غزالى    نفس سرنوشت- د
 از بعد ورزند، عشق بدن مشاغل به كه نفوسى پس. يابد مى كمال كه است مرگ از بعد

 نه آزار اين و رنج اين ولى«. كنند رنج احساس پس. رسند وصل مقام به كه نتوانند مرگ
 غريب عرضى رام اين. غريب و عرضى است امرى خاطر به بلكه ذاتى، است امرى خاطر به
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 و زايل بود پرداخته آنها تكرار به كه افعالى ترك با و ماند، مى باقى نه و يابد مى نه دوام
 محو و يابد مى زوال اندك اندك و بود نخواهد جاويد نيز عقوبت بنابراين، پس. شود مى باطل
 اهل كه روست ازين. رسد مى خود خاص سعادت به و شود مى تزكيه نفس آنكه تا. شود مى

 اعتقاد اصل زيرا نيستند،- باشند مؤمنان از اگر- عذاب در كباير اهل خلود به معتقد سنت
 اما. گردند مى غفران و عفو مستوجب هم ايشان و شوند، مى زايل عوارض و پابرجاست

 ابدان از چون اند، نورزيده شوق رسند مى بدان عارفان كه معارف به هرگز كه ساده نفوس
 رحمت سعة در باشند، نكرده كسب چيزى زشتيها و قبايح از كه الىدرح كردند، مفارقت

 .آسايش و راحت نوعى در و پروردگارند
 و اند داشته وافر ميل اعمال بدان و اند شده آلوده زشتيها و قبايح به كه نفوسى اما

 انكار را حق و اند داده خرج به تعصب خود فاسد آراء در و اند كرده شهوات تسليم را خود
 دست از را علوم اكتساب و شوق ادراك آلت بميرند چون« اند، ورزيده اعراض آن از و ردهك

 حدى كه است بزرگ رنج خود اين و. بماند باقى آنها در كشش و شوق كه درحالى بدهند،
 در جاودانه نفوس اين رو ازين ، »برسند فعال عقل به كه شود آن مانع امر همين و. ندارد
 .بمانند آتش

 ثابت رأى و است نياورده اى تازه چيز نفس قواى مورد در غزالى   نفس اىقو-  ه
 تقسيم حيوانى و نامى و غاذى و نباتى نفس به ترتيب، به را نفوس او. نداشته ابراز معينى

 .مدركه قواى و محركه قواى: است قوى گونه دو را ناطقه نفس كه گويد مى و. كند مى
 كه قوايى و) باعثه( حركتند باعث كه قوايى از دعبارتن قوا اين :محركه قواى-  1 
 رغبت امرى به چون كه است، شوقيه نزوعية قوة همان باعثه) . مباشره( حركتند مباشر
 عضالت و اعصاب به و شود، فعل بر مباشر محركة قوة انبعاث سبب بترسد، امرى از يا يابد،

 در خون نخست صورت رد. شود قبض يا بسط موجب و. رسد قلب به وابسته هاى پى و
 قلب به جذب حيوانى روح دوم، صورت در و. است شادمانى اين و شود، پراكنده عروق
 1».است اندوه اين و شود،

 محركه و باعثه ميان و. كند قسم دو بر را قوه اين »الطالبين روضة« كتاب در وى
 و برانگيزد، شهوت، چون نافع، موافق جلب به كه اى قوه: گويد باعثه تعريف در و. نهد فرق
 صنف محركه و. كنند تعبير نيز اراده به باعثه قوة ازين و. غضب چون كند مضرت دفع

. كنند تعبير قدرت به آن از و. كند تحريك مقاصد اين تحصيل به را اعضاء كه است دومى
 .پراكنده اعضاء در است سپاهيانى مثابة به آن و

 حواس ظاهره قواى. باطنه و اهرهظ: قسمند دو بر قوا اين :مدركه قواى-  2 
  كيمياي « در چنانكه باطنه، قواى اما و. لمس و ذوق و شم و بصر و سمع يعنى اند، پنجگانه
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 حفظ، تفكر، خيال، قوة: از عبارتند و است پنج نيز آمده، »الطالبين روضة« و »سعادت
 درون در قوا ناي جاى.  2  حفظ و تذكر و تفكر و تخيل و مشترك حس يا. 1وهم و تذكّر
 .دماغ تجاويف در است،

 فرستند مى بدان ظاهره حواس كه چيزهايى صورت آن در :مشترك حس-  1 
 .است دماغ اول بطن مقدم آن محل و. آينه در شىء صورت آنچنانكه شود، مى مرتسم
 حس در-آنچه كه معنى بدين. است مشترك حس خزانة منزلة به :خيال-  2 
. گردد ذخيره خيال در شود، استفاده آن از حاجت وقت در كهآن براى بندد، نقش مشترك

 حفظ قوة داراى خيال و. حفظ قدرت نه است قبول قوة داراى فقط مشترك حس زيرا
 .است دماغ بطن مؤخّر خيال، محل. قبول نه است

 جزئيه معانى درك او كار زيرا است؛ دماغ مؤخر بطن مقدم قوه، اين محل :وهم-  3 
 .است آن از بعد رتبت در و. است شده منتزع خيال در مخزونه صور از كه است،

 وهم تصرف موضع پهلوى قوه اين است؛ دماغ مؤخر بطن مؤخر آن محل :حافظه-  4 
 .است آن خزانة منزلة به زيرا است

 بدان نيز. قواست همة اشرف زيرا است، دماغ وسط در آن تصرف جاى :متصرفه-  5 
 در و. بيدارى در چه و خواب در چه دهد، بازمى او به و دگير مى خيال از گهگاه كه سبب

 خزانه دو آن ميان او جاى بايد. ستاند بازمى او از فراموشى هنگام و كند مى ذخيره حافظه
  3 . بدهد هم و بستاند بتواند هم كه باشد

 قوة كتاب اين در زيرا دانسته، قوه سه را باطنه قواى ، »السالكين معراج« در
 و. حفظ وظيفة و قبول وظيفة: است وظيفه دو داراى كه شده ناميده مشترك حس خياليه،

 و صورتها بدون است معانى« حفظ او وظيفة و شده، منتقل دماغ آخر تجويف به وهميه قوه
 ».گريزد مى آن از و كند مى درك مجرد طور به را گرگ عداوت گوسفند چه آن، مواد

 است اين مفكّره قوة كار. مفكره نام به افزايد مى نيز سومى قوة قوه، دو اين به غزالى
 و الصور حافظ ميان اوسط تجويف در آن و« كند تركيب ديگر برخى با را صور برخى كه

 . »وهميه و خياليه ميان يعنى است المعانى حافظ
آيد،  وارد مواضع اين به آفاتى هرگاه زيرا: شده ثابت طب علم در قوا اين مواضع«

 ».بروند ميان زا مدركات اين
 قوه، همان شود، مى منطبع آن در محسوسات صور كه اى قوه كه اند پنداشته و«

 هر و. مانند مى باقى آن در شوند تكرار چون صور قبول از پس و. هست نيز صور آن حافظ
 آب مثال است، كرده قبول را آن كه اى قوه بدان نه اما كند مى حفظ را ديگر چيزى چيز،
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 و كند مى قبول رطوبت به كه شمع خالف به كند، نمى حفظ ولى پذيرد ىم نقش و صورت
 ».كند مى حفظ خشكى به

 نفس، خصوصيات از«: گويد مى و دهد مى ارائه ديگرى تقسيم نفس قواى در غزالى
 يكى: است قوه دو معلومات اين ادراك براى را نفس. غايبند كه است معلوماتى ادراك
 كارهاى سوى به است آدمى اعضاء محرك كه است اى قوه عملى. علمى يكى و عملى
 كلية قضاياى يعنى صورت، و ماده از مجرد است، علوم حقايق مدرك علمى و .انسانى
 1».آموزند مى علم مالئكه از قوه اين به و »عقل« از است عبارت علمى، قوة اين. مجرده

 عقل

 كار به است آورده خود »العقل رسالة« در فارابى كه معانى همان به را عقل غزالى
 :شود اطالق معنى چهار بر اشتراك طريق به كه است اسمى عقل«: گويد او. برد مى

 : اول
 تدبير و نظرى علوم قبول براى و شود مميز بدان حيوانات ديگر از انسان كه صفتى

 آنجا كرده، اراده محاسبى حارث كه است معنى همين و. باشد مستعد فكرى خفية اعمال
 گويى و گردد ممكن نظرى علوم ادراك بدان كه است اى غريزه: گويد عقل تعريف رد كه

 را تعريف اين كه كسى. شود اشياء ادراك مستعد بدان تا شود افكنده دل در كه است نورى
 است، نگرفته را انصاف جانب قضاوت در است، ضروريه علوم همان عقل كه بگويد و نپذيرد

 خوانده عاقل هردو باشد، رفته خواب به كه كسى و باشد علوم از غافل كه كس آن چه
 . . .است موجود آنان در درك غريزة اين نيستند، علوم داراى اينكه با زيرا شوند،

 : دوم
 كه را آنچه تا آيد، مى وجود به مميز طفل ذات در كه معلوماتى از است عبارت عقل

 يك از بيش دو اينكه به علم چون .داند محال است محال كه را آنچه و شمارد روا رواست
 گفته و داده قرار توجه مورد را آن متكلمان از يكى كه است معنايى همان اين و. است
 .است ضروريه علوم از اى پاره عقل كه است

 : سوم
كه  را كسى چنانكه شود، حاصل امور تجربة از كه علومى از است عبارت عقل

 گوييم، وگرنه است عاقل گوييم باشد، تهساخ مجرب روزگاران گذشت و زمان حوادث
 . . .است گول و احمق و جاهل
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 : چهارم
 موجب كه را شهواتى و بشناسند كارها عواقب بدان كه است اى قوه از عبارت عقل

 . . .خوانند عاقل را او آمد، پديد كسى در قوه اين چون. كنند سركوب است زودگذر لذات
 به نزديكتر فرع دومين و. است اصل و نبعم و اساس نخستين، معناى به عقل پس

 تجربى علوم ضرورى، علوم و غريزه قوة به زيرا است، دومين و نخستين فرع سومى و آن،
 را فارابى جا هيچ در غزالى ولى 1».قصوى غايت و است ثمره آخرين چهارمى و. شود حاصل

 و. پردازد مى نبوى ثاحادي ذكر به بلكه كند، نمى معرفى بندى تقسيم اين مرجع عنوان به
 چهارگانة انواع اين در مردم كه است معتقد غزالى. آورد مى آنها تفسير در را مطالب اين
  .است حاصل همه براى ضرورى علم چون دوم، مورد در جز متفاوتند، عقل

 آنها گفتار و كرده اخذ سينا ابن و فارابى از نيز مورد اين در غزالى: عقل مراتب اما
 را هيوالنى عقل پايين مرتبة در .است كرده نقل كاستنى و افزودن و تغييرى هيچ بدون را

 كه است بالملكه عقل سپس و. است طفل نزد در موجود محض استعداد قوة كه بينيم مى
 است بالفعل عقل آنگاه. شود مى حاصل منقوالت يا و بديهى معانى از اى پاره ادراك از پس
 صور كند اراده هرگاه كه است قادر و پردازد مى ىنظر معقوالت از برخى كسب به كه

 آن در ذهن، در متحققه صور اين چون و. سازد حاضر كرده كسب سابقا كه را اى عقليه
 مستفاد عقل چنانكه است، ترتيبى را عقول اين. شود خوانده مستفاد عقل شد، حاضر
 است بالفعل قلع سپس. است قصوى غايت او و هستند او خادم همه و دارد رياست سمت

 عقل خادم اوست در كه استعدادى سبب به هيوالنى عقل و. اوست خادم بالملكه عقل كه
 عقلى هر: گويد مى كه است فارابى نظرية همان غزالى حامد ابو بيان اين و  2 . است بالملكه
 آن از پيش كه عقلى به نسبت و است، ماده منزلة به است آن از پس كه عقلى به نسبت
ٰماٰواِت َو اأَْلَْرضِ « آية تاويل نيز. صورت منزلة هب است ُ نُوُر اَلسَّ  ابن از كه است» . . .َهللاّٰ
 است، معرفت قبول مستعد فعال، عقل فيض به كه انسانى نفس«: گويد و كرده اخذ سينا
 .است مشكاة به شبيه

 و. است زجاجه چون آيد، نائل اوليه بديهيات و معارف درك به و شود قوى چون و
 يافته شباهت شجره به يابد، امكان او براى اشياء معانى ادراك كه رسد اى مرتبه به چون
 بدون را كليه معانى كه حيثى به يابد قوى حدسى و گردد توانا و شود برتر چون و .است
 اى مرحله به شود، نيرومندتر چون و«. شود زيت به شبيه كند، درك استدالل و فكر اعمال
 نور شود، حاصل او براى معقوالت اگر و. آيد صادق او دربارة »اُد َزْيتُٰھا يُِضيءُ يَكٰ «ه ك رسد
 2».نظرى عقل نور بر مستفاد عقل نور يعنى نور، بر است
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 .است انوار اين سبب به مستفاد« او انوار زيرا نيست، نورانى بذاته عقل ولى
 و دربرگرفته، را نزمي كه است عظيمى آتش مثابة به نور، آن به نسبت نور اين و

  2 » .كند مى افاضه بشرى نفوس بر را معقوالت انوار كه است، فعال عقل آتش اين

 معرفت نظرية و غزالى

 كند، قضاوت غزالى دربارة »الضالل من المنقذ« كتاب روى از بخواهد كه كسى
 منحرف صواب راه از اند، كرده چنين-همه گوييم نمى-فلسفه مورخان بيشتر همچنانكه

 زندگى اول قسمت از اى برهه در او فكرى متطور وضع كننده بيان كتاب اين زيرا. است شده
 دورة وضع. گذرانيد صوفيانه هاى تجربه و تأمل و عزلت به او كه سال ده همان يعنى است،
 و الملك نظام به پيوستنش اثناء در كه آثارى در بايد بوده، آنچنانكه را، او فكرى حيات اول

 و فقه در آثار اين همة. نمود جستجو كرده تأليف بغداد نظامية در تدريس هنگام به سپس
 .است كالم

 اين در او كالمى كتب از اما نيست، ما موردنظر تأليف اين در غزالى فقهى كتب
 در. گفتيم سخن آنها محتويات از و ديديم را »المستظهرى« و »الفالسفه تهافت« دوره
 و داشته، موقعيتى چه معرفت برابر در غزالى كه بپردازيم كتهن اين به خواهيم مى اينجا

 .است گرفته صورت چگونه يقين به او وصول طريقة
 را ارسطو منطق كه است كسى نخستين او كه گفتيم و بود، متكلم غزالى كه گفتيم

 و »الوجيز« و »البسيط« و »الوسيط« چون او فقهى كتب. برد كار به دين از دفاع براى
 او منطقى كتب و »الحق حجة« و »الفالسفه تهافت« و »المستظهرى« چون او المىك كتب
 هاى دوره از دوره يك در همه »العمل ميزان« و» العلم معيار« و »النظر محك« چون
 .اند شده نوشته او حيات

 منطق با همواره ولى گرفتند، مى مدد منطق و عقل از غزالى از پيش متكلمان
 در كه كتبى. دادند مى قرار انتقاد هجوم مورد را آن فقهاء مانند و ند،داشت ستيز سر ارسطو
 اين دليل. است حقيقت اين گوياى خود شده نوشته پنجم، قرن از پيش كالم، و فقه زمينة

 اينكه علت به منطقى قياسات از مسلمانان«: است گفته خلدون ابن كه است همان امر
 نيز 3 » .نكردند استفاده داشت، منافات دين با علوم اين و بود، فلسفى علوم با مالزم منطق

 طريقة يعنى( آنها طريقة از مسلمانان همواره«: گويد تيميه ابن مالحظه همين به
 نظر، اهل از طوايف ساير و شيعه و كرّاميه و اشاعره حتى بودند، گردان- روى) منطقيين

  . كردند مى نكوهش را آن فساد
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 غزالى 1».بود غزالى حامد ابو آميخت اسالمى اصول به را منطق كه كسى اولين و
 آن تحصيل براى و نشايد، علم به جز محمود و مذموم اخالق ميان فرق«: گويد مى خود
 آوردن دست به علم فايدة و است، علم اكتساب منطق فايدة پس. نيست منطق جز راهى

 منطق و كرده صادر موضوع اين در غزالى كه باشد رأيى نخستين اين گويا 2  »ابدى سعادت
 امر همين و . 3  است داده قرار- فقهى چه و عقلى چه-نظرى علوم همة آلت و وسيله را

 از .منطق در را فقهى مثالهاى و كند داخل فقه در را منطق اصطالحات كه شده آن موجب
 است، چنين نيز فقهيات در و جويند، مى تمسك عقل به حس جاى به منطق در كه آنجا
   .ماده در نه است شكل در هست اختالفى اگر منطقى و فقهى مباحث ميان براينبنا

 كار به علم اين در را فقها اصطالحات و داشت، فراوان اشتغال منطق به غزالى
 كلية قضاياى جاى به و آورد، »علم« و »معرفت« تصديق و تصور جاى به چنانكه. برد مى

 فقهى تعبيرى كه »احكام« يا و-كالميند تعبير دو دو، اين و- »احوال« يا »وجوه« مجرده
. است اصولى اصطالحى كه كرد، تعبير »علت« به ارسطو »اوسط حد« از همچنانكه .است
 در. كرد وضع تازه الفاظى خود و نكرد بسنده متكلمين و فقها اصطالحات آوردن به غزالى
 سال حوالى نىيع-خود زندگى از دوم قسمت در كه »المستقيم القسطاس« خود كتاب

 و »التالزم ميزان« و »التعادل ميزان«: كرده قسمت سه را عقليه موازين كرده، تأليف- 497 
 قياس« دومى، از و است »حملى قياس« نخستين، اصطالح از مقصود.  »التعاند - ميزان«

 براى كه گويد مى كرارا غزالى.  »منفصل شرطى قياس« سومى از و »متصل شرطى
 از بايد فقط. بگيرند را يونانيان جاى منطق، تعلم و تعليم در كه نيست هشايست مسلمانان

 غزالى. نيست جدالى و مناقشه الفاظ در و كرد استفاده منطق اهل الفاظ و اصطالحات
 ديگر كتب در غزالى«: گويد مى تيميه ابن چنانكه داد، عقيده تغيير منطق دربارة بعدها
 به را آدمى و است فاسدى روش و طريقه منطق، ماىعل روش و طريقه كه داشته بيان خود
 سابقا غزالى. است بيشتر متكلمان كار فساد و عيب از آن فساد و عيب و. رساند نمى يقين

 در اما. ديگر عبارت به چه و عبارت عين به چه كرد، مى نقل بسيار منطقيين از خود آثار در
 كفر و جهل متضمن ايشان وشر كه كرد بيان و پرداخت ايشان مذمت به سخت پايان
  4 ».است متكلمان از بيش روششان و طريقه فساد و آنها نكوهش موجب امر همين و است،

 ميزان به توان نمى را معرفت حقيقت كه گويد مى »المستقيم القسطاس« در غزالى
 آن خاطر به و است التباس و تعارض غايت در قياس و رأى زيرا« سنجيد، قياس و رأى
 به آن معرفت تحقيق نيز.  »خواند شيطان ميزان را آن بايد و افتاده اختالف مردم ميان
 زيرا شود، سنجيده مستقيم قسطاس به بايد بلكه. نگردد ميسر معصوم امام و پيروى تعليم
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 معتقد آنكه با و)  35  آية اسرى، سورة( »َو ِزنُوا بِاْلقِْسٰطاِس اَْلُمْستَقِيمِ «: گويد تعالى خداى
 اين«: گويد مى ولى- الفاظ در تغييرى با- است ارسطو منطق مستقيم، قسطاس اين كه است

 با سنجش طريق انبياء به و آورده خود كتاب در خدا كه است ميزانى پنج همان موازين
 و كتب و مالئكه و تعالى خداى معرفت ميزان ميزان اين« و1» .است كرده تعليم را آنها

 و ايم، آموخته پيامبران از را آن با سنجش چگونگى ما و. اوست ملكوت و ملك و رسل
 جبرئيل دوم معلم و است اول معلم خود تعالى خداى زيرا اند؛ آموخته مالئكه از پيامبران

 هم غزالى.  »است المطلب عبد بن اللّه عبد بن محمد امامان امام. . . سوم معلم و است
 يكى دارد، مى ابراز نظريه دو معرفت بارةدر رو ازين خواص، براى هم و نوشت مى عوام براى
 .مقربين و اولياء به است مختص دومى و است عوام معرفت شامل

 است معتقد افالطون ارسطو، به تا است نزديكتر افالطون به معرفت قضية در غزالى
 او براى مثل، عالم در هبوط، از قبل كه معارفى از كه شود مى جسد داخل حالى در روح كه

 از پيش و است، بدن صورت روح، كه گويد مى ارسطو آنكه حال و. است سرشار دهش حاصل
 مولود دارد جهان اين در هرچه و نيندوخته، معرفتى آن از پيش و نبوده، موجود بدن

 .است تجربه
 به الفطره على روح كه گويد مى ولى نيست، معتقد بدن از پيش روح وجود به غزالى

 مطمئنه ناطقة نفس تصور علم«: گويد مى چنين علم تعريف در او. است آمده جهان اين
 جواهر و كميات و كيفيات و اعيان همان به را آنها مادة از مجرده صور و اشياء حقايق است

 كه شىء ذات از است عبارت معلوم، و است، متصور و مدرك و محيط عالم. آنها ذوات و
 نفوس همة در علوم همة كه بدان«: افزايد مى سپس 2  »شود مى منقش نفس در آن علم

 نگيرد علم از را خود بهرة نفوس از يكى اگر و علومند، همة قابل همه و است، مركوز انسانى
 .است شده طارى آن بر خارج از كه است علتى به

: فرمود نيز »الشياطين فاختالتهم حنفاء الناس خلق« فرمود اكرم رسول چنانكه
 و اصلى طهارت نيروى به انسانى ناطقة نفس« همچنين 3  »الفطره على يولد مولود كل«

 و باشد معقوله صور قبول مستعد و كلى نفس اشراق پذيراى تواند مى خود، اولى صفاى
 از علوم اين چگونه پس 4 » .زمين در دانه چنانكه مركوزند، بالقوه نفوس اصل در علوم همة
 آيند؟ مى فعل به قوه

 عالم يا ملكوت، و ملك عالم دو به عالم تقسيم به بايد سؤال اين به پاسخ از پيش
رفت  اشارت و. كنيم توجه حسى و عقلى عالم يا و شهادت و غيب عالم يا سفلى، و علوى

 .است عالم دو اين ميان آدمى، كه

                                                            
   158 - 157  ص المستقيم، القسطاس - ١
   19  ص اللدنيه، الرسالة -۴         26  ص اللدنيه، الرسالة -٣       4  ص اللدنيه، الرسالة -٢



 

٥٧٩ 
 

 عالم به اى جنبه و اعلى مأل سوى به اى جنبه: است جنبه دو را نفس«: گويد غزالى
 آالت به عالم اين در تصرف براى شود، داده سيطره سفلى عالم بر اگر نفس« و1 »سفلى

 جسم در- برشمرديم ازين پيش كه- دهگانه مواضع در او افعال و. جويد توسل جسمانى
 پنج اين و. بصر و سمع و لمس و ذوق و شم پنجگانة حواس مواضعند آن از. يابد ظهور
 ]. . .وهم و تفكر و[ حافظه و رهذاك و خياليه قوة يعنى باطنى، پنجگانة قواى براى اند وسيله

 عالم اين متوجه نفس چون يعنى است، ضرورى نفس براى مدركات اين وجود
 به متعلق افعال كه شد ثابت پس. . . بود خواهد همراه مدركات اين با طبعا گردد سفلى
 موازين با هم جسمانى افعال و محضند، جسمانى خود دارند، جسمانى جنبة كه سفلى عالم
  2 » .شوند مى انجام طبيعى و ىضرور

 به همه زيرا. است قبيل ازين باشد، شهادت عالم به متعلق كه معرفتى بنابراين
 به را معرفت اين غزالى. ظاهرى يا باشد باطنى قواى خواه حاال شوند، حاصل جسمانى قواى

 .كند مى تقسيم مقبوالت و مشهورات و محسوسات و معقوالت
. نشوند درك مجرد طور به و عقل وسيلة به جز كه است چيزهايى معقوالت، اما«

 هم واحد آن در چيزى كه شود نمى و نشوند جمع چيز يك در ضد دو اينكه به علم مثل
 . . .دارد قرار دو از پيش يك و. ساكن هم و باشد متحرك

 و رنگها ميان فرق چون باشد، خمس حواس واسطة به آن فهم محسوسات، اما
 . . .ملموسات و طعمها

 زمانها، و ملتها و شهرها و مردم عادات بر است مبتنى و است عادات مشهورات، اما
 ترك چون نيكو سيرتهاى و. . . شادمانى و پوشيدن لباس در مردم رسوم و عادت مانند
 .منعم شكر و والدين به نيكى و ستم

 . . .شود اخذ اخبار راه از كه است چيزهايى مقبوالت، اما
 اما نشود، دگرگون آمده عقل در آنچه از آنها احكام كه گفت بايد اتعقلي مورد در
 آنها در شود، جسمانى آالت عارض كه آفاتى علت به ولى شوند، نمى دگرگون محسوسات

 اختالف به زيرا نيستند، اعتماد خور در مشهورات و مقبوالت اما. آيد مى پديد خلط و غلط
 قبيلة به را اى قبيله توان مى چنانكه شوند، ىم دگرگون اشخاص حاالت و شهرها و ملتها
 عقلى دليلى تو براى هرگاه پس. دهد روى غلطى آنكه بى بازشناخت، آن از و پيوست ديگر

 درست برهان آن بدانكه- بود درست آن برهان و حد اجزاء كه درحالى- شد اقامه حسى يا
   3 » !بپذير دارد كه علمى ارزش و مقدار همان به را آن باشد، اين جز هرچه و است،
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 معقوالت و محسوسات صحت در اينكه عين در غزالى كه شود مى معلوم بيان اين از
 عالم دايرة از معرفت، اين ولى. معرفتند مقدمات همانها كه است معتقد ولى كند، مى شك
 حواس طريق از« حق معرفت زيرا. شود نمى منتهى حق معرفت به و گذرد درنمى حس

 است، آمده كجا از كه شود دانسته آنكه بدون گردد مى قلب در داخل بلكه شود، نمى حاصل
 1» .باشد ملك عالم يعنى عالم اين مخلوق حواس و است، ملكوت عالم از قلب چه

 بر تعلم و. ربانى تعلم ديگر و انسانى تعلم يكى: آيد طريق دو از آدمى علم هرحال به
 تفكر به اشتغال كه درون از يكى و باشد وزىآم دانش همان كه خارج از يكى: است وجه دو

 از است شخص استفادة تعلم، و. است خارج از تعلم منزلة به درون، از تفكر و«. باشد
 تعليم و كلى نفس تأثير و. كلى نفس از است نفس استفادة تفكر ولى ديگر، جزئى شخص

 . . .است بيشتر عقال و علما همة از او
 چون بردن فايده حيث از متعلم و است، زارع چون رساندن فايده حيث از عالم

  2  »است ميوه مثابة به پيوندند فعليت به چون و است، بذر چون بالقوه علم و است، زمين
 نور« بايد بلكه نباشد، آن بر مسلط بدنى قواى كه است اين نفس استفادة شروط از

 آينه منزلة به قلب نچو« شود، حاصل اشراق تا» .باشد داشته غلبه حس اوصاف بر عقل
 چون و. هست آن در موجودى هر صورت زيرا است، آينه منزلة به نيز محفوظ لوح و است،
 .كند حلول ديگرى در است يكى در كه صورى گيرد، قرار اى آينه مقابل اى آينه

 از قلب كه صورتى در افتد، قلب در است محفوظ لوح در كه صورى همچنين
 پنهان او از ملكوت عالم باشد، مشغول دنيا شهوات به قلب اگر اام. باشد فارغ دنيا شهوات

  3 .  »ماند
 عقولى اگر پس. پذيرد تأثير روحانى از باشد روحانى نفس كه هرگاه: ديگر بيان به

 نفس رسانيدند، نمى مدد خارج از نفوس به و نبودند شود مى تعبير مالئكه به آنها از كه
 قوه در كه را آنچه مالئكه و است، عالم بالقوه فقط نفس رازي. كرد نمى درك را معقولى هيچ
 .شود بالفعل عالم نفس تا آرند، فعل به باشد

 در معانى: كند مى دفاع آن از و دارد، ايمان اشراق نظرية به غزالى كه شد معلوم
 معانى اين كه بگوييم كه نيست عاقالنه. شوند مى غايب آن از سپس و يابند مى حضور نفس
 تذكر كه آمد مى الزم شدند مى معدوم اگر زيرا گردند، مى معدوم شدند غايب نفس از چون

. ايم برده كار به معانى آن تحصيل هنگام كه باشد داشته را رنجى همان آوردن خاطر به و
 همواره بايست نفس مى صورت اين در زيرا نفسند، در معانى كه بگوييم نيست عاقالنه نيز
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 آن شايستة جسد زيرا مخزونند، جسد در كه گفت نتوان نيز. باشد داشته اشعار آنها بر
 و غايبند هم معانى اين: ماند مى باقى فرض يك پس. گردد عقلى معانى جايگاه كه نيست

 روح يا فعال عقل كه جوهرى در يعنى نفس، از خارج در حاضر و نفس از غايب حاضر، هم
 .شود افاضه نفس بر نياز هنگام به آنجا از و. شود خوانده القدس

 كه بايد پس بدن، در نه و است خازنى نفس در نه معقول معانى براى«: گويد غزالى
 عقلى صور شد، حاصل اتصالى آن ميان و ما نفوس ميان چون تا باشد، دو آن از خارج در

 جسدانى عالم به نفس چون. شود مرتسم نفس در خارجى منبع آن از موضوعى هر خاص
 معطوف ديگرى صورت به توجهش يا شد، گردان روى معنوى منبع آن زا و كرد التفات
 قدس جانب از را آن روى كه اى آينه چون. شود زدوده بود بسته نقش نخست آنچه گرديد،

 هنگامى شود حاصل نيز حال اين و. برگردانند قدس امور از ديگرى امر به يا حس جانب به
 اندك با را فوق عبارت غزالى» 1. باشد دهكر كسب را فعال عقل به اتصال ملكة نفس كه

 جزئية معلومات بر عقلى، قوة چون«: را زير عبارت چنانكه. است گرفته سينا ابن از تصرفى
 جزئيه، معلومات آن تافت، آنها بر فعال عقل فروغ و يافت اشراف خيال، قوة در موجود
 اين به نه بندند، مى نقش ناطقه نفس در و گسلند مى آن عاليق و ماده از يافته استحاله
 عقل مرحلة به خيال مرحلة از و شوند مى مجرد و كلى جزئيه، معلومات اين خود كه معنى
 از مجرد، صور تا كند، مى آماده را نفس اينها، به نفس توجه كه معنى اين به بلكه رسند، مى
 عقلى ضفي پذيرش براى را نفس تأمالت، و افكار زيرا. شوند افاضه وى به فعال عقل

 زيرا هستند، آن تحصيل به قادر و معرفت قابل انسانى نفوس همة 2  »بخشند مى استعداد
 اشراق آنها بر كلى نفس كه آنند شايستة اولى صفاى و اصلى طهارت قوة به« آنها همة
 »اللدنيه الرسالة« فقرات از يكى به اينك.  »او از اند معقوله صور قبول مستعد همه و كند،

 .پردازيم مى دارد افالطون آراء به كه شباهتى و آن اهميت خاطر به
 آن از برخى،: اند درجه چند بر دنى دنياى اين در بيمار نفوس اما«: گويد غزالى

 به اينان. است رقيق افكنده پرده خاطرشان بر كه نسيان ابر و اند يافته تأثرى اندك بيمارى،
 با و يابند، بهبود هم اى معالجه اندك به و شوند، اصلى صحت خواهان و ورزند، اشتغال تعلم
 تعليم و تحصيل به عمر همه برخى. شود زدوده خاطرشان از نسيان ابر تذكرى اندك

 نشود، زايل بيماريشان اى معالجه اندك با ولى شوند، اصلى صحت خواهان و باشند، مشغول
 تعليم و صيلتح به عمر همة برخى. نرود خاطرشان از نسيان ابر تذكرى اندك با و

 عالج شود فاسد مزاج چون زيرا فهمند، نمى هيچ مزاجشان فساد خاطر به ولى پردازند، مى
 و اندك نورى تنها و پردازند، مى نفس كردن رام و رياضت و ذكر به ديگر برخى و. نپذيرد
 به نفوس كه است التفاتى و توجه برحسب تفاوتها اين و. شود مى نصيبشان ضعيف اشراقى
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 كه وقتى تندرست، مانند. است دنيوى امور در آنها استغراق مقدار برحسب و دارند،دنيا 
 علم وجود به نفوس شد، گشوده گره اين چون و. يابد صحت كه وقتى بيمار، و شود بيمار
 و. اند بوده آگاه و عالم وجودشان، اختراع و خلقت آغاز در كه دريابند و شوند مقر لدنّى
 و كثيف جسد اين با مصاحبت خاطر به كه است سبب بدان اند، فتادها نادانى به كه اكنون
 كند، نمى ايجاد را معدوم علم تعلم،. اند شده بيمار تاريك مكان و تيره سراى اين در اقامت

 از است بيمارى ازالة و غريزى، اصلى علم اعادة او كار بلكه نمايد، نمى ابداع را مفقود عقل و
 شده سرگرم جسد به مربوط امور تنظيم و تهيه به و رداختهپ جسمانى امور به كه نفس
 .است

 مهمات همة پردازد، او كار به كه خواهد چون بدارد، دوست را فرزندش كه پدرى«
 عالقه خاطر به نفس پس. باشد مشغول خود فرزند امر امر، يك به تنها و ببرد ياد از را خود

 پردازد، آن مصالح اهتمام و رعايت و عمارت به و آرد روى بدان دارد، جسد به كه محبتى و
 به نيازش عمر، اثناء در بنابراين. شود مستغرق طبيعت بحر در جزئيتش و ضعف سبب به و

 تعلم و. بازيابد داده دست از را آنچه و آرد ياد به كرده فراموش كه را آنچه تا افتد، تعلم
 فعليت و اوست درون در آنچه كردن ظاهر و خود جوهر به نفس بازگشت جز چيزى

 ما و» .آيد نايل سعادت به نيل و ذات تكميل به وسيله بدين تا نيست، بدان بخشيدن
. است فرقى نسيان و محو ميان و. شوند مى فراموش بلكه شوند، نمى فنا علوم كه دانيم مى
 شدن پوشيده و التباس از است عبارت نسيان و است، رسوم و نقوش همة فناى محو

 ديدگان از را آن و باشد گرفته را خورشيد جلوى كه ضخيم يا رقيق ابرى چون نقوش،
 اشتغال. زمين زير به زمين روى از است خورشيد انتقال كه غروب چون نه دارد، مخفى
 بدان ديگر بار تا شده عارض نفس جوهر بر كه بيماريى ازالة از است عبارت تعليم به نفس
 تعلم از مراد و سبب كه اكنون. بود خود طهارت ابتداى و فطرت آغاز در كه رسد حالت

 تعلم به نيازمند بيمار، نفس كه بدان دانستى، را آن جوهر و نفس حقيقت و) آموزى دانش(
 و ضعيف علتش و خفيف بيماريش كه نفسى«. است علوم تحصيل در عمر ساختن سپرى و

. ندارد فراوان رنج تحمل و تعلم به نيازى باشد، صحيح مزاجش و رقيق ابرش و اندك شرش
 اصلش به را او اندك تفكر و نظر همين چه. است بسنده را او تفكرى و نظر اندك و

 است، بالقوه او در آنچه و بكاود را او درون. بازرساند حقيقتش و بدايت به و بازگرداند
 ياربس چيزهاى مرحله اين در نفس و. رساند كمالش به و برد پايان به او كار و سازد، بالفعل

 كه پيامبرانند، نفوس اينان سالم، و صحيح هستند نفوسى و»  1بياموزد روزها كمترين در را
 بذل آنها به خدا پس«. باشند باقى خود اصلى صحت بر نفوس اين .تأييدند و وحى قابل
 منزلة به كلى نفس و شوند لوح منزلة به نفوس اين. افكند الهى بدانها نظر و كند، توجه
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 قدسى نفس و باشد معلم چون كلى عقل و. كند ترسيم آن بر را خود نقوش همة و قلم،
 بدون ولى گردد، منقوش آن در صور همة و شود، فراهم آن براى علوم همة و متعلم، چون
 . . .تفكر و تعلم

 - وسيله و واسطه بدون- علم اين زيرا است، ديگر مردم علوم از اشرف انبياء علم پس
 1».است شده لحاص تعالى خداى جانب از

 گشته منسد رسالت باب و بسته وحى باب پيامبران، خاتم ،) ص( محمد از پس
 آگاه از است عبارت الهام و«. است الهام آن كه است ديگرى راه ربانى تعليم براى اما است،
 علمى. . . استعدادش قدرت و قبول و صفا قدر به را انسانى جزئى نفس كلى، نفس كردن

 به الهام طريق از كه علمى و شود خوانده نبوى علم باشد شده حاصل وحى طريق از كه
 .لدنى علم آيد دست

 و نباشد، اى واسطه هيچ خدا و نفس ميان آن، حصول در كه است علمى لدنى علم
. بيفتد لطيف و فارغ و صاف قلب بر آن، پرتو و بتابد، غيب چراغ از كه است نورى چون آن
 و. . . باشد معلوم و موجود- است ازلى مجرد جواهر از كه-ىكل نفس جوهر در علوم همة چه
 و است، نزديكتر خدا به و قويتر و كاملتر و شريفتر كلى نفس از كلى عقل كه داشتيم بيان
 وحى كلى عقل افاضة از. است شريفتر و لطيفتر و عزيزتر مخلوقات ديگر از كلى نفس
 » 2  اولياء زيور الهام و است انبياء تزين وحى. الهام كلى نفس اشراق از و شود، زاييده

 ولى داشت آگاهى بود، شايع او زمان در كه سان آن معرفت، نظرية از غزالى مسلما
 را آنچه و است، نداشته مبذول توجهى بدان يقين و معرفت موضوع دربارة تحقيق هنگام

 .اشفتمك علم و معاملت علم: است بوده علم گونه دو دانسته مى تحقيق شايستة كه
 وسيلة به 3  »است دل آينة به دادن صفا« كرده، تعريف او آنچنانكه معاملت علم اما

 »ذوق« مكاشفت، علم اما و. است »الدين علوم احياء« موضوع اين و عبادت و تقوى و زهد
 .است ناميده »الهام« را آن غزالى و. است بارى معرفت به موصل كه است صوفيانه

 معرفت از نوع اين غزالى كه كنيد توجه »العلوم احياء« تابك از فقره اين به اينك
 زمين در كه كنيد تصور را حوضى«: سنجد مى حسى معرفت با را آن و كند مى تشريح را

 و شود، پر شده كشيده بدان كه جويهايى وسيلة به حوض اين است ممكن باشد، شده حفر
. بجوشد حوض ته از آب و رسد،ب صافى آب به تا بكنند آنقدر را حوض ته كه است ممكن

 حوض همين مثابة به نيز آدمى قلب. بود خواهد بيشتر گاه و بادوامتر تر، صافى آب، اين
 وسيلة به علوم كه است ممكن گاه. جويها چون خمس حواس و آب چون علم و است،

 گاه و. شود پر علم از قلب تا فروريزد، قلب درون به-مشاهدات به يعنى- حواس جويهاى
مسدود  را جويها اين جسمانى، امور از فروبستن ديده و عزلت و خلوت وسيلة به توان مى
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 دانش هاى چشمه تا پرداخت، آن حجابهاى رفع و آن تطهير و قلب كردن عميق به و كرد
 از عارى كه قلبى از علم چشمة كه است ممكن چسان كه بگويى اگر. بجوشد آن درون از

 در كه، است قلب عجايب و اسرار از خود اين بدانكه: مگويي جواب در بجوشد، است علم
 حواس راه از گاه قلب، براى عالم، صورت و حقيقت. . . نيست آن براى جايى معامله علم

 به نگريستن از گاه چشم براى خورشيد صورت همچنانكه. محفوظ لوح از گاه و شود حاصل
 .گردد حاصل ادهافت آن در خورشيد عكس كه آبى در نگريستن از گاه و آن

 آن در را اشياء شد، برداشته است محفوظ لوح و او ميان كه حجابهايى هرگاه پس
 چنانكه گردد، نياز بى حواس اقتباس از و شود، جارى او بر علم هاى چشمه آنجا از و. ببيند
 از حاصله خياالت به قلب هرگاه. نيفتد نيازى جويها به بجوشيد چاه عمق از آب اگر

 لوح مطالعة از چنانكه محفوظ، لوح و او ميان شود حجابى همين كرد، وجهت محسوسات
 و. نگردد جارى زمين بر شود، جمع جويها در كه وقتى آب همچنانكه بازماند، محفوظ

 پس. نيست خورشيد در نگريستن است افتاده آن در خورشيد صورت كه آبى در نگريستن
 عالم و محفوظ لوح از است عبارت كه ملكوت عالم به گشوده درى: است در دو را قلب

 عالم. است شهادت و ملك عالم سوى به كه پنجگانه حواس عالم به گشوده درى و مالئكه،
 1».است ملكوت عالم از حاكى نوعى به نيز ملك و شهادت

 نظرية به چگونه غزالى كه شد روشن خوبى به كرديم، نقل كه كتاب از فقره اين از
. است داده قرار معرفت و عالم دربارة خود نظريات محور را آن و دهكر توجه افالطونى مثل

 جسمانى وجود بر آن و محفوظ، لوح در وجودى: است درجه چهار وجود در را عالم پس«
 يعنى است خيالى وجود آن از پس و است آن حقيقى وجود پس آن از و. دارد سبقت او

 صورت وجود يعنى است، آن عقلى دوجو خيالى، وجود از پس و. خيال در او صورت وجود
 »قلب در آن

 معرفت و. است اولياء و انبياء ويژة عقلى، وجود و محفوظ لوح در وجود، شناخت اما
 و انبياء و اوليا علوم ميان فرق و«. است حكماء و علما آن از خيالى، و حقيقى وجود در

 سوى به كه درى از يد،آ قلب درون از ايشان علوم كه، است اين در حكماء و علماء علوم
 گشوده ملك عالم به كه حواس درهاى از حكماء و علما علم و شده، گشوده ملكوت عالم
 اى مسئله غيب، و شهادت عالم ميان او تردد و قلب عالم عجايب و. گردد تحصيل شده
  2 » .رسيد نتوان آن غور به معاملت علم در كه است

 و صالح اعمال به آن حصول. نشود حاصل مطالعه و تعلم به »مكاشفت علم« و
 مثال. باشد مردم از اعتزال و خاموشى و بيدارى و گرسنگى و زهد به دل آينة صفاى
 كه صفايى به صفا اين چون و. بخشد نور و سازد صافى و كند روشن را دل شب، در بيدارى
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 اى آينه چون و شود فروزان اى ستاره چونان دل شود، افزوده شده حاصل از گرسنگى
 1 گردد نمودار آن در حق جمال آنگاه و درخشان،

 و باشد آدمى صنع از دهند، مى صيقل را آينه اين كه اعمالى يعنى معاملت، هرچند
 و نگردد حاصل او انعام به جز حق، جمال جلوة يعنى مكاشفت، شود، حاصل او اختيار به

 از است عبارت ق،طري«: گويد غزالى. نيست اختيارى و چاره او حصول در را انسان
 به آوردن روى خود همت همة با و عاليق، همة قطع و مذموم صفات محو و مجاهدت

 متكفل و بود، خواهد بنده قلب متولى خود خدا شد، حاصل اينها همة چون و. تعالى خداى
 آن بر را خود رحمت شد، قلب كار متولى خدا چون. سازد روشن علم انوار به را آن تا است
 حجاب و شود مكشوف او بر ملكوت سر كه آنگاه تا بتاباند، آن بر را خود نور و كند افاضه
 را خود كه است اين است بنده عهدة بر آنچه. . . گردد بركنار دل چهرة از فريب جهان
 كشف مقام به اولياء و انبياء پس. بنشيند تعالى بارى رحمت انتظار در و. . . كند تصفيه
 زهد به بلكه نوشتن، و خواندن تعلم به نه ولى گشته فايض دلهاشان بر خدا نور و اند رسيده

 و اهل از عالقه قطع و. . . دنيوى شواغل از دل ساختن خالى و آن، عاليق از تبرى و دنيا در
 و برد، پناه اى گوشه به بايد علم اين طالب. . . حيات و واليت و علم و وطن و فرزند و مال
 و. نسازد پراكنده ،. . . تفسير در تأمل و قرآن قرائت به را خود فكر و بنشيند، دل فارغ

 قلب حضور با و گويد پيوسته و ، »اللّه اللّه،«: بگويد زبان به نشست، خلوت به چون همواره
 او زبان بر خود كلمه كه پندارى ولى نكند، حركت زبان ديگر كه برسد حالتى به تا گويد،
 را خود قلب و شود، محو زبان از كلمه اثر كه آنجا تا د،ده ادامه را حالت اين و. است جارى
 هيئت و حروف و لفظ صورت كه وقتى تا دهد، ادامه بدان سپس. بيابد ذكر آن دهندة ادامه
 گويى چنانكه باشد، حاضر او قلب در مجردا كلمه معنى و شود، زدوده دل از كلمه

 و دهد ادامه آنكه يا بايستد، درسي كه حد اين تا كه است اختيار را او. نيست جداشدنى
 به بلكه نيست، اختيارى خداوندى فيض به رسيدن در را او ولى. كند دور خود از وسواس
 و فيض قبول درصدد و شده خداوند رحمت نفحات متعرض داده انجام كه اعمالى سبب
 و انبياء براى همچنانكه خداوند تا بنشيند، انتظار به بايد اكنون. است برآمده رحمانى علم

 كه است، معرفت درجات باالترين اين و» . 2  كند بابى فتح نيز او براى كرد، باب فتح اولياء
 آن از زبانى هيچ به و درنيايد بيان به كه است معرفتى همان و. نشود حاصل ذوق به جز

 خالصه. شود اجتناب قابل غير و صريح خطايى دچار تعبيرگرى هر كه. كرد نتوان تعبير
 و است اتحاد پندارند اى طايفه و است حلول پندارند اى طايفه كه رسد جايى هب كار

 .هستند خطا بر همه و. است وصول كه پندارند اى طايفه
   :گفت نتواند اين جز باشد، بازآمده حالت آن از كه كسى بلكه
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 اذكره لست مما كان ما كان و
 الخبر عن تسأل ال و خيرا فظنّ

 اسالم و غزالى

 .است نبوده اثر منشأ اسالم در غزالى اندازة به كس هيچ اسالمى، متفكران ميان در
 شهرت خاصى نحلة پيشوايى به و نبود معينى مذهب صاحب كه حال عين در او

 .انداخت اى تازه مسير در را اسالم ولى نيافت،
 شده خارج خود صحيح و اصلى مجراى از اسالم دين كه زيست مى عصرى در غزالى

 نبوت حقيقت و اصل در مردم اعتقاد. نداشت سابقه آن از پيش كه بود افتاده وضعى به
 شده دين احكام به عمل در سستى و ايمان ضعف موجب سستى اين و بود گرفته سستى

 سستى اين سبب كه داد، قرار بررسى مورد مختلف هاى جنبه از را موضوع غزالى. بود
 چيست؟ مردم ايمانى بى و عقيده

 خوض فلسفه در كه آنها يكى«: شناخت امر اين مسبب را گروه چهار غزالى
 .كردند مى

 و اسماعيلى كيش به را مردم كه آنها سديگر. زدند مى تصوف از دم كه آنها ديگر
 موسوم دانشمندى به مردم ميان در كه كسانى معاملة و روش چهارم و. خواندند مى باطنى
 .متكلمان و فقها يعنى» .بودند شده

 در. هالكت به مشرف مردم و بودند اندك طبيبان و بود، شده گير همه ارىبيم اين
 بازگرداند، نخستينش صفاى به را مردم ايمان ديگر بار تا بود، نياز دينى مصلح يك به اينجا

 .بود غزالى حامد ابو مصلح اين و. كند اثبات را دينى اعمال اخالقى و روحى ارزش و
 قيام آنها با مناقشة به و نموده نقد را فالسفه نظريات زا اى پاره او، از پيش متكلمان

 اى حمله فلسفه اساس انهدام براى كه بود نخواسته آنان از يك هيچ ولى بودند، كرده
 منظور بدين رأسا را خود »الفالسفة تهافت« كتاب غزالى اما. كند آغاز وسيع و جانبه همه

 محك به را آن و شد آن متعرض آنكه گرم نماند فلسفى انديشة و فكر هيچ و كرد، تأليف
 در را اسالمى عقايد و شد فيلسوف خود اينها همه با غزالى. كوشيد آن ابطال در و زد نقد
 وجود اثبات براى را سينا ابن و فارابى آراء و. كرد فصل و حل افالطونى مثل نظرية پرتو
 را ارسطو منطق چنينهم. گرفت كار به آن قواى و سرنوشت و طبيعت و اصل بيان و نفس

 پناه بدان آمد، مى پيش كه مناسبتى هر در ديگر متكلمان برخالف و. كرد اقتباس
اصول  به مربوط قضاياى در حتى-شرعى براهين كنار در را عقلى براهين و. جست مى

 آنها اصطالحات از نتوانست ولى ورزيد، مى مخالفت فالسفه با هرچند. داد قرار- عقايد
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 داده قرار حمله مورد »الفالسفه تهافت« در كه را آنها آراء از اى پاره حتى .كند پوشى چشم
 .برخاست آنها از دفاع به ديگرش كتابهاى در و داد، كالمى يا فقهى رنگ آنها به بود،

 كالم علم به كه مواردى در حتى او ولى درآويخت، نيز متكلمين و كالم با غزالى
 كه دينى به اعتقادشان عدم و متكلمين سيرت. ستد چيره است متكلمى خود كرده، حمله

 .بود او انتقاد مورد علميشان روش و طريقه از بيش كردند، مى دفاع آن از زبان به
 اسالم با كه اعتقادى هرگونه از را تصوف ولى جست، سود نيز صوفيه روش از غزالى

 .اختس آزاد-وجود وحدت و اتحاد و حلول به قول قبيل از- داشت مخالفت سنى
 مباح او براى محرمات آيد، نائل صوفيانه معرفت به كه هركس كه را پندار اين و

 موجب اينها همة گفت و كرد، نفى است شده رها شرع احكام و حدود از او و شود، مى
 .است گمراهى

 كه چرا. بدمد اسالم كالبد به اى تازه روح تا كوشيد مى موارد اين همة در غزالى
 امر در سستى موجب امر همين و. نيست استوار عقلى براهين برپاية هعام ايمان ديد مى

 اهل شد مى موجب كه مسلمين آراء و عقايد اختالف سو ديگر از. است شده ايشان عقايد
. بود افكنده وحشت به را او دهد، نسبت زندقه و كفر به را ديگر مذهب اهل مذهبى هر

 كند، پديد فاصلى حد زندقه و اسالم و ايمان و ركف ميان تا گرفت عهده بر غزالى رو، ازاين
 يا معتزلى، مذهب يا اشعرى، مذهب با مخالفت كفر حد پندارند مى كه كسانى«: گفت

 كه نيست چنين پس 1».ابلهند و فريفته مردمى است، ايشان غير يا و حنبلى مذهب
 كه نيست چنان مثال. است حقيقت وفق بر اسالمى مذاهب مذهب يك از پيروى بگوييم
 به نيست، ذات بر زائد صفتى تعالى خداى براى بقاء گفت مى-اشعرى برخالف- كه باقالنى
 پيموده كفر راه او با مخالفت علت به اشعرى يا. باشد كافر اى عقيده چنين داشتن علت
 .نباشد برحق ديگرى و باشد برحق يكى كه نيست معلوم زيرا. باشد

 تكذيب از است عبارت كفر«: كرد تعيين چنين را ايمان و كفر حد خود غزالى
 آنچه تصديق و است او تصديق ايمان و. است آورده آنچه در السالم، و الصلوة عليه رسول،
 هم آنكه علت به برهمايى و كافرند، تكذيب اين علت به نصارى و يهود پس. است آورده
 همچنين. . . است افرك اولى طريق به را ديگر پيامبران هم و كند مى انكار را ما پيامبر
 ».كافر و مشركند همه دهريه و زنادقه و ثنويه

 اثبات مورد در اشعرى كه پنداشت مى چون كرد، مى تكفير را اشعرى حنبلى«
 اشعرى و. است نپذيرفته را رسول سخن عرش، بر خدا استواء و تعالى خداى براى فوقيت
 معتزلى اشعرى. است شده دچار يهتشب به او كه پنداشت مى چون كرد مى تكذيب را حنبلى

 بر زايده صفات اثبات و خدا رؤيت مورد در او كه پنداشت مى چون كرد، مى نيز تكذيب را
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 اثبات گفت، مى چون كرد، مى تكذيب را اشعرى نيز معتزلى و. است مخالف پيامبر با ذات،
 اصل در است پيامبر سخن نپذيرفتن و است »قدماء« تعدد موجب ذات، بر زايده صفات
 1».توحيد

 و خيالى، و حسى، و ذاتى، وجود: داند مى مرتبه پنج داراى را وجود خود غزالى
 مراتب ازين يكى صورت به است آورده پيغمبر آنچه وجود به هركس. شبهى و عقلى،
 او كه را آنچه كه است اين خدا رسول تكذيب. است مكذب گفت توان نمى دهد، گواهى
. است زندقه و محض كفر رسد مرحله اين به چون و. كند تكذيب ىمعان اين همة به آورده

 كنند مى رعايت را تأويل قانون كه وقتى تا زنند مى تأويل به دست كه را كسانى همچنين«
 از اى فرقه هيچ آنكه حال و شمرد كفر را تأويل توان مى چگونه و كافرند؛ گفت توان نمى
  2 » .است آن از رناچا نوعى به آنكه مگر نيست اسالمى فرق

 محال امرى است آمده نص ظاهر در آنچه كه است اين بر موقوف تأويل قانون اما
 در آنچه«. نمود جستجو را آن باطنى معناى و كرد تأويل را نص بايد صورت اين در. باشد
 بايد بود دشوار آن پذيرفتن اگر و است، ذاتى وجود شود فهميده نص ظاهر از اوليه نظر

 شبهى وجود به نمود دشوار نيز پذيرش اين اگر و پذيرفت، را آن عقلى يا و لىخيا وجود
 ضرورت به مگر كرد عدول ديگر درجة به اى درجه از توان نمى و. كرد بايد اعتراف مجازى
 در دليلى«: گويد مى حنبلى زيرا »جاست همين از آيد مى پيش كه اختالفاتى پس. برهان
 :گويد مى اشعرى و »است محال بارى ذات بودن فوق در بگوييم، كه نيست دست

 او داليل و پذيرد نمى را خصم سخن هريك و »نيست رؤيت بودن محال بر دليلى«
 برهان اقامة در اينكه صرف به را ديگر فرقة نبايد اى فرقه هيچ حال هر در. داند نمى قاطع را

 البته. نه كافر، اما بخواند اربدعتگذ يا گمراه را او تواند مى آرى. كند تكفير نبوده قويدست
 كه جهت آن از بدعتگذار و شده، منحرف رود مى خودش كه راهى از كه جهت آن از گمراه
 از است عبارت بدعت زيرا. . . است نكرده تصريح بدان كس ازين پيش كه آورده قولى

  3 » .است نبوده معهود سابق در كه قولى آوردن
 نظار گروه و عوام گروه: كند مى قسيمت گروه دو به را مسلمانان غزالى

 آنان بر را سؤال باب بايد بلكه. نيست جايز تأويل عوام گروه براى گويد مى ).صاحبنظران(
 خوب چه انس بن مالك. بازداشت كالم علم مباحث در گفتگو از را ايشان و كرد، مسدود
 و است، معلوم واءاست«: گفت مالك چيست؟ »استواء«: پرسيدند او از كه وقتى داد پاسخ
اما  »است بدعت آن از پرسش و است، مجهول ما بر آن كيفيت و است، واجب بدان ايمان
 اين آنكه شرط به ولى است، جايز آنان براى تأويل كه هستند كسانى صاحبنظران گروه
 .قاطع داليل با هم آن باشد، ضرورى تأويل، به ظاهر از عدول
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 در زنند مى تأويل به دست قاطع برهان اقامة دونب و ظن غلبة اثر در مردم از برخى
 .نيست وجهى را كردن تكفير نباشد، عقايد اصول به متعلق تأويل، اين كه صورتى

 قاطع برهان به متكى اگر را كننده تأويل بايد باشد، عقايد اصول به متعلق آنچه اما«
 قاطع، براهين اقامة بدون استبعاد، و وهم و ظن صرف به كه كسى مثل كرد؛ تكفير نباشد
 زيرا كرد، تكفير بايد مورد اين در. كند مى انكار آخرت در را حسى عقوبات و اجساد حشر
 1».نيست اجساد به ارواح بازگشت بودن محال بر دليلى

 كرده تكفير را فالسفه آنها سبب به كه ديگرى قضاياى ذكر به غزالى سپس
 كرد، تكفير نبايد را كسى چه و كرد تكفير بايد را كسى چه اينكه: گويد مى و پردازد مى

 آنكه وصيت، اما«: شود مى اكتفا قانونى و وصيتى ذكر به و. است بسيار تفصيل به نيازمند
 اللّه اال اله ال گويند مى وقتى تا زيرا دارى، نگاه قبله اهل تكفير از توانى مى تا را زبانت
: قسمند دو بر نظريات كه بدانى آنكه ون،قان اما. نيستند تكفير خور در اللّه رسول -محمد
 خدا، به ايمان: است سه ايمان اصول. فروع به متعلق قسمى و اصولند به متعلق قسمى
 فروع در كه بدان و. است فروع هست هرچه اينها جز. آخرت به ايمان و او، رسول به ايمان
 باشد رسيده پيغمبر از تواتر به كه را دينى امر يك كه مواردى در مگر نيست تكفيرى اصال
  2 » .كند انكار

 غزالى ولى ظاهرى، ايمان شروط و مذاهب و فرق برابر در غزالى موقعيت است اين
 و پذيرفتن به دينى حقيقت قوام كه است برده پى نكته اين به و نهاده فراتر اين از پاى

 عقل كه ستا آن از برتر حقيقت آن بلكه نيست، دينى عقيدة آن يا اين به جستن تمسك
 يا شرعى احكام مجرد نه است باطنى ذوق دينى، حقيقت. آيد نايل آن ادراك به

 ذوق و روح قلمرو در بلكه نيست، عقل تصرف حيطة در دين. جامد عقايد از اى مجموعه
 اثبات به اقرار از است عبارت نبوت به ايمان«. است نبوت به ايمان صحيح ايمان. است

 .شود مى گشوده عالم آن خاص مدركاتى ديدن به چشم آنجا در كه عقل، وراى حاالتى
 رنگها ادراك از گوش همچنانكه است، معزول آنها ادراك از عقل كه مدركاتى

  3 » .صداها ادراك از چشم و است معزول
 معتقدند كه كالم علم علماى با ولى است، نكرده نفى را عقلى معرفت امكان غزالى

 غير دل در ايمان آتش و برسانند يقين به را آدمى توانند مى عقلى نظر و كالم علم كه
اي  قضيه دارد، فرق عقلى اقناع با صحيح ايمان پس. است ورزيده مخالفت برافروزند، مؤمن
 داشت آغاز در كه حالى به را اسالم كه خواست مى غزالى رو اين از. ذوقى و عاطفى است
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 اكمال به راه اين از و. كند جستجو قرآن خود زا را حقيقت تا وادارد را مسلمان و بازگرداند
 .عقلى براهين و نظرى استدالل راه از نه پردازد، خود ايمان

 شخصى اگر«. است آن موجب به عمل بلكه نيست، شريعت شناختن صرفا ايمان
 سودى هيچ او براى نكند عمل بدان ولى بياموزد، و بخواند را علمى اى مسئله بار هزار
 خواندن اسالم.  »است اركان به عمل و دل به تصديق و زبان به گفتن يمانا«  1».ندارد
 نيت تصفية اسالم بلكه نيست، زبان به شريعت تعظيم و جماعت و جمعه در حضور و قرآن

 .است پرهيزگارى و پارسايى و
 به او »الدين علوم احياء« كتاب از گرفت، عهده به اسالم در غزالى كه را نقشى

 به غزالى. آن تأليف از است مؤلف قصد گوياى كتاب اين عنوان. دريافت توان مى خوبى
 مجادالت علت به كه را دينى عاطفة خواست مى و بود، آگاه دينى علوم تجديد ضرورت
 حيات تجديد اين ولى. سازد زنده ديگر بار بود، بربسته رخت مسلمانان قلوب از كه كالمى،

 .كند درك را خود دين روحانى ارزش بايد لمانمس. نبود ميسر شريعت »سر« كشف به جز
 غزالى. دارد قلب عجايب بيان در مفصلى شرح »العلوم احياء« كتاب در رو ازاين

 الهيه انوار نمود، عاليق قطع دنيا از و شد، پاكيزه اعمال وسيلة به دل چون كه كرده ثابت
 .گردد مى نائل حقيقى سعادت به او و كند مى فيضان آن بر

 ارزش او. يافت توفيق دينى حقيقت ادراك به اسالم متفكران همة از بيش غزالى
 خدا به راهها نزديكترين كه داشت بيان و بازآورد بدان بود رفته دست از كه را دين روحانى

 امر همين خاطر به و. گشود تصوف روى به را اسالم درهاى طريق بدين و. است دل راه
 به تأثير اين هم امروز چنانكه گذاشت، برجاى عميق اثرى مسلمانان در او هاى انديشه
 متفكران كه است تأثيرى همان مانند مسلمانان در غزالى تأثير اين. شود مى احساس خوبى
 زبان به غزالى آثار مهمترين. برجاست هم امروز به تا و گذاشتند مسيحيان در وسطى قرون

 و آكويناس، توماس قديس و. است كرده اخذ بسيار او از مارتين رامون و شد ترجمه التينى
 را پالسيوس آسين بزرگ مستشرق كتاب هركس و. اند كرده اخذ مارتين از پاسكال سپس

 .برد خواهد پى ما گفتار صحت به بخواند، غزالى باب در
 روحانيت از او كه است اين زمين مغرب متفكران در غزالى شگرف تأثير علت

 مسيح حضرت از كه است اقوالى امر اين بر دليل. ستا شده متمتع زيادى حد تا مسيحى
 هر از بيش مسيح تعاليم. انجيل از او آگاهى كمال بر است دليلى خود اين و كرده، نقل
 كند، مى متكلمين و فقها به غزالى كه اى حمله. خواند مى باطنى ايمان به را مردم چيز

را  انجيل عبارت اين حامد ابو زيرا. فريسيان و كاتبان بر مسيح حملة شبيه است چيزى
 روى به را آسمان ملكوت در كه رياكار فريسيان و كاتبان اى! شما بر واى«: كند مى نقل
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. شويد مى مانع دخول از را شوندگان داخل و شويد نمى آن داخل خود زيرا بنديد، مى مردم
 بيرون از كه دباشي مى شده سفيد قبور چون كه رياكار فريسيان و كاتبان اى! شما بر واى
 1».است پر نجاسات ساير و مردگان استخوانهاى از آنها درون لكن نمايد، مى نيكو

 اى صخره مثل سوء، علماى مثل: گفت السالم عليه عيسى«: گويد مى غزالى نيز
 .رسد مزارع به آب كه گذارد مى نه و نوشد مى آب خود نه. باشد نهرى لب بر كه است

 درون و است شده گچكارى آن بيرون كه است مستراح مثل سوء، علماى مثل نيز
 استخوان باطنش و است آباد ظاهرش كه است مردگان گور چون يا كثافت، و گند آن

  2 » .مردگان

 اخالق و غزالى

 علم. مكاشفت علم و معاملت علم: كند مى قسم دو بر را علوم غزالى كه گفتيم
 موافق او سلوك تا دهد انجام بايد آدمى هك آنچه در يعنى كند، مى بحث اعمال از معاملت

 را »الدين علوم احياء« بزرگ كتاب امر اين تبيين و توجيه براى غزالى. باشد شريعت روح با
 بر ما صالح پيشينيان كه آخرت طريق علم«: گويد خود كتاب تأليف سبب دربارة و نوشته

 و نور و ضياء و علم و حكمت و فقه به آن از خود كتاب در تعالى خداى و كردند مى كار آن
 اين و. بود افتاده فراموشى به و بربسته رخت مردم ميان از است، كرده تعبير رشد و هدايت

 علوم -احياء« كتاب نگاشتن حالتى چنين در. دردناك اى فاجعه و بود اى رخنه دين در امر
 و پيامبران سودمند دانشهاى و بردارم، پرده پيشينيان روش از تا دانستم، الزم را »الدين

 :كردم تقسيم ربع چهار بر را آن و. سازم روشن را صالح گذشتگان
 - اسرار كتاب عقايد، قواعد كتاب علم، كتاب: كتاب ده بر مشتمل: عبادات ربع
 الحج، اسرار كتاب الصيام، اسرار كتاب الزكات، اسرار كتاب الصلوة، اسرار كتاب الطهارت،

 .االوقات فى االوراد ترتيب كتاب و الدعوات و االذكار ابكت القرآن، تالوة آداب كتاب
 احكام كتاب النكاح، آداب كتاب االكل، آداب كتاب: كتاب ده بر مشتمل: عادات ربع

 كتاب الخلق، اصناف مع المعاشره و الصحبة آداب كتاب الحرام، و الحالل كتاب الكسب،
 المنكر، عن - النهى و بالمعروف االمر بكتا الوجد، و السماع كتاب السفر، آداب كتاب العزلة،

 .النبوة اخالق و المعيشة آداب كتاب و
النفس،  رياضة كتاب القلب، عجايب شرح كتاب: كتاب ده بر مشتمل: مهلكات ربع

 آفات كتاب اللسان، آفات كتاب ،) فرج شهوت و بطن شهوت( الشهوتين آفات كتاب
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 و الجاه ذم كتاب البخل، و المال ذم ابكت الدنيا، ذم كتاب الحسد، و الحقد و -الغضب
 .الغرور ذم كتاب و العجب و الكبر ذم كتاب الرياء،

 -الخوف كتاب الشكر، و الصبر كتاب التوبه، كتاب: كتاب ده بر مشتمل: منجيات ربع
 و االنس و الشوق و المحبة كتاب التوكل، و التوحيد كتاب الزهد، و الفقر كتاب الرجاء، و

 كتاب و التفكر كتاب المحاسبة، و المراقبة كتاب االخالص، و الصدق و لنيةا كتاب الرضا،
 1.الموت ذكر

 تحليل وارد دقيق طور به و پرداخته، نفس دربارة مباحثى به كتاب اين در غزالى
 صفات تقويت و مذموم صفات بردن ميان از راه آنگاه. است شده آن ممدوح و مذموم صفات
 كه نشده موفق هرگز ولى ساخته، نمايان نداشته سابقه زمان آن تا كه صورتى به را ممدوح
 بدون كرده، پيروى افالطون اخالقى روش از همواره بلكه بياورد؛ خاصى اخالقى مذهب
 .شود يادآور را خود هاى انديشه مĤخذ آنكه

 است، راسخ نفس در كه هيئتى از است عبارت خلق«: گويد خلق تعريف در غزالى
 آن اگر. شود صادر آن از انديشه و فكر به نيازى بدون آسانى و سهولت لكما در افعال و

 كه گويند شود، صادر آن از شرع و عقل وفق بر پسنديده افعال كه باشد نحوى به هيئت
 نكوهيده خلق را آن بود، ناپسند افعال شود صادر آن از آنچه اگر و است، نيكو خلق

 دو، آن انجام بر قدرت ديگر قبيح، و جميل عمل يكى: است شرط چهار را خلق و  2 »گويند
 بتواند و باشد متمايل طرف دو از يكى به كه نفس در هيئتى چهارم و دو، آن معرفت ديگر

 فعل از عبارت خلق و«. قبيح فعل به يا جميل فعل به يا يابد، گرايش طرف دو از يكى به
 علت به خواه بخشد، ىنم كسى به مالى ولى است سخاوت خلقش كه كسى بسا چه نيست،
 يا دارد، بخشش و بذل ولى باشد بخل خلقش كه كسى بسا چه و. ديگر مانع يا مال فقدان

 به قوه نسبت زيرا نيست قوه از عبارت خلق نيز و. ريا خاطر به يا و اى انگيزه و علتى به
 به ادرق هم و است اعطاء به قادر هم فطرتا انسانى هر و است، يكسان هردو امساك و اعطاء

 هم و گيرد تعلق قبيح به هم معرفت زيرا نيست، معرفت از عبارت خلق همچنين. امساك
 و نفس هيئت از است عبارت خلق يعنى است، چهارم معناى همان خلق پس. جميل به

 قواى تقسيم و آورد، مى روى افالطون »جمهوريت« به غزالى سپس  3 » .آن باطنى صورت
 گويد، مى افالطون مانند و كند مى اقتباس او از شهويه و غضبيه و عاقله قوة سه به را نفس

 و بينى زيبايى بدون چشم زيبايى به صورت زيبايى چنانكه«. قواست اين توازن در عدالت
 صورت زيبايى تا باشند برخوردار زيبايى از همه بايد بلكه شود، نمى تمام گونه و دهان
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 برخوردار زيبايى از همه بايد كه است ركن رچها نيز آدمى باطن در همچنين يابد، كمال
 اين و. شود حاصل خلق حسن گشتند، متناسب و معتدل ركن چهار اين چون باشند، و

 ».قوه سه اين ميان اعتدال قوة و شهوت قوة و غضب قوة و علم قوة: از عبارتند ركن چهار
 فضائل« نام افالطون كه را اى چهارگانه اصلى فضائل نظرية غزالى كه حال عين در
 با كه بينيم مى كرده، اتخاذ- عدل و عفت و شجاعت و حكمت يعنى- داده آنها به »سقراطى
 متقابل، حد دو ميان وسط حد از است عبارت فضيلت است معتقد شده هماواز نيز ارسطو

 طور به است الخلق حسن باشد اعتدال حد به او در خصال اين همة كه هركس«: گويد مى
 معنى آن به نسبت باشد، اعتدال حد به او در صفات ازين بعضى هك هركس و. مطلق
 قوة حسن. باشد زيبا صورتش اجزاء از اى پاره كه كسى مثل. است خلق حسن داراى خاص،
 اگر .خوانند عفت را آن اعتدال و شهويه قوة حسن. گويند شجاعت را آن اعتدال و غضبيه

 و جبن كند ميل نقصان به اگر و. شود ندهخوا تهور نمود، ميل زيادت جانب به غضبيه قوة
 ميل نقصان جانب به اگر و. باشد شره كند، ميل زيادت جانب به شهوت اگر و. باشد سستى

 جانب دو و است همان فضيلت و باشد، وسط حد پسنديده صفت پس. بود جمود كند
 مقابل نقطة و ندارد، نقصان و زيادت طرف عدل اما. رذيلت و مذمومند هردو تفريط و افراط

 پويد، افراط جانب امر اين در و رود كار به فاسده اغراض در چون حكمت، اما. است جور آن
 كه است همان است، وسط حد آنچه و. بالهت آن تفريط جانب و باشد گربزى و خبث

 و شجاعت و حكمت :است چهار اخالق اصول و امهات پس. باشد حكمت عنوان شايستة
 اختيارى كارهاى همة در بدان كه نفس براى است حالتى حكمت از مقصود .عدل و عفت
 در است اى قوه و نفس براى است حالتى عدالت از مقصود و. دهد مى تميز خطا از را صواب

 به ظهورشان و باشند، حكمت مقتضاى بر تا دارد وامى و برد مى راه را شهوت و غضب كه آن
 دهد مى انجام كه اعمالى در غضب قوة كه است اين شجاعت از مقصود و بود موقع به و جا

 و. شرع و عقل موازين برحسب است، شهوت قوة تأدب عفت از مقصود و. باشد عقل منقاد
 كه آيد مى پيش سؤال اين اكنون 1».شود حاصل جميله اخالق همة چهار، اين اعتدال از

 نزد در كودك: هك گويد سؤال اين پاسخ در غزالى اكتسابى؟ يا است غريزى آدمى در اخالق
 و نقشى هر از خالى و ساده و نفيس گوهرش و پاك قلبش. است امانت مادرش و پدر

 را او اگر. شود متمايل كنند متمايل را او كه سو هر به و نقش، هر پذيراى و است صورتى
 پدر و شود، خوشبخت آخرت و دنيا در و يابد، رشد خصلت بدان دهند عادت خير اعمال به
 كارهاى به را او اگر و. باشند شريك او ثواب در داده مى تعليم را او كه معلمى ره و مادر و

 گردن بر او گناه و. افتد هالكت و شقاوت به واگذارندش، بهايم چون و دهند، عادت زشت
   2 » .افتد او ولى و سرپرست
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 مؤثر سخت را معاشرت و است قائل بسيار ارزش تربيت براى غزالى طريق بدين
 .كند ادب را او و« كند مواظبت را كودك كه است واجب طفل ولى و سرپرست بر. ددان مى
 را او و .دارد دور به بد همنشينان از و. بياموزد اخالق محاسن را او و. بكوشد او تهذيب در و

 بلكه. باشد آنها طلب در عمر همة تا نياورد، بار رفاه اسباب و زينت دوستدار و طلب راحت
 متدين و صالح زنى او دادن شير و پرورش براى و. كند مراقبت او از امر آغاز همان از بايد

 و. . . نباشد بركت آن در زايد حرام از كه شيرى زيرا. بود حالل از غذايش كه كند اختيار
 و. نمايند مراقبت نيكى به آن از كه بايد شد، مشاهده تميز عالمات كودك در چون

 شرم افعال از اى پاره انجام از كه معنى بدين او، در ستا حيا مشاهدة آن، نشان نخستين
 از قبيح كار كه افكنده پرتو او بر عقل نور كه شود معلوم بود چنين چون كه باشد، داشته
 حكايات و اخيار احاديث و قرآن تا فرستاد مكتب به را او بايد پس. . . شناسد مى جميل
 خواندن از را او و كند، ريشه دلش در نصالحا محبت تا بخواند، ايشان احوال و ابرار

 كه اديبانى مخالطت از و. دارند مصون آمده عاشقان و عشق وصف آنها در كه شعرهايى
 اين كه دارند، برحذر گيرد، مى سرچشمه طبع رقت و ظرافت از اشعار اين كه پندارند مى

 هيبت او با گفتن سخن در پدر كه بايد و. . . افشاند كودكان دلهاى در فساد بذر سخنان
 پدر از را او كه بايد نيز مادر. نكند سرزنش و توبيخ را او گهگاه جز و. دارد نگاه خود

 كه بازدارند روز در خواب از را او كه بايد و. دارد دورش ناپسند كارهاى از بتواند تا بترساند،
 كنند، منع خوابرخت از را او كه بايد و. نكنند منع شب خواب از ولى آرد، تنبلى روز خواب

 و فرش و لباس خشونت به بلكه نپرورند، تنعم به را او و نگردد، فربه و شود محكم بدنش تا
 كند، ورزش كند، حركت برود، راه كه كنند وادارش روز از اى پاره. . . دهند عادت خوراك

 . . .نگردد چيره او بر تنبلى تا
 درس رنج و پردازد، خوب هاىبازي به تا دهند اذن بازگشت مكتب از چون كه بايد

 و بازى از كودك بازداشتن. شود خسته بازى از كه قدر آن نه اما. كند دور تن از خواندن
 ميان از را ذكاوتش و هوش و كشد مى را او قلب درس، به مداوم طور به او كردن وادار
 از رهايى براى خود كه شود مى موجب امر همين و سازد مى تيره او بر را زندگى و برد مى
 1».بينديشد اى چاره وضع اين

 او كه است مشهود خوبى به فقرات ازين. تربيت در غزالى آراء از اى پاره بود اين
 به شود نمى دگرگون اخالق كه پندارند كه كسانى با و. است اخالق دگرگونى به معتقد
 همه تأديبات و وصايا و مواعظ همانا بود مى تغييرناپذير اخالق اگر كه پرداخته، مناقشه
 نافذ و روشن انديشة با غزالى. . .  »اخالقكم حسنوا« كه گفت نمى خدا رسول و بود، باطل
 با رياضت ولى است، ناممكن نفس از مذموم خصال كردن كن ريشه كه است برده پى خود

                                                            
   63  و  62  ص ، 3  ج الدين، علوم احياء -  ١



 

٥٩٥ 
 

 اين سركوبى مجاهدت از مقصود حال هر در دارد، امكان آنها كشيدن بند در مجاهدت و
 ضرورى آدمى در آن وجود و شده خلق اى فايده براى شهوت زيرا. نيست آنها محو و صفات
 و افراط ميان منزلتى يعنى اعتدال، حد به را آن كه است اين ماست، مطلوب آنچه. . . است

 1.بازگردانيم تفريط،
 و شهوت و غضب قوة اعتدال و حكمت كمال و عقل قوة اعتدال به خلق، حسن« و
 جود به يكى: شود حاصل وجه دو به اعتدال اين و. گردد برمى شرع و قلع از آنها اطاعت
 به يعنى. رياضت و مجاهدت به صفات اين اكتساب به ديگر و. . . فطرى كمال و الهى

  2 » .است مطلوب خلق آن مقتضى كه كارهايى بر نفس واداشتن
 طبع و خلق صورت به كه آنگاه تا بندد صورت دشوارى به آغاز در اكتساب اين

 صفتى هر كه است اين بدن، و نفس يعنى جوارح، و قلب ميان عالقه عجايب از و« .درآيد
 حركت آن موافقت بر جز كه آنجا تا گردد، آشكار بدن بر آن اثر شود حاصل قلب در كه

 براى اكنون. دور طور به رسد قلب به آن اثر شود، جارى جوارح بر كه كارى هر و. نكند
 آنجا تا شود، او نفسانى صفت كتابت بخواهد كه كسى: آورم مى مثالى مطلب، شدن روشن

 تمرين و تعليم سان همان را خود دست كه ندارد آن جز اى چاره گردد؛ كاتب طبع به كه
 خوش خط تا كند مداومت آن بر مدتى و. است داده تمرين و تعليم حاذق كاتبى كه دهد

 كار به همچنان اگر ولى نويسد، خوش خطى زحمت به آغاز در كس اين. گردد ظاهر او
 جارى او دست بر چنان خوش خط و شود، او نفسانى صفت خوشنويسى كند مداومت خود
 سخاوتمند خواهد كه كسى همچنين. . . است شده او طبيعى خوشنويسى گويى كه گردد
 كند، تمداوم مردم اينگونه افعال به بايد گردد، متواضع يا بردبار يا النفس عفيف يا شود،

 او طبيعى صفات اين كه آنگاه تا. دارد دربر زحمت و رنج او براى نخست در هرچند
 يابد، مى كمال غذا، و پرورش با و نشده آفريده كامل آغاز از بدن كه طور همان و  3 ».شود

 به او كمال و. است شده آفريده كمال پذيراى ولى ناقص آغاز در نيز آدمى نفس همچنين
 خارج اعتدال حال از را بدن آنچه همچنانكه و. است علم به تغذيه و اخالق تهذيب و تربيت
 به حرارت مثال كند، نمى حاصل بهبود آن ضد به جز و شود مى آن بيمارى موجب كند

 درمانش است قلب مرض كه اى رذيله همچنين حرارت؛ به برودت و شود معالجه برودت
 كبر مرض و ورزى، سخاوت به بخل رضم و آموزى، علم به جهل مرض پس. است فضيلتى

 .شود معالجه. . . و تواضع به
 عالج دارو و روش يك به را همه و مختلفند، مزاج حيث از اجسام همچنانكه و

 رياضت نوع يك به را همه اگر و. دارند مختلف طبايع نيز نفوس همچنين كرد، نتوان
 هر كه كند مى تأكيد غزالى رو نازي. شد خواهد آنها از بسيارى هالكت موجب معالجه كنند،
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 عالج تا شد، آشنا آن امكانات و اميال به و داد بايد قرار مطالعه مورد انفراد طور به را نفسى
 1.يابد انجام او طبيعت وفق بر هريك

 براى و. نيست پوشيده كسى بر تربيتى و اخالقى نظريات اين اهميت و ارزش
 .است استوارى ساسا و پايه جديد اخالقى و تربيتى نظريات

 كلى حكم

 متفكران از يك هيچ. آمد شناخته او مهم كتب مطاوى از آنچنانكه غزالى، بود اين
 باشد، افكنده طنين جهان مختلف زواياى در صدايش او قدر به كه شناسيم نمى را اسالمى

 .باشد او از عميقتر اثرش يا
 در اسالم دين كنندة زنده و تجديدكننده را او گروهى: گروهند دو بر او دربارة مردم

 تكفيرش گروهى و.  »قرآنا يكون ان االحياء يكاد«: گفتند و اند، خوانده پنجم قرن رأس
 كردن گمراه و گمراهى نسبت او به و اند كرده منع او كتب مطالعة از را ديگران و اند كرده
 به و بنويسد، »حياءاال اشكاالت عن االمالء« نام به كتابى شد مجبور كه آنجا تا. اند داده

 به بازگشت توجيه براى را »الضالل من المنقذ« كتاب و گويد، پاسخ معترضان اعتراض
 .آرد تحرير رشتة به بغداد، در تدريس از انصراف از بعد آنجا، در تدريس و نيشابور

 وضع اى تازه احاديث يا جسته تمسك ضعيف احاديث به كه گفتند مى مخالفانش
 اتّحاف« كتاب در 2  مرتضى سيد. است داده نسبت خدا رسول به را آنها دروغ به و كرده

 به آنها از و گفته پاسخ اند كرده اعتراض-احياء در- غزالى بر اى پاره كه را مواضعى »السادة
 علماء آراء ذكر به زبيدى مرتضى سيد. است گذشته در بيست از موارد اين. برخاسته دفاع

 .است پرداخته وافقم و مخالف از غزالى، دربارة
 در گرفته صورت متكلمين و فقها جانب از غزالى به كه اى حمله سختترين شايد

 و بسوخت، را او كتب تا برانگيختند را تاشفين بن يوسف سلطان كه آنجا. است بوده مغرب
 .دارد نگاه خود نزد را او كتابهاى ندارد حق كسى كه داد فرمان

 مخاصمت به غزالى با مشايخ از بسيارى گ،مر از پس چه و حيات زمان در چه
 زيرا غزالى فشردند؛ پاى خود مخاصمت در حنبلى مذهب مشايخ همه از بيش و. برخاستند

 سرسخت دشمنان جمله از. بود داده قرار هجوم و حمله مورد را ايشان ديگران از بيش نيز
 به كه جهت بدين يزن را غزالى و ورزيد، مى دشمنى تصوف اصل با او بود؛ تيميه ابن او

 از اند، كرده خصومت او با كسانى هم امروز تا حتى. داشت مى دشمن بود گراييده تصوف
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 از غزالى كه است معتقد مرد اين.  »الغزالى اعترافات« كتاب در است بقرى العطاء ابو جمله
 .بود گرفته مايه ريا و دروغ از گفت مى آنچه در و بود عارى اخالص

 به او و ايستادند استوارى سد چون او منتقدين مقابل در غزالى آثار همه اين با ولى
 و فكرى عظيم ارزش همچنان او آثار و. گشت معنون »االسالم حجت« منازع بى عنوان
 .بسيارند عنايت و توجه درخور و اند كرده حفظ را خود اخالقى و فلسفى

 يبعث تعالى اللّه ان«: شده روايت هريره ابو از كه را حديث اين غزالى دوستداران
 عراقى. دانستند مى صادق او حق در »دينها امر لها يجدد من مائة كل رأس على االمة لهذه

 صد هر رأس در كه است آن مقصود و. است صحيح روايت اين سند كه گفتند ديگران و
 تميز بدعت از را خدا رسول سنت تا آيند مى بيشتر يا تن يك آن، غير يا هجرت از سال
 چنين و. دارند خوار را بدعت اهل و دهند يارى را علم اهل و كنند افزون را علم و دهند
 رأس در. نيست ديگرى باشد آگاه آن، باطن چه و ظاهر چه دينى، علوم به آنكه جز كسى
 سوم سال صد در و شافعى، دوم سال صد در و بود، العزيز عبد بن عمر اول سال صد

 صد در و باقالنى، يا صعلوكى، و اسفرايينى، چهارم سال صد در و سريج، ابن يا اشعرى،
 1»عنه اللّه رضى غزالى االسالم حجة پنجم سال
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  ]مقدمه[
 تومرت بن محمد موحدان اين نخستين. بود موحدان دست در عهد اين در اندلس

 بيعت او با منتظر مهدى عنوان به مردم و كرد، ظهور مغرب در سوس جبل در كه بود
 ملوك جانشين اسپانيا در سپس و يافتند تيالاس مراكش بر نخست موحدان. كردند

 ابن. يافت دوام ميالدى  1269  سال تا  1146  سال از موحدان دولت. شدند الطوايف
 مصر در طرطوشى بكر ابو از و بود آمده مشرق به. بود سياست و علم مردان از تومرت
 ابن و چاچى بكر واب نزد سپس. بود غزالى دشمنان از بكر ابو اين و. بود كرده علم كسب
 مغرب، در. جست رغبت االسالم حجة تعاليم به آن از پس و. كرد تلمذ بغداد در الجبار عبد
 ضعف به روى اسالمى جهان كه ديد تومرت ابن. آموخت علم احمد بن على از قرطبه، در

 و. اند افتاده احتضار حالت به هردو مصر در فاطمى دولت و بغداد در عباسى دولت و نهاده
 يك تنها بحرانى اوضاع اين رفع براى. است فرورفته كفر به مغرب در نيز مرابطان حكومت

 خود لواى تحت را اسالمى ملل همة كه اسالمى خالفتى كه معنى بدين داشت، وجود راه
 تومرت ابن رو، ازين. باشد موحدان خاندان دست به خالفت اين و آيد، وجود به باشد داشته

 موحدان. داد قرار »التجديد و الدين و العظمة« را شعارش و داد سالمىا رنگ خود دولت به
 در دهند رواج خود جامعة در را دينى روح تا و. كردند مصر قصد خود دعوت اشاعة براى

 تن چند و كشتند را شرابخوار چند چنانكه گرفتند، سخت مردم بر دينى فرايض از پيروى
 مخير رويه دو اين ميان را يهود و. كردند اعدام واندندخ نمى نماز نماز، اداى موقع در كه را

 .مرگ يا اسالم، يا: كردند
 اشعرى عقايد و يافت، رواج مغرب در »مهدويت« انديشة كه بود دولت اين عهد در

 علما تشويق به همچنين. كردند دعوت ظاهرى مذهب به را مردم و گرفت، رونق شيعه و
 را آنها و آوردند عمل به دعوت بزرگ علماى از. دكردن تأسيس چندى مدارس و پرداختند

 .برانگيختند ها كتابخانه ترتيب و علمى مجامع ايجاد و مناظره تشكيل و كتب تأليف به
 و علم نشر به يوسف، يعقوب ابو او نوة و المؤمن عبد خاندان، اين ملوك ميان از

 - گماردند همت علم رنش به كه- موحدان اصلى هدف كه نيست ترديدى. دارند اشتهار دين
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 رسالت يك علوم همة كه معنى بدين. بودند دين تابع مختلف علوم همة رو ازين. بود دين
 .دارد قرار غزالى عقايد اساس بر كه باشند استوار مبنايى بر بايد همه: داشتند خاص

 هر از علما آوردن گرد به را خود موحدان، ملوك كه داشت توان نمى ترديدى نيز
 مناظره و مذاكره جهت فلسفى و علمى مجامع تشكيل به تا داشتند، مى مملز گوشه

 فالسفه و علما دعوت به را پادشاهان اين از برخى طفيل بن بكر ابو جمله از و. پردازند
 و سريع فلسفى و علمى جنبش دينى، تعصب و فشار وجود با. كرد مى تحريض سخت
 .بود جانبه همه

 .داشت نيز مخالفانى كه گونه همان داشت، رفدارانىط دربار در حتى فلسفه چنانكه
 تفسير، به نسبت كردند، مى ترويج را ظاهريه مكتب آنكه با موحدان، آنكه عجايب از

 طور به قرآن تفسير به بودند، گماشته تفسير به كه را علمايى و. داشتند بسيار اهتمام
 ظاهرى معنى برخالف- را قرآن ياتآ از اى پاره تا كوشيدند مى بلكه كردند، نمى بسنده عادى

 قرآن از آياتى نظر، همين از پيروى با مكناسى، زغبوش محمد ابو چنانكه. كنند تفسير-آن
 .آورد بيرون موحدان هدايت اثبات در

 روش در چه و ظاهرى روش در چه. يافت خاصى شكفتگى عهد اين در فقه علم
 رو ازين. داشتند توجه ظاهرى مذهب به يوسف، يعقوب ابو خصوص به موحدان،. مالكى
 خواستند مى و كشيدند آتش به مغرب در را مالكى كتب همة تا شد باعث موحدان قدرت
 .كردند دعوت حديث و قرآن ظاهر به را مردم و. براندازند كلى به را مذهب اين رسم

 و شدم، داخل يعقوب ابو المؤمنين امير بر«: كه كرد روايت جد، بن بكر ابو حافظ
 ابو اى گفت من به. ديدم او مقابل در را يونس ابن كتاب. رفتم مى او نزد كه بود بار يناول
 در كه اى ديده بكر ابو اى آيا آمده؛ پديد خدا دين در كه بنگر پراكنده آراء اين به! بكر

 بايد مقلد و است؟ قول كدام در حق باشد؟ ازين بيشتر حتى و قول پنج يا چهار اى مسئله
 او ولى. كنم رفع بود شده دچار بدان كه را اشكالى كه خواستم من كند؟ تقليد كداميك از

 و قرآن، به آنگاه و نيست اين جز! بكر ابو اى گفت، و كرد اشاره قرآن به و بريد مرا سخن
 »شمشير يا است اين يا: گفت و كرد اشاره- بود راستش طرف در كه- داود ابو سنن به

 او با كه را كسانى و داد، فرمان فروع كتب سوختن به يعقوب ابو طريق بدين
 نبايد كلمه وحدت و اختالفات رفع خاطر به كه گفت و كرد، تهديد ورزيدند مى مخالفت

 .باشد داشته اشتغال آن در خوض و رأى علم به كس هيچ
 .يافت فراوان رواج و رونق يوسف، بن يعقوب پيروز، سلطان عهد در نيز فلسفه

 آورد، گرد را فلسفى كتب. داشت قرار فلسفه طالب رأس در خود سلطان و
 طفيل ابن فيلسوفان، اين سرآمد از يكى. كرد جمع اكناف از را دانان فلسفه همچنانكه
 عالم اطراف از را علما او. بود او منادم روز و شب طفيل ابن. بود »يقظان بن حى« نويسندة
 -الوليد ابو. انگيخت برمى ايشان اكرام به را سلطان و كرد مى دعوت ديار بدان اسالمى
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 سرآغاز يوسف، بن يعقوب به او پيوستن. بود شدگان دعوت همين از يكى رشد بن محمد
 .است اسالمى فلسفة تاريخ در شكوهمندى فصل و او، حيات در نوينى فصل

 پشتيبان او چون فلسفه كه است اسالمى فلسفة مشهور هاى چهره از يكى رشد ابن
 هيچ در ديگر كه رسانيد شامخى ذروة آنچنان به را فلسفه او. است نديده دخو به مدافعى و

 در ولى كرد، صرف راه اين در را خويش آزادى و زندگى رشد ابن. نرسيد پايه بدان اى دوره
 ضربات زير در فلسفه كه بود نهاده برهم ديده تازه. نگرفت مطلوب نتيجة خود كار

 از كه خورشيد اين. نهاد تراجع در روى اسالمى فرهنگ و تمدن و كرد سقوط مخالفانش
 ديار آن در هنوز بينيم مى چنانكه و. نمود طلوع زمين مغرب در كرد غروب اسالمى جهان
  .درخشد مى كه است
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   اول فصل
  
 

 طفيل ابن و باجه ابن

 باجه ابن

 زندگى-  1 
 حكماى مشهورترين از باجه، ابن يا صائع ابن به معروف يحيى بن محمد بكر ابو

 دست به آنجا و اينجا از پراكنده طور به دانيم مى او زندگى از آنچه. اندلس در است اسالمى
 .افكارش و ها انديشه از نه و داريم مفصلى اطالع او زندگى از نه رو ازين. است رسيده ما

 در - هجرى پنجم قرن- ميالدى يازدهم قرن اواخر در او كه است اين دانيم مى آنچه
 آثارى كه بينيم مى اشبيليه در را او) ق  ه  512 ( م  1118  سال در و شده، متولد سرقسطه

 غرناطه در گاه است عالى مناصب دار عهده كه درحالى و آورده، وجود به منطق در چند
 ديار آن واليان و حكام مقربان مرةز در و رفت افريقيه به سپس. سرقسطه در گاه و است
 يوسف نوة - بكر ابو بن يحيى فاس، حاكم وزارت به كه معتقدند مورخان از اى پاره. درآمد

 م  1107  سال از يحيى گويد، مى و است مخالف نظر اين با مونك ولى. رسيد- تاشفين بن
 ديار آن از رد،ك پسرش بر يوسف، سلطان وفات از بعد كه اى حمله سبب به) ق  ه  501 (

 .گشت او جانشين على، فرزندش و شد فرارى
 دشمنان اتهام تير هدف فاس در باجه، ابن كه است اين نيست ترديد قابل آنچه

 متهمش زندقه و كفر به قولى به و. يافت وفات)  ه  533  م( 1138  سال در تا بود، فلسفه
  .دادند زهرش و كردند
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 آثار- 2
 نخستين او. بود موسيقى و طب و رياضى و طبيعى علماى زا و فيلسوف باجه ابن

 از اسپانيا، و اسالمى مشرق در كه را فلسفى كتب همة توانست كه است اندلسى متفكر
 نيز. دهد قرار مطالعه مورد و آورده گرد بود، شده تأليف) ق  ه  366 - 350 ( ثانى الحكم عهد
 بن حى« مقدمة در طفيل ابن. داد اجرو اندلس در را فلسفى علوم كه است كسى اولين
 كتاب و فارابى نصر ابو و ارسطاطاليس كتب از آنچه فلسفه از كه مپندار«: گويد مى »يقظان

 باره درين اندلس اهل كه مكن تصور و كرد، تواند بيان مرا مقصود رسيده، ما به »شفا«
 فلسفه و منطق علم رواج از قبل سرزمين، ازين كه دانايانى زيرا. اند نموده كافى بحث

 به علم اين در و اند، نموده) رياضيات-( تعاليم علوم صرف را خود عمر همة اند، برخاسته
 كه آمدند ديگرى گروه ايشان، از پس. ننهادند پيشتر قدمى ديگر و رسيدند ارجمند مقامى
 ردندك فراوان غور علم اين در. كردند حاصل نصيبى هم منطق علم از رياضى علوم بر عالوه
 :گويند چنانكه نرسيدند، كمال حقيقت به ولى

 الورى علوم انّ بى برّح
 نريد من فيهما ان ما اثنان

 تحصيلها يعجز »حقيقة«
 1.يفيد ما تحصيله »باطل« و

 از هيچيك ليكن. نزديكتر حقيقت به و تر تيزبين بودند ديگر گروهى ايشان از پس
 دنيوى امور ولى. نبود صائغ ابن از صادقتر ىرؤيت و صحيحتر نظرى و ثاقبتر ذهنى را ايشان
 و كند آشكار خويش علم خزائن آنكه از پيش كه بود داشته مشغول خود به را او چنان
 كه او تأليفات بيشتر و بگرفت، را گريبانش مرگ دست برافشاند، را حكمتش اسرار و خفايا
 و ، »المتوحد تدبير« و »النفس فى« كتاب مانند تمام، نه و است كامل نه مانده ما براى

 يا كوچك كتابهايى او، كامل آثار اما. است نوشته طبيعى و منطق در كه چيزهايى
 آنچه كه است كرده اشاره امر بدين خود او و. اند شده تأليف شتابزده كه است هايى رساله

 واضح و نروش ايم آورده كه بيان آن با رسيده، اثبات به برهان روى از »االتصال - رسالة« در
 كمال طريق به جايها اى پاره در عبارات ترتيب و. فراوان رنج تحمل از بعد مگر نيست،
 از آنچه وضع است اين. كوشيد خواهم عبارات آن تغيير به دهد دست فرصتى و اگر. نيست
 2».نيامديم نايل او ديدار به ما و. است رسيده ما به مرد اين علم

                                                            
 برون دو ز جهان به دانش: است كرده ترجمه چنين را بيت دو اين فروزانفر، مرحوم -  ١

 نيرزد جستنى به كه باطل جست نياردش كسى كه حقى بلرزد همى دلم زآنروى نيست
   35  ص ، »يقظان بن حى« ةترجم
   62 -  61  ص ، »العرب ذخائر« سلسلة ، »يقظان بن حى« رسالة - ٢
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 تأليف متعدد رسائل و كتب ما فيلسوف كه ودش مى معلوم طفيل ابن سخن ازين
 فى االنباء عيون« خود كتاب در اصيبعه ابى ابن. است داشته عميق اى انديشه و كرده

 ارسطو، كتب بر است شروحى او آثار ميان در. كرده اشاره او تأليفات به ، »االطباء - طبقات
 مشهورترين. دارد سفهفل و رياضيات و طب در كتبى نيز وى، »الطبيعة كتاب« مخصوصا

 در رسائل اى پاره آنها جملة از و. كرده نقل طفيل ابن كه است همانهايى او فلسفى كتب
 از عبارتند او آثار ديگر و. است محفوظ اسكوريال كتابخانة در همچنان كه است، منطق

 چهاردهم قرن اوايل در كه ، »الوداع رسالة« و» 1االتصال رسالة« و »النفس فى كتاب«
 از يكى رساله اين و  2. »المتوحد تدبير فى رسالة« و شده ترجمه عبرى به ميالدى
 نيامده دست به آن از اندكى جز و رفته ميان از متأسفانه ولى. اوست رسائل ترين مبتكرانه

 يا عبرى به هايى ترجمه جز و شده نابودى دستخوش حكيم آثار ديگر گذشته، ازين. است
 .است ماندهن باقى ما براى التينى

 فلسفه-  3 
- بپردازيم او آراء تفصيل و شرح به آنها روى از بتوانيم كه قدر آن- باجه ابن آثار از

 :گويد او حق در طفيل ابن چنانكه گذشته ازين. نداريم دست در چيزى

                                                            
 ولى كند، مى ذكر »باالنسان العقل اتصال كتاب« نام به را رساله اين اصيبعه ابى ابن -  ١

 از يكى از مطلبى اصيبعه ابى ابن. است نكرده وضع عنوانى خود كتاب براى مؤلف گويا
 رسالة آن، در كه كرده نقل االمام، بن العزيز عبد بن على الحسن ابو به موسوم او، شاگردان

 را رساله اين. است صحيحتر اين و خوانده »الفعال بالعقل االنسان اتصال« عنوان به را مزبور
 سال به »رشد بن الوليد البى النفس كتاب تلخيص« كتاب در االهوانى فؤاد احمد دكتر

 ترجمة با را آن  1942  سال به پاالسيوس، آسين او، از قبل و است كرده نشر  1950 
  .است كرده منتشر اسپانيايى

 اشاره »الهيوالنى العقل على« به موسوم خود كتاب پايان در كتاب اين به رشد ابن -2
 كامل را آن ولى كند، تصنيف زمينه اين در اى رساله خواست الصائغ ابن« كه كند، مى

 و مراد شرح به ديگر جاهاى و اينجا در ما و است غامض آن از سيارىب كه طورى به نكرد،
 اصل» .است پيموده را راه اين كه است كسى نخستين او زيرا پرداخت، خواهيم او مقصود

 آن، كردن شرح دربارة نيز رشد ابن كه نيست دست در گواهى و رفته ميان از رساله اين
 شارح النربونى موسى يهودى فيلسوف قلم به آن عبرى ترجمة اگر و. باشد داده انجام كارى

 فصل هشت را رساله اين. مانديم مى بيخبر نيز رساله اصل از ما نبود، »يقظان بن حى«
  .گويد مى سخن عقلى ادراكات مختلف مراحل از آن، در كه است
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 و علم خزائن كه درحالى فرارسيد، مرگش كه بود مشغول دنيوى امور به چنان«
 تأليفات از اى پاره اين بر عالوه.  »ماند نخورده دست و ممكتو همچنان حكمتش خفاياى
 .اند پيچيده و غامض سخت مانده باقى ما براى كه او ناتمام

 ديگر اوست، آراء از اى خالصه حاوى كه است »الوداع رسالة« او آثار جملة از
 تا توان مى ها رساله ازين.  »المتوحد تدبير فى« رسالة از هايى پاره نيز و »االتصال رسالة«

 طبيعت شناخت راه تنها را فلسفه و علم صائغ ابن. برد پى او هاى انديشه و افكار به حدودى
 انسانى حيات غايت كه را سعادت خود همين كه داند، مى فعال عقل به اتصال و نفس و

 .آورد مى پديد جهان، اين در است
 سياست-الف
 سخت غزالى آراء بر او. است قلىع سعادت فلسفة باجه ابن فلسفة كه گفت توان مى

 و خود، ادراكية قواى تطور مجرد به آدمى. است شمرده عقل سنت از خروج را آنها و تاخته
 ذات از منبثق كه فعال عقل به تواند مى آن مفاسد از دورى و زندگى خوبيهاى از انتفاع

 تدبير فى« رسالة در باجه ابن. آيد نائل سعادت به طريق بدين و. برسد است احديت
 راه از راه اين ولى دهد، مى نشان را سعادت به وصول راه »االتصال رسالة« در و »المتوحد
 و دانستند، مى حال و ذوق را سعادت به وصول راه صوفيه زيرا است، دور سخت صوفيه
 .شناسد نمى ديگرى راه عقلى ادراك راه جز باجه ابن آنكه حال

 را فلسفه غايت فارابى، مانند زيرا. است نزديك اربسي فارابى به لحاظى از باجه ابن
 و حكما از اى عده آن در كه اى فاضله مدينة ايجاد براى و. شمارد مى عقلى اخالق و سياست
 به فرد منظورش گويد، مى »متوحد« از سخن وقتى او. كوشد مى باشند آمده گرد فالسفه
 و قوا يكپارچگى در ستا جماعت و كثرت و فرد او مقصود بلكه. نيست فرد صورت

 گمگشته سعادت به آنجا از و كمال به يعنى جهت يك به كه انسانى اعمال يكپارچگى
 به. است داده قرار خود رسالة عنوان را آن كه ى »تدبير« همان است اين. باشد متوجه
 و فكر كه نحوى به اجتماع، اعمال و فرد اعمال براى ريزى برنامه يعنى تدبير، ديگر عبارت
 تواند مى انديشه و فكر داشتن خاطر به كه است انسان تنها و. كند اقتضا كامل انديشة
 نظير »متوحد تدبير« باجه ابن براى. اندازد كار به سعادت و كمال جهت در را خود اعمال
 و طبيب به كه است جايى فاضله، مدينة يا كامل حكومت. است كامل حكومت يك تدبير
 و كميت حيث از و هستند، متحلى قناعت به اوال آن ساكنان زيرا ندارد، نيازى قاضى

 اگر و. ندارند نيازى پزشك به بنابراين رساند، نمى زيان آنها به كه خورند مى غذايى كيفيت،
. رود مى ميان از مداوايى هيچ بدون خود كه ايشان از خارج است علتهايى به شوند بيمار
 و مشاجره هرگونه محبت همين و است، تواراس محبت بر آن ساكنان عاليق آنكه ديگر

 كه كس كارهايى هيچ و. عليه مدعى نه و هست مدعى نه آنجا در. برد مى ميان از را منازعه
 آن به تا تواند، مى فرد يك كه است كامله حكومت در. دهد نمى انجام باشد نزاكت از خارج



 

٦٠٩ 
 

. مستقيمند اى انديشه و صائب رايى داراى مردم همة. رسد كمال به است، ممكن كه حد
 كارهاى و رود نمى بيرون خود روش و هنجار از كس هيچ و نيست قانون به جاهل هيچكس

 حيله به و شود نمى ضاللت منقاد و آورد، نمى روى گناه به و زند، سرنمى او از معمول از دور
 زيرا ضى،قا به نه و است نياز طبيب به نه فاضله مدينة در پس. گردد نمى متوسل نيرنگ و

 برعكس افتد، نمى اتفاق آنجا در شود، منجر قاضى يا طبيب دخالت به كه عملى هيچ
 افتد، غيركامل و غيرفاضل اى مدينه در »متوحد« هرگاه. غيرفاضل و غيركامل هاى مدينه
 »گياهى« چون يا. كند زندگى كند، مى زندگى كامله فاضلة مدينة در كه كسى چون او بايد
 .كند مى نمو و رشد خود طبيعت و ذات به خود كه باشد

 چگونه »گياهان« اين كه كند بيان تا نوشته جهت بدان را خود رسالة اين باجه ابن
 طبيب. نشوند محتاج طبيب گونه سه به تا يابند رشد كامله مدينة سنت و روش به بايد
 .بدن طبيب و اخالق، طبيب ،) روانپزشك( نفس

 را ايشان كه اعمالى تحليل به آنگاه نمايد، مى راه را »متوحدان« بدينگونه باجه ابن
 بر انسانى، است اعمالى گفتيم چنانكه اعمال اين و پردازد، مى دهد مى سوق سعادت به

 قسم دو بر زند سرمى انسان از كه را اعمالى فيلسوف، اينجا در. فكر و اراده آزادى مبناى
 :كند مى

 اعمال ديگر و. شريكند آن در ناطقغير حيوان و انسان كه غريزى اعمال يكى
 و نباشد، آميخته او غريزى اعمال با »متوحد« اعمال كه بايد. است آدميان ويژة كه انسانى

 كامال كه اند »الهيه اعمال« اعمالى چنين. نگردد منحرف آگاه ارادة و روشن عقل سنت از
 به حيوانى نفس كه سان آن .بركنارند حيوانى تأثير هر از و دارند، قرار عقل نفوذ تحت در

 ممتاز ديگران از اخالقى فضائل به الهى، انسان پس. است انسانى نفس منقاد معنى تمام
 از را او عايقى هيچ چنانكه شود، مى او ثانوى طبيعت و سجيت فضائل اين كه آنجا تا است،

 آن داراى كه كسى و كند، نمى منصرف آن انجام از را او مشكلى هيچ و دارد، بازنمى آن
 .شود نمى ملول چنان، زيستى از است سجايا

 براى نهايى هدف آن و شود، مى داده سوق هدفى جانب به انسانى، اعمال همة اگر
 آنگونه و چيستند، روحانى صور اين كه داد توضيح بايد است، روحانى صور ادراك متوحد
 به اين و. كدامند آييم مى ئلنا صور آن درك به آنها دادن انجام وسيلة به كه انسانى اعمال
 .باشد آن متوجه بايد متوحد كه است قصوايى غايت آن تعيين خاطر

 هيوالنى، معقوالت و فعال، عقل و سماوى، اجرام صور: نوعند چهار روحانى صور اما
 و مخيله و مشترك حس در يعنى نفس، قواى در موجود صور و محسوسات، صور يعنى
 در و مطلق روحانيت فعال عقل اما. ندارد ربطى ما موضوع به وىسما اجرام صور اما. ذاكره
 به آورد و مى فعل به قوه از را آنها فعال عقل هيوالنى، معقوالت اما. است نخستين مرتبة
 .معقوالتند ديگر از باالتر و فعال عقل از فروتر كليات اين. آيند درمى كليات صورت
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 .اند جزئيه صور هستند رهذاك و مخيله و مشترك حس در كه صورى اما
 غايت كه است اعمالى. مختلفند رتبه در موضوع، اختالف برحسب انسانى اعمال

 جسد كمال به هرچه و پوشيدن لباس و آشاميدن و خوردن چون. است جسد صورت آنها
 و مشترك حس آنچه يعنى است، جزئيه صور آنها هدف كه است اعمالى و. شود منجر
 اينكه مثل. است جسد كماليات از برتر رتبه در آنچه و سازد، مى ىراض را ذاكره و مخيله
 خود با شمشير جنگ مواقع غير در يا زير، هاى جامه به نه كند توجه رو هاى جامه به انسان
 اعمال اين. برود آوازه و نام دنبال به يا و بياموزد، علم شدن دانا خاطر به فقط يا بردارد،
 و ضروريه مدينة يعنى جاهله، مدينة اقسام زمرة در را آنها ابىفار كه است اعمالى به شبيه
 توضيح به خود جاى در ما و آورده كرامت، مدينة و شقاوت و خست مدينة و بداله مدينة
 همه درنگذرد، معقول حد از اگر اعمال اينگونه كه است معتقد باجه ابن. پرداختيم آنها

 .خوبند
 اين نيز. است كليه صور ادراك هدفشان كه است اعمالى مادون اعمال اين ولى

 كه هستند اعمالى مادون ولى عاليترند، و برتر روحانى اعمال ديگر از هرچند اعمال
 فعال عقل يا مطلق روحانيت زيرا است، مطلق روحانيت يا فعال عقل ادراك هدفشان
 .سعادت طالب براى است هدف آخرين

 عالم از كند بسنده بدان كسى اگر هك جسدى، غايت: است سه هدفها و غايات نيز
 عقلى و اخالقى فضائل تحصيل به را آدمى كه جزئى، روحانى غايت و نشود؛ فراتر بهايم
 براى فيلسوف. رساند مى انسانى مطلق كمال به را آدمى كه كلى روحانى غايت و دارد؛ وامى
 تكميل اىبر جزئى روحانى اعمال به و دارد؛ توجه جسدى اعمال به خود حيات حفظ
 برترين و عاليترين به تا پردازد مى كلى روحانى اعمال به و آورد؛ مى روى خود انسانى وجود
 انسان روحانى، اعمال به و است انسان جسدى، اعمال به آدمى پس. رسد هدفها و غايات
 جواهر و بسيطه عقول ادراك به چون و. الهى و برتر موجودى كلى، عقلى اعمال به و اكمل
 توان مى حال اين در. شد خواهد آنها زمرة از خود آمد، نائل كلى، ادراك صورت به ه،مفارق

 يا باشد موصوف جسمانى صفات از يك هيچ به اينكه بدون خواند، »الهى موجود« را او
 ، »متوحد« حال است اين. است الهى صفت او صفت تنها. گردد روحانى صفات به متصف

 .فاضله جمهورى مرد
 اهل كه آنها مصاحبت از كه بايد چنين، او حال و باشد آن »متوحد« غايت وقتى

 آنجا در اگر و. بازدارد راه از را او جاهالن مصاحبت زيرا. جويد احتراز نيستند معرفت و علم
 .گزيند اعتزال كه بايد مردم همة از نشود يافته علمى اهل كند، مى زندگى او كه

 اعتزال اين زيرا است، صوفيه اعتزال از يرغ گويد، مى ما فيلسوف كه اعتزال اين
 كه فلسفى اصل اين با اعتزال اين ديگر، سوى از. آن غير نه است تأملى و عقلى اعتزالى
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 از اى پاره چنانكه است، عرضى اعتزال اين. ندارد منافاتى داند، مى الطبع مدنى انسان را
 .دارد ىعرض جنبة بودن مضر اين و مضرند، حاالت از برخى در غذاها

 تأملى و عقلى اعمال دهد، مى سوق او قصواى غايت به را »متوحد« آنچه بنابراين
 منبثق فعال عقل از كه مستفاد عقل به را او كه اينهاست. تأمل و نظر و درس يعنى. است
 عقلى انسانى چون را، خود ذات كه رسانند مى جايى به را انسان و نمايند، مى راه شود مى

 پيوستگى گونه هيچ كه شود مى مفارقه عقول چون و كند درك معقول، ىجوهر چون يعنى
 .شود جاويدان مفارقه جواهر همچنان نيز انسان و جاويدانند همواره و ندارند ماده به

 معرفت و نفس نظرية- ب
 دربارة را باجه ابن آراء توانيم مى ، »االتصال رسالة« به استناد با و گذشت آنچه از

 نفس تحديد و تعريف به فيلسوفان، ديگر چون باجه، ابن .كنيم بيان صهخال طور به نفس
 به را آن وصول راه خواهد مى و دهد مى قرار بحث مورد انسان در را نفس بلكه. پردازد نمى
 راه جز راهى وصول راه و نيست اتصال اين جز هدفى را انسان زيرا دهد، نشان فعال عقل

 و. بخشد مى عددى وحدت انسان به كه است چيزى نهما او نظر در نفس. نباشد معرفت
 و كمال سن و جوانى و طفلى به جنينى حالت از و شود، دگرگون او اعراض كه هرچند
 در را كسى حس، اگر«. است اول محرك نفس پس. . . باشد برجاى وحدت اين رسد، پيرى
 او ببيند، ديگرى حالت در را او بعد چندى سپس و باشد كرده مشاهده احوال اين از يكى

 جوانى سن به او حال و باشد، ديده طفلى در را كسى اگر چنانكه. شناخت نخواهد را
 انسان وحدت آنچه پس. نه يا است پيشين طفل همان جوان اين آيا كه نداند باشد رسيده

 بيان اين از. . . شود درك ديگرى قوة به بلكه نشود، دريافته حس وسيلة به اوست، به
 واحد عينا نيز موجود آن باشد، مانده باقى واحد عينا كه مادام اول، محرك كه شد آشكار
 1».بود خواهد

 آالت ديگر و جسمانى آالت يكى: كند حركت ايجاد آالت از گونه دو وسيلة به نفس
 است همان يكى طبيعى آالت از. طبيعى برخى و صناعيند برخى جسمانى آالت. روحانى

 و تقدم و تحقق در آلتهاست آلت« آن و. است ناميده »غريزى حرارت« را آن باجه ابن كه
 آلت كه جهت آن از غريزى حرارت و. است آن دارندة باشد داشته خون كه موجودى هر
 . »شود ناميده غريزى روح است، اول محرك و او صورت و محركه قوة

 قوة : »اند رتبه يك در همه گويى چنانكه«: شود يافته محرك گونه سه انسان در
 است حالتى را آدمى«: گويد صائغ ابن. خياليه قوة و حسيه، منمية قوة و نزوعيه، غاذية
 چون و. اوست آفرينش آغاز در و است رحم در كه است اوانى در اين و نباتى، حالت شبيه
 چيز هيچ و گردد، يافته نبات در كه است حاالتى اينها و. يابد نمو و كند تغذيه يافت كمال

                                                            
   104  ص االتصال، رسالة -  ١



 

٦١٢ 
 

 چون و. دهد انجام غريزى حرارت را افعال اين گاه و. نيست چنين وجود آغاز در ديگر
 و. باشد شبيه غيرناطق حيوان به برد، كار به را خود حس و آمد بيرون مادر از شكم جنين

 روحانى صورت حصول سبب به امر اين و. آيد پديد او در ميل و كند، حركت مكان در
 محرك اولين متخيله صورت پس. باشد خيال در سپس و مشترك حس در مرتسم
 1».اوست

 ادراك و روحانى صور ادراك هيوالنى، صور ادراك: باشد درجه سه را انسانى معرفت
 يعنى جزئى، محسوسات كه است حواس وسيلة به هيوالنى صور ادراك اما. فكرى صور
. خيال هب و است مشترك حس به روحانى صور ادراك. شود شامل آنها هيوالى در را اشياء

 وسيلة به فكرى صور ادراك اما.  »است روحانيت مراتب اولين محسوس روحانى صورت و«
 قوة و است شيرخوار هنوز كه هنگامى در« يعنى است، انسان بالقوه انسان و. است عقل

 و«. شود بالفعل انسان آمد، وجود به او فكرى قوة چون و »است نيامده وجود به او فكرى
 قوة معقوالت، حصول با پس. شود حاصل معقوالت كه شود حاصل او راىب وقتى فكرى قوة

-نتيجه اين به و. زايد تفكر از آنچه و است تفكر به محرك خود كه آيد مى پديد شهوت
 يعنى آن، سوى به محركة مقدمة به نه است، انسان انسان-آن نتايج و تفكر يعنى

 خود بالفعل عقل اين و. است الفعلب عقل اطالق، طور به انسانى، اول محرك  2 ».شهوت
 فاعله قوة تنها عقل« و فاعله، است اى قوه بالفعل عقل همچنين و. است بالفعل معقول
 و خداوندى ثواب« بالفعل عقل: گويد باجه ابن» .اند فاعله قواى محركه صور همة نيست،
 عقل بنابراين. اردد مى ارزانى است، خشنود او از كه بندگانش، از اى بنده بر كه اوست نعمت
 و. نفس قواى مجموع بر است نعمت و ثواب خود او بلكه نيست، معاقب و مثاب بالفعل
 كسى و. نيست خطاكار يا است خطاكار يا كه اوست. است نزوعيه نفس ويژة عقاب و ثواب
 عنوان به را عقل اين خداوند اوست، رضايت مورد كه كند كارى و كند اطاعت را خدا كه

 كند كارى كه كسى و. يابد راه بدان كه دهد قرار نورى او مقابل در يعنى. دهد او به ثواب
 در و دارد محجوب عقل آن از را او ورزد، معصيت و نباشد پروردگار رضايت مورد كه

 مراتبى اين و .اوست از محجوب كه درحالى كند مفارقت جسد از تا بماند، جهالت ظلمات
 عقل اين داراى كه كسى و. است شريعت آن، دريافت راه و نشود، دريافته فكر به كه است
 در صالحين و شهدا و صديقين و پيامبران همراه كه انوار از شود نورى بميرد، چون شد،

 نبوده تأثير بى باجه ابن در نظريات اينگونه در فارابى كه شايد 3 » . . .باشد تقديس و تسبيح
 .باشد فعال عقل همان اوست، نعمت و داوندخ ثواب كه عقلى از او منظور شايد و. است

. سعداء طريق و نظّار طريق جمهور، طريق: هست طريق سه معقوالت حصول براى
 :گويد باجه ابن. است اشياء افراد و اشخاص يعنى جزئى محسوس از جمهور، طريق اما
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. است طبيعى مرتبة آن و ،) عموم( جمهور مرتبة يكى: است منزل سه آنجا در«
 آن براى و آن از و هيوالنى، صور بدان جز كه هيوالنى، صور به است مرتبط اينان معقول
 1».باشند داخل اين در عمليه صنايع همة و. ندارند معقولى هيوالنى، صور

 همان در يعنى دارد، قرار طبيعى مرتبة اوج در نظرى، معرفت يا نظار طريق اما
 معقول به نخست نظر، اهل معقول، هب سپس و نگرند مى موضوع به نخست عامه كه حال
 به نخست نظر اهل گونه، بدين. معقول به آن تشبيه باب از و موضوع، به سپس و نگرند مى

 اين در پس. هست معقول آن همراه نيز هيوالنى صور البته كه درحالى دارند، نظر معقول
 آب در خورشيد عكس چنانكه بيند، مى واسطه به را معقول نگرنده نظر، مراحل از مرحله
 و. خورشيد خود نه است خورشيد تصوير. شود ديده آب در آنچه صورت اين در كه افتد،
 از و افتد آب در تصويرش كه خورشيد چون ببينند، را آن خيال خيال جمهور، آنكه حال
 مصداقى و شخصى خارج، در حتى كه شود ديده صورتى حال، اين در كه. افتد آينه به آب

  2 » .آب در تصوير از است نعكاسىا بلكه ندارد،
 رتبه اين به كه كسى و بينند، بنفسه را شىء كه است اين به سعداء طريق اما

 شبيهى هيوالنى اجسام در را او بلكه است، يافته شباهت خورشيد به خود« باشد، رسيده
 وجهى از زيرا شود، يافته هيوالنى شبيهى او براى باشد، رتبه دو آن در كه كسى زيرا .نبود

  3 » .نيست هيوالنى وجه هيچ به يك، اين اما و. است هيوالنى
 هيوالنى عقل. فعال عقل و هيوالنى عقل: است گونه دو بر باجه ابن نظر در عقل

 از خارج فعال عقل و كنند، درك را معقوالت آن وسيلة به) عموم( جمهور كه است همان
 مرحلة يعنى. دهد نمى نشان فعال عقل به ار انسان اتصال طريقة باجه ابن 4  »است انسان
 تمام الهى اى واسطه وسيلة به مرحله اين گويد مى و. كند نمى بيان را اتصال مراحل از آخر
 خشنود او از كه بندگانش از هركس براى خداست نعمت و ثواب« فعال عقل پس. گردد مى

 .داند مى آن موضوع فساد سبب به را هيوالنى عقل فساد و» .باشد
*** 

 با را او نظريات است مشهود چنانكه و. باجه ابن آراء به اجمالى، نظرى بود اين
 .نيست غموض و تعقيد از خالى او هاى نوشته گذشته اين از. است پيوندى فارابى نظريات

 باجه ابن. اند كرده اشاره تعقيد و غموض اين به نيز رشد ابن و طفيل ابن چنانكه
. . . «: گويد چنين باره اين در »االتصال رسالة« در و بود، آگاه شآثار در عيب اين به خود

 ام داشته را افهامش قصد كه را آنچه كه بينم مى خوانم، مى اكنون وقتى را خود نوشتة
 نيست، آن كنندة بيان ام نوشته آنچه كه بود برهانى اقامة من مقصود و. بيان كنم ام نتوانسته
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 ناهنجار مواضع از اى پاره در عبارت ترتيب همچنين. . . سيارب ماللت و دشوارى از بعد مگر
 .است

 ».بنويسم بهترى صورت به را عبارات نو از كه نيست آن وقت اكنون مرا و
 كتاب در- هست نيز اندلس فيلسوف نخستين كه-اندلسى حكيم اين حال هر در

 در مسلمان فيلسوف بزرگترين رشد، ابن آراء تكوين در و طفيل ابن »يقظان بن حى«
  .است داشته بسزايى تأثير غرب،

  
  
  
  
  
 

 طفيل ابن

 زندگى-  1 
 در غرناطه، اقليم از آش، وادى در القيسى، طفيل بن الملك عبد بن محمد بكر ابو

. داشت شهرت شعر و فلسفه و رياضيات و طب در. شد متولد  ه  506 /م  1110  سال حدود
 سپس. داشت عهده به نيز را ديار آن حاكم تكتاب كار. پرداخت طبابت كار به غرناطه در
 از سعيد ابو امير اين. شد مشغول خدمت به طنجه، حاكم سعيد، ابو امير دستگاه در

 ابو خاص طبيب تا شد دعوت گرفت، باال قدرتش و كار چون. بود المؤمن عبد فرزندان
 او نزد فيلط ابن. شود)  ه  580 -  559 ( موحدين خلفاى دومين المنصور، يوسف يعقوب
 از. آورد گرد او دربار در را علما مشاهير از گروهى و. شد مند بهره او انعام و اكرام از و رفت
 بحثى در ما. كند شرح را ارسطو كتب كه خواست او از. بود رشد ابن يكى علما اين جملة

  1185  سال در طفيل ابن. كرد خواهيم اشاره امر اين به داشت، خواهيم رشد ابن از كه
 .يافت وفات مراكش در  ه  581 /م

 آثار-  2 
 و الهيات و طبيعيات و فلسفه در اند، كرده نقل بسيار آثار طفيل ابن براى مورخان

 چيزى ولى. شده ردوبدل رشد ابن و او ميان كه هايى نامه و نفس در اى رساله نيز آن، امثال
 كه »يقظان بن حى« رسالة. تاس نرسيده ما دست به »يقظان بن حى« رسالة جز او آثار از
اسرار « خطى نسخة و. اوست فلسفى عقايد و آراء خالصة شده، ترجمه مختلف زبانهاى به

 رسالة از قسمتى جز چيزى است، موجود »اسكوريال« كتابخانة در كه »المشرقيه الحكمة
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 فى يقظان بن حى رسالة« است بوده چنين كتاب اصلى نام گويا. نيست »يقظان بن حى«
 االمام سينا، بن على ابى الرئيس الفاظ جواهر درر من استخلصها المشرقيه، الحكمة - سرارا

 دوستان از يكى براى را رساله اين طفيل ابن.  »طفيل بن بكر ابو العارف الكامل الفيلسوف
 .نوشته خود

 ابن. كند آشنا مشرقزمين مردم فلسفة با را او كه بود خواسته او از دوست اين
 دوست اى«: كند مى آغاز چنين را خود رسالة و كرده اجابت را او خواهش نيز طفيل
 ! . . .بزرگوار

 على ابو الرئيس شيخ كه را مشرقى حكمت اسرار توانم مى كه آنجا تا بودى خواسته
- باشد حقيقت دريافت داعية كه را هركس كه بدان. بنويسم تو براى گفته را آن سينا بن

 طلب به را، آن آوردن دست به راسخ، عزمى با كه بايد-نبود ترديدى آن در كه حقيقتى
 اتصال وسيلة به است سعادت هدف كه كند مى اشاره نكته بدين سپس طفيل ابن» .برخيزد

 .عقل طريق از فعال عقل به
 ابن كه ديديم و. بود فعال عقل به وصول راه عصر اين پژوهان حكمت مسائل از يكى

 پاى پيش راه دو قصوى سعادت وصول براى اينك. كرد دارىخود آن توضيح از چگونه باجه
. ورزيد مى مخالفت آن با طفيل ابن و كرد مى دفاع آن از غزالى كه متصوفه، راه يكى: است
 ابن كه راهى همان يعنى. بودند آن پيرو شاگردانش و فارابى كه تأمل و نظر طريق ديگر
 بيشتر تفصيل و توضيح او گفتار بر طفيل ابن و داد، نشان را اصلى خطوط از اى پاره باجه
 تتبع از ماست، علمى كمال خود و رسيديم بدان ما كه حقيقتى«: گويد طفيل ابن. افزود
 عهد اين در آنچه با آراء آن آميختن و يكديگر، با آنها توجيه و الرئيس شيخ و غزالى كالم
 طريق بدين است، شده اصلح اند، شده شيفته بدان فلسفه مدعيان از گروهى و يافته رواج
 اندك اين مشاهدت راه از سپس و. دريافتيم راستى به را حق نظر و بحث راه از نخست كه

 و. بياوريم نقل درخور كالمى كه دانستيم آن شايستة را خود و. يافت حصول ما براى ذوق
 صحت طرخا به كه آمد الزم را ما بودى، خواسته را رساله اين تأليف ما از كه كسى اى تو

 هديه او به ايم اندوخته كه را دانشى اين كه باشى كسى نخستين تو دل، پاكى و دوستى
 ».سازيم آگاه ماست نزد آنچه به را او و كنيم

 نقل به دهد، مى قرار انتقاد مورد را باجه ابن و غزالى و فارابى آنكه از پس حكيم
 اسلوبى با را خود عصر فةفلس آن مطاوى در خواهد مى كه پردازد، مى فلسفى اى قصه

 .كند تشريح گرفته الهام »يقظان بن حى« رسالة صاحب سينا، ابن از كه سان آن مبتكرانه،
 عبارت به يا- اتصال مسئلة تا كوشيد مى خود روش به طفيل ابن«: گويد مى مونك

 بر مبتنى كه را غزالى روش ولى. كند حل-خدا به و فعال عقل به را انسان اتصال-  ديگر
 همراه و كرد پيروى آن از و نهاد ترجيح را باجه ابن روش بلكه نپذيرفت، بود صوفيانه وقذ
 و مشاغل اجتماع تأثير از را خود كه كسى يعنى متوحد، نزد در را عقل معقوالت تطور او،
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 از كلى، امور در را، خود متوحد او كه افزود اين بر و داد توضيح است، كرده آزاد آن
 و شود، شكفته خود جانب از متوحد آگاهى كه طورى به. داشت نگاه دور اجتماع تأثيرات
 مهمترين و طبيعت اسرار درك به فعال عقل مدد و مجاهدت و كوشش اثر در اندك اندك

 ».آيد نائل الطبيعه بعد ما قضاياى
 در هند جزاير از اى جزيره در مادر، و پدر بدون كه، كرده تصور را انسانى طفيل ابن

 اعلى نور پذيرفتن جهت از و زمين نقاط معتدلترين هوا حيث از« كه استوا، طخ زير
 جزيره، آن زمين از مغاكى در«: كه طريق بدين. . . شده متولد »است بقاع مستعدترين

 و گرم و خشك و تر چنانكه گرديد، مخمر و سرشته ساليان و روزگار گذشت با گلى پاره
 و مزاج اعتدال لحاظ به گل آن از قسمتى و» .آميختند هم به تناسب و اعتدال روى از سرد

. چربيد مى و داشت فزونى قسمتها ديگر بر انسانى مادة تكون جهت به ساختگى و آمادگى
 خود در و جوشيدن گل آن پس. بود انسانى مزاج به تر شبيه و معتدلتر ميانين قسمت و

 آن در غوزكها و حبابها و كرد پف و براماسيد. بود لزج و چسبان بس و گرفت، جنبيدن
 و شد قسمت دو به نازكى پردة با و يافت وجود خرد بسيار غوزكى آن وسط در و .آمد پديد

 كه روح هنگام اين در و. آن مناسب اعتدالى نهايت در هوامانند، و لطيف جسمى از بود پر
 انديشه و حس عالم در كه آويخت وى در چنان و. گرفت تعلق بدان است الهى امر عالم از

 حق سوى از روح اين فيضان كه شده ثابت زيرا نمود، مى دشوار آن گسيختن و جدايى
» .ريزد فرومى جهان بر دريغ بى و پيوسته كه است، خورشيد نور منزلة به و هميشگى تعالى
 و زه درد به كه طورى به بازشكافت، ها پرده آن رسيد، كمال به آفرينش چون«. . .  . . .

 از طفل آن پس فروريخت، و خورد ترك بود خشكيده كه گل آن بقية و. بود هشبي زايمان
 هنگام اين در. گرفت كردن فرياد و گريستن غذايى مادة فقدان سبب به و گرسنگى فرط
 و. يافت نمو و رشد كودك اين. شتافت او مدد به بود، شده گم اش بچه كه آهويى ماده

 آشنا بودند دورتر او از كه موجوداتى با سپس و دبودن او به نزديك كه موجوداتى با نخست
 .شد

 با اندك اندك پس. داشت موجودات آن با آميزش به كه بود نيازى خاطر به اين و
 درك براى برداشت كه قدمى اولين و شد، آشنا بودند گرفته را گردش كه محسوساتى

 او هرچه و كرد زارى سخت يقظان ابن و. مرد آهو روزها از يكى در. بود طبيعى علم مبادى
 از آنها آالت بقاى وجود با او آهوى ماده خارجى حواس كه ديد و. نداد پاسخش داد ندا را

 در و باشد، غايب او ديدار از رسيده آفت عضو آن شايد كه افتاد دلش در. است افتاده كار
 ازرسىب را قلب رسيد، قلب به تا پرداخت او درون در جستجو به. باشد نهفته جسد درون
 »رنگ سفيد مهى به شبيه بخارى هوايى« از پر و خالى ديد اى حفره او چپ جانب در كرد،

 كه مادرش كه دانست و. است محركه قوة »گرم بخار« آن كه كرد حكم پس. گرم سخت و
 كوچ بدن آن از كه است چيزى داد، مى شيرش و داد مى قرار محبت و عطوفت را مورد او
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 و. مانده كار از بيكارة جسد ازين نه است، شده مى صادر او از لاعما تمام و است كرده
 محرك و خداوند به جسد از او دلبستگى پس. . . است او دست آلت جسد اين كه فهميد

 رسيد، بزرگ دانان طبيعى مقام به« آنگاه» .بس و بود او خواهان و آرزومند و شد منتقل آن
 حواس و حركات و باشد متكثر اعضاء يثح از هرچند حيوانات، از هريك كه دانست و

 فرمان او از و روحند، آن خادم اعضاء همة و. است واحد روح جهت از باشد، داشته گوناگون
 .» . . .گيرند مى

 و متفقند صفات اى پاره از و. واحد ديگر جهت از و كثيرند جهتى از اشياء كه ديد و
 و هم غير اختالف، جهت از و گانهي و واحد اتفاق، جهت از. مختلف صفات اى پاره از

. خاص صفتى و است فعلى داراى هريك و است مختلف اعضايش كه ديد و. متعددند
 كه دريافت ديگر نظر به و. نمود مى كثرت به حكم چيز هر ذات و خود ذات بر رو ازين
 جدا هم از روى هيچ به و دارد پيوستگى هم به ولى است، كثرت داراى اگرچه او اعضاء

 حيث از و واحدند نوع حيث از حيوانات كه ديد و. . . است واحد حكم در نظر ازين و ستني
 دريافت نيز. است چيز يك نوعى هر افراد در موجود روح كه كرد حكم پس. متعدد شخص

 كه دريافت اشياء مالحظة از و. جوهر ناحية از وحدت و است اعراض ناحية از تعدد كه
 .ماده و صورت: معنى دو از است مركب جسميت حيث از جسم

 عقلى عالم سرحد و المحسوس ساحل به خود تأمالت در يقظان، بن حى همچنين
 موجدى به نياز و حادثند همه ديد و كرد، بررسى بود كرده درك كه را صورى زيرا. رسيد
 .دارند

 خود طبيعت به را آنها هرگاه كه آورد نظر به را صورت دارندة اجسام آن از پس«
 ميل و سرد طبيعى حال در كه آب مثل دارند، را معينى فعل صدور استعداد تنها ذارندبازگ
 شايستة و آماده آورند جوش به و كنند گرمش افراط به هرگاه و دارد سفل جانب به

 صادر مائى صورت و آب از هميشه كه صفت هردو آن حال اين در. گردد مى باال به حركت
 زوال جسم آن از مائى صورت و گرديد باطل صورت محك پس. گرديد زايل بكلى شد مى

 اين حدوث واسطة به و نبود پيشتر كه گرديد حادث جسم در ديگر صورت و. . . گرفت
 از آنها صدور بود مانده باقى نخستين صورت بر اگر كه آمد ظهور در جسم از افعالى صورت
 پس. است محدثى هب محتاج حادثى هر كه برد پى ضرورتا پس. گرديد نمى ممكن جسم
 آن در زيرا. نيافت فساد و كون عالم در را آن ولى آمد، پديد او در محدث آن شناخت شوق

 اجسام متوجه اش انديشه. نديد نبود فاعل به نيازمند و باشد حدوث از برى كه چيزى
 است حركاتى را همه و. هستند متناهى اجسامند كه حيث ازين آنها كه ديد شد، سماوى

 فلك آن و فلكند، يك دل در هم افالك آن و. است بسيار افالك وسيلة به حركات اين كه
 حركت مغرب به مشرق از روز شبانه هر در را افالك كه اوست و آنهاست، همة از باالتر
 به است محتاج و است واحد شخص يك چون همه آسمانهاعالم  دانست چون و. دهد مى
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 و است بوده هميشه يا و آمده وجود به عدم از آيا كه انديشيد عالم همة در مختار، فاعلى
 فاعل و محدث را عالم همة بايد كه برد پى اينجا از و نداشته؟ سبقت او بر عدم وجه هيچ به
 جسم محدث، و فاعل اين كه برد پى نيز. بدوست چيز همه قيام كه باشد، بوده محركى و

 از اينها همة زيرا آن، از خارج نه و آن از منفصل نه و است جسم به متصل نه و نيست
 فاعل از جز نظام، و زيبايى اين با جهان كه دريافت تحقيق به پس. اجسامند صفات

 .است نگرديده صادر است كمال فوق و كمال نهايت در كه مختارى
 وجود ولى است، وجودى هر سبب خود كه الوجود ثابت رفيع وجود آن به چون

 به و شده حاصل او براى چگونه علم اين كه بداند ستخوا برد، پى نيست سببى را خودش
 او كه زيرا نبوده، حواس راه از كه دريافت پس. است كرده درك را موجود آن اى قوه چه

 بدان كه او، ذات كه دريافت رو ازين. است بوده او ذات از ادراك اين بلكه نيست، جسم
 جوهر و. نيست رفتنى ميان زا و فسادپذير است، كرده درك را غيرجسمانى امرى وسيله
 تا كه است واجب آدمى بر است، جوهر آن عوايق از ماده چون و. اوست انسان حقيقى

 و سعادت و. نپردازد بدان است جسد وجود حفظ موجب كه ضرورت قدر به جز تواند مى
 جوهر ازين برتر قمر تحت در و. اوست از دورى يا و خدا به اتصال در جوهر اين شقاوت
 و شناسند مى را الوجود واجب كه او ذات فوق است ذواتى را افالك و كواكب ولى ،نيست
 در بالفعل و الدوام على و همواره و. اجسامند در منطبع نه و جسمند نه او برخالف آنها

 .نگرند مى الوجود واجب
 موجود سپس و سماوى اجسام و غيرناطق حيوان و او ميان كه ديد يقظان بن حى

 .شود متصف موجودات اين صفات به تواند مى او رو ازين. است شباهتى دالوجو واجب
 است، سه ازين يكى پيرو خود اعمال از كداميك در كه پرداخت تعمق به آنگاه

 در كه كارى و باشد، سماوى اجرام اقتفاى به كه كارى باشد، بهائم از پيروى به كه عملى
 هر از كه است واجب كامل مرد بر سانچ كه دريافت و. جويد تشبه الوجود واجب به آن

 از و برتابد سر دارد بازمى او، به اتصال و تشبه جهت خدا، سوى به سير از را او كه عملى
 .نگهدارد باز تفكر براى را راه و جويد، دورى شود مى مربوط تخيل و حس به هرچه

 افكنده زير به سر كه درحالى بود، آرميده خود مخصوص مغارة گوشة در پيوسته و«
 فكر و همت و. داشت برتافته روى جسمانى قواى و محسوسات همة از و بسته را چشمها و
 شركى شائبة به و باشد داشته غير پرواى آنكه بى الوجود واجب به بود متوجه و متمركز او

 و. كرد مى دورش و راند مى خيال عرصة از رسيد مى خيالش به چيزى هرگاه و. شود آلوده
 روزها چنانكه برد، رنج دراز مدتى و ساخت مرتاض و برآورد رياضت نبدي را خود
 چيزها بود و مستغرق حالت اين در و. . . كرد نمى حركت و خورد نمى غذا كه گذشت مى

 كرده خطور انسانى دل بر نه و بود شنيده گوشى نه و بود ديده چشمى نه كه كرد مشاهده
 ».بود
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 باشد، داشته مغايرت حق ذات با كه ذاتى را او كه گذشت خاطرش به حال درين
 به اين و« نيست هيچ حق ذات جز وجود در و. است حق ذات او، ذات حقيقت و. نيست
 -بن حى چون.  »سازد مى مرئى را اجسام و تابد مى اجسام بر كه است خورشيد نور منزلة
 نه كند، تأمل كون عالم در را الوهيت نور انعكاس تا خواست رسيد، تأمل ذروة به يقظان
 .الوهيت ذات در را الوهيت

 خود »متوحد« و پردازد، مى خيالى جهش يك به- مونك قول به-طفيل ابن اينجا در
 تجلى تا شقاوت و سعادت عالم به يعنى آورد، مى قمر فلك تحت ما به افالك عقول از را

 . :كشد مى دفسا و كون عالم به غيبوبت آن از را او سپس و. دهد نشان او به را الوهيت
 با مانست را بيهوشى كه حال آن از و بازگشت بدو حواس و كرد اندك درنگى و«

 عالم و گشت، پديدار نظرش در محسوس عالم و لغزيد، در مقام آن از قدمش و آمد، خود
 كه هوو دو مانند. نبود ممكن داشتن باهم و ديدن را هردو نظر يك به چه شد، ناپيدا الهى

 ».است ديگر آن ناخشنودى بموج هريك خشنودى
 به يقظان بن حى آنچه كه دهد، وفق را فلسفه و دين خواهد مى طفيل ابن اينجا در

 حى جزيرة به نزديك پس. ندارد منافاتى دين منزل تعاليم با رسيد بدان تأمل و عقلى نظر
 ود آنجا در و رسيده جزيره بدان اسالم تعاليم كه كرده تصور ديگرى جزيرة يقظان، بن

 در شريعت الفاظ از مرد دو اين. ابسال و سالمان به موسوم خير، و فضل اهل از مردند
 به و است باطن اهل ابسال. آگاهند غيره و عقاب و ثواب و معاد و مالئكه و خدا صفت
 به را آدمى كه است اقوالى شريعت در. دور تأويل از و ظاهر اهل سالمان و مايل، تأويل
 جزيرة به و گرويد عزلت به بيشتر تأمل خاطر به ابسال پس. دهد مى فرمان انفراد و عزلت
 ناسك دو آن آنجا در. پنداشت مى آدميان غوغاى از خالى را آنجا زيرا آمد، يقظان بن حى
 براى بود، گذشته او بر كه را آنچه يقظان بن حى. افتاد الفت ميانشان و كردند مالقات باهم

. است رسيده خدا به تا فرارفته معرفت مدارج بر نهچگو كه گفت و كرد حكايت دوستش
 بدو تأويل طريق و آمد مطابق نظرش در منقول و معقول شنيد، حكايت اين ابسال چون

 اولى زمرة در و گرديد، آسان وى بر اينكه مگر نماند شرع در مشكلى هيچ و نمود، نزديك
 دوزخ و بهشت و الهى عالم وصف از آمده، دين در را آنچه خود رفيق براى و. درآمد االلباب

 برخالف چيزى ميان آن در و. بپذيرفت را همه يقظان بن حى و. داشت بيان چيزها ديگر و
 .نيافت بود كرده مشاهده خود عالى مقام در او آنچه

 ظاهره اعمال ديگر و حج و زكات و روزه و نماز چون را عبادات و فرايض ولى
يكى «: فهميد نمى را آنها حكمت روى هيچ به كه بود چيز دو او درون در و. دانست عجيب
 متوسل امثال ضرب به پرداخته الهى عالم وصف به كه اوقات بيشتر در چرا پيغمبر آنكه

 به را خود امت جهت چه به آنكه ديگر. است نموده خوددارى كشف و تعليم از و گرديده
 مباح را خوراك در روى فراخ و مال جمع و ساخته، موظف عبادى اعمال و فرائض همين



 

٦٢٠ 
 

 پس» .شوند حق از معرض و باطل به مشتغل خاطر فراغ با امتش تا است، شمرده
 به رفيقش با و. باشد او دست بر ايشان نجات كه خواست و يافت شدت مردم بر دلسوزيش

 چون. كند پراكنده آنان ميان در را افكارش تا بودند، آن در مردم كه آمد اى جزيره آن
 كه دريافت يقظان بن حى. برتافتند رخ ازو داشت، عرضه را خود افكار او و آمدند گرد مردم
 به آنجا در را عمر باقى و بازگشت جزيره به ابسال با پس. حكماست زبان از غير مردم زبان
 مخاطب زبانى با را مردم دين، كه برد پى نكته اين به ولى. ساخت سپرى زهد و تأمل

 رموزى همه آورده، اخروى حيات دربارة قرآن آنچه و. باشد اآنه فهم درخور كه ساخته
 .عميق معنايى با هستند

 به ايشان با گفتن سخن و است فاسد فطرتشان كه دانست مردم با اختالط از و
 و. ندارد امكان كردن تكليف ايشان بر چيزى ازين بيش و. نيست ميسر مكاشفه طريق

 شريعت در و اند گفته سخن آن از پيغمبران كه است راهى در توفيق و هدايت و حكمت
 .است آمده

 طفيل ابن. مشرق در اسالمى فلسفة خالصة يقظان، بن حى خالصة بود اين
 سوق هدفش سوى به را باجه ابن آراء و. آميزد درهم را كشفى و عقلى روش خواهد مى
 عقلى قواى ىنيرو به تواند مى آدمى چگونه كه دهد توضيح خود داستانى اسلوب با و. دهد
 باجه ابن نيز. آيد نائل روحانى عالم به اتصال به معقول از و معقول، به محسوس از خود
 ابن به بيشتر تفصيل جهت را طرح اين و ساخت روشن فلسفه و دين برابر در را خود وضع
 .سپرد رشد

 حى و. است طفيل ابن رسالة اصلى هدف همان قضيه اين كه است معتقد گوتيه
 و. هستند عملى ايمان و اشراقى ايمان و فلسفه مظاهر سالمان، و ابسال و نيقظا -بن

 بار ما.  است لوحانه ساده ايمان و فقه و فلسفه طبيعى عالقات بيانگر خواستهاشان و عاليق
 طفيل ابن اخالقى و ماورائى و طبيعى فلسفة بيان به تا گرديم برمى يقظان بن حى به ديگر

 .پردازيم

 طفيل ابن فلسفة] - 3 [

 طبيعى فلسفة- 1 

از  است عبارت پيشين، فالسفة از بعد سينا، ابن تعريف بنابر طبيعى علم كه ديديم
 به موصوف و متغيرند كه نظر ازين است موجود اجسام« آن موضوع كه نظرى صناعتى
 به كنايه، حال عين در و ايجاز، طور به خود داستان سياق در طفيل ابن.  »سكنات و حركات

 .است پرداخته بزرگ، فالسفة ديگر چون آن، تفسير و وجيهت
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 چيز دو مركبه اجسام در نيز او. سيناست ابن و فارابى و ارسطو رو دنباله طفيل ابن
 نسبت به را ماده. ماده در حالّ صورت و است محل ماده. صورت و ماده: داده تشخيص
 بالفعل كه صورتى نسبت به و گويد، هيولى است موجود آن در بالقوه كه اى معدومه صورت

 هيوالى از صورت، و هيولى از است مركب جسمى هر پس. موضوع است موجود آن در
 .جوهر و جسمانى صور از و اولى

 اختالف با حيوانات از است فساد و كون عالم در كه را اجسامى همة طفيل، ابن
 .درنگريست. . . يخ و برف و بخار و آب و خاك و سنگها انواع و معادن و نباتات و آنها انواع

 آن در و. ديد متضاد و متفق حركات و گوناگون افعال و بسيار اوصاف آنها در پس
 جهت از و مختلف، ديگر بعضى در و متفقند صفات بعضى در كه ديد و كرد نظر امعان
 رمتكث نيز را خود ذات او. . . متعدد و هم غير اختالف جهت از و اند يگانه و واحد اتفاق،
 به حكم چيز هر ذات و خود ذات بر پس. . . است مختلف اعضايش كه ديد مى زيرا ديد،

 .نمود مى كثرت
 . . .است واحد حكم در پس. . . دارد پيوستگى يكديگر به. . . اعضايش كه ديد و. . . 

 كه اولى هيوالى از است عبارت وحدت. نگريست كثرت و وحدت عالم در همچنين
 به تعدد اما. اولى نوعية صورت در نوع افراد وحدت و اجسام، يعجم ميان است مشترك
 بن حى« قصة در چنانكه امر اين تفصيل به اكنون. اجناس و انواع صور به و است اعراض
 .پردازيم مى است آمده »يقظان

 اما. هست ناطق حيوان و غيرناطق حيوان و نبات و جماد فساد، و كون عالم در
 و هوا و آب و خاك و سنگ چون دارد، نمو و تغذيه نه و كند مى حس نه آنچه يعنى جماد
 و ممتد يعنى جسميت، معنى در و. دارد عمق و عرض و طول و است جسم آن، امثال

 .متكثر آن امثال و برودت و حرارت و رنگ جهت از و است واحد امتداد،
 با باتن و. واحدند جسميت، معنى حيث از جماد و نبات. است جسم نيز نبات اما

 نوع هر افراد و« است واحد- نمو و تغذيه حيث از يعنى-نباتيت حيث از انواع، تعدد وجود
 و اشكال در هرچند يكديگرند، مشابه افعال و ميوه و شكوفه و برگ و شاخ حيث از نباتى
 .باشند متعدد انواع و الوان

 و. واحدند جسميت جهت از نبات و جماد و حيوان. است جسم نيز حيوان، اما
 و حركت و حس و نمو و تغذيه حيث از يعنى حيوانيت، حيث از انواع، تعدد وجود با حيوان
 هرچند واحدند، مختلفه امور در تشابه حيث از واحد نوع اشخاص همة و. است واحد درك،

  .باشند مختلف الوان و اشكال و انواع در
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 غريزى حرارت و حيوانى روح
 معتقد او. پردازد مى روح قضية به اينجا در. حدندوا روح ناحية از نبات و حيوان

 .محرقه حرارت به متصف و سفيد مه به شبيه بخارى هوايى از است عبارت روح كه است
 است آتشى طبيعت از روح طبيعت. است ناميده غريزى، حار را آن كه روست ازين و

 در آن مقر و. است باطارت و اتصال آسمانى جواهر با آتش آن ميان و دارد ميل باال به كه
 از بلكه بخشد، مى فيض موجودات به خداوند امر به روح اين و. است قلب چپ تجويف
 و پيوسته كه است خورشيد نور منزلة به روح و. است الفيضان دائم جل، و عز خداى، جانب
 هيچگونه بعضى چنانكه متفاوتند، آن قبول در اجسام و ريزد، فرومى جهان بر بيدريغ
 كه آنها ديگر قسم و باشند، شفاف شدت به كه اجسامى قبيل از نيستند نور ىپذيرا

 و دارند تفاوت باهم نور قبول جهت از كه غيرصيقلى كثيف اجسام مثل باشند نور پذيراى
 اعلى حد به را نور كه هستند اجسامى سوم قسم و شود، مى مختلف جهت ازين آنها رنگ
 .آينه قبيل از لىصيق جسمهاى چنانكه پذيرفت، توانند

 در ولى دارد، فيضان موجودات همة بر پيوسته است امر عالم از كه روح همچنين
 حيات از كه جمادات مثل رسد، نمى ظهور به آن اثر استعداد، عدم جهت به اجسام اى پاره
 ظاهر روح اثر اجسام بعضى در. پيشين مثال در هوايند و شفاف جسم نظير و اند، بهره بى

 نظير و روحند، آثار پذيراى دارند كه استعدادى برحسب رستنيها و نباتات انواع دمانن است
 از بسيار آثار كه است حيوان سوم قسم و. مذكور مثال در هستند غيرصيقلى كثيف اجسام
 .گذشته مثال در است صيقلى اجسام مثل و كند مى ظهور آنها در روح

 تابش اثر در باشد، شده ختهسا مخصوص شكل به كه مقعر آينة در همچنانكه و
 كه رسد مى اى درجه به گاه صيقلى اجسام در قبول شدت« شود، حاصل آتش خورشيد

 حيوانات از بعضى همچنين شود، مى گر جلوه آن در خورشيد صورت نور، پذيرفتن بر عالوه
 هب و شود روح شبيه تواند مى پذيرد، مى تمامتر هرچه شدت به را روح آثار آنكه بر عالوه
 ».است انسان ويژة استعداد اين و گردد، متصور آن صورت

 منقسم و پراكنده است واحدى طفيل، ابن نظر در روح كه شود مى معلوم همچنين
 و هستند، يكى دارند كه االشتراكى مابه سبب به حيوان و نبات«. قمر تحت كائنات همة بر
 دو بر كه را واحد آبى چون. است ديگرى از كاملتر و تمامتر يكى در االشتراك مابه آن

 چيز يك نوعى هر افراد در موجود روح و. سيال ديگرى و باشد منجمد يكى كنند، قسمت
 .همسانند خواستها و حركات و ادراكات و باطنه و ظاهره اعضاى در نوعى هر افراد و است،

 اگر و است شده قسمت متعدد قلبهاى بر« كه است آن روح اين اختالف علت و
 يك همه بريزند، ظرف يك در و كنند جمع است متفرق قلبها در آنچه كه گردد ممكن
 را همه آن از بعد و ريزند بسيار ظرفهاى در كه واحد شراب يا آب بود، مثل خواهند چيز
 افراد از هريك زيرا« باشد وحدت مصدر واحد شخص در روح و.  »دهند قرار ظرف يك در
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 حقيقت داراى نمايد، مى متكثر خود حركات و حواس تنوع و اعضا كثرت به هرچند حيوان
 اعضا به آنجا از و است، خاص و يگانه محلى آن مبدأ كه روح آن واسطة به است، واحد

 .شود مى قسمت
 ديگر به و پذيرند، مى او از قوت و حيات ماية آنكه يا اويند، خدمتگزار يا اعضا همة و
 »رسانند مى عضوها

 حيوانى روح عمل
 به را جسم كه است حيوانى روح. جسم وسط در يعنى است، قلب حيوانى روح مقر

 حواس و فاسد جسم آمد بيرون آن از چون و. كند مى حفظ را وحدتش و دارد مى كار
 كه كبد به و است حس مركز كه دماغ به كه است اين روح عمل طريقة. ماند مى معطل
 اصل و است، دو آن به مخصوص هك قوايى به و خود حرارت به و پيوندد، است غذا مصدر

 برحسب ديگر بعض از بعضى كه است وسايلى با امر اين و. كند مدد اوست، از قوى آن
 روش برطبق كه هستند اعضا و عروق و شرايين وسائل، آن و. باشد تر گشاده ضرورت
 .هستند او به مؤدى و روح خدمتگزار اعضا همة و. اند شده مرتب مرئوسيت و رياست

 جنگ به كامل اسلحة با كه است كسى مانند جسد، ادارة و تدبير در روح مقام«
 فراهم مناسب وسيلة جنسى هر صيد براى و كند، مى خشكى و دريا شكار و رود مى دشمن

 دشمن گزند كه دفاع وسيلة يكى: باشد مى قسم دو به او حرب آالت و نبرد ساز و سازد، مى
 دو صيد افزار همچنين. رساند مى گزند دشمن به هك حمله وسيلة ديگر و دارد مى دور را

 يكى بدن آنكه حال و. . . برى حيوان مناسب ديگرى و بحرى حيوان درخور يكى: است نوع
 مطلوب عمل از آنچه وفق بر نيز است، ساخته هريك از كه نوعى به را افزارها اين او و است
 .برد مى كار به مختلف اقسام به است

 باشد چشم وسيلة به او عمل هرگاه و است يگانه و واحد يوانىح روح آن همچنين«
 است، چشيدن است زبان واسطة به اگر و است، بوييدن است بينى راه از اگر و است، ديدن

 حركت فعلش دارد كار در را بازو اگر و. است لمس باشد پوست و گوشت طريق از اگر و
 ازين هريك و. غذاست رسانيدن و ساختن كارش كند عمل كبد ميانجى به اگر و است،
 مدد به مگر يابند نمى عمل بر توانايى آنها از هيچيك و دارند، اعضا از خدمتگزارانى اندامها
 آن شود، بسته يا بريده راهها آن كه وقت هر و. رساند مى آنها به عصب راه از روح آنچه
 قلب از دماغ و يابند مى دماغ بطون از را روح مدد اعصاب، اين و. ايستد بازمى كار از عضو
. است قوى مختلف و انواع بسيار تقسيم محل زيرا است، بسيار روحهاى دماغ در و. گيرد مى
 آلت مانند و ايستد بازمى كار از شود، فاقد جهات از جهتى به را روح اين كه عضو هر و

  . . . .شود مى اى دورانداخته بيكارة
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 نفس
 پيروى سينا، ابن و فارابى چون ديگر، فالسفة و ارسطو از نفس مسئلة در طفيل ابن

 حيوانى روح كه است معتقد او. دارد بيان ديگرى مستدل نظريات است خواسته و نكرده
 ساير و او ميان جسميت اين. جسميت معنى بر زايد امرى و جسميت معنى از است مركب
 موجب و اوست به مقترن و است جسميت بر زائد ديگر، معنى اما است، مشترك اجسام
 است معنيى داراى بناچار« روح اين پس. شود مى تعبير نفس به آن از و است وى امتياز
 از آورد، بجا اوست خاص كه را شگفتى عملهاى تواند مى آن سبب به كه جسميت، بر زائد
 فصل و صورت زائد، معنى آن و. متعدد حركات و مختلف ادراكات و متنوع احساسات قبيل

 نفس را آن نظر، اهل كه است همان و. گردد مى ممتاز اجسام ساير از دانب كه اوست،
 .نامند مى حيوانى

 در است، غريزى حرارت و حيوانى روح جاى به نبات در آنچه قياس، اين بر و«
 تعبير آن از نظر اهل كه است همان و. اوست فصل كه است خاصى معنى داراى هم حيوان

 .كنند مى نباتى نفس به
 خاصى معنى است فساد و كون عالم در كه را جمادات جميع گونه اين بر هم و«

 و. محسوسه كيفيات انواع و حركات اصناف قبيل از آنهاست، افعال صدور مبدأ كه است
 ».طبيعت به است موسوم نظر اهل نزد و آنهاست از هريك فصل معنى، همان

 ميان مشتركة صورت از عمل دو اين و شريكند نمو و تغذيه عمل در حيوان و نبات
 و روح از و جسميت معنى از است مركب نبات. شود مى صادر است نباتى نفس كه دو آن

 جابجا و حس آن، از كه، ديگرى صورت از و اينها همة از است مركب حيوان و نباتى، نفس
 نوعهاى از بدان كه است امرى به مخصوص حيوان انواع از هريك و«. شود مى صادر شدن
 صورتى از خاصيت، آن كه شود دانسته اينجا از و. گردد مى بازشناخته و داج ديگر

 و. پذيرد مى حصول انواع، ساير و نوع آن ميان مشترك صورت بر زائد و نوع بدان مخصوص
 اجسام حقيقت كه شد روشن و است موجود نيز نبات انواع از هريك در معنى همين

 ديگرى،) واقعيات( معانى از جسميت، بر عالوه است، فساد و كون عالم در كه محسوس
 ».اند يافته تركيب كمتر، يا بيشتر

 اجزاء و روند، مى مركب به بسيط از اجسام كه كند مى اشاره طفيل ابن اينجا در
 و آثار بودن كمتر علت به هوا و آتش و آب مثال بسيطترند، ديگر بعض از بعضى زمين

 .رسيد توان اسطقسات يا اربعه عناصر به اينجا از و كمترند، اجزاء داراى اعمال آنها،
 درپى پى بلكه ماند، نمى باقى هست كه صورت بدان است زمين روى بر هرچه

 متضادند، اشياء از مركب و آميخته اجسام اين بيشتر و. است فساد و كون دستخوش
 نزديكتر اجسام ميان از هرچه و. نشود يافته خالص چيز هيچ و دارند فساد در روى رو ازين
 .ياقوت و زر چون است، دورتر فساد از باشد، خلوص و بساطت به
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 آن حقيقت كه است چنان يا فساد و كون عالم اجسام« كه است معتقد طفيل ابن
 آنكه يا. اسطقس چهار از است عبارت آن و. جسميت بر زائد صورت يك به است متقوم

 قوام كه چيزى هر و. نبات و وانحي مثل يابد، مى قوام صورت يك از بيشتر به حقيقتش
 به اگر و. است دورتر حيات از و كمتر هم آثارش و افعال باشد، كمتر صورت به حقيقتش

 كه چيزى هر و. بود خواهد وش نيست و ندارد حيات به راهى باشد صورت فاقد روى همه
 ارقتمف اگر و. است كاملتر حياتش و بيشتر افعالش باشد، بيشتر صور به قائم حقيقتش

 به دوامى و ظهور و قوت را حيات حالت آن در نگردد، ممكن خود مخصوص مادة از صورت
 نشان كه است، ماده و هيولى است صورت فاقد بالجمله كه چيزى و. بود خواهد غايت

 عنصر چهار است، قائم صورت يك به آنچه و. است وش نيست و نيست پيدا وى بر زندگى
 است امورى تركيب ماية و گرفته، قرار فساد و كون عالم در وجود درجة اولين در كه است
 يك جز زيرا است، ضعيف سخت اسطقس چهار اين حيات و. پذيرد مى متعدد صورتهاى كه

 است ضدى را هريك كه است اين حياتشان ضعف دليل و. گردد نمى صادر آنها از حركت
 بنيادش كه خواهد مى و ورزد مى خالف آن با طبع مقتضاى در كه ستيز، پيدا و العناد ظاهر

 آن از نبات حيات و. است ضعيف حياتش و ثبات بى جهت بدين آن وجود پس زند؛ هم بر را
 يك طبيعت كه مركبى هر و. . . است ظاهرتر و بانيروتر آنهم از حيوانى زندگى و قويتر
 قواى نسبت يك به و متعادلند و برابر آن تركيب در عناصر نباشد، غالب آن بر عنصر

 ».شكنند مى را يكديگر
 بدان، كه، برتر است چيزى دارند نبات و حيوان آنچه بر عالوه را انسان اما
 و خارجى حواس به امور اين و. كند مى درك اند ماده از مجرد كه را معقوالت و روحانيات
 سپ. نشوند دريافته كنند، نمى درك باشد جسم در كه را آنچه يا را اجسام جز كه داخلى،

 بدان را امور اين كه جسم، در اى قوه نه و باشد جسم نه كه باشد ديگر اى قوه انسان در بايد
 ناطقه نفس را آن كه است همان قوه اين. باشد آن در او ذات حقيقت و كند درك
 فساد نه و شود، مستحيل نه كه الهى، و ربانى است امرى ناطقه نفس اين و. خوانيم مى

 خيال به نه و شود، درك حواس به نه و است، اجسام صفات به موصوف هن و يابد، راه بدان
 هم و است عارف هم او. شود شناخته ديگر اى وسيله به او خود وسيلة به جز نه و آيد،

 و تباين زيرا نيست، تباين و اختالف موجب امور اين و. معلوم هم و است عالم هم معروف،
 نه و جسم صفت نه و است جسم نه آنجا و. است جسمانى عوارض و جسم جدايى،صفت

  .جسم لواحق
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 سماوى اجسام و افالك عالم
 و طول يعنى ثالثه، ابعاد داراى زيرا اجسامند، كواكب از است آن در آنچه و آسمان

 چون كه هستند حدودى به محدود و متناهى اجسامند كه حيث آن از و. عمقند و عرض
 دليل چنين طفيل ابن. نباشد امتدادى ديگر و رسد نپايا به جسم حد رسيد، پايان به حد
 ادراك من حس و دارد من در روى كه طرفى و جهت از سماوى جسم اين«: آورد مى
 چشم به را آسمان آنكه دليل به ندارم، شك مطلب اين در من و. است متناهى كند مى
 ترديد آن ناهىت عدم و تناهى در من است، جهت اين مقابل كه جهت آن از اما. بينم مى
 من اگر زيرا بود، نتواند النهايه غير الى امتدادى داراى نيز آن كه است معلوم من بر و دارم
 به آن امتداد به و جسم ارتفاع در و كنند ابتدا متناهى جهت ازين كه كنم فرض خط دو

 مقدار خط، دو ازين يكى متناهى طرف يك از كه كنم فرض بعد روند، نهايت بى سوى
 خط سر بر اند بريده آن از اى پاره كه طرفش آن و بگيرند، را مانده باقى و ببرند ىعظيم
 ذهن و شوند، منطبق هم بر خط هردو اين و كنند، منطبق اند نبريده هيچ آن از كه ديگر
 همچنان را خط دو اين يا صورت آن در برود، خط دو اين همراه به مفروض نهايت بى در

 از كه خطى چنانكه- باشد كمتر ديگرى از يكى آنكه بى يافت، واهيمخ النهايه غير الى ممتد
 محال اين و-اند نبريده آن از چيزى كه خط آن با باشد مساوى شده بريده قسمتى آن،

 غير خط اندازة به ناقص خط كه است آن يا. است محال كل و جزء تساوى آنكه براى است،
 بنابراين، ايستد، بازمى امتداد از و شود، نمى كشيده آن همراه به و يابد، نمى امتداد ناقص
 بيفزاييم، آن بر است متناهى هم آن كه را، بريده مقدار هرگاه و. است متناهى ناقص خط
 نه اند نبريده چيزى آن از كه ديگر خط از صورت اين در و. بود خواهد متناهى نيز آن همة

 خط آن مانند نيز خط اين پس .داشت خواهد زياد آن بر چيزى نه و بود خواهد كوتاهتر
 خط اين پس. است متناهى كه شد فرض و. اند بريده قسمتى آن از كه، بود خواهد متناهى

 . »است متناهى نيز شود فرض آن در خطوط اين كه جسمى رو ازين و است متناهى نيز
 فلكهاى وسيلة به جز نيست ممكن كواكب حركت و« است شكل كروى فلك اما

 و فلك تمام و. . . « »برد مى مغرب به مشرق از روزى، شبانه حركت به را ىهمگ كه متعدد،
 و زمين چون اجسام همة و. است هم به پيوسته و واحد شىء مانند اوست ضمن در هرچه

 اى زنده شخص به او و. . . اوست ضمن در همه آن، امثال و حيوان و نبات و هوا و آب
 به همند به متصل كه افالك انواع و حواس، لةمنز به تابناك ستارگان كه دارد شباهت

 و فضول نظير فساد، و كون عالم يعنى است، فلك درون آنچه و. است وى اعضاى جاى
 متكون حيوانى رطوبات، و فضول آن در كه بسا و. است حيوان جوف در است كه رطوباتى

 . »شوند مى متكون ديگر حيوانات و انسان كبير عالم در چنانكه گردد، مى
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 بسيط زيرا دورند، به فساد و تغير قبول از. هستند نورانى و شفاف سماوى اجسام
 او در پيوسته و كنند مى درك را خالق كه آنها، اجسام جز است ذواتى را آنها و صرفند

 . 1نگرند مى

 عالم حدوث و قدم
 به متمايل بيشتر ولى است، متحير عالم قدم و حدوث قضيه مقابل در طفيل ابن

 يك از را خود او زيرا. كند اقامه روشن دليلى آن اثبات براى آنكه بدون است، قدم يدةعق
 بدون نيز آن معلول شود موجود علت چون كه بيند مى استوار اصول از يكى مقابل در سو
 فارابى كه است اصلى همان اين و. شود موجود باشد زمانى فاصلة معلول و علت ميان آنكه

 كه دارد قرار اسالمى عقيدة مقابل در ديگر سوى از و. بودند ذيرفتهپ را آن سينا ابن و
 .است داده قرار تحليل و نقد مورد را اصل دو اين طفيل ابن. است حادث عالم گويد مى

 معتقد عالم قدم به اگر كه است قرار ازين است آن متوجه كه اشكالى عالم، قدم اما
 عالم در ديد مى آنكه ديگر و نهايه، ال پذيرفتن يكى: آمد مى پيش اشكال دو شد، مى

 آن با وجود در همواره زيرا است، محال حوادث آن بر عالم تقدم و است، موجود حوادثى
 عالم حدوث به اگر اما. است حادث نيز خود نباشد مقدم حوادث بر هرچه و. است همراه
 از زمان و باشد مقدم آن بر زمان آنكه يكى: آمد مى پيش اشكال دو باز شد، مى معتقد
 اگر آنكه ديگر. نيست معقول زمان از عالم تأخّر پس. نيست آن از جدا و است عالم جملة
 چرا كرده احداث اكنون را آن كه محدثى اين و. است محدثى به نيازمند باشد، حادث عالم
 خارج از كه بود امرى معين زمان در عالم، احداث موجب آيا بود؟ نكرده احداث ازين پيش

 فرض او با ديگر چيز و دانيم مى قديم را او كه صورتى در بود، شده طارى موجد ذات رب
 كه را تغيير آن پس شده؟ حادث او ذات در كه است تغيرى علت به يا كرد؟ توانيم نمى
 كرد؟ ايجاد

 از متأخر بالذات عالم و. نيست متقدم آن بر زمان كه است اين عالم قدم معنى و
 و گيرى مشت در را جسمى اگر چنانكه« نيست او از متأخر زمان يثح از هرچند خداست
 آن حركت و كند مى حركت تو دست حركت تبع به جسم آن آورى، حركت در را دستت

 و كنند، مى حركت زمان يك در باهم هردو اگرچه است، متأخر تو دست حركت از ذاتا
 آنكه بى است فاعل اين لوقمخ و معلول عالم تمام طور همين. است يكى حركتشان ابتداى
  ».باشد فاصله زمانى
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 الطبيعه بعد ما-  2 

 او صفات و وجود: خدا-  1 
 كه معنى بدين. كند مى اقامه عالم حركت مبناى بر را خدا وجود برهان طفيل ابن

 بن حى« كتاب در و. دارد نياز محدثى يا محرك به حادث، خواه و باشد قديم خواه عالم،
 معتقد اگر كه) يقظان بن حى( شد متوجه پس«: كند مى توجيه چنين را اصل اين »يقظان
 رسد مى نتيجه اين به ضرورت به است، آمده وجود به عدم از و است حادث عالم كه گردد
 نيازمند ناگزير و. باشد آمده وجود به عدم از خود خودى به عالم كه نيست ممكن كه

 از يك هيچ به كه نيست ممكن فاعل آن و. بخشد وجود را او عدم از بعد كه است فاعلى
 جسم اگر و باشد، جسم كه بايد شود ادراك حواس از يكى به اگر زيرا شود، ادراك حواس
 و. بود خواهد محدثى به محتاج و حادث نيز او آنگاه و است، عالم بقية جزء ناچار به باشد
 به ثالث همچنين و ثى،ثال محدث به بود خواهد محتاج باشد جسم نيز ثانى محدث آن اگر
 براى بايد بنابراين. مسلم آن بطالن و است تسلسل مستلزم اين و. نهايت بى به بكشد تا رابع
 ادراك حواس وسيلة به را آن نباشد جسم هرگاه و نباشد، جسم كه كنيم فرض فاعلى عالم
 .كرد نتوان

 و شكل قبيل از( را اجسام لواحق يا نمايند مى ادراك را اجسام فقط حس، پنج زيرا
 براى بود، نخواهد ممكن نيز آن تخيل نشود ادراك حس به چيزى هرگاه و ،) طعم و رنگ
 از آنها غيبت از پس ذهن در محسوسات صور كردن حاضر از است عبارت تخيل آنكه

 اولين و. است محال اجسام صفات به اتصافش پس نباشد، جسم عالم موجد هرگاه و حس،
 كه اجسام صفات ساير همچنين و وصف ازين او و است گانه سه دابعا داشتن جسم صفات
 .است منزه شود مى آن بر مترتب

 همچنان ازل از و نيست عدم به مسبوق و است قديم عالم كه شود معتقد اگر و«
 ابتدا جهت از و قديم فلك حركت كه آيد مى الزم اعتقاد ازين هست، اكنون كه بوده
 و. باشد حركت مبدأ كه است نبوده سكونى آن بر سابق فرض، اين بر زيرا باشد، نهايت بى
 يا و جسم در سارى است اى قوه يا محرك و. است محتاج محركى به بالضروره حركتى هر
 جسم در پراكنده و سارى كه قوه هر و. نيست جسم در پراكنده و سارى كه است اى قوه

 گرانى و ثقل مانند شود، مى اعفمض آن زيادت به و پذيرد، مى قسمت جسم انقسام به باشد
 دو به آن ثقل كنند نيم دو به را سنگ اگر و است سفل به آن حركت موجب كه سنگ
 افزايش اگر و. افزايد مى آن ثقل بر نسبت همان به بيفزايند همچند اگر و شود، مى قسمت

 و شود بزرگ سنگ كه اندازه هر به و بود، خواهد نهايت بى ثقل باشد ممكن نهايت بى تا
 كه شده ثابت برهان به ولى. شد خواهد متوقف و رسيد خواهد حد همان به گرانى بازايستد

 متناهى ضرورت به باشد جسم در سارى كه قوه هر بنابراين. است ناچار متناهى جسمى هر
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 سارى جسم در كه بود خواهد اى قوه شود، نهايت بى فعل مبدأ اى قوه اگر و بود خواهد
. نيست انقطاع و نهايت را حركتش و است حركت در هميشه فلك كه ىصورت در. نباشد
 فلك محركة قوة كه است واجب فرض اين بر پس نموديم، فرض آغاز بى قديم را فلك زيرا
 از دور باشد چيزى آن محرك بايد و نباشد، سارى آن از خارج جسمى يا فلك جسم در

 افكنده فساد و كون عالم در كه رنظ اولين به و. جسمانى صفات به غيرموصوف و اجسام
 عبارت كه اوست صورت به جسمى، هر وجود حقيقت كه بود دريافته را معنى اين بود،
 است وجودى مادى جهت از جسم وجود و. حركتها انواع قبول براى جسم آمادگى از است

 اوست آمادگى و استعداد جهت از عالم وجود بنابراين. نيست ادراك درخور كه ضعيف
 اينكه از است منزه و. است اجسام صفات و ماده از برى كه محرك، اين تحريك به بتنس

 آنگونه است، فلك متنوعة حركات فاعل چون و يابد راه بدو خيال يا كند ادراك را او حس
 بدان و است قادر فلك بر فاعل، آن ناچار به پس نيست، فتورى و تفاوت آن در كه فعلى
 ».دارد علم

 بدون آن وجود و قيام و است، صورت نيازمند باشد كه جسم هر در ماده چون و
 غير، ال و مختار فاعل اين فعل به است مستند صورت وجود و گردد، نمى ميسر صورت
 بدو جز آنها قيام كه مختار فاعلى به محتاجند وجود در موجودات همة كه گشت واضح
 .بود نتواند

 .اوست علولم همه عالم و است علت مختار فاعل آن پس
 صفات از و كمال اوصاف همة به است متصف و است الوجود واجب مختار فاعل اين

 .مبراست و منزه نقص

 آن شقاوت و سعادت و نفس خلود-  2 
 و جسم، در است اى قوه نه و است جسم نه بشرى نفس كه كرديم بيان ازين پيش

 اجسام صفات از ضمحاللا و فساد« گويد طفيل ابن. باشد محال آن فساد است چنين چون
 شود هوا كه آب مثل. گيرد ديگر صورت و كند رها را صورتى كه است گونه بدين آن و است

 است اين و. شود نبات كه خاك يا شود خاكستر يا خاك كه نبات و شود آب كه هوا و
 همة از و. ندارد جسم به نياز خود قوام در نباشد جسم كه شيئى ولى. فساد معنى

 ».نرود فساد تصور آن در پس است زهمن جسميات
 -واجب مشاهدة به او لذت و ذات كمال باشد باقى جسم فناى از بعد نفس چون و
 و حسن و نيست نهايت را الوجود واجب كمال و«. ابدى و بالفعل اى مشاهده: باشد الوجود
 سنىح و كمالى وجود در و. است حسن و بهاء و كمال فوق او. نه حدى را بهايش و جمال

  .يافته او از فيض و اوست از صادر آنكه مگر نيست جمالى و بهائى و
 نخست حالت دارد، حالت سه الوجود واجب به نسبت خود زمينى زندگى در نفس

 كالم و نپيوسته بدو و نشناخته را الوجود واجب هرگز بدن ادارة و تدبير مدت در«: آنكه
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 الوجود واجب آرزومند گزيند مفارقت دنب از هرگاه ذات اينچنين و. است نشنيده را حق
 نابود افتاد، كار از جسم همينكه جسمانى قواى اما. برد نمى رنج دوريش از و شود نمى
 آنها فقدان از و شوند نمى آنها خواهان و ندارند خود مطلوبات به اشتياقى رو ازين و شوند مى
 انسانى صورت در خواه اند هنپيوست قدسى نطق به كه ستوران حال است اين. برند نمى رنج

 . »ديگر صورت به يا باشند
 واجب داشته اشتغال بدن تدبير به كه مدتى در مرگ از پيش«: آنكه دوم حالت

 يافته، وقوف او نيكويى و زورمندى و توانايى و عظمت و كمال درجة بر و شناخته را الوجود
 مانده حال همين بر او و هفرارسيد مرگ تا رفته هوى پى در و برتافته روى حق از ولى
 عذاب در و است محروم مشاهده لذت از آرزومندى و شوق وجود با كس اينچنين. است

 تحمل از بعد كه است ممكن پس زان و. برد مى بسر نهايت بى رنجهاى زود يا دير و سخت
 آنكه يا و آيد نائل بود آرزومندش آنچه مشاهدة به و شود خالص آالم آن از بسيار مشقات
 ».باشد چگونه زندگى در امر دو بدين نسبت او استعداد تا. بگذراند عذاب و رنج در جاودان

 شناخته بدن خلع و مرگ از پيش را الوجود واجب كه است كسى« آنكه سوم حالت
 انديشه وى درخشندگى و حسن و جالل در پيوسته و كرده حق در روى تمامى به و

 وى مشاهدة و حق روياروى ساعت آن در و برنتافته حقيقت از روى مرگ دم تا و نموده مى
 مسرت و خوشى و بيكران لذت در كند، يله را بدن هرگاه كس اينچنين. است بوده بالفعل

 »زيست خواهد جاويدان شادمانى و
 نكرده تصريح هرچند جاهله نفوس فناى مورد در طفيل ابن تقسيمبندى اين در

 .است كرده متابعت فارابى از ولى

 اتصال نظرية-  3 
 -واجب ذات بالفعل، مشاهدة به يا است اتصال به سعادت كه دانستيم ازين پيش

 زندگى تا زمينى زندگى از مشاهده اين كه شود ميسر هنگامى ابدى سعادت و. را الوجود
 غفلت در مشاهده ازين او و دريابد، مرگ ناگاه به كه را كسى يابد، امتداد اخروى جاويد
 در است ممكن. است شده چيره او بر شوق رنج و داده دست از را ىابد سعادت باشد

 و محسوسات قبيل از چيز هر جسمانى زندگى در. شود غفلت سبب چيز هر زمينى زندگى
 را نفس آن غير و گرما و سرما و عطش و تشنگى و گرسنگى و آالم و خياالت و مسمومات

  .باشند مانع و شر عوارض همين بسا چه و دارند بازمى مشاهده از
 با آنرا خواهد مى طفيل ابن يابد؟ توفيق مشاهده اين بر تواند مى چگونه آدمى پس

 .كند تشريح ما براى است گرفته مايه تصوف از كه عقلى روش يك
 به كه است اين بسته مشاهده در طمع كه انسانى راه كه است معتقد طفيل ابن

 در كه اعمالى و جويد، مى تشبه بهايم يعنى غيرناطق حيوان به آن در كه كند قيام اعمالى
 .جويد مى تشبه الوجود واجب به آن در كه اعمالى و جويد، مى تشبه سماوى اجسام به آن
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 است بدنى قرين انسان روح كه است واجب جهت آن از نخستين تشبه و عمل اما«
 دومين تشبه و عمل و. گوناگون تمايالت و مختلف قواى و پراكنده اعضاى داراى و ظلمانى

 اعضاء مبدأ و قلب جايگاهش كه است حيوانى روح داراى انسان كه است واجب جهت آن از
 هو حيث من او ذات جهت از است، واجب او بر سومين تشبه و عمل و. است بدنى قواى و

 ».است شناخته را الوجود واجب او ذات كه سبب آن از و. هو
 است، آن مانع و عايق بلكه شود، مىن مشاهده اين حصول موجب اول تشبه اما«

 پايدارى كه است حاجت مورد سبب بدان و. . . است محسوس امور در تصرف مستلزم زيرا
 بدان سماوى، اجرام به تشبه و وصول براى است فرصتى كه زندگى، و حيوانى حيات
 اقتصاد به مورد، اين در آدمى كه بايد نيست، اى چاره اول تشبه ازين چون و» .دارد بستگى

 اين در آدمى بر. خواند مى فقر و زهد را آن صوفى كه است همان اين و. پردازد اعتدال و
 و حدود خود براى و. كند اكتفا ضرورت به پوشاك و خوراك در كه است واجب مرحله

 مقدار در هم و است غذا جنس در هم اين و. درنگذرد حدود آن از و كند تعيين مقاديرى
 حيوانى و كند اكتفا نباتات به كه بايد و. غذاست دو ميان كه است مدتى در هم و آن

 اعتراضى چندان آن تباهى در كه كند انتخاب غذايى بايد و. ضرورت هنگام به مگر نخورد،
 و باشد بيشتر توليدش و شود يافته بيشتر كه خورد چيزى همواره و. نگردد صنع متوجه
 .نبرد بين از را تخمش و نكند را آن ريشة

 آنهاست، صفات پذيرفتن و آنها به اقتداى و سماوى اجرام به تشبه كه دوم تشبه اما
 چرك از جسم تطهير به نيز گردد، برمى خداوند مخلوقات همة راه در فداكارى و زحمت به
 گرد به يا و هروله به يا و مشى به يا دورانى حركتى سپس و. مادى پليدى هر و كثافت و

. شده گرفته صوفيه روش از شك بدون نيز اينها همه و يهوشى،ب سرحد تا چرخيدن خود
 و گوش و چشم بستن و محسوسات از عاليق قطع و الوجود واجب در فكر مالزمت سپس

 را كس هيچ و نكند فكر الوجود واجب در جز تواند مى كه آنجا تا و خيال، پيروى از زدن تن
 بدين را خود ضمير و گيرد مدد ودخ دور به چرخيدن از امر اين بر و. نسازد او شريك
 اين و. نامند ذكر و مراقبت را آن صوفيه كه است حالتى همان اين و. آورد هيجان به وسيله
 آالت محتاج كه قوايى ساير و خيال عالم و حس عالم از شدن دور به را او دوم تشبه

  .آيد نائل گهگاه الوجود واجب مشاهدة به تا كند، مى راهنمايى هستند جسمانى
 و ثبوتى يكى: گردد بازمى امر دو به الوجود، واجب به تشبه يعنى سوم، تشبه اما

 به بارى ذات در زيرا گردد، بازمى خدا ذات حقيقت به خدا ثبوتى صفات همة. سلبى ديگر
 خود، ذات به واجب علم پس«. است اجسام صفات از كثرت كه- نيست كثرت روى -هيچ

 ذات عين ذات به علم و ذات به علم همان ذات، و نيست ذاتش بر زائد و ذات غير صفتى
 .است
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 كند حاصل بدو علم كه است آن ايجابى صفات در واجب به تشبه ترتيب، بدين
 جسمانى صفات از تنزه به تعالى خداى سلبى صفات و. جسمانى صفات شركت شائبة بى

 .گردد بازمى
 همان يعنى را، جسمانى اوصاف از بسيارى آدمى كه است اين ناحيه ازين تشبه و
 خود را آنها از بسيارى جست، مى سماوى اجسام به تشبه كه پيشين، رياضت در كه صفاتى

 صفات از حركت چه دورانى، حركت و زدن چرخ مثل افكند؛ دور به بود، افكنده دور به
 نسبت دلسوزى و نبات و حيوان امور به ورزيدن عنايت قبيل از و است؛ جسم به مخصوص

 چه. جسمانى است صفتى نيز آن كه آنها پيش از موانع ساختن زايل به عالقه و نهاآ به
 ازالة و آنها مساعدت در جسمى قواى وسيلة به بعد و ببيند جسمانى قوة به بايد نخست
 ».بكوشد موانع

 ذات جز ذكرش، و فكر از ذوات همة شدن دور به نخست را آدمى سوم، تشبه اين
 آنهاست ميان آنچه و زمين و آسمانها حال، اين در. دهد مى سوق- صوفيانه فناى يعنى- خود

 واجب به كه كلى عقول و مواد از مفارق قواى همة و جسمانى قواى و روحانى صور همة و
 و رود، مى آنها پى در هم خودش ذات و شوند، مى غايب وى فكر و ذكر از عارفند الوجود
 .ماند نمى الوجود ثابت حق واحد ذات جز و شوند، مى گسسته و متالشى هم از همه

 هيچ و نديده چشمى هيچ كه بيند چيزها و شود مستغرق حالت اين در آدمى و
 .است نكرده خطور قلبى هيچ بر و نشنيده گوشى

 سخن تعريض پردة در و احتياط با و كشد بازمى سخن عنان طفيل ابن اينجا در
 .گويد مى

 و. كند مى نزول حلوليه آستان بر زيرا. سيدر ديگران بر كه رسد آن او بر كه مباد
 :گويد

 در تيز رود مى اشاره بدانچه و بگشاى خرد ديدة و بشنو و كن باز دل گوش اكنون«
. رساند طلبت شاهراه به كه بيابى هدايتى وسيلة و رسى بشارتى به اشارت ازين شايد نگر،
 كه. نطلبى مزيد آورم مى اوراق اين در آنچه از بيش و نكشى سخن در مرا آنكه شرط به

 در را خويش كردن، توقع الفاظ از نگنجد تعبير در كه امرى بيان و است تنگ سخن مجال
 او داشته، اى عقيده چه طفيل ابن كه آيد برمى خوب كالم ازين و.  »است افكندن خطر

 اكتفا نوشته همين به و زده مى سرباز خود، اعتقاد به تصريح بيم از گفتن، سخن از همواره
 .آرد فراچنگ خويش مقصود كنايات و تعبيرات ازين تواند و خواهد هركه تا كرده

 و. نبيند هيچ قيوم و حى واحد جز وجود عالم در رسد، فنا آستان به چون آدمى
 حق ذات مغاير ذاتى را او كه بيند بازآيد، است شبيه مستان حالت به كه حالت آن از چون
 با و اوست ذات كه پنداشت مى سابقا كه را آنچه و ستا حق ذات ذاتش حقيقت و نيست
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 ذوات و ماده از مفارق ذوات همة همچنين نيست، هيچ حقيقت در بود، مغاير ذات حق
 . . .افالك

 اندازه همان به او ظهور و. نشود يافته تابيده موجودات همة بر او نور كه خدا در جز
 به و يافته خالصى ماده از كه كسى براى طريق بدين. اند يافته صفا موجودات آن كه است
 جز آن در كه كند مى سير عوالمى در او و است، رفته ميان از كثرت رسيده اتصال حالت
 اند، تابيده كون عالم در و اند شده ظاهر سماوى عالم از كه پرتوهايى: نيست الهى فروغ

 .باشد افتاده لرزان آب در كه خورشيدند صورت همانند
 عين نه كه ديد ماده از برى ذاتى رسيد، فساد و كون عالم به انسانى نچني چون و

 هزار هفتاد ذات اين و داشت، مغايرت آنها با نه و بود ديده پيشتر كه بود ذواتى از يك هيچ
 هيچ بى و زبان، هزار هفتاد دهانى هر در و دهان هزار هفتاد روى هر در و داشت روى

 ذات اين در و. كرد مى تمجيد و تقديس و گفت مى سبيحت را يگانه حق ذات فتور و سستى
 ذوات در كه يافت لذت و كمال همان نبود، چنان هرگز و پنداشت كثرت به متصف آنرا كه

 لذتى و بهاء و حسن چنان اوست رتبة در كه ذات آن و خود ذات براى و. بود يافته پيشين
 هيچ به نه و بود شنيده گوشى هيچ نه و بود ديده چشمى هيچ نه كه ديد متناهى -غير

 ». . .بود كرده خطور قلبى
 خويش انديشة اين در او. رسد مى خود روحانى سفر پايان به طفيل ابن طريق بدين

 و ساخته استوار عقل مبناى بر را آن ولى است، آميخته درهم را متصوفان و فالسفه آراء
 .است داده قرار خدا به عقل اين اتصال وسائل از يكى را تصوف هاى تجربه

 فلسفه و دين- 4 
 بلكه دهد، وفق فلسفه و دين ميان خواهد مى »يقظان بن حى« رسالة در طفيل ابن

 چنين او عصر اوضاع زيرا است، دادن وفق همين او اساسى و اصلى هدف كه گفت توان مى
 را فلسفه فقها و بود آمده پديد سخت اى مبارزه دو اين ميان زيرا كرد، مى ايجاب را تالشى
 مردم به كه بود اين بر فالسفه هم و. انگيختند برمى فالسفه عليه را مردم و كردند مى طرد

 شريعت و خدا جانب از است نورى عقل و. است حكمت حكمت، فراگرفتن كه بفهمانند
 كه نشود ممكن و. فلسفه هم و است دين اصل و مصدر هم خدا و خدا سوى از است وحيى
 هم مخالف دين و عقل كه است محال رو ازين. باشد متناقض چيز ود مصدر احديت ذات

 .باطن در نه است ظاهر در است اختالفى اگر و. باشند
 فطرت و آدمى انديشة از ناشى ظاهر خالف كه داده توضيح رساله اين در طفيل ابن

 دست به مكاشفات اثر در كه آنچه از شدند، آگاه نقص اين به انبياء چون كه اوست، ناقص
براى  شيوه بدان را آخرت عالم و بهشت و كردند عدول جسمانى اوصاف به بودند آورده
 مردم زيرا كردند، عبادات و فرائض وضع ايشان براى و. كردند توصيف مردم عامة

 و روند نمى آن اصلى راه از حق يافتن براى ولى هستند؛ حق به راغبان و خير دوستداران«
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 رجوع حق ارباب به آن معرفت و شناخت براى و كنند نمى لبط بايد كه آنجا از را آن
 ».نمايند نمى

 معتقد و است، استوار »اعتزالى روح« بر كه اى فلسفه طفيل، ابن فلسفة بود اين
 .است تأمل و نظر ثمرة اتصال و است عقل احديت ذات به آدمى ارتقاء وسيلة تنها كه است

 به وصول وسيلة تنها و گيرد نمى زىچي به را عقل كه صوفيه روش با مكتب اين
 طفيل ابن نظر در صوفيانه زهد و رياضت. است مخالف شمارد مى نفسانى رياضت را حق

 شود رها بار اين سنگينى از اگر چنانكه. نيست ماده قيود از عقل قواى رهانيدن جز چيزى
 و شود فانى انسبح خداى در و. رسد خدا به و فعال عقل به و آيد نايل عوالم آن درك به

 و ارسطو و افالطون فلسفة عصارة او فلسفة. بيند او در را چيز همه و نبيند او جز چيزى
  .دارد پيوستگى نيز الصفا اخوان مذهب و تصوف با و سيناست، -ابن و فارابى
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   دوم فصل
  
 

 رشد ابن

 ]مقدمه[

 زندگى-  1 
 متولد قرطبه در.  ه  520 . /م  1126  سال در رشد، بن احمد بن محمد الوليد ابو

 .ميمون ابن رى،عب فيلسوف زادگاه و بود اندلس در علم و انديشه مراكز از يكى قرطبه .شد
 محمد الوليد ابو جدش. يافت پرورش بود فقاهت و علم مهد سالها كه خاندانى در او

 بسزايى تأثير سامان آن سياسى انقالبات در و بود خويش عصر فقهاى از يكى رشد -بن
 شرعى و فقهى و فلسفى مباحث در و نشست، القضاتى قاضى مسند بر اندلس در .داشت
 القاسم ابو رشد، ابن پدر.  1است مانده باقى امروز به تا او فتاوى جموعةم و است آثار صاحب
 .بود قرطبه قاضى نيز احمد،

 طريقة بر شرعيه علوم تحصيل به نخست. يافت پرورش محيطى چنين در رشد ابن
 حفظ و ادب فنون در اين بر عالوه و يافت، استادى مالكى فقه در و گماشت، همت اشعرى

 .آورد روى حكمت و رياضى و طب فراگرفتن به وافر شوقى با آنگاه. دش سرآمد نيز شعر
 - ابى و مسرّه ابن و بشكوال ابن چون گروهى نام اصيبعه، ابى ابن مخصوصا مورخان،

 ابن و طفيل ابن نزد او كه اند گفته حتى اند، آورده شمار به او استادان از را هارون جعفر
 در چهل از سالش كه رسيد، طفيل ابن به وقتى او هك صورتى در است كرده تلمذ نيز باجه

. م  1138  سال در باجه ابن وقتى و.  ه  565 . /م  1169  سال حدود يعنى-بود گذشته
 درخور كه چيزى زندگيش از كلى طور به مورخان. بود ساله دوازده او كرد، ـ وفات ه  533 /

                                                            
 وفات بود، گذشته اش نوه تولد از كه ماه چند از بعد يعنى ،.  ه  520  سال به مرد اين -  ١

  .است آمده بشكوال ابن »الصلة« كتاب در او اخبار. يافت
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 اطالعى او زندگانى سرآغاز و جوانى دوران حوادث از كالّ و. اند نكرده نقل باشد اعتماد
 .نداريم

 ملوك نخستين المؤمن، عبد دعوت به.  ه  548 . /م  1153  سال به رشد ابن
 ادب و علم معاهد و مدارس تأسيس به مرد اين. آمد مراكش به تومرت، ابن از بعد موحدين

 سالهايى او زندگى در پس ازين. خواست مدد رشد ابن از راه اين در و بود گماشته همت
 بودند اطبا مشاهير از كه زهر بنى به آنكه جز دانيم، نمى زيادى چيز آنها از كه است

 .پيوست
 عمومى طب در كتابى رشد ابن. بود صميمى دوست او با مروان ابو خاندان ازين و

 از و آورد را علم ازين گوناگونى مباحث كتاب اين در و »الكليات« به موسوم كرد تأليف
 رو ازين. بنويسد طب علم جزئيات در اى تكمله آن بر تا خواست زهر بن مروان بوا دوستش

 و. داد مى شرح پا تا سر از را بدن اعضاى همة آن در كه نوشت را »التيسير« كتاب زهر ابن
 دو صاحب ما گونه بدين. كرد مى اشاره آن عالج طريق به و اعضاء ازين هريك بيمارى به

 و نظرى المعارف دايرة مجموعا و است، ديگرى آن متمم يكى كه شديم، ارجمند كتاب
 .آيند مى شمار به طب علم عملى

 يوسف يعقوب ابو امير به او پيوستن-  2 
 - ابو. پيوست المؤمن، عبد جانشين و پسر يوسف، يعقوب ابو به مراكش در رشد ابن

 .آن مذاهب از آگاه و فلسفه از مطلع و علم، اهل دوستدار و بافرهنگ بود مردى يعقوب
 او دربار در اطراف از را دانشمندان. بود او نزديكان نزديكترين از يكى طفيل ابن

 او و كرد رشد ابن متوجه را امير نظر طفيل ابن. كرد وادار ايشان تكريم به را او و آورد گرد
 اخبار تلخيص فى المعجب« مؤلف الواحد، عبد. كند دعوتش خود دربار به تا واداشت را
 نخستين داستان رشد، ابن شاگرد فقيه، القرطبى يحيى بن بندود بكر ابو از »مغربال

 گفت مى بارها كه شنيدم الوليد ابو حكيم از«: كند مى روايت سلطان با را فيلسوف مالقات
 تنها طفيل بن بكر ابو و او كه ديدم درآمدم، يعقوب ابو المؤمنين امير بر چون كه

 و گفت سخنها من اجداد و خاندان از و نمود من از تمجيد به شروع بكر ابو. اند نشسته
 پدرم نام و من نام از المؤمنين امير سپس. ديدم نمى آن درخور را خود من كه گفت چيزها

 قديم آيا چيست؟ آسمان دربارة-فالسفه يعنى- شما رأى پرسيد و كرد، سؤال من نسب و
 فلسفه به من كه گفتم و كردم، تعلل جواب در و فراگرفت بيم و آزرم مرا حادث؟ يا است

 امير. است گذشته چه باب اين در طفيل ابن و او ميان كه دانستم نمى و. ندارم اشتغالى
 پرسيده من از كه مسائلى همان دربارة و كرد طفيل ابن به رو دريافت، مرا حالت المؤمنين

 سپس و كرد نقل را رديگ حكماى همة و ارسطو و افالطون اقوال و پرداخت مذاكره به بود
 از ديدم او از حفظ قدرت در آنچه من. نمود بيان ايشان رد در اسالم را اهل احتجاجات

 رويى گشاده به من با همواره و. بودم نديده داشتند اشتغال فن اين به كه كسانى ديگر
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 چون و بدانست من علم ميزان او. آمدم سخن به و شدم دلير من تا گفت، مى سخن
 ».فرستادند راهوار اسبى و گرانبها خلعت و مال من براى تا فرمود بازگشتم

 :گفت كه داد خبر من به او از او، شاگرد«: دهد مى ادامه چنين »المعجب« مؤلف
 از المؤمنين امير كه ام شنيده امروز: گفت و خواست مرا طفيل بن بكر ابو روزى

 و داشته شكايت شده ترجمه وا از كه كتبى عبارات پيچيدگى و ارسطو عبارات دشوارى
 بيانى به را آنها و گردد واقف نيك حكيم اين اغراض به كه شود پيدا كسى اگر'' است، گفته
 است كارى چنين قدرت را تو اگر ، ،. سازد آسان را حكمت طالبان كار كند، بازگو ساده
 و آگاهم نيك علم اين به تو شوق قوت و قريحت صفاى و ذهن جودت به من و. كن اقدام

 يكى دارد بازمى كار اين انجام از مرا آنچه و. بردارى پاى پيش از مهم اين تو كه اميدوارم
 از مهمتر من نظر در كه است كارهايى به من اشتغال ديگر و است من سالخوردگى

 خالصة من. كرد وادار ارسطو كتب تلخيص به مرا آنچه بود اين: گفت الوليد ابو«. اينهاست
 رشد ابن. بود ورق  150  حدود در ديدم، بود آورده فراهم جلد يك در او كه را ارسطو كتب
 سمع« چون را حكيم آن معروف كتب آن، در و. ناميد »الجوامع كتاب« را مجموعه اين

 و حس« كتاب و علوى آثار كتب و »فساد و كون« رسالة و »عالم و سماء« كتاب و »الكيان
 آن اغراض غوامض شرح به جلد چهار در سسپ و. بود كرده خالصه را »محسوس
 1».پرداخت
 او. بود پيچيده معرفت جهان در رشد ابن شهرت صيت كه آيد برمى گذشت آنچه از

 به ولى داشتند، فراوان اقبال علماء و علم به كه موحدين ملوك از آمد مغرب به وقتى
 شود مى معلوم نيز. بود بيمناك گرفتند، مى سخت فالسفه بر فقها و عامه توجه جلب خاطر

 اگرچه بوده، آگاه نيك معارف وسعت و ذكاء حدت در او منزلت و مقام به طفيل ابن كه
 است آن از مانع طبابت، و وزارت چون دولتى، مشاغل كه بزرگى استاد صورت به همواره

 مورد اينجا در بايد كه مطالبى از. كرد مى خودنمايى پردازد، يونانى حكيم آثار شرح به كه
 طفيل ابن وزيرش و يعقوب ابو سلطان خدمت در او كه است زمانى تعيين داد قرار توجه
 آغاز.  ه  565 . /م  1169  سال اول نيمة از ايام اين كه است اين صواب به اقرب. است بوده
 ذكر عنوان همين با را او هم رشد ابن كه المؤمنين، امير لقب به يعقوب، ابو زيرا شده،
 .ساخت ملقب را خود.  ه  564 . /م  1168  الس در كند، مى

 -به رشد ابن كردن وادار براى طفيل، ابن وزيرش و خليفه با برخورد صورت، هر در
 و تحليل و بحث به پس آن از او. است شمار به مهمى عامل-گفته خود چنانكه-فلسفه كار

اسالم  فيلسوف نخستين او گفت بايد كه آنجا تا گماشت، همت ارسطو كتب تعليق و شرح
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 ساخته مصفا و پاك افالطونى عناصر از را آن و دريافته را ارسطو منظور خوبى به كه است
 .است

 هيچ كه داشت، دلبستگى تأليف و مطالعه به چنان ما حكيم كه گويند مورخان
 تصنيف يا درس به آنكه بدون را خود عمر از شب يك چنانكه شد، نمى او كار مانع چيز

 نزد در مقامش. جست مى دورى لهو و انس مجالس از او. نساخت سپرى باشد مشغول
 تعيين اشبيليه قاضى عنوان به.  ه  565 . /م  1169  سال به را او تا نهاد ترقى - به رو خليفه
 همان صفر ماه در و پرداخت ارسطو »الحيوان كتاب« تلخيص به آنجا در رشد ابن. كرد
 تلخيص اشبيليه در توقف ايام در را ديگرى كتابهاى آن، از غير. يافت فراغت آن از سال
 .م  1171  سال در. كرد

 منصب آن در سال دو مدت او و. فرستاد قرطبه قضاوت به را او يعقوب ابو.  ه  567 /
 »الطبيعة بعد ما« كتاب آنهاست جملة از كه آورد وجود به بسيارى آثار سالها اين در. ببود

 خود خاص طبيب و فراخواند مراكش به را او خليفه.  ه  578 . /م  1182  سال در. ارسطو
 ابن. بود يافته القضاتى قاضى سمت بار اين و برگشت قرطبه به باز چندى از پس ولى كرد،
 ترفيع و مال جمع براى وجاهت، ازين ولى يافت، عظيم وجاهتى ملوك نزد در«: گويد ابار

 به و خود همشهريان مصروف را كاناتشام و كوشش همة بلكه نكرد، استفاده خود حال
 . »داشت مى اندلس مردم مصالح مصروف عموم طور

 محنت ايام-  3 
  1184 ( نشست او جاى به المنصور، به ملقب يوسف، ابو پسرش و بمرد يعقوب ابو

 مقامى به ديگر كه- را رشد ابن خود كار آغاز در مرد اين.)  ه  595 . /م  1198 -.  ه  658 ./م
 راى جز رايى و بود شده افكار و عقول سلطان بعضى قول به و بود يافته ارتقاء جمندار بس
 وضع . ه  592 . /م  1195  سال در. داد قرار تكريم مورد سخت- نبود او سخن جز سخنى و او

. است زنديق و كافر كه گفتند شد، برپا شورشى او عليه فقها تحريك به و شد ديگرگون
 گرد قرطبه قضات و فقهاء بزرگان كه مجلسى در و كردند همدست خود با نيز را سلطان
 هركس و است محض كفر او تأليفات كه دادند حكم و كشيدند استنطاقش به بودند آمده

 جنوب كيلومترى  50  مسافت در يهودنشينى قرية به هم را او خود. است ملعون بخواند
 .كردند تبعيد اليسانه به موسوم قرطبه شرقى

 اى پاره. است اختالف مورخان ميان بود، چه حكيم حال نكبت سبب هاينك در
 اين همواره و گفت مى سخن سلطان با تشريفاتى هيچ بى كه بود سبب بدان گويند مى

 در را او كه بود آن علت گويند ديگر برخى. راند مى زبان بر را) اخى يا اسمع( جمله
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 ارتباط كه معتقدند گروهى و.  1بود ساخته ملقب البربر ملك لقب به »الحيوان - كتاب«
 را خليفه بود، شده برقرار قرطبه، والى و خليفه برادر يحيى، و رشد ابن ميان كه اى دوستانه

. برانگيخت او عليه را خليفه خشم امر همين و. كنند توطئه او عليه مبادا كه افكند بيم به
 اوج به اندلس در زمان آن در فلسفه و دين ميان اختالف كه است اين است مسلم آنچه
 منصور چون. زنديقند و كافر فالسفه كه دادند مى تعليم مردم به فقها و. بود رسيده خود
 و دشمنان از گروهى حسد كه بود مسلم برافراشت، را منزلتش و بخشيد تقرب را رشد ابن

 خليفه دنز او عليه بلكه نشست، نخواهند بيكار اينان و. انگيخت برخواهد را او همچشمان
 نهم الفونس با خليفه ديگر سوى از. شوراند خواهند او بر را عامه و كرد خواهند دسيسه
 ياران عزيزترين ناچار. داشت مى نياز مردم يارى و همراهى به و جنگيد مى قشتاله پادشاه
 ابن كه فقيه تن چند غضب آتش فرونشاندن براى و گروه اين خاطر ارضاء جهت را، خود
 دين در تفرقه هرگونه علت و فتنه هر اصل و داشته دور حكمت معبد از ار آنها رشد
 .كند فدا دانست، مى

 و حاسدان از جمعى كه است آمده »المغرب اخبار تلخيص فى المعجب« كتاب در
 حكماى از منقول عبارتى او خود خط به و كردند بررسى را او تلخيصات از برخى رقيبان
 يوسف ابو. كردند آگاه آن از را يوسف ابو و» . . .است خدايان زا يكى زهره« كه يافتند قديم

 حمد و درآمد الوليد ابو چون. فراخواند دست هر از را قرطبه اعيان و رؤسا همة و را او
 او است؟ تو خط اين كه پرسيد و انداخت او جانب به را كاغذها خليفه آورد، جاى به خداى
 . . .كرد انكار

 او لعن به را ديگران و كند لعنت را خط اين صاحب خدا: گفت المؤمنين امير
 روايت رشد ابن شاگردان از يكى از انصارى،. راندند در از را حكيم تا گفت و داد فرمان

 بود قرار ازين قضيه. بود لغزشها بزرگترين از آن و ديدم لغزشى او از يكبار من« كه كند مى
 فالن از روز فالن در كه بود شده شايع منجمان قول از مغرب و مشرق در روزها آن كه

 باشد درست امر اين اگر: گفتم من. . . كند هالك را مردم همة كه وزيد خواهد بادى سال
 را عاد قوم كه بوده بادى اول باد و است وزيده صورت بدين كه باشد بادى دومين بايد

 عاد قوم قسم خدا به'' كه كرد اعتراض من بر و نياورد تاب رشد ابن. . . است كرده هالك
 و افتاد حاضران دست به افكار همين ، ، بوده؟ چگونه ايشان هالكت كيفيت و نداشته وجود
 انصارى» .شمردند بزرگ نگيرد، سرچشمه قرآن آيات تكذيب و كفر از جز كه را لغزش اين

 هندبخوا او از تا كردند وادار را شاگردانش از تن چند او حسودان كه دارد ديگرى روايت
 و افزودند بدان كفرآميز مطالب خود آنگاه كند، امال آنها بر را فلسفى رسائل از بعضى شرح

                                                            
 ولى، ام نوشته »البرّين ملك« من گفت، خود تبرئه مقام در رشد ابن گويند مى -  ١

  .بحر و برّ پادشاه يعنى البرين ملك. اند نوشته البربر ملك و كرده تحريف نويسان نسخه
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 رشد، ابن اما برخاسته شريعت مخالفت به او كه كردند اقناع را منصور و دادند، نسبت بدو
  . افكند بند به را خود دشمنان و كرد دفاع شريعت از جمع، سر بر

 منشورى در را آن و بود، كرده علم او عليه منصور كه رسمى دستاويز صورت هر در
 بوده حكيم زندقة و كفر موضوع داد، نشر داشت روا او حق در كه كارى توجيه خاطر به كه

 از و. . . اوهام درياى در ور غوطه بودند مردمى گذشته در«: گويد چنين منشور آن در. است
 فريب را خود جز و شدند مشغول مردم فريب به و آمدند پديد شيطانهايى ايشان ميان
 از كتابهايى كند، آشكار ايشان گمراهى و كوردلى كه خواست خدا چون. . . دادند نمى

 به موشح ظاهرشان كه كتابهايى. . . بود شده نوشته گمراهى به كه آمد دست به ايشان
 و شديم گاهآ آنان از چون. . . دارد وامى خدا از اعراض به را مردم باطنشان و خداست كتاب
 چون را آنها سياه، اى نقطه را مبين نور صفحة و اند خاشاك را دين چشم كه ديديم
. . فرستاديم فرستند مى را گمراه سفيهان كه بدانجا و. افكنديم دور افكنند دور كه اى هسته

 كافران و گمراهان خدا كه است آتشى همان او پاداش باشد، نوشته كتابى چنين هركس. 
 ». . .نيست اين جز آن، خوانندة و مؤلف كار پايان و مĤل و. كند عذاب بدان را

 كند، مى اشاره شد، ذكر كه انصارى، دوم قول به آنكه از پس عقاد، محمود عباس
 عوامل توجه و فرنگيان با خليفه جنگ اشتعال ابتداى در واقعه اين حدوث اگر«: گويد

 در زيرا بدانيم، او افول علت را همان كه است اين ارجح باشد، او ضد بر خفاء، در خارجى
 و مردم ارضاء از وضعى چنين در خليفه و گيرد اوج دينى تعصبات دينى، جنگ هر آغاز

 فقهاء و قضاة از هم زيادى عدة ايام اين در رشد ابن از غير. است نداشته اى چاره خود ارضاء
 يافته سوءظن نيز آنها به هخليف كه نيست بعيد كردند، پيدا بدى سرنوشت مناصب ارباب و

 چنين در خليفه. گردند همدست او عليه اى توطئه در او رقباى با گيرودار اين در مبادا كه
 در توانست نمى و كند، دقيق تحقيق مطلب كنه از كه نداشت را آن فرصت موقعيتى
 آن سقوط موجب امر همين و. كند سكوت بودند برافروخته دين نام به خلقى كه موردى
 ».شد حكيم

 ارضاء براى فقط كرد رشد ابن با آنچه منصور كه بگوييم تا كند مى وادار را ما آنچه
 آن چون و. كرد بسنده بلد نفى به و نكشت را رشد ابن او كه است اين بود، مردم خاطر
 و منزلت و خواست را او و درگذشت او از بازگشت، مراكش به فيلسوف و فرونشست بحران
 .بازگردانيد وبد پيشين نعمت

 حيات پايان- 4 
 فلسفى تأليفات و انديشمند مردان ديگر و رشد ابن بر بود، برخاسته كه طوفانى

 كتب جز را، فلسفى رسائل و كتب همة داد فرمان خليفه زيرا. آورد وارد بسيار خسارات
 و لعن و ناسزا ميان در ها كوچه در كتابها. بسوزانند هيئت، علم مقدمات و حساب و طب

و  رشد ابن آزادى دستور خليفه آمد پديد آرامشى چون. شد مى حريق طعمه عوام نفرين
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 و كردند شفاعت منصور نزد اشبيليه موجهين از جمعى گويند. كرد صادر را فلسفه آزادى
. خواند مراكش دربار به را او و كنند آزادش داد فرمان منصور. خواستند را رشد ابن آزادى

 صفر نهم پنجشنبة شب مطابق م،  1198  سال اول كانون دهم در شهر همان در رشد ابن
 قرطبه به را او جسد ماه، سه از بعد. كرد وفات سالگى دو و هفتاد سن در ق  ه  595  سال

 قلة آخرين كه آنجا سپردند، خاك به بودند مدفون خاندانش افراد ديگر كه آنجا در و بردند،
 .گشت ناپديد ها ديده از اسالمى- يونانى فلسفة

 بن محمد بن احمد بن محمد الوليد ابو«: گويد »التكمله« خود كتاب در ابار ابن
 نيامده پديد اندلس همة در چنويى فضل و كمال و علم در كه مردى. . . رشد ابن احمد
 تا كودكى از. بود متواضعتر مردم همة از داشت كه مراتب و مقامات آنهمه با. است

 هيچ شد، خودشناس كه وقت آن از چنانكه بازنايستاد علم تحصيل از اى لحظه سالخوردگى
 عروسى آن در كه شبى و مرد پدرش كه شب آن مگر بازنايستاد، خواندن كتاب از لحظه
 ده ساخت، مختصر يا تهذيب و نمود تأليف و كرد حاشيه و نوشت آنچه از مجموعا او. كرد
 پيشوائى سمت خويش زمان مردم همة بر و پرداخت اوايل علوم - به. نوشت ورق هزار
 حظ آن فنون و ادب از و. بود همگان مقبول فقه، در فتوايش مانند طب، در او فتواى. يافت
 ».داشت وافر

 او آثار- 5 
 ارسطو كتب كه كسانى همة از و. بود اسالم عالم رجال اعلم رشد ابن«: گويد مونك

 بدان اسالمى جهان روز آن تا كه را علومى همة او. بود تر آگاه او فلسفة به اند كرده شرح را
 ابى -ابن را او آثار »جست پيشى همه بر تأليف كثرت حيث از و فراگرفت بود يافته دست

 نسخة از نقل به »او پيروان و رشد ابن« خود كتاب در رنان و. گفته كتاب پنجاه اصيبعه
 جلد هشت و هفتاد- رساله و كتاب از اعم- را او آثار اسكوريال كتابخانة در محفوظ خطى
 عربى اصل. است اندك بسيار رسيده چاپ به عظيم مجموعة ازين آنچه. است كرده ذكر

 التينى يا عبرى هاى ترجمه رسيده ما دست به آنچه و است رفته ميان از او آثار از برخى
 و افالطون و ارسطو مخصوصا قدماست، كتب شروح قسمى: قسمند دو بر آثار اين. آنهاست
 قسمى و باجه، ابن و غزّالى و سينا ابن و فارابى چون اسالم فالسفة يا و افروديسى، اسكندر

 علم النفس، علم منطق، از عبارتند پرداخته آنها به كه موضوعاتى. است كرده تصنيف خود
 .كالم علم و فقه و طب و حكمت هاى شعبه همة و الطبيعه

  شرحها
 بسيار رواج ارسطو بخصوص سلف كماىح كتب شرح و تفسير موحدين، عهد در

 كتب ارسطو تعليق و شرح به باجه، ابن به معروف صائغ، بن يحيى بن محمد بكر ابو. يافت
 .رساند نمى را مقصود و بود مشكل خود شروح اين بيشتر ولى. داشت اشتغال
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 ازو و طلبيد را رشد ابن يوسف، يعقوب ابو سلطان كه شد موجب امر همين و
 .سازد نزديك ذهن به را مفاهيمش و كند شرح و تلخيص را يونانى حكيم تبك تا خواست

 همة رو ازين كند، مراجعه ترجمه اصل به كه دانست نمى يونانى زبان رشد ابن
 يك در را ارسطو اقوال و. پرداخت يكديگر با آنها كردن مقابله به و كرد گرد را ها ترجمه
 و انديشه اصل به كه بود اين او كوشش همة و .سنجيد ديگر كتابى در او اقوال با كتاب
 مصفّى بود شده داخل بدان كه فلوطينى عناصر از را او گفتار و يابد دست اول معلم افكار
 علمى قدرت كار، همه اين و. بشناساند عرب و غرب جهان به را آن حقيقى ارزش و سازد
 .دهد مى نشان را او نظير كم

 و شرح براى الوليد ابو كه است اين شود مى ذهن به متبادر باب اين در كه چيزى
 طفيل ابن با او برخورد و يعقوب ابو سلطان دعوت منتظر ارسطو آثار تلخيص و تحرير
 اين در را خود توان و قدرت و بود زده دست امر اين به خود ازين پيش سالها بلكه نشده،

 تفسير« آخر در كه است لبىمط واداشت استنباط اين به را ما آنچه. بود داده نشان كار
 ايام در كتاب ازين غير«: گويد كرده تأليف  ه  582 /م  1186  سال در كه »الطبيعه كتاب
 .است آمده گفتار اين نيز عبرى هاى ترجمه در و.  »ام كرده تأليف هم ديگرى كتاب جوانى

 دفؤا احمد دكتر از »رشد بن الوليد البى النفس كتاب تلخيص« كتاب مقدمة در
 زيبايى خط با كه »النفس كتاب تلخيص« كتاب مادريد نسخة« كه است آمده اهوانى
 تلخيص«: دارد عنوانى چنين است، التينى زبان به تعليقاتى آن حواشى در و شده نوشته
 قرطبة قاضى رشد بن محمد بن احمد بن محمد الوليد ابى مؤلفه ارسطوطاليس كتب

 ربيع ماه در كه است نوشته پايان در ناسخ و)  Averroes اوروس( »افرويس به المعروف
 شود رجوع. (يافته فراغت آن استنساخ از ميالدى  1159  موافق هجرى،  554  سال االول

 سال در و شده، متولد  520  سال به رشد ابن اگر)  185  ص اول، جلد غزيرى، فهرست به
 اين قوى ظن. باشد شده شتهنو او حيات زمان در نسخه اين كه بايد كرده، وفات  595 

 نقل وى از شاگرد اين يا و كرده، امالء او بر را كتاب كه بوده وى شاگردان از كاتب كه است
 خود باشد درست تاريخ اين اگر. است بوده ساله چهار و سى تاريخ اين در حكيم و كرده
 نبوغى زا ارسطو كتب تفسير و شرح در جوانى سن اين در رشد ابن كه است روشنى دليل
 معتقديم و كرديم نقل را مطلب اين احتياط، قيد با ما، هرحال به. است بوده برخوردار بزرگ

 و تغيير تاريخى سنوات ازين اى پاره در مسلما شود نشر و طبع او آثار همة كه هنگامى كه
 دارند، اجماع آن بر همه كه مشهور قول همان از ما است چنين وضع تا. شد خواهد تبديلى

 تفسير در او انگيزة كه گوييم مى است آمده »المعجب« كتاب در چنانكه و كنيم مى روىپي
  .بود يعقوب ابو سلطان ارسطو آثار

 يكى: است ديده ارسطو كتب بر شرح دو رشد ابن از او كه گويد »المعجب« مؤلف
 رسطوا كتاب بر را رشد ابن كه اند شده معتقد علما اخير دوران در. مبسوط ديگرى و صغير
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 و است، حكيم كتب تحرير و تلخيص نخستين،«. اصغر و اوسط و اكبر: است بوده شرح سه
 و-اضافات و تجديدنظر با دوم، چاپ: امروزى تعبير به يا- است اولى تعديل و تنقيح دومى
 اگر. نيست اساسى اختالف دوم، و اول نوع كتابهاى ميان. است شرح يا تفسير سومى
: گويد اهوانى احمد دكتر» .است آراء از اى پاره تصحيح ناحية از هست هم جزئى اختالف

: بود پرداخته شرح نوع دو به تنها رشد ابن ديدم، را نفس كتاب از خطى نسخة دو من«
 اسحق ابن -حنين مثل متقدم مترجمين از يكى از عبارتى كه طريق بدين »تفسير« يكى

 بدين »تلخيص« ديگر. پردازد مى حشر و تعليق و تفسير به سپس و آورد مى را اسطاث و
 .آورد مى را او نظر و عقيده تنها و زند، سربازمى ارسطو كالم نص ذكر از كه معنى

. نهد مى ترجيح ديگرى بر را مفسران از يكى نظر و رأى يا افزايد، مى چيزى گاه و
 آراء نه تاس ارسطو كتب از اى مجموعه كه شود مى اطالق كتابهايى بر ، »جوامع« عنوان اما
 السماع« چون است، كتاب چند حاوى دارد »جوامع« عنوان كه كتابى آنكه بدليل. او

 ما« و »النفس كتاب« ، »العلويه اآلثار« ، »الفساد و الكون« ، »العالم و السماء« ، »الطبيعى
 عبارت و. گوييم مى مجموعه امروز كه باشد همان جوامع از مقصود شايد.  »الطبيعه بعد

 1».باشد آمده گرد مجلد يك در يعنى يكجا در كه كتاب چند زا است
 همان به درنگ بى او ولى الرأيند، متفق »المعجب« صاحب و اهوانى طريق بدين

 .گرايد مى اند گرويده ديگران و گوتيه و وو كارادو و رنان كه اى گانه سه شروح
  رشد ابن روش
 زيرا. او خود ويژة است نوعى ارسطو كتب بر رشد، ابن اكبر شرح: گويد مى رنان

 كار به را) Paraphrase( تلخيص طريقة شرح، در سينا، ابن و فارابى چون پيشين، فالسفة
 با چنان ارسطو سخن نص اينان، آثار در. داشت را شيوه همين نيز كبير البرت. بردند مى

 در شدر ابن روش اما. نيست ممكن شرح از متن تشخيص كه است آميخته شارح عبارات
 به جزء سپس و كند مى نقل عينا را ارسطو كالم فقرات او. است ديگر گونة به اكبر شرح
 مشخص را آن »قال« عبارت با شود آغاز اول معلم سخن كه هرجا و كند مى تفسير جزء
 مشخص اكبر شرح در كه را، ارسطو كلمات همان ارسطو، متن از اوسط، شرح در. سازد مى

 عبارت كدام كه شود مشخص آنكه بدون كند، مى آغاز تفسير به سپس و آورد مى بود، كرده
 سخن خود نام به رشد ابن »جوامع« در و »تلخيص« در اما. ارسطو از كداميك و اوست از

 آن از يا افزايد مى آن بر گاه كه طريق بدين را ارسطو رأى و نظر كه معنى بدين گويد، مى
 با را اينها همة و. گيرد مى مدد او ديگر كتب از طلبم تكميل براى و. كند مى بيان كاهد مى

 ارسطو، آثار بر را خود »تفسير« ابن رشد كه است مسلم و. دهد مى انجام خود خاص روش

                                                            
 ص ، »رشد بن الوليد البى النفس كتاب تلخيص« مقدمة: اهوانى فؤاد احمد دكتر -  ١
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 عربى به: داريم دست در را او شروح از نوع سه اكنون. است نوشته خود ديگر شروح از بعد
 :كتابهاست اين دربارة شروح اين. التينى و عبرى و

 اگر ديگر كتب از اما و.  »الطبيعه بعد ما و نفس« ، »طبيعت« ، »ثانيه تحليالت«
 .هردو يا و اصغر يا است، اوسط شرح نوع از يا هست شروحى

 كه باب اين در اهوانى. است كرده نقل اهوانى دكتر و بود نوشته رنان آنچه بود اين
 اين دليلش. است مخالف نانر با نوشته، آن تلخيص از قبل را نفس كتاب شرح رشد ابن

 كتاب بر كه شرحى در را اينها همة« گويد »نفس كتاب تلخيص« در رشد ابن كه است
 من رأى و انديشه حقيقت به كه خواهد هركس و ام، كرده ذكر ام نوشته نفس در ارسطو
 ».كند مراجعه كتابها آن به شود آگاه

 چيست، ارسطو كتب تلخيص از مقصود اينكه در كند، تتبع را علما اقوال كه كسى
 اليسوعى، بويج اب اما. آورديم باب اين در را رنان نظرية ما. خورد برمى نظرهايى اختالف به
 كتاب شرح حقيقت در المقوالت كتاب«: گويد »المقوالت كتاب تلخيص« مقدمة در

 و دفه رشد ابن آنكه از بعد. نيست تلخيص نيز. آن از گرفته الهام بحثى نه است مقوالت
. پردازد مى »مقوالت« كتاب عربى ترجمة به كند، مى بيان سطر سه در را خود منظور

 رشد ابن. . . نويسد مى آنرا ديگرى زبان به كه بگوييم است آن بهتر يا كند مى تفسيرش
 از اول نظر در كه التينى، قديم هاى ترجمه برخالف و گيرد مى مقدمات ذكر بدون را نصى
 كند، مى حفظ را خود قلم آزادى مؤلف. است منظم و پيوسته هم به يد،نما مى گسسته هم
 خواننده براى كه آنجا تا. . . سازد مى دگرگون را آن گاه و نگارد مى را ارسطو تعبير عين گاه

 ».نهد فرق شارح تعبيرات و ارسطو تعبيرات ميان كه است دشوار
 قصد«. دارد مى بيان »يصتلخ« در را خود روش »الجوامع« آغاز در خود رشد ابن

 به وصول در كه را او گفتارهاى و پردازيم، ارسطو كتب به كه است اين گفتار اين در ما
 و آراء و. سازيم جدا است، همان نيز ما ذاتى و اولى مقصود و است ضرورى انسانى كمال

 براى كه الاقو و آراء از دسته آن يعنى( نخستين اقاويل و آراء در است ممكن كه را اقاويلى
 كمال به وصول راه در آن معرفت و برانگيزد ترديد) است ضرورى انسانى كمال به وصول
 در اقوال ازين را آنچه تا نمايد مى شايسته نيز. . . كنيم حذف نمايد مى غيرضرورى انسانى

 چنين خود ارسطو چنانكه. كنيم جدا ندارد استدالل به نيازى و است مشهور ايام اين
 به عبث به كه گروهى از بود آرايى آن در و نبود، كامل او زمان در حكمت زيرا. كرد مى

 به عبث به كه كسانى و يافته كمال حكمت زمان اين در اما. بودند يافته اشتهار حكمت
 سخن و حكمت به پرداختن از ايشان مقصود بلكه. نيستند باشند يافته اشتهار حكمت
 اين در پس. موجودند كه حيث آن از است جوداتمو اسباب و علل شناخت آن، از گفتن
 همين به درست و علوم، ديگر به كه نگريست چنان علوم اينگونه به كه است شايسته عصر
  ».كرديم حذف را جدلى اقاويل سبب
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 الزم را هرچه كتابها از اى پاره در كه كرد دنبال شيوه بدين را خود كار رشد ابن
 شارحان به رشد ابن. نمود مى حفظ را كامل متن ديگر برخى در و كرد مى حذف دانست مى

 آنان هاى نوشته كرد، توجه نيز ايشان غير و ثامسطيوس و افروديسى اسكندر چون ارسطو
 ابو و سينا ابن چون متأخر، فالسفة كار به آنگاه. برگزيد را آنها بهترين و كرد مقابله باهم را

 در رشد - ابن. داد قرار نقد مورد را آنها آراء و پرداخت باجه، ابن به معروف صائغ، بن بكر
 كارا. كرد مى تحليل و تجزيه را قضايا توانا حكيم و بصير عالم يك نظر با همواره جوالن اين
 علت به چيز هر از بيش رشد ابن عظمت و مجد«: گويد اسالمى المعارف دايرة در وو دو

 روشهايى و عادات سبب به- امروز هاگرچ است، تفسير در او حذاقت و مهارت و تحليل دقت
 رشد ابن كار واقعى سنجش ما براى- است مخالف سخت داشتند قدما آنچه با و داريم ما كه
 يهود، و مسيحيان مخصوصا علما، نزد وسطى قرون در ولى است، دشوار زمينه اين در

 ةالعاد فوق اعجاب موجب همواره ارسطو بر او شروح. بود تكريم و تعظيم مورد سخت
 ».نبودند خالى اعجاب ازين نيز الهوت علماى و فقها چنانكه شد، پژوهان حكمت

 است كرده شرح رشد ابن كه كتابهايى

 افالطون از-الف
 .است »جمهور« كتاب تلخيص آن و افالطون، سياست) هاى مجموعه-( جوامع

 كه پرداخت كتاب اين شرح به جهت آن از كه گويد كتاب اين مقدمة در رشد ابن
 را آنها و يافت دست كتابها اين به بعدها ولى. نداشت ارسطو سياسى كتابهاى به سترسىد

 ذكر را نكته اين مونك و رنان است، موجود آنها التينى ترجمة امروز و. كرد تلخيص
 .اند نكرده

 موجود »افالطون سياسة جوامع« التينى و عبرى ترجمة و عربى متن همچنانكه
 .است

 ارسطو از-ب
 م  1169  سال در را »حيوان كتاب« از قسمتى و االلهيات و الطبيعيات امعجو-  1 

 .است كرده تلخيص  ه  556 /
 منتشر را آن »المقوالت كتاب تلخيص« كشيش بويج المنطق، كتاب تلخيص-  2 

  .است كرده
 نوشته.  ه  566 /م  1170  سال به اشبيليه در را كتاب اين. البرهان كتاب تلخيص-  3 

 .است
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. م  1170  سال به اشبيليه در را كتاب اين.  1الطبيعى السماع كتاب تلخيص-  4 
 .است نوشته . ه  566 /

 .العالم و السماء كتاب تلخيص-  5 
 .المعقول و العقل كتاب تلخيص- 6 
 .الفساد و الكون كتاب تلخيص-  7 
 .العلويه اآلثار كتاب تلخيص-  8 
 . ه  570 /م  1174  سال به الشعر، كتاب و الخطابه كتاب تلخيص-  9 
 . ه  570 /م  1174  سال به الطبيعه، بعد ما كتاب تلخيص-  10 
 . ه  572 /م  1176  سال به نيقوماخوس، اخالق كتاب تلخيص-  11 
 . ه  577 /م  1181  سال به النفس، كتاب تلخيص-  12 
 .القياس كتاب شرح-  13 
 .البرهان كتاب شرح-  14 
 .سالنف كتاب شرح-  15 
 . ه  567 /م  1171  سال به العالم، و السماء كتاب شرح- 16 
 . ه  582 /م  1186  سال به الطبيعى، السماع كتاب شرح-  17 
 كرده منتشر جلد سه در كشيش بويج را كتاب اين. الطبيعه بعد ما تفسير-  18 

 .است

 افروديسى اسكندر از- ج
 .العقل فى مقالة شرح

 دمشقى نيقوالوس از-د
 .االلهيات كتاب صتلخي

 بطليموس از- ه
  . است موجود آن عبرى ترجمة الفلك، فى المجسطى كتاب تلخيص

  
  
  

                                                            
 شامگاه در ديگرى و شاگردانش ويژة بامداد در يكى: داشت درس گونه دو ارسطو -  ١

 از گوش راه از را آنها دانشاگر زيرا اند، ناميده »سماعى« را بامدادى درسهاى. مردم جهت
  .گرفتند فرامى خود استاد
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 جالينوس از-و
 .الطبيعيه القوى كتاب تلخيص-  1 
 .االغراض و العلل كتاب تلخيص-  2 
 .الحميات كتاب تلخيص-  3 
 .المزاج كتاب تلخيص-  4 
 .المفرده ويةاالد كتاب من االولى الخمس المقاالت تلخيص-  5 
 .االسطقسات كتاب تلخيص- 6 

 فارابى از-ز
 البراهين قوانين و ترتيبه و البرهان كتاب فى الرسطو نصر ابو خالف ما فى مقالة-  1 

 .الحدود و
 الناس بايدى التى المنطق صناعة فى الموضوعة كتبه فى نصر ابو بجهة التعريف-  2 

 .فيها ارسطو بجهة و

 سينا ابن از- ح
 الشفاء كتاب فى االلهى العلم فى وقعت مسائل عن صالفح-  1 
 ممكن و االطالق على ممكن الى الموجودات تقسيمه فى سينا ابن على الرد-  2 

 .بذاته واجب و بغيره واجب الى و بذاته
 .الطب فى سينا ابن ارجوزة شرح-  3 

 غزالى از-ط
 .المستصفى مختصر

 باجه ابن از- ى
  .انباالنس العقل اتصال رسالة شرح
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 تأليفات

 كالم و فقه در-الف
 و ،)  ه  1333 ( آستانه و ،)  ه  1327 ( فاس چاپ المقتصد، نهاية و المجتهد بداية-  1 

 ) . ه  1339 ( مصر
 سال به. كالم علم در االتصال، من الشريعة و الحكمة بين ما تقرير المقال فصل-  2 

 .كرد ترجمه آلمانى به  1895  سال به را كتاب اين آلمانى مولر. م  1179 
 التأويل بحسب فيها وقع ما تعريف و الملة عقائد فى االدلة مناهج عن الكشف-  3 

 در مولر را كتاب اين. م  1179  سال به كالم، علم در. المضله البدع و المزيقة الشبه من
 .است كرده ترجمه آلمانى به.  ه  575 . /م  1895  سال

 العالم وجود كيفية فى المتكلمون يعتقده ما و المشاؤون قدهيعت ان فى مقالة-  4 
 .كالم علم در المعنى، فى متقارب
 .كالم علم در المهدى، عقيدة شرح-  5 

 فلسفى جدل و منطق در-ب
 رسيده ما دست به عبرى خط و عربى زبان به كتاب اين المنطق، فى الضرورى-  1 

 .است
 .شرطى قياسات و مطلقه مقدمة و قياس در مقاله چند-  2 
 در است كتابى اوست، كتابهاى مهمترين و مشهورترين از اين و التهافت، تهافت-  3 

 از مقصود و است كردن خطا و فروافتادن معنى به تهافت. غزالى »الفالسفة تهافت« رد
 و خطاها ذكر از است عبارت التهافت تهافت و. آنهاست خطاهاى و لغزشها الفالسفه تهافت

 شافى جواب را غزالى دعاوى و اتهامات آنچنان رشد ابن. كتاب اين در حامد بوا لغزشهاى
 ارتقاء خود نخستين مقام به نتوانست هرگز »الفالسفه تهافت« كتاب پس، آن از كه گفت
 .يابد

 هرچند نوشته،  ه  576 /م  1180  سال از بعد را »التهافت تهافت« كتاب رشد ابن
 مطاوى از توان مى ولى. كند نمى اشاره آن تصنيف اريخت به كتاب جاى هيچ در او خود
 عن الكشف« و »المقال فصل« كتاب از بعد و اوست، پيرى دوران آثار از كه دريافت كتاب
 نداده ارجاع »التهافت تهافت« به هرگز كتاب دو اين در زيرا شده، نوشته »االدله -مناهج
 توجيه و تفسير »المقال فصل« در كه ستا مطالبى سرتاسر، التهافت، تهافت« آنكه با است،
 .است كرده

 را غزالى عبارات رشد ابن. است غزالى كتاب رد در كتاب اين گفتيم همچنانكه
 رد فلسفى استوار دالئل مبناى بر يا و تحليل را جزء هر سپس كند، مى نقل جزء به - جزء
 هرگاه و. پردازد مى بحث هب فلسفى مسائل در داده قرار وسيله را او آراء از برخى وكند  مى
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 با را »الفالسفه تهافت« سرتاسر رشد ابن. پردازد مى آنها تفصيل به بپسندد، را غزالى آراء
 .گويد مى سخن آن مطالب رد در بزرگ استادى چون و كند، مى تحليل ثاقب نظرى

 اسالمى حكماى ميان در روزها آن روش اين و. است جدلى روشى رشد ابن روش
 كند، مى بيان را او كالم فحواى و آورد مى را خصم اقوال نخست كه طريق بدين. تداش رواج

 آن رد به است همراه استوار منطقى با همواره كه فلسفى گوناگون روشهاى به سپس
 و مهدويت دربارة خود موحدين زيرا داشت، شيوع جدل روش موحدين عهد در. پردازد مى
 جدل و بحث به را مردم مالكى مذهب طرد و ظاهرى مذهب پذيرفتن و عصمت به قول

 اياس -بن الملك عبد چون عصر، اين علماى از بسيارى آثار در جدل روش. بودند كشيده
 دولت كه عقايدى نقض و رد در نوشت كتابى الملك عبد اين. است مشهود كامال قرطبى،
 رد و پاسخگويى به را علما از گروهى المؤمن عبد رو ازين. بود شده استوار آن بر موحدين

 - بن محمد بن اللّه عبد چون فقهايى كتب در را جدل شيوة همچنين. واداشت او سخن
 حزم، ابن رد در فقيه اين. بينيم مى زرقون، ابن به معروف اشبيلى، انصارى سعيد بن محمد

 .كرد تأليف را »المجلى و المحلى على الرد فى المعلى« كتاب ظاهريه، پيشواى
 كه را سخنانى كه است اين تأليف ازين غرض«: گويد غزالى كالم رد در رشد ابن

 آنها از كداميك كه بگوييم و دهيم قرار بحث مورد است، آمده »الفالسفه تهافت« كتاب در
 ».است دور به يقين مرتبة از

 -ضعيف را او و دهد، مى قرار حمله و هجوم مورد آشكارى طور به را غزالى رشد ابن
 مردى نظر به را غزالى رشد ابن كه است سبب بدان اين و. خواند مى البرهان واهى و الحجه
 - به را او رو ازين. برهانى قياسات به تا است متكى جدلى قياسات به بيشتر كه نگرد مى فقيه
 كه بخشد مى پايان عبارات بدين را خود كتاب باالخره و راند، مى بيرون فلسفه معبد از كلى

 حشر مسئلة در يكى: كرد مى تكفير مسئله سه كردن عنوان علت به ار فالسفه مرد اين«
 از آنها نزد در مسئله اين گفتيم و داشتيم بيان باب اين در را فالسفه رأى ما و. اجساد
 اين در و. نيست جزئيات به عالم خدا اينكه در است ايشان قول ديگر. است نظرى مسائل

 در. عالم قدم در است ايشان رأى سوم و ندارند ىا عقيده چنين فالسفه كه گفتيم هم باره
 از غير غرضشان اند گفته سخن عالم قدم از كه حكما از كسانى گفتيم هم ايراد اين پاسخ
 تهافت« در سو يك از غزالى. است شده واقع متكلمان تكفير مورد كه است چيزى آن

 سو ديگر از و دانند، نمى روحانى فقط را معاد مسلمانان از يك هيچ كه گويد مى »الفالسفه
 به معتقد كه كسانى تكفير بنابراين. هستند بدان قائل صوفيه كه گويد مى ديگر جاى در

 قول طريق بدين و. نيست اجماع به نيستند، قائل را جسمانى معاد و هستند روحانى معاد
 كرده، دتردي كسان چنين تكفير در ديگر جاى در باز. است كرده تجويز را روحانى معاد به
 در همچنانكه مرد اين كه نيست شكى و. است خلط اينها همة شود مالحظه مى چنانكه و
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 راه توفيق را آدمى كه خداست. است نبوده مصيب هم دين امر در كرده خطا فلسفه امر
 ».دهد مى سوق حقيقت به بخواهد كه را كس هر و بخشد، مى صواب

 از عبارتند شود، مى متعرضشان »فهالفالس تهافت« كتاب در رشد ابن كه مسائلى
 و او صفات و طبيعت و خالق وجود و آفرينش و حركت و زمان و عالم ابديت و عالم قدم

 .آن امثال و حشر و بشرى نفس حقيقت و جوهر و علوى عالم و او، علم مخصوصا
 را ايشان براهين و تاخته فالسفه بر سخت »الفالسفه تهافت« خود كتاب در غزالى

 ذات حقيقت و خالق به مربوط آنچه در مخصوصا- رأى ضعف و خيالپردازى به و كرده انكار
 است كرده ثابت و برخاسته فالسفه از دفاع به رشد ابن. است كرده متهم- اوست صفات و

 و پرداخته آن جنبة يك به كه معنى بدين كرده، تحريف را ايشان اقوال غزالى كه
 فالسفه اقوال نقل در او كه كرده متهم را غزالى نيز. است گرفته ناديده را ديگر هاى جنبه
 و شده، دچار باطن خبث به حتى و است شده نظرى تنگ دچار گاه و نيست، غرض از عارى
 را غزالى رشد ابن هرچند. كند مى سفسطه استدالل در عمد غير به يا و عمد روى از بسا چه

 تشخيص سرعت به را او كارى سفسطه و بيند، مى نيك را او ضعف موارد و كوبد، مى درهم
 سرمست را او هرگز پيروزى اين ولى است، شادمان سخت خصم بر پيروزى ازين و دهد، مى
 فلسفه مسائل همة در. دارد دست به را خود انديشة و فكر زمام همواره بلكه سازد، نمى

 به را قضيه ره خود نيرومند منطق با و زند، مى گام وسيع معرفتى داراى دانشمندى، چونان
 و ايرادات و گفته معقول سخنى او خصم كه هرجا در و نمايد، مى تحليل و تجزيه دقت

 كه را هرچه كه خواهد مى رشد ابن .پذيرد مى سخامندى كمال به آورده، صحيح اعتراضات
 نيك و كند مى اقامه را خود برهان كه طريق بدين. كند تفهيم خوبى به پردازد مى آن رد به

. نمايد مى استوار خود مستمع ذهن در محسوس مثالهاى ذكر با را آن و دهد، مى توضيح
 با و كند مى مطرح پيش از بگذرد، خواننده ذهن بر است ممكن كه را فرصتهايى همه آنگاه
 تهافت« كتاب دربارة قدر همين اينجا در .پردازد مى پاسخگويى به خود علمى توان و قدرت

 آراء و كتاب ازين تفصيل طور به كنيم بحث او فلسفة در كه هآنگا. است كافى »التهافت
 . . .گفت خواهيم سخن آن مطاوى در حكيم

. م  1885 . / ه  1303  سال به. است رسيده چاپ به بار چند »التهافت تهافت« كتاب
 و غزالى »الفالسفة تهافت« شامل اى مجموعه ضمن در االعالميه، مطبعة در قاهره، در
 بوده، آستانه در كه مزبور كتاب نسخة قديمترين روى از ، 1زاده خوجه »فالسفةال - تهافت«

                                                            
 البرسوى صالح بن يوسف بن مصطفى الدين مصلح)  ه  793 ( زاده خواجه يا خوجه -  ١

 ابن و غزالى ميان محاكمة در را خود »الفالسفة تهافت« كتاب زاده، خواجه مولى به ملقب
  .است نوشته مراد سلطان پسر خان محمد سلطان امر به رشد
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 سال به الخيريه، مطبعة در قاهره، در سپس. دارد بسيار نقائص ولى است، طبع رسيده به
 . ه  1319 

 حلية به م  1903 / ه  1321  سال به الحلبى مصطفى عنايت به سپس و. م  1901 /
 چاپ  1930  سال به بيروت، كاتوليكى مطبعة در بويج موريس اخيرا- گشته آراسته طبع
 .است داده ارائه آن از منقحى و علمى

 زبان به آن از قسمتى نيز شده، ترجمه التينى و عبرى به »التهافت تهافت« كتاب
 .است درآمده آلمانى

 الطبيعه بعد ما و فلسفه در- ج
 .السماوى الجسم حركة عن مقال-  1 
 .لزمانا فى مسئلة-  2 
 .االول المحرّك على كالم-  3 
 .الزمانى الوجود و السرمدى الوجود فى مقالة-  4 
 .النفس علم فى مقالتان-  5 
 .العقل فى مقالة- 6 
 .باالنسان المفارق العقل اتصال فى مقالة-  7 
 .الحكمة فى مسائل-  8 
 .الجزئيات يعلم اللّه انّ فى مسائل-  9 

 طب در-د
 .ياقالتر فى مقالة-  1 
 .العفن حميات فى مقالة-  2 
 .الحمى نوائب فى مسئلة-  3 
 .الكليات كتاب-  4 

 كه شود مى دانسته نيك اندك همين از و. رشد ابن تأليفات به كوتاه نظرى بود اين
 دايرة او سينة و برداشته، گام راه اين در ناپذير خستگى كوششى با چگونه حكيم آن

 و انديشه جهان در ببينيم تا پردازيم مى او فلسفة به اينك. علمى است بوده المعارفى
 انجام او خود تأليفات استناد به را كار اين ما. است داشته شگرفى تأثير چه اسالمى معرفت
 كنندة بيان است كرده شرح يا تلخيص آنچه از بيشتر آثار اينگونه زيرا داد، خواهيم

  .هستند او علمى واقعى شخصيت
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 رشد ابن فلسفة

 كمدى« كتاب در دانته را لقب اين. است شده معروف ، »الشارح« به رشد بنا
 كوشش با كه بود او زيرا است، لقب اين شايستة بحق او و. است داده وى به »الهى

 آن به اسكندرانى شارحان كه افالطونى عناصر از را ارسطو فلسفة آگاهانه، و ناپذير خستگى
 .كرد پاك بودند آميخته

 فلسفه او تا رسد، رشد ابن به اسالمى فلسفة كه بود شده مقدر گويا«: گويد دوبور
 معتقد رشد ابن. نهد زوال به روى شامخ مقام اين به رسيدن از پس و كند كشف را ارسطو

 از كه حقى رسيده، حق به كه است متفكرى عظيمترين و انسان كاملترين ارسطو كه بود
 خطا دچار ارسطو فلسفة درك در كسانى است ممكن و. . . است مبرى باطلى هر شائبة
 .شوند

 خرده آنها بر و كرده نقل سينا ابن و فارابى كتب از بسيارى، موارد در رشد ابن
 زندگى سراسر در رشد ابن. است بوده حكيم دو آن از بهتر او درك و فهم الحق و گرفته
 كه گردد معلوم شود، فهميده نيك ارسطو فلسفى مذهب حقيقت چون كه بود معتقد خود

 او بلكه. ندارد تعارضى گونه هيچ كوشد، مى آن به وصول براى آدمى كه عليائى معرفت آن با
 ارسطو صورت به رسيد، درجه اعلى به چون خود تكامل و تطور در انسانيت كه گفت مى

 .كرد تجلى
. نيست او مقام به فرارفتن ياراى را ديگر كس هيچ كه است مرتبتى چنان را ارسطو

 به شدن نزديك در را انسان قدرت نهايت خواست خداوند كه است، برين انسان ارسطو
 انسانى عقل مجسم صورت عاليترين ارسطو كه است معتقد رشد ابن. دهد نشان كلى عقل
 1».كند الهى فيلسوف به مسمى را او است مايل كه آنجا تا است،

 گرد را او شارحان هاى جمهتر و ارسطو هاى ترجمه توانست مى كه آنجا تا رشد ابن
 پرداخت آنها غوامض و مشكالت درك و فهم به آنگاه. دانست نمى يونانى خود او زيرا آورد،

 با ولى. كرد مقابله باهم- بود آمده مختلف هاى ترجمه در كه- را عقايد و آراء و عبارات و
 فلسفة بايد هآنچنانك نتوانست و نماند، امان در خطا از خود اسالف چون نيز او اينهمه
 خدمت به كه هايى ترجمه كه بود اين او عذر و. سازد پاك بيگانه عناصر همة از را ارسطو
 كار - به برخى در كه دقتى وجود با بود، برده پناه آنها به كه شروحى ترجمة و بود گرفته
 ه،بود يونانى اصل در كه را غامض معانى مخصوصا را، معانى همه بودند نتوانسته بود، رفته
 مورخان اختالف سبب و دارد، وجود امروز به تا كه است مشكلى همان اين و. كنند بيان

 .است شده اول معلم هاى انديشه تأويل و تعبير در فلسفه

                                                            
   256  ص عربى، ترجمة. االسالم فى الفلسفة تاريخ -  ١
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نه  است فيلسوف او كه است اين است، اهميت درخور ما براى رشد ابن از آنچه
 پيش كه- اسالم فالسفة يگرد با كه مذهبى و است آرائى داراى خود فيلسوف اين و. شارح

 ولى نيست، بيش شارحى كه گفت مى خود رشد ابن« گويد رنان. است مخالف- بودند او از
 خويش استقالل خواهان همواره انسانى عقل. شد او روشن كامال فروتنى اين فريفتة نبايد
 كه داند ىم آن در را خود آزادانديشى او ولى نكند، تجاوز نصى از كه كنيد مقيد را او. است
 شخصى، انديشة يعنى خود، حقوق اخص از نيست حاضر هرگز و. كند ديگرگون را نص آن

  ».كند نظر صرف
  

 دين و فلسفه

 آن از كه است اى مسئله شريعت و حكمت ميان يا دين و فلسفه ميان دادن وفق
 خود ايمان هاى داده و عقل هاى داده ميان كه است خواسته و بوده شعور ذى انسان كه وقت

 .است داشته مشغول خود به را او ذهن آورد، پديد انسجامى و ارتباط
 به دين و فلسفه مسئله كه بينيم مى پردازيم، مى انسانى فكر تاريخ تتبع به وقتى

 فالسفة قبال. است بوده موجود انسانى هر ضمير در و دينى هر در بزرگ اشكالى صورت
 نيز و كنيسه آباء و مسيحيت متفكران نيز يه،اسكندر مدرسة و يهودى فيلون سپس و يونان

 كه آورديم مدكور ابراهيم قول از ازين پيش. اند كوشيده آن حل به اسالمى متفكران
 را اشعرى عقايد اصول، در) برخى( چنانكه اند، بوده گزينى ميانه به متمايل همواره مسلمانان

 مذهب فقه، در و زيدندبرگ- عقل اهل يعنى- معتزله و نقل اهل ميان بود وسط حد كه
 را حنفى مذهب و بود حديث به متكى كه مالكى مذهب ميان بود وسط حد كه را شافعى

 .كرد مى عمل قياس و رأى به كه
 فلسفة آنكه يكى. بود جنبه چند از دادند نشان امر اين به اسالم فالسفة كه توجهى

 بودن قديم و عالم خلق ةمسئل يكى: بود مخالف اسالم دين با مسئله چند در يونان قديم
 گروه اين. بود شده فقها تهمت تير هدف فلسفه آنكه ديگر. آن امثال و خدا صفات و آن

 است بزرگى خطر دين براى پنداشتند مى كه فكرى پيشرفت اين عليه را مردم غالبا
 متعصب، گروههاى اين آسيب از خواستند مى خود عمل اين با فالسفه. كردند مى تحريك

 آن پناه در تا دادند رواج را روش اين و. بمانند امان در دولتى، رجال و فقها غضب از نيز
 و دين ميان دادن وفق فكر به همه از قبل معتزله. دهند رواج را خود عقايد ديگر بتوانند
 و است ديگرى مكمل يكى و خدايند جانب از هردو وحى و عقل گفتند و افتادند، فلسفه

 و است، حكيم خدايى جانب از زيرا است معقول وحى. نيست ضىتناق هيچگونه ميانشان
 به بايد شود ديده اختالفى عقل و وحى ميان اگر و ندارد تناقضى عقل با است چون معقول



 

٦٥٥ 
 

 او به راجع بيهقى. برخاست كوششى چنين به كه است اى فالسفه از كندى. پرداخت تأويل
 ».داد وفق فلسفه اصول و رعش اصول ميان خود تصنيفات از اى پاره در« :گويد

 آخر حرف خواهد مى رشد ابن اما. بودند چنين نيز كرديم ذكر كه اى فالسفه ديگر
 در كامال فقها او عصر در مخصوصا. كند بيان تفصيل به خاصى نحو به را موضوع و بزند را

 ى،غزال به موحدين تمايل. بودند گرفته جبهه ارسطو فلسفة بويژه و يونان فلسفة مقابل
 شمار به مهم عوامل از خود دين امر در سختگيرى و »الفالسفه تهافت« كتاب صاحب

 .رفت مى
 دليل تناقضشان گفت و داد قرار حمله مورد را فالسفه چگونه غزالى كه ديديم

 كه شود دانسته بايد: نوشت كه آنجا تا. است الهى قضاياى در استدالالتشان و براهين ضعف
 و بسيار نزاعشان و بزرگ خطايشان و خبط زيرا انجامد، مى طول به فالسفه اختالفات نقل

 در كه تناقضى بيان به ما و. است منحرف و گون گونه روششان و راه و پراكنده آراءشان
. پردازيم مى شود، مى ديده ارسطاليس. . . اول معلم و مطلق فيلسوف ايشان، پيشواى گفتار

 گرفته خرده گويند مى الهى افالطون را او كه شاستاد حتى خود ماقبل حكماى همة بر او
 مذهب به خود كه بدانى تا كردم اشاره موضوع اين به من و. است كرده رد را او عقايد و

 علم. يقين و تحقيق نه است تخمين و ظن مبناى بر احكامشان بيشتر و ندارند يقين خود
 را ضعيفه عقول و كنند مى قلمداد الهى علوم در اعتقادشان صحت دليل را منطق و حساب

 دور به تخمين از و برخوردار صحيح برهان از نيز االهيات در علومشان اگر .فريبند مى
 1».داشتند نمى اختالفى نيز علم آن در ندارند، اختالفى حساب علم در همچنانكه بود، مى

 مورد سخت خود او زيرا پرداخت، موضوع در بحث به تمام قاطعيتى با رشد ابن
 را محكمش ضربة نخست او. ورزيد مى عشق عجيب ارسطو به و بود فلسفه مخالفان مهجو

 فهماند مردم به و. ساخت متزلزل را او ادعاهاى و مذهب اركان چنانكه آورد، فرود غزالى بر
 آن اسرار و رموز تفسير و دين مبانى استوارى موجب بلكه نيست، مخالف دين با فلسفه كه

 .برهاند متعصبان تعرض از را خود كه بود نآ اش اصلى قصد و. است
 ما تقرير و المقال فضل« ديگر رسالة نيز و »التهافت تهافت« كتاب قرطبه، فيلسوف

 و المله عقايد فى االدله مناهج عن الكشف« رسالة و »االتصال من الشريعه و الحكمة -بين
 تأليف باب اين در را »مضلهال العقائد و المزيفه الشبه من التأويل بحسب فيها ماوقع تعريف
 .كرد

 از پس كه داشت عادت و فقيه، هم و بود قاضى هم رشد ابن كه كرد فراموش نبايد
 داشت، انتقاد و نظر به نياز كه هرجاى و. پردازد رأى صدور و امور تحليل به تحقيق و بحث

                                                            
 كه هنگامى كه شد آن موجب غزالى سخن اين.  9 -  8  ص بويج، چاپ الفالسفه، تهافت -  ١

  .كنند نظر صرف طب و رياضى كتب از زدند، مى آتش را فلسفى كتب موحدين



 

٦٥٦ 
 

 اند گفته خود كتب در آنچه در ما«: گويد چنانكه كرد، مى حفظ انتقاد در را خود او حق
 شادمان آن از و پذيريم مى بود حق موافق كه را هرچه. كنيم مى نظر) فالسفه يعنى(

 آگاه آن بر را مردم نبود، حق با موافق كه را هرچه و گوييم، مى سپاس را ايشان و شويم مى
 به استدالل است، برگزيده كه روشى اما ».كنيم مى رد و داريم مى برحذر آن از و سازيم مى
 فلسفة و مطلق طور به فلسفة فراگرفتن به اين و دانسته واجب را عقلى نظر كه است نقرآ

 و نظر حيث از مردم كه پردازد مى نكته اين به آنگاه. شود مى منجر خصوص به ارسطو
 باطن درك براى و است، باطن و ظاهر شرع در روى همين به و نيستند، يكسان قريحه
 نائل شرع اقوال تأويل بر بتواند تا رود آن بر بايد متفكر دمر كه است قواعدى به نياز قرآن
 به آنگاه. بشناسد است خواسته مردم عامه براى شرع كه را عقايد و آيات ظواهر و. آيد

 .عقل و وحى ميان رابطة بيان به سپس و پرداخته فالسفه و متكلمان اختالف

 است دانسته واجب را فلسفى نظر شرع-  1 
 به آنگاه. است تعليل و تحليل نظر امور، در فيلسوف نظر كه ستا معتقد رشد ابن

 آن از موجودات در آدمى كه نيست ازين بيش فلسفه عمل« كه پردازد مى فلسفه تعريف
 نظر اين به را مردم نيز دين 1».بنگرد دارند خود آفريدگار و صانع وجود بر داللت كه حيث
 ظاهر از موجودات، در عبرت نظر با نگريستن اين و. است دانسته واجب را آن و كرده امر

ٰماٰواِت َو «: آيه اين چنانكه شود، دانسته عديده آيات أَ َو لَْم يَْنظُُروا فِي َملَُكوِت اَلسَّ
ُ ِمْن َشْيءٍ   آية اين.  3  »فَاْعتَبُِروا ٰيا أُولِي اأَْلَْبٰصارِ « آيه اين و ، 2  »اأَْلَْرِض َو ٰما َخلََق َهللاّٰ

 نيز. كند مى امر باهم شرعى و عقلى قياس يا عقلى قياس استعمال وجوب به را ردمم اخير
 على فسلط ماال اللّه آتاه رجل: اثنين فى اال حسد ال«: فرمود خدا رسول كه حديث اين در

 كس دو بر تنها يعنى( »يعلمها و بها يقضى فهو الحكمة اللّه آتاه رجل، و الحق فى هلكته
 حق راه در پيوسته را آن او و داده مالى او به خدا كه كسى يكى: تاس شايسته بردن رشك
 به و كند مى ادا را دانش آن حق او و داده دانشى او به خدا كه كسى ديگر و. كند مى صرف

 و نظر . 4  »اُْدُع إِلٰى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمةِ «: فرمايد مى تعالى خداى و) . آموزد مى ديگران
 از مجهول استنباط همان جز چيزى اعتبار« زيرا نشود، ميسر عقلى قياس با جز اعتبار
» .شود ميسر قياس به يا و است قياس خود يا امر اين و» .نيست آن استخراج و معلوم

 فلسفى نظر رو ازين و است، واجب عقلى قياس وسيلة به موجودات در كردن نظر پس 5 
 قياس معرفت وجوب استنباط ، ٰيا أُولِي اأَْلَْبٰصارِ فَاْعتَبُِروا  آية از فقيه اگر«. است واجب
   معرفت وجوب استنباط آيه همين از اللّه به عارف كه است شايسته كند، مى 6فقهى

                                                            
   2  آية الحشر، سورة -3       184  آية االعراف، سورة - 2      9  ص المقال، فصل -  1
   10  ص المقال، فصل - 5        125  آية النحل، سورة -4
  .است حرام پس. است مسكر نبيد و است حرام مسكرى هر گوييم چنانكه -6



 

٦٥٧ 
 

 است؟ فلسفه از غير چيزى آيه در »حكمة« آيا گذشته ازين» 1كند عقلى قياس
 اول صدر در و است، بدعت عقلى قياس وسيلة به كردن نظر كه بگويد كسى اگر

 نبوده، اسالم اول صدر در هم فقهى قياس وسيلة به نظر گوييم نبوده، چيزى چنين اسالم
 دين اين اصحاب اكثر اين، بر عالوه. است نگفته سخنى آن بودن بدعت در كسى ولى

 .بود خواهند محكوم نصوص با هم ايشان كه حشويه، جز اند، پذيرفته را عقلى قياس
 واجب را آن و كند، مى وادار عقلى قياس به ار مردم شرع كه شد روشن چون

 و قياس اين قوانين كه بايد متفكر پس نيست، اى چاره آن بردن كار به از و شمارد، مى
 رشد ابن. شود مشغول فلسفه تحصيل به و كند توجه منطق تعليم به و بشناسد، را برهان
 :گويد

 نپرداخته آن انواع و عقلى قياسهاى در تحقيق به كسانى ما از پيش اينكه ولو«
 از بايد كه است مسلم. . . كنيم آغاز را تفحص و تحقيق اين كه است واجب ما بر باشند،
 مثال. نباشند يا باشند شريك ما با دين در خواه كنيم، استفاده اند آورده پيشينيان آنچه

 دين رد ما با كه كسانى آيا كه نيست مهم كنيم، مى پاكيزه را خود بدان كه اى وسيله
 در وسيله آن از آنها كردن استفاده زيرا نه، يا كنند استفاده وسيله همان از هستند مخالف
 نيستند شريك ما با دين در كه كسانى از من مقصود و .آورد نمى وارد خللى پاكيزگى اصل

 ». 2  اند بوده اسالم از پيش كه اند كسانى
 گمراهى اند، شده گمراه اند كرده خوض حكمت كتب در كه كسانى از برخى اگر

 ايشان فطرت نقص علت به يا گمراهى آن چه. گردد نمى كتابها اين در ما تعمق مانع ايشان
 .كند ارشاد-آنها معانى فهم يعنى-صواب طريق به را آنها كه اند نيافته معلمى آنكه يا بوده،

 كه ستني آن از مانع امر اين است، كشته و شده گلوگير را بعضى آب اگر چنانكه
 مرگ و عارضى است امرى آب شدن گلوگير اثر در مرگ چه نوشد، گوارا و سرد آب تشنه

 .ضرورى و حتمى است امرى عطش از
 رسند، حق به تا كند مى امر نگريستن به را مردم و است حق اسالم شريعت اگر و«

 منجر تاس آمده شرع در آنچه با مخالفت به هرگز برهانى نظر كه دانيم مى مسلمانان ما
 شهادت بدان و است آن با موافق همواره بلكه ندارد، معارضه حق با حق چه گردد، نمى
 عقلى نظر و است عقلى نظر طالب دين كه كند مى اثبات رشد ابن طريق بدين ».دهد

 ارسطو بخصوص و يونان فلسفة به خواهد مى نهاده فراتر ازين را پا او. است فلسفه همان
 به وصول طريق را فقهى قياس رشد ابن. وثنى است اى فلسفه فلسفه اين كه هرچند برسد،
 وسيلة بردن كار به كه است معتقد و. است داده قرار ارسطويى، قياس يعنى عقلى، قياس

 يونانيان يعنى قدما كتب نيز فلسفه اصلى مأخذ چون و. مستحسن است كارى پاكيزگى

                                                            
   12 -  11  ص مأخذ، همان - ٢                       11  ص المقال، فصل -  ١
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 پرداختة و ساخته فلسفه زيرا خواست، دمد آنها از و يازيد دست كتب آن به پس بايد است،
 در بلكه است علمى صنايع در تنها نه امر اين و«. نسلهاست برآوردة بلكه نيست، تن يك

 آورده وجود به را آن تن يك كه نيست صناعتى هيچ زيرا است، چنين هم عملى صنايع
 يك شدة اختراع و برآورده حكمت، يعنى الصنايع، صناعة است ممكن چسان پس.  »باشد
 نپرداخته آن انواع و عقلى قياس از فحص به پيشينيان از كس هيچ اگر« همچنين. باشد تن

 ابن ».يابد كمال بدان معرفت تا. . . كنيم آغاز كار بدين خود كه است واجب ما بر باشد،
 سخن شوند، نمى مردود استوارى و وضوح شدت از كه براهينى و دالئل ذكر از پس رشد
 در كردن نظر كه شد معلوم«: دهد مى پايان چنين »المقال فصل« از قسمت ينا در را خود
 كتب آن در كردن نظر اهليت كه را شخصى هركس و. . . است واجب شرعا قدما كتب
 و شرعى عدالت ديگر و هوشمندى يكى: باشد مند بهره چيز دو از يعنى-باشد داشته

 براى شرع كه را درى كه است كسى ندمان كند، منع كردن نظر از-اخالقى و علمى فضيلت
 نائل حق معرفت به توان مى در ازين. باشد بسته است گشوده مردم روى بر خداوند شناخت

   1».بود خواهد خدا از بعد و جهل نهايت در ببندد را در اين كه كسى و شد،

 است ضرورى تأويل. است باطن و ظاهر را دين-  2 
 حقيقت به وصول و معرفت براى مصدر دو ار وحى و عقل عموما اسالم فالسفة

 تعمقى و نظر به را مردم و است، حق اسالمى شرايع كه آنجا از: گويد مى رشد ابن. دانند مى
 تعمق و نظر كه دانيم مى قطع طور به مسلمانها ما كند، مى دعوت شود معرفت به منجر كه

 بلكه نيست حق ضد حق زيرا گردد، نمى منجر آمده شرع در آنچه مخالفت به برهانى،
 با موافق دين و است دين با موافق علم يعنى دهد، مى شهادت آن بر و است آن با موافق
 و نمايد، مى مخالف فلسفه حقايق با ظاهر در كه است عباراتى احاديث و قرآن در اما. علم

 كه نيست عبارات آن ظاهر جز چيزى واقع در اينها ليكن. است دين ضد فلسفه كه پندارند
 تأويل به نياز كه هست چيزهايى شرع الفاظ در- عربى تأويل شيوة به البته- پذيرد مى تأويل

 همة نبايد اينكه بر دارند اجماع مسلمانان جهت ازين .كند مى ايجاب را تأويل نوعى يا
 .كرد حمل ظاهرشان بر را شرع الفاظ

 و پرداخته تفسير به اسالم صدر همان از اسالم فقهاى. نمود تأويل را همه نبايد نيز
 .كردند آغاز خود فلسفى روش با فالسفه بعدها كه بودند گرفته پيش را راهى همان

 تفاوت و مردم نظر اختالف آمده، پديد باطنى و ظاهر شرع در اينكه علت
 عهدة به دارند متعارض ظواهر كه آياتى تأويل و. چيزى تصديق در است استعدادها
ھَُو «: فرمايد قرآن چنانكه. كنند جمع متعارضان ميان كه نداينان است، علم در راسخان

اِسُخوَن فِي اَْلِعْلمِ « كه آنجا تا »اَلَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اَْلِكٰتاَب ِمْنهُ آٰياٌت ُمْحَكٰماتٌ   . »َو اَلّرٰ
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بيرون  تنگنا آن از تا زند مى چنگ تمييز و تجزيه و تفصيل به رشد ابن طريق بدين
 را كار اين و. بازگرداند آن فلسفى حقيقت به را دين و. بيابد نجاتى راه فيلسوف براى و رود
 در مردم كه گويد مى رشد ابن. دهد مى انجام اوست خود خاص كه مهارتى و منطق با

 فهمش كه گونه بدان را هركس كه بايد شرع رو ازين متفاوت، تصديق در و مختلفند طبايع
 شريعت صاحب و. 1است همگان تعليم دين اصلى قصودم و. سازد مخاطب كند مى اقتضا
 .گويد سخن بايد چسان سعادتش به وصول براى هركس با كه داند مى شناسد، مى را مردم

 قياسها فالسفه گويد مى كند، مى تقسيم قياسها انواع مبناى بر را بشر نوع رشد ابن
 معرفت به موصل برهانى قياس. خطابى و جدلى برهانى، قياسات: اند كرده قسم سه بر را

 سومى و. يقين بدون شود منجر احتمال و ترجيح به دومى. است ترديدناپذير و است يقينى
 پذيرندة كسانى و نرسد جدلى و برهانى قياسهاى پاية به هرگز است، ضعيف استداللى كه

 ارتقاء جدلى و برهانى قياسهاى درك درجة به عقولشان هنوز كه هستند قياسها اينگونه
 اولين بر آن و باشد استوار يقينى مقدمات بر كه است قياسى برهانى، قياس اما .است نيافته
 فلسفى قياس همان و يقينى نتيجة داراى قياس اين. دارد تكيه عقل مبادى از مبدأ

 كه مقدماتى باشد، احتمالى مقدماتى داراى كه است قياسى جدلى قياس اما .است حقيقى
 احتمالى قياسى چنين نتيجة. باشند پذيرفته را آن حكما همة اي و اكثر، يا مردم همة
 مناظره يا جدل يا تحرّى وسيلة آنكه جز و. نشود برهانى قياس جانشين جدلى قياس .است

 موافق و واهى مقدماتى به است متكى خطابى قياس اما .نيايد ديگر كار به باشد آن امثال و
 آنكه از بيش خطابى قياس گفت بايد. او عاطفى و نفسانى استعداد و سامع عقل ميزان با

 باشد افهام و اقناع هدفش آنچه از بيش و. دارد عاطفى جنبة باشد داشته عقلى جنبة
 .است تأثيرگذارى
 يعنى برهان، اهل: كند مى تقسيم دسته سه به را مردم رشد، ابن اساس، اين بر
 اند رسيده يقين ساحل به ينانا. متكلمان يعنى جدل، اهل صحيح، ادلة صاحبان و فالسفه

 .ناقصند فطرت و تاريك عقول داراى كه مردم، عامة سوم و. اند نشده ور غوطه آن در ولى
 است چنين كه حال. است آفريده تفاوتها اين با عقلى، امكانات در را، مردم خداوند

 .ببرند سود آن از بتوانند همگان تا باشد، مختلف نيز دين تعاليم بايد
 نصوص ظواهر به جدليان، يعنى فراترند، ايشان از اندكى به كه كسانى و ردمم عامة

 معرفت شريعت، غايت و هدف زيرا. دارند ايمان كنند، مى درك آن از آنچه به عمل و
 .است منكر از نهى و خير بر تحريض و فضيلت ايجاد بلكه نيست، حقيقت

به  آنچه با ظاهر كه رگاهه. باطن معنى و ظاهر معنى: است معنى دو را شريعت پس
 بايد باشد، آن با مخالف اگر و. شود پذيرفته همان باشد، موافق رسيد، توان بدان برهان
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 داللت به حقيقى داللت از لفظ داللت اخراج«: از است عبارت تأويل معنى و كرد تأويلش
 كه است شايسته كند، مى چنين شرعى احكام از بسيارى در فقيه چون و. . . مجازى
 مخالف آن با شرع ظاهر ولى شود، ثابت برهان به هرچه پس. . . كند چنين نيز فيلسوف

 مردم عقول كه شود، مى متوسل باطن و ظاهر به رو آن از وحى ».شود تأويل كه بايد باشد،
. غذاست چون رشد، ابن نظر در تعليم. نيست تعليم نوع يك طاقت را همه و. نيست يكسان

 رأيى گاه كه معنى بدين. است چنين نيز مردم دربارة. . . «: گويد »التهافت تهافت« در
 بخواهد كه كسى. باشد غذا حكم در ديگرى براى كه درحالى باشد، سم حكم در يكى براى
 همه غذاى را چيز همه بخواهد كه است كسى چون باشد، مردم همة طبع ماليم آراء همة
 و منازلهم الناس ننزل ان امرنا االنبياء معاشر انا« است، فرموده خدا رسول 1».كند كس

 قرار او خود سطح در را هركس كه مأموريم پيامبران ما( »عقولهم قدر على نخاطبهم
 تعليمى برنامة تعيين بنابراين) . گوييم سخن عقليشان توانايى اندازة به مردم با و دهيم،
 . 2  معقول هم و است محسوس مخالف هم نحو، يك به مردم، همة براى

 تأويل قانون-  3 
 به را نصى هر كس هر كه نيست چنان. كرد رعايت بايد كه است قانونى را تأويل

. نهد ميان در بخواهد كه هركس با را خود تأويالت يا كند، تأويل بخواهد كه نحوى هر
 عامة و اند خطابه اهل اينان. نيستند تأويل اهل اصال كه اى دسته: اند دسته سه بر مردم«

 تأويل اهل اى دسته و. . . جدلند اهل اينان و هستند جدلى تأويل اهل اى دسته. . . دمردمن
  3 » .برهانند اهل اينان و يقينى

 از و شود، تسليم شريعت مبادى به بايد هركس كه است اين است مسلم آنچه
 از مردم كه است اين شود، مى استنباط شريعت ظاهر از آنچه و.  4  كند تقليد شريعت واضع

 . 5  اند شده نهى است كرده سكوت آنها در شرع كه امورى در تفحص
 آنها تأويل از حقيقت به وصول براى كه است چيزهايى شرع در كه است مسلم نيز

 آنهايى فقط بلكه فالسفه، همة نه آنهم است، فالسفه كار فقط تأويل اين اما. نيست چاره
 ولى دانشند، و فرهنگ اهل آنكه با ايشان زيرا !نه فقها، اما. علمند در راسخان زمرة در كه

 مختلف فرق شدن پديدار موجب امر همين و مختلف آرائشان و است، محدود علمشان
 .است گرديده دينى

 خود كه گفت سخن آن از كسانى با بايد كه گفت بايد تأويل، به تصريح مورد در اما
كارشان  نيستند آن درخور كه سانىك براى يقينى تأويالت از سخن زيرا. باشند برهان اهل
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 قدرت باشند، ظاهر اهل كه آنها و. كند مى ابطال را ظاهر تأويل چه كشاند، مى كفر به را
 را آنها و نگفت، تأويل از سخن عامه و جمهور مقابل در بايد پس. ندارند تأويل درك

 يعلم ما و«: تگف بايد شدند جويا اى آيه تأويل از چون و. داشت دلخوش ظاهر با همچنان
 روح مثال غامض امور از چون و. داند نمى كسى را آن تأويل خداوند جز-  »اللّه اال تأويله
وِح، قُلِ «: است گفته قرآن كه گفت را همان بايد كردند سؤال وُح ِمْن : يَْسئَلُونََك َعِن اَلرُّ اَلرُّ

 خدايى امرى روح: بگو پرسيدند، روح از چون( 1»الً أَْمِر َربِّي، َو ٰما أُوتِيتُْم ِمَن اَْلِعْلِم إاِلّٰ قَلِي
 باشد درست تأويل اگر ايشان زيرا كرد، عدول تأويل از عامه براى بايد ذبنابراين. . .)است
 كه نيست آن شارع وظيفة. شوند گمراه باشد نادرست اگر و نكنند درك درست را آن معنى

 سالمت باشند، سالم نفوس اگر كه است اين اش وظيفه بلكه بياموزد، مردم به را حقيقت
 روحى سالمت اين و. بياموزد آنها به را سالمت راه نباشند سالم اگر و كند حفظ را آنها
 . 2  است مترتب آن بر آخرت و دنيا سعادت كه است

 پرده الهوت اصحاب و فقها نزد در خويش تأويالت از كه است واجب فالسفه بر و
 قياس اصحاب كه طريق بدين كنند حفظ را دين كه تاس واجب حكام بر و برنگيرند،

 كه-را جدلى تأويلهاى ايشان تا نگذارند و كنند، محدود و محصور را فقها يعنى جدلى
 صراحت به مردم براى-ندارند اضطراب و آشوب ايجاد و صفوف شكستن جز حاصلى
 .بازگويند

 مكتومة قيقتح به فالسفه و جويند تمسك شرع ظاهر به همچنان عوام اگر ولى
 طور به هم مسئله و. بروند ميان از گوناگون هاى فرقه و شود حفظ دين در وحدت آن،

 .شود حل عملى طور -به هم و نظرى
 قرار تمسخر و حمله مورد سخت را غزالى، بويژه متكلمان، رشد ابن اينجا در

 و كرد آشنا يعتشر ظاهر به را او كه بايد نباشد، علم اهل از كه كسى«: گويد مى و دهد مى
 كه بايد بنابراين. . . است كفر به منجر زيرا. . . است كفر گفتن تأويل از سخن او براى

 طرق يا شود، آورده براهين كتب غير در اگر و. . . نشود آورده براهين كتب در جز تأويلها
 كه هرچند گردد، معمول- داشت مى معمول حامد ابو چنانكه- جدلى يا خطابى و شعرى
. خطاست حكمت ناحية از هم و شرع حيث از هم باشد، ميان در خير قصد است ممكن
 و كرده، كمك فساد اهل كثرت به ولى كند افزون را علم اهل كه خواهد مى كسى چنين
 عيبجويى به را مردمى و شرع از عيبجويى به را مردمى و حكمت از عيبجويى به را مردمى

. است بوده همين كتب تأليف در حامد ابو مقاصد از يكى گويا و. است واداشته هردو از
 است، اشعرى اشاعره با نكرده، اختيار را مذهب يك خود كتب در او كه است اين من دليل

  :است شعر اين مصداق درست فيلسوف، فالسفه با و صوفى صوفيه با
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 يمن ذا القيت اذا يمان يوما
 فعدنان معديا لقيت ان و

 تنها و كنند، نهى او كتب اينگونه از را مردم تا است اجبو مسلمين ائمة بر بنابراين
 اهليت و صالحيت كه را كسانى بايد همچنين. دهند آنها در كردن نظر اجازة را علم اهل

 احاديث و آيات. كردند چنين نيز معتزله و اشاعره 1».كنند منع برهان كتب از ندارند
 بابت ازين را مردم و«. گذاشتند خود يالتتأو جريان در را عامه و نمودند تأويل را بسيارى

 پراكنده را مردم و كردند پاره پاره را دين. افكندند نزاع و توزى كينه و دشمنى و ستيزه در
  2 » .نمودند

 امنى راه عقل و دين ميان توفيق براى خاص، و عام تقسيمبندى اين با رشد ابن
 داده قرار حمله مورد خويش كوبندة و واراست منطق با را غزالى زاويه همين از و كرده، پيدا
 شرع در«: گويد كه است اجماع مسئلة شده متعرض رشد ابن كه مسائلى از .است

 به كه است چيزهايى و دارند اجماع ظواهر به آنها حمل در مسلمانان كه است چيزهايى
 اختالف، موارد اين در اكنون يعنى اختالف، مورد است چيزهايى و دارند اجماع آن تأويل

 به يا اند پذيرفته را آن ظاهر همه كه باشد چيزى تأويل برهان، نتيجة كه شود مى آيا
 اجماع و. كند قطع را تأويل مسئلة تواند مى كه اسالم در است قدرتى تنها اجماع »عكس؟

 كه شود نمى كه مضمون بدين شريف حديثى به مستند و فقهى است قدرتى مثابة به
 عموم مسلمانان، جامعة از مقصود و. افتند گمراهى در كلى طور به مسلمانان جامعة

 نظرى يا علمى و عملى مسائل ميان علماء رشد، ابن عقيدة به .است زمانى هر مجتهدان
 امور اين در اجماع چه نشود، حل اجماع به هرگز علمى مسائل« كه اند گفته و نهاده فرق

 حاصل اجماع بگوييم آنكه براى عملى لمسائ در و.  »عملى مسائل برخالف نيست، يقينى
 در اما» .باشد نورزيده مخالفت آن با كسى ولى برسد ما به اى مسئله« كه است كافى شده

 نيست ممكن« زيرا كرد، برهان اقامة اجماع حصول بر كه بايد نظرى و علمى مسائل
 در عصر نآ آنكه مگر كرده، حكم چنين اجماع زمان فالن در مسئله فالن در كه بگوييم

- معين ما براى اند بوده عصر آن در كه علمايى همة تعداد و باشد، محصور و مشخص ما نزد
 از هريك نظر و عقيده هم و آنها شمارة هم و باشند شناخته و معلوم خودشان هم يعنى
 مسلم ما براى فرض اين صحت اينها همة با و. باشد رسيده ما به تواتر به مسئله آن در آنها
 مسئلة هيچ و نيست باطنى و ظاهر شرع در كه اند بوده متفق عصر آن علماى هك باشد
 و 3  »است يكى شريعت علم در مردم همة راه و. داشت مكتوم كس هيچ از نبايد را علمى
. كنند تأويل قصد كه بايد فالسفه جهت ازين. محال است غزالى خود شهادت به امر اين
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 و باطنى و است ظاهرى را شرع« كه بودند معتقد بسيارى اسالم صدر در آنكه مخصوصا
 آن درك به قادر كه كسانى از آنرا و نكرد، افشاء علم اهل براى جز را شريعت باطن كه بايد

 حدثوا«: فرمود كه كند مى روايت ابيطالب بن على از بخارى جمله از »داشت مكتوم نيستند
 اثبات آنكه براى رشد ابن ؟ باالخره »هرسول و اللّه يكذّب ان اتريدون. يعرفون بما الناس
 كه، پردازد مى تاريخى ادلة اقامة به كند، تجاوز علم در راسخان از نبايد تأويل كه كند

 كاملتر فضيلت و تقوى حيث از پذيرفتند تأويل بدون را دين كه اسالم صدر مسلمانان
 كاهش تقوايشان كردند عمل تأويل به و آمدند ايشان از بعد كه كسانى آنكه حال و بودند،
 . 1نهاد تزايد به روى اختالفشان و يافت

 در موارد، از اى پاره در خود اينكه از آنگاه و. معتزله هم و كردند خطا اشاعره هم
 كه است گفته و خواسته پوزش كرده تصريح بدان و پرداخته تأويل به مسائل از اى پاره حل

 و شريعت ميان دادن وفق مورد در يعنى-اوريمبي اينجا در ديديم صالح كه بود چيزى اين«
 مسائلى اين و نداشت شهرت مردم نزد در امر اين اگر. شريعت در تأويل احكام و حكمت

 شايسته باب اين در هم را حرف يك حتى نوشتن نبود، مشهور اينهمه كرديم ذكر كه
 جز مسائل اين بحث جاى كه رو ازين شديم، نمى طلبى پوزش به نيازمند و. دانستيم نمى
 كه را هرچه آن در و گردد بازمى شريعت به رشد ابن  2 » .نيست ديگر جاى برهان كتب

 روش با آنچه چون عقايد، بر استدالل راه بهترين يعنى يابد، مى بوده آن تحصيل درصدد
 دين حقيقت و اصل در توان مى نبود، آنها به وصول امكان متكلمان و معتزله و اشاعره
 داراى است، كرده تصريح بدان و آورده همگان جهت عزيز كتاب در دين آنچه رازي«. يافت
 و اقناع لحاظ از چيز هيچ آنكه يكى: دارند آن اعجاز بر داللت همه كه است خاصيت سه

 است دفاع قابل طبعا رسيده، شرع در آنچه آنكه ديگر نيست؛ آن از كاملتر همگان تصديق
 برهان اهل و است تأويل نيازمند كه مواردى در حتى و آنها، تأويل به توجه بدون حتى

 نشان را حق راه است، رسيده شرع در آنچه اينكه سوم و. شوند مى آن تأويل متوجه
 و شود يافت اشعرى مذهب در نه اين و. آموزد مى حقپژوهان به را درست تأويل و دهد، مى
 خود و ندهد نشان را حق و يردنپذ نصرت آنها تأويالت كه معنى بدين. معتزله مذهب در نه
  3 » .است شده افزون بدعتها روى ازين. نيست حق بر نيز

 يعنى است، فالسفه و متكلمان اختالف مورد كه مسائلى امهات به رشد ابن آنگاه
 را به مسائل اين همة و. پردازد مى عقاب، و ثواب مسئلة و عالم قدم موضوع و خدا علم

  :گفت خواهيم سخن آنها از خود جاى در ما. كند مى تفسير خود خاص شيوة
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 است عقل متمم شرع- 4 
 يك دو اين و. باطن معنى و ظاهر معنى: است معنى دو را شرع رشد ابن نظر در

. كرد تأويل را آن بايد بود، اختالفى عقل قوانين با را ظاهر اگر. هستند فلسفى واحد معنى
 .پذيرفت را آن ايدب تأويل بدون بود، عقل قوانين وفق بر اگر و

 دو شرع، هاى گفته فهم در را رشد ابن كه است اشتباه اين كه نگريم مى اينجا از
 معتقد دوگانه صورت به باطن، و ظاهر به او زيرا بدانيم، )ظاهر و تأويل به قائل( شخصيتى

 ابن نظر در. است وحدت يك ايجاد براى شود مى معتقد كه باطن و ظاهر به او بلكه نيست،
 ناحية از كه علمى و 1است همساز عقل با است، آورده وحى طريق از شرع را هرچه شد،ر

 شرع در يعنى نيست، اسرارى هيچ شرع در.  2  است عقلى علوم متمم باشد شده اخذ وحى
 را موجودات همة كه است قادر عقل زيرا. نكند درك را آن عقل كه نيست امورى و مسائل
 گرا عقل متفكر يك معنى تمام به كه رشدى ابن-  رشد، ابن نظر در بنابراين،. كند درك
 به عقل كه امورى از يعنى غيب، از گهگاه اگر و. است يكى عقلى معرفت و ايمان -است
 آمده مسيحى ديانت در كه اسرارى نوع از امور آن گويد، مى سخن نيست قادر آن درك
 آن بر عقلى حقايق كه است صورى و رموز بلكه نيست، »تجسد« و »ثالوث« قبيل از است
 عقل هرچه كه گويد مى غزالى كه وقتى«: گويد »التهافت تهافت« در رشد ابن. دارند داللت
 زيرا است، درست كرد، رجوع شرع به امور آن در كه بايد باشد، قاصر آن ادراك از انسان
 آن از عقل كه را آنچه يعنى است، عقلى علوم متمم باشد شده اخذ وحى ناحية از كه علمى
 كسى شايد 3  »دارد مى ارزانى آدمى به را آن حل وحى وسيلة به تعالى خداى باشد عاجز
 است، حقيقى اسرار سلسله يك او مقصود كه پندارد ببيند رشد ابن از مطلبى چنين كه

 و مالئكه چون است شريعت مسائل از اى پاره حكيم، مقصود بلكه نيست، چنين كه درحالى
 .آن امثال و روزه و حج و زكات و نماز قبيل از عبادات و عقاب و ثواب

 معتقد ماده قدم به خود رشد ابن زيرا نيست، رازى عدم از خلق مسئلة در پس
 جانب از ضرورة كه است فيضى همان غرضش گويد، مى خلق از سخن چون و. است

 و بهشت صافاو و رستاخيز در نيز. هست هم فلسفه قبول مورد و شود مى افاضه پروردگار
 اعمال به مردم تحريض جهت انبياء كه است چيزهايى اينها زيرا نيست، رازى هيچ دوزخ
. گيرد مى قرار خداوندى ارادة تأثير تحت آنها مخيلة كه هستند كسانى انبياء. اند آورده صالح

 ولى است حكيم پيامبرى هر« كه گويند مى سخن مردم احوال و عقل ميزان برطبق آنها و
 و همه جزئيات با وحى سرشار مسائل به تواند نمى حكيم زيرا۴» .نيست پيامبر كيمىح هر

 همين عقل تصور و عجز معنى و. شود عالم نيست، متصور آن براى حدى كه آن تفاصيل
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 خود خاص سعادت به را آنها تا مردمند امور تدبير متوجه. . . شرايع«: گويد رشد ابن. است
. هستند ضرورى عملى صنايع و نظرى فضائل و اخالقى فضائل ادايج براى آنها و. برسانند
 نشأة در و نشأه اين در نيز. نيست ميسر عملى صنايع به جز سراى اين در آدمى زندگى
 اخالقى فضائل به جز دو ازين يك هيچ ولى. نشود حاصل نظرى فضايل به جز زندگى ديگر،
 و شناخت به جز اخالقى فضائل و. رسيد نتوان بدان فضائل وسيلة به جز و نيابد كمال

 قربانى چون: است آمده اديان در كه عباداتى يعنى- مشروع عبادات با بارى ذات بزرگداشت
 1».نگردد ممكن- ادعيه و نماز و

 رموزى و اوصاف فلسفى، حقيقت بر وحى، كه گردد مى روشن مطالب ازين
 و دارد وامى صالح اعمال به را مردم شرع نيز. است عامه عقل ميزان با موافق كه افزايد مى

 در مالئكه معنى. است عملى جنبة از عقل ناتوانيهاى متمم وحى گفتيم كه است همين
 است عقلى معرفت عدم يا معرفت عقاب، و ثواب و بهشت معنى و است افالك عقول شرع
 حشر معنى و. است ضرورى فيض عدم، از خلق معنى و. خود خاص شكل به ديگر عالم در

 .ديگر مرحلة به عقلى معرفت در است اى مرحله از انتقال) رستاخيز( اداجس
 معاد تمثيل« كند مى توجيه بدينگونه دريافته خود چنانكه را معاد مسئلة رشد ابن

َمثَُل « :فرمايد تعالى خداى چنانكه. روحانى امور به است آن تمثيل از بهتر جسمانى امور به
 :فرمايد السالم عليه پيغمبر و.  »ْلُمتَّقُوَن تَْجِري ِمْن تَْحتِھَا اأَْلَْنٰھارُ اَْلَجنَِّة اَلَّتِي ُوِعَد اَ 

: گويد عباس ابن و.  »بشر بخاطر خطر ال و سمعت اذن ال و رأت عين ال ما فيها«
 نشأه ازين ديگر نشأة كه آيد برمى عبارات ازين.  »االسماء اال الدنيا من اآلخرة -فى ليس«

 به اى گونه از است ممكن واحد موجود يك كه باشد معتقد كه كسى و. تاس كاملتر و برتر
 نيست شايسته-درآيد انسان صورت به تا يابد تطور جماد چنانكه-شود منتقل ديگر گونة
  2 » .كند انكار را قضيه اين كه

 عبارت بدين را خود گفتار »المقال فصل« در تتبع و تحقيق ازين پس رشد ابن
 دوست حكمت يعنى. است دشمن از آزار از دردناكتر دوست از زارآ«: دهد مى خاتمه
 كسى از حكمت كشيدن آزار پس اند، نوشيده شير پستان يك از كه اوست خواهر و شريعت

 مشاجره، و كينه و دشمنى اينهمه با بخصوص است، سختتر است منسوب شريعت به كه
   3 » .گرنديكدي دوست جوهر و ذات در و همدم طبيعت در كه صورتى در
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 طبيعى فلسفة

 سماء« كتاب و »طبيعى سماع« كتاب. است ارسطو پيرو طبيعى فلسفة در رشد ابن
 آن امثال و عقل و نفس و زمان و حركت در كتاب چند نيز خود و كرد، شرح را او »عالم و

 زابرا طبيعت مختلف مسائل پيرامون اى پراكنده آراء خود تأليفات مطاوى در او. كرد تأليف
 از است، موجود هو بما موجود به علم قدما نظر در طبيعى علم كه دانيم مى. است داشته

 سكون و حركات انواع به موصوف و شود مى دگرگونى و تغيير دستخوش كه حيث آن
 .گردد مى

 عدم و صورت و ماده: طبيعى علم مبادى-  1 
 و كون ضمعر در كه موجوداتى( فسادپذير موجودات مبادى كه گويند حكما«
 است عبارت كه بالعرض يكى و صورت، و ماده از عبارتند كه بالذات دو: است سه) فسادند

 و ماده از است مركب باشد، دگرگونى و تغيير قابل كه محسوسى موجود هر 1»عدم از
 متنفس: دانند قسم دو بر را فلك مادون محسوسة اشياء حكما« گويد رشد - ابن.  2  صورت

 را آن كه است چيزى از متكون است، متكون عالم از هرچه كه فتندگ و. متنفس غير و
 از و. شود موجود بود معدوم آنكه از پس موجود بدان كه است صفتى آن و نامند، صورت
 پس 3 » .شود متكون آن از موجود كه است چيزى آن و خوانند ماده را آن كه چيزى
 داللت بدان وحد، اسم وسيلة به و شود، موجود بدان موجود كه است معنايى همان صورت
 داراى موجود فالن كه شود دانسته فعل آن با كه- موجودات يك يك به خاص فعل و. شود
 هنگامى آن و معقول، وجود: است وجود دو را صورت و. شود صادر آن از-است صورت فالن
 .باشد هيولى در كه است هنگامى آن و محسوس وجود و باشد، مجرد هيولى از كه است

 اسطقسات يا بسيطه اجسام سپس اولى، هيوالى: است مرتبت سه را ماده
 بالذات اولى هيوالى. محسوس مادة سپس و-زمين و آب و هوا و آتش يعنى -چهارگانه

 صورت قبول قوة كه است آن تنها آن وجود. نباشد موجود بالفعل و نيست صورت داراى
 آن جوهر تابع كه معنى بدان بلكه است، نآ جوهر قوه، اين كه معنى بدان نه آنهم«. دارد
 موجود بالقوه اما معدومند اكنون هم كه صورى با چون را ماده.  »آن اي همراه سايه و است
 كنند مالحظه بالفعل، آن، در موجود صور با چون و. گويند هيولى گيرند نظر در آنند در

 .خوانند موضوع
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 مبدأ-امكان يعنى- قوه مقارن دمع بلكه نيست، موجود يا كائن مبدأ عدمى هر و
 به مقرون حادث، شىء عدم بايد نيز باشد، عدم به مسبوق بايد حادثى هر و. است كائن

 شرطى عدم همچنين. شود عدم رفع آن از تا باشد حادث وجود پذيراى كه باشد موضوعى
 .1محرك از حركت وجود شروط از است

 مرحلة نخستين در- اولى دةما در صورتهاشان كه هستند اجسامى بسيطه اجسام
 امتزاج، و اختالط با اسطقسها، از اجسام ساير اما. نباشد بركنار ماده از و شود يافت -وجود
 اجرام و اسطقسها. گيرد صورت سماوى اجرام وسيلة به امتزاج و اختالط اين و. شوند زاده

 آنها به يابند قوام نبدا كه را آنچه و اند، بسنده االجزاء متشابهة اجسام وجود براى سماوى
 .دارند مى ارزانى

 كه اولى، مادة در بسيطه اجسام وجود از كه تركيبى يكى: است سه تركيبات انواع
 اجسام از يعنى بسائط، همين از كه تركيبى دوم. شود حاصل است، متصور غير بالذات خود

 نوع اين و باشد) حيوان و نبات( آلى اعضاء تركيب سوم. آيد پديد) جماد( االجزاء متشابهة
 دل داشتن چون. است تمامتر دارد تناسل و توالد كه حيوانى يعنى كامل حيوان در تركيب

 .اعضاء ديگر و كبد و
: گويد مى و دهد مى توضيح را بسيط اجسام »التهافت تهافت« كتاب در رشد ابن

 و صورت زا مركب تنها و نباشد بسيار اجزاء از مركب آنكه يكى: است معنى دو به بسيط«
 و صورت از مركب آنكه دوم. گويند بسيط معنى، اين به را اربعه اجسام و. باشد مادة
 گويند چيزى به بسيط نيز. سماوى اجرام چون نبود، باشد صورت با مغاير بالقوه كه اى ماده
 بسيط. باشد چهارگانه اسطقسات از مركب اگرچه باشد، يكسان آن در جزء و كل تعريف كه

 مختلف اجزاء آن، در اگر ندارد اشكالى شود، مى اطالق سماوى اجرام بر كه معنى بدان
 كه حيث آن از كره در و. فلك در مختلف قطبهاى و چپ و راست جانب چون شود، يافت
 متمايز ديگر كرة از اى كره كه اينجاست از و. باشد مركزى و قطبها داراى بايد است، كره
. باشد غيربسيط كه آيد نمى الزم است، معين جهات ىدارا كره كه جهت آن از و شود؛ مى
 مشابه. نيست مركب باشد اى قوه آن در كه اى ماده و صورت از چون است بسيط بلكه

 در گيرد، قرار نقطه دو محل كه است آن پذيراى كره در كه جزئى زيرا نيست، نيز يكديگر
 بالطبع ها كره بود، اين زج اگر و اتفاقى، جزء هر نه طبعا است بخصوصى جزء اى كره هر

   2 » .نيستند متشابه نيز جهت ازين سماوى بسيطة اجسام پس. نبودند مختلف مراكز داراى
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 مكان زمان، سكون، و حركت: طبيعى اجسام لواحق- 2
 سكون و حركت-الف
 پيرو نيز رشد ابن .اند كرده تعريف چگونه را حركت فالسفه كه گفتيم ازين پيش

 را متحركى هر و .عدم در نه سكونند پذيراى كه است ممكن چيزهايى رد حركت. آنهاست
 به مكان در حركت و. رسند مى مكان در حركت به حركات انواع همة و است، محركى
 بالعرض، نه و بالذات نه خود او كه- اول محرك از كه شود، مى منتهى بالذات متحرك
-اول محرك همين به وجود، جهان در حركتى هر«. است پذيرفته حركت- نيست متحرك

 هر در متحركى هر با جا همه او و. شود مى منتهى- بالعرض نه است بالذات محرك كه
 مولد انسانى اينكه مثل بينيم، مى محركى باز محرك، از قبل اينكه اما. دارد وجود حركتى
 1».ذاتى نه است عارضى امرى اين است، ديگر انسانى

 از زنده موجود كمال. باشد متحرك تواند مى كه است چيزى حركت عدم: سكون
 در كه حيوانى به جهان اين در كه بينيم مى اگر و« - است حركت است زنده كه حيث آن

 از و بالذات نه است بالعرض سكون اين شود، مى عارض سكون است، فساد و كون معرض
  2  »است آمده هست، بالضروره حيوان وجود در كه هيولى، ناحية

 زمان- ب
 تصور، آن با كنيم، حركت تصور هرگاه زيرا آيد، پديد زمان در كه بايد حركت

. عدد در است معدودات وجود مثل زمان در حركت وجود بنابراين. ايم كرده تعيين امتدادى
 امتداد اين در ذهن، آنچه جز زمان. . . يابد درمى حركت از ذهن كه است چيزى« زمان

 متحركى و حركت هر براى زمان رو ازين. . . ستني ديگرى چيز يابد درمى حركت مفروض
 كودكى اوان از كه كنيم تصور را قومى اگر حتى. است موجود مكانى هر در و است، يكى
 وجود عالم در كه را محسوساتى حركات از چيزى هرچند. باشند شده محبوس اى مغازه در

 و. نيست كل و وضع را نزما  3 » .كرد خواهند درك را زمان قطع طور به نكنند، درك دارد
 از پيش و ماضى از بعد ضرورة آن، .نيست چيزى »آن« جز متحرك، وجود در زمان، از

 .است سيال ، »آن«. است مستقبل
 مكان-ج

.  4 شود جدا آن از حركت هنگام كه است آن به محيط و جسم حاوى شىء سطح
 داخلى سطح از است عبارت محوى، جسم هر مكان و متداخلند يكديگر در عالم در اجسام
 نيست آن حاوى چيزى و است چيز همه حاوى كه ثوابت فلك جز قاعده ازين. حاوى جسم

  .  5  نشود مستثنى
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 و افالك، از فلكى هر از است عبارت آسمان كه است معتقد باجه ابن چون رشد ابن
 از است عبارت آسمانهمه  مكان و. بيواسطه است آن محوى فلك همان فلكى هر مكان
 . 1زمين كرة ثابت سطح يعنى چرخد، مى آن دور به كه ثابتى محور

 غيرمتناهى حركت و مقدار وجود و است، محال عالم در خأل پس است چنين چون
 .است محال نيز

 عالم ساختمان-  3 
 افضل نيز دورانى حركت است، اشكال افضل قدما نظر در كروى شكل كه آنجا از
 ديگر از دورانى حركت نيز،.  2  است ازلى و واحد و دائمى دورانى حركت. است حركات
 اولى است برخوردار كمترى كمال از آنچه از است كاملتر آنچه زيرا است، اولى حركات

 شكل دورانى حركت اين اثر در كه است سماوى اجرام شايستة تنها حركتى چنين. است
 شكل كروى عالم همه اينبنابر شكلند، كروى طبعا بسيطه اجسام چون و. اند گرفته كروى
 و .شود حاصل خأل دو، آن ميان قهرا كنيم، فرض را ديگرى مستدير كرة اگر حال. است
 ديگرى متضمن يكى زمين، مركز منتهاى تا محيط فلك از افالك عالم و. است محال اين

 .است واحد و كلى نظامى دارندة و واحد عالم پس است،
 برخالف دورانى حركت و باشد دورانى حركت داراى سماوى عالم كه صورتى در

 پس است؛ آخر و اول بدون دورانى حركت زيرا- ندارد ضدى مستقيم خط بر حركت
 باشد آن به شبيه آنچه يا فساد پذيراى كنند مى حركت دورانى حركت به كه اجسامى
 كوچكى و بزرگى و. . . نيست فساد و كون را سماوى اجرام«: گويد رشد ابن .نيستند
  3 » .ندنپذير

 از اى قطعه رشد، ابن هاى انديشه پيرامون در بيشترى توضيح و فايده مزيد براى
 نقل آورديم اختصار طور به ازين پيش آنچه بر است مشتمل كه را »التهافت تهافت« كتاب
 آن و خفيف، نه و است ثقيل نه كه جسمى: جسم پنج از است مركب عالم« :كنيم مى

 بدين ديگر جسم چهار و. است دورانى حركت به كمتحر شكل كروى سماوى جسم
. است مستدير جسم كرة مركز كه است زمين آن و است ثقيل مطلقا آنكه يكى: قرارند
 از پس آنكه سديگر. است مستدير فلك مقعر در آن و است خفيف مطلقا كه آتش ديگر
 چهارم و. خفيف زمين به نسبت و است ثقيل هوا به نسبت كه است آب آن و است زمين

 ثقل علت. ثقيل آتش به نسبت و است خفيف آب به نسبت و است آب از پس كه هواست
. است ثابت مركز جهت بدان و دورانى، حركت از است آن بودن دور نهايت به زمين مطلق

 دو اين ميان آنچه. مستدير حركت به است آن نزديكى نهايت آتشمطلق  خفت سبب و
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 جسم ميان آنها زيرا. شود يافت آنها در خفت و ثقل يعنى ،امر هردو اجسام، از شده واقع
 نه و خفت نه و بود ثقل نه بالطبع نبود مستدير جسم اگر و. اند شده واقع نزديكتر و دورتر
 است اين زمين شأن چنانكه اختالف، نه و ديگرى، به نسبت نه و مطلقا نه پايين، نه و باال
 و كند، حركت ديگر موضع به آنكه شآت شأن و كند حركت مخصوصى موضع به كه

 متناهى است شكل كروى جسم كه جهت آن از عالم. آنهاست ميان كه اجسامى همچنين
 بر مستدير سطح يك كه سبب بدان است، متناهى بالطبع و بالذات كروى جسم زيرا است،

 .است محيط آن
 نقصان و زيادت امكان آنها در چه نيستند، متناهى بالذات مستقيم اجسام اما«

. متناهيند پذيرد نمى نقصان و زيادت كه هستند جسمى وسط در كه جهت آن از اما باشد،
 كروى شكل جز كه نشايد است عالم بر محيط كه جرمى كه شد روشن مقدمات اين با

 تا باشند متناهى ديگر اجسام به يا اجسام كه آمد مى الزم وگرنه. باشد داشته ديگر شكل
 كه هركس. شد ثابت صورت دو اين هردوى امتناع و باشند، خأل به ىمتناه يا نهايت، بى

 راه باشد، اجسام ازين آنكه جز كند فرض كه را عالمى هر كه بداند كند امر اين تصور
 و ثقيلند نه پس مستديرند، يا نباشند بيرون حال دو از اجسام اين و. نبندد صورت ديگرى

 يا و زمين، يا است آتش يا يعنى خفيف، يا قيلندث يا صورت اين در مستقيمند، يا خفيف نه
 از متحرك يا جسمى هر زيرا. نباشد مستدير محيط در يا مستدير جز اين و. دو اين ميان
 چپ، و راست به سماوى اجسام حركات وسيلة به. وسط اطراف در يا وسط به يا است وسط
 به همواره اربعه اجسام اين و. آيد پديد متضاد كائنات همه، آن از و يابند، امتزاج اجسام
 شود، تعطيل حركات اين از حركتى اگر و. هستند دائم فساد و كون در حركات اين خاطر
 از معينى عدد تابع كه بايد نظام اين كه است روشن زيرا. پذيرد فساد ترتيب و نظام اين
. شود ديگرى نظام يا گردد مختل يا نظام اين بود كمتر يا بيشتر اگر و باشد، حركات اين
 » 1است افضل طريق بر يا كند مى ايجاب كه است ضرورتى باب از يا حركات اين عدد

 عناصر امتزاج اثر در مركب، ارضى اجسام از و بسيط سماوى اجسام از عالم پس
 معادن تركيب از معتدلتر تركيبى با عناصر چون و. يافته تكوين افالك، توسط به و اربعه
 آنكه از پس او مزاج كه باشد، حيوان گردد افزون اعتدال اين چون و .بود نبات شوند همراه

 اين چون و. شود حيوانى نفس پذيرفتن مستعد بود برخوردار كمال به نباتى نفس از
 نخستين قوة از كه- ديگرى نفسانية قوة پذيرفتن براى باشد كمال نهايت به امتزاج، اعتدال
  . گويند انسان را او حال اين در و. گردد عدمست- شود ناميده ناطقه نفس و است لطيفتر
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 نفس

 النفس علم مرتبة-  1 
 قرار علم آن مباحث از را آن و كرده داخل طبيعى علم در را النفس علم ارسطو

 كس بر چنانكه- نفس و. صورت هم و هيوالست شامل هم طبيعى علم زيرا. است داده
 »آلى طبيعى جسم صورت« دگوين حكما چنانكه يا است، جسد صورت - نيست پوشيده

 :گويد مى ارسطو. است
 انجام فعلى نه و شود مى منفعل نه بدن واسطة بدون خود، حاالت بيشتر در نفس«

 .دهد مى
 ميسر بدن واسطة بدون احساس كلى طور به يا و ميل و شجاعت و غضب مثال

: كه افزايد مى ارسطو.  »نباشد حيوانات طبيعى هيوالى از جدا نفس احوال و. . . نيست
 و »شوند واقع بحث مورد اولى فلسفة در منفصل، كامال هستند وجودى داراى كه احوالى«

 آن از نفس كه بگويد خواهد مى بيان اين با ارسطو. است الطبيعه بعد ما علم مقصودش
 بعد ما علم در و است، جسم صورت كه شود مى واقع بحث مورد طبيعى علم در جهت

 نفس روحانيت اثبات در ارسطو سخن آنكه جز. است ماده از مفارق هك جهت آن از الطبيعه
 و گوناگون آراء نفس بودن مفارق مورد در او شارحان رو ازين است، غامض و پيچيده سخت

 اين خواهد مى ارسطو نفس كتاب بيان و تشريح هنگام رشد ابن. اند داشته بيان متشتت
: گويد ارسطو مفسران و شارحان گفتار ةدنبال در و كند، حل مناسبى نحو به را غموض

 كه كنيم ثابت »النفس علم« كتاب مفسران اقاويل از كه است اين گفتار اين از غرض«
 هم ارسطو غرض و دهد، مى وفق طبيعى علم مباحث با بيشتر آمده كتاب اين در آنچه

 معتقدات اىمبن بر را ارسطو اقوال و كند مى اثبات را نفس روحانيت رشد ابن» .است همين
 در تحقيق و بحث به نمايد، ثابت را نفس بودن مفارق اينكه براى و. رساند مى اثبات به خود

: گويد مى. دهد مى قرار بحث مورد جزءجزء و يك يك را آن اجزاء و پردازد مى نفس جوهر
 صورت اينكه جهت از نه بودنشان صورت جهت از صورند خاص كه را ذاتى محموالت بايد«

 اى ويژه محمول صورتى براى مرحله، اين در اگر داد، قرار رسيدگى مورد هستند، هيولى
 است چنين: گويد مى ارسطو چنانكه. است مفارق صورت، آن كه شود مى معلوم شد يافت
) مجرد( مفارق تواند مى شد، يافت اى ويژه فعل آن، اجزاى از يكى يا نفس، براى اگر كه

 است اين و پيمود نفس بودن مفارق بر استدالل براى نتوا مى كه طريقى است اين. باشد
 كه هنگامى به تا داريم استوار را مقدمه اين بايد اكنون پس. بحث اين علمى ديدگاه
 اقامه آنجا را دليل اين و كرد جستجو آنجا در را مقصود اين توان مى كه رسيم بدانجاى

 ويژه فعلى داراى آن از جزئى اي نفس آيا اينكه از جستجو يعنى( جستجو اين زيرا كرد،
 از پس گفتيم چرا. دارد امكان آن اجزاء از هريك در جوهر نفس، شناخت از پس ،) هست
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 لواحق و اجزاء شناخت بر است مقدم شىء هر ذات شناخت زيرا نفس، جوهر شناخت
 1».آن

 مشخص را آن قواى يك يك و كند مى تجزيه را نفس رشد ابن است چنين چون و
 است كدام تخيل و حس و تغذيه قوة اينكه در بحث و نفس تعريف از چون و ،سازد مى
 نفس آيا كه باره اين در سپس و. آورد مى ناطقه قوة در طوالنى فصلى شود، - مى فارغ
 پردازد مى بحث به نه، يا گردد، متصل فعال عقل به است جهان اين در كه هنگامى تواند مى
 :گويد مى و

 نفس جوهر معرفت به توانيم مى شود، دريافته چون كه است چيزى آن همة اين و«
 در ارسطو كه است مسائلى اينها و. آييم نائل راه آسانترين و وجه كاملترين به آن لواحق و

 ايجاز به عادت او كه است جهت بدان اين و- است، نكرده تصريح آنها به خود كتاب آغاز
 توان مى كه است مسائل همين از و. شود حمطر اينجا در مسائل اين بايست مى اما -دارد
 نفس آيا كه است اين آن و. است جالب بسيار نفس، مورد در كه برد پى موضوعى -به

 »باشد؟ مفارق تواند مى
 مغاير نفس زيرا است، الطبيعه بعد ما موضوعات از رشد ابن نظر در النفس علم پس

 افكار توضيح به خواهد مى رشد بنا همچنين. باشد جسد از جدا تواند مى و است ماده با
 را اول معلم مفسران ديگر آراء و بپردازد،-است نداده تفصيل را آنها خود كه-يونانى حكيم
 سيزدهم قرن متفكران ذهن كه-را نظريات سلسله يك و دهد، قرار تعديل و جرح مورد
 .دارد ابراز- بود داشته مشغول خود به را اروپا

 نفس جوهر-  2 
 نفس صورت و اوست بدن حيوان در ماده. صورت و ماده از است بمرك جسمى هر

 .او
 است اول كمال نفس«: است كرده تعريف چنين را نفس ارسطو از بعد رشد ابن

 است انفعاالت و افعال در كه كماالت ديگر از تا »اول« كمال گفت »آلى طبيعى جسم براى
 اينكه بر كند داللت تا »آلى« تگف و. شود متمايز است آن از صادر و اول كمال تابع و

 و غاذيه يعنى نفسى كماالت انواع خواهد مى رشد ابن چون و. است اعضاء از مركب جسم
  2 زمانى تقديم برحسب كه آن پنجگانة اقسام در را نفس كند، تشريح را ناطقه و حساسه

 زوعيهن و ناطقه آنگاه و متخيله سپس و حساسه سپس نباتى يعنى نفس اند يافته ترتب
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 و متخيله يعنى ديگر، قوة دو آن لواحق از نزوعيه قوة اين .دهد مى قرار بررسى مورد
 بدون نباتيه«: دارند اختالف يكديگر با موضوع و فعل جنبة از قوى اين. 1است حساسه،
 غيره و مگس چون حيوانات اكثر در متخيله بدون حساسه نيز شود، يافت نبات در حساسه

 بدون متخيله يا غاذيه بدون حساسه يعنى نيست، ممكن آن برعكس و شود، يافت
 قوة براى اى قوه هر و سازد، مى صورتى و ماده نفس قواى از هريك از رشد ابن  2  »حساسه

 صورت يعنى نباشد، آن براى هيواليى كه اى قوه به برسد تا است، هيولى منزلة به ديگر
 .باشد مجرد و مفارق عقل يعنى محض،

 باتىن نفس-الف
 .توليد و تنميه و تغذيه حيث از است نباتى جسم كمال نباتى نفس

 :است قوه سه داراى و باشد حيوان و نبات در آن و
 آنچه« كه معنى بدين است، متنفس موجودات اجساد حفظ قوه اين كار: غاذيه-  1 

 فسمتن موجود ديگر، عبارت به.  »كند مى ايجاد ديگر بار رود مى تحليل جسم از كه را
 ماده جنس از كه است آن قابل بالقوه ليكن و است، او مادة از غير بالفعل كه را اى ماده
. است غريزى حرارت كند مى عمل بدان كه آلتى و كند، مى جذب خود به گردد او خود

. نيست نمو و تغذى اصلى علت اند، پنداشته ديگران و جالينوس چنانكه حرارت اين ولى«
 هدف و غايت داراى نفس افعال برخالف نيز. محدود نه و است مرتب نه حرارت فعل زيرا

 .است اجساد حفظ همان نبات و حيوان در قوه اين وجود غايى علت 3 » .نيست معينى
 است اين ناميه قوة كار«. است غاذيه قوة صورت و كمال منزلة به قوة اين: ناميه-  2 

 در را زائد مقدار اين-كرد تغذيه تهرف تحليل جسم از آنچه از بيش غاذيه قوه چون،-كه
 اين رسيد، خود طبيعى مقدار به موجود چون و. بيفزايد نسبت يك به جسم اجزاى همة
 فعل زيرا .دارد فرق غاذيه قوة با ماهية ناميه قوة كه است واضح» .ايستد بازمى عمل از قوه

 طبيعى بزرگى هب است جسم رسانيدن قوه اين غايى علت و. است حفظ فعل از غير تنميه
 جارى بالسويه اجزاء همة در كه نيز اضمحالل عمل. است غريزى حرارت آن آلت. خود
 .است قوه اين به منسوب است

 غذا از« كه است اين قوه اين كار. است ناميه قوة متمم منزلة به قوه اين: مولّده-  3 
 برد، مى سود غذا آن از كه كسى همان مثل ديگرى موجود آن از شايد كه سازد، مى چيزى
 از است شخصى بالقوه آنچه، از« كه است اى قوه مولده قوة: ديگر تعريف به يا و »آيد پديد
 آن آلت و است فاعله قواى از مولده قوه رو ازين.  »بسازد نوع همان از بالفعل شخصى نوعى،
 است، عمر اواخر اين در و شود جدا غاذيه قوة از كه تواند مولده قوة«. است غريزى حرارت

 »نيست مرگ جز چيزى شود جدا اگر غاذيه قوة ولى
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 حساسه نفس- ب
 شريفتر يابند وجودى محسوسات قوه اين وسيلة به. شود يافته حيوان در نفس اين

 نيست چيزى استكمال اين معنى و. بودند خود هيوالى در و نفس بدون كه هنگام آن از
 نسبتى هيولى با وجوه از وجهى به كه آنها در هيولى از مجرد محسوسات معنى وجود جز

 صور تجرد مراتب از است مرتبه اولين اين و. . . گردد شخصى معنايى تا يابد مى شخصى
 چنانكه نگيرد، صورت معين اعضاء وسيلة به جز حساسه نفس عمل سان بدين 1.هيوالنى
 و. است قوه پنج را حساسه نفس. . . گوش وسيلة به شنيدن و باشد چشم وسيلة به ديدن
 :از عبارتند زمانى ترتيب برحسب قوى اين

 ملموسات درك به آن، كمال ابراز كه است اى قوه اين«) : پساوايى( المسه حس-  1 
 يا خشكى و ترى و سردى و گرمى چون هستند اولى ملموسات يا ملموسات و 2 » .است

 در المسه حس. سستى و سختى چون شوند، زاده اولى ملموسات از كه ثانوى ملموسات
 خاص كه عضوى ضرورة كه بايد« رو ازين. مشترك اعضاء همة در و است پراكنده بدن همة

 موضوع نخستين. است پوست حس اين آلت.  »باشد آلى غير و بسيط و مشترك اوست
 به اعضاء ديگر در و است قلب در خود كه« است غريزى حرارت حس، قواى ساير و قوه اين

 آمده وجود به جهت بدان دماغ و. . . شود مى منتشر اند رسته قلب از كه شريانهايى وسيلة
 كه غريزى حرارت وسيلة به پوست پس »كند تعديل حس آلت در را غريزى حرارت اين تا
 به نياز حس اين. كند مى حس شود، مى تعديل آيند مى دماغ از كه اعصابى وسيلة به

 .ندارد ميانجى
 طعمها درك بدان و است لمس از نوعى ذائقه حس) : چشايى( ذائقه حس-  2 
 حيوان و كند، درك دهان آب وسيلة به را طعمها زبان. است زبان آن آلت و شود، حاصل
 .كند اختيار بدان را خود طبع ماليم غذاى

 حيوانات را حس اين. كند مى درك را بويها حس اين) : بويايى( شامه حس-  3 
 .عسل زنبور و مورچه چون. برند مى ارك به غذا تشخيص در ديگرى قوة هر از بيش

 هيولى از مجرد كه درحالى رنگهاست درك حس اين كار) : بينايى( باصره حس-  4 
 نور وسيلة به كه است، چشم آن آلت. هستند شخصى صفات كه جهت آن از و باشند
 .بيند مى

 شفاف، اجسام كل در خود كليت به زيرا نيست، جسم اصال رشد ابن نظر در نور
 فاصلة و وضع آن، به نسبت كه است مؤثر نور پذيرندة در وقتى نور. تابد مى زمان ونبد

 روشن فاصله و وضع هر در را اى نورگيرنده هر اى نوردهنده هر بنابراين باشد، داشته معين
 ممكن كه جسمى با آتش، يعنى است، شفاف بالفعل جسم شدن ممزوج رنگ،. كند نمى
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 رنگ ضرورة. است نور نوعى خود رنگ پس باشد چنين اگر. زمين يعنى شود، شفاف است
 .شود مى تقويت و تكميل آيد مى خارج از كه نورى وسيلة به

 هوا در حادثه آثار درك آن، عمل كه است اى قوه آن و«) : شنوايى( سامعه حس-  5 
 آن آلت. شوند ناميده صوت آثار اين. شود مى حاصل يكديگر با اجسام برخورد از كه است
 .آب يا هوا توسط به است گوش

 زيرا است، مشتركى واحد قوة كرديم ذكر كه اى پنجگانه قواى براى: مشترك حس
 ايجاب كند، درك را آنها كه را واحد اى قوه وجود فرض مشترك، محسوسات وجود
 چون قوه دو ميان يا عدد، و حركت چون باشد مشترك قوى همة ميان خواه .نمايد مى

 افزايد مى اين بر رشد ابن. شوند درك المسه و باصره حس وسيلة به تنها كه مقدار و شكل
 درك حال عين در و كند مى درك را خود محسوسات حواس ازين هريك كه دانيم مى«: كه
 احساس، نفس گويى چنانكه. كند مى حس را خود احساس يعنى كند، مى درك كه كند مى

 هريك به است محسوسات نسبت چون قوه، اين به آن نسبت زيرا. است ادراك اين موضوع
 .حواس از

 الزم وگرنه داريم، منسوب پنجگانه حواس از يكى به را عمل اين توانيم نمى بنابراين
 است، رنگ باصره حس موضوع مثال. باشند احساسات نفس خود محسوسات كه آيد مى
 باشد، رهباص قوة آن از فعل اين اگر و. است رنگ ادراك خود مشترك حس موضوع ولى
 كه اى قوه وجود بنابراين. است محال اين و باشد، رنگ ادراك خود رنگ كه آيد مى الزم
 جهتى از و است واحد جهتى از قوه اين. است الزم ضرورة باشد، مشترك حواس همة ميان
 درك مختلف آالت به را مختلفه محسوسات كه است جهت ازين آن كثرت اما. كثير
 ميان تغاير كه است بابت ازين آن بودن واحد اما. شود مى متأثر آنها از انواع به و كند، مى

 گوش به را صداها و چشم به را رنگها است، واحد چون و. كند مى درك را گوناگون ادراكات
 همة. كند مى درك پوست به را ملموسات و زبان به را چشيدنيها و بينى به را بوييدنيها و

 محسوسات همة همچنين. راند مى حكم آنها بر و ندك مى درك خود ذات به را اينها
 و چشم و گوش و زبان وسيله به را عدد مثال. يابد درمى را آالت اين همة در مشترك
 به كثير، تعبير در و است واحد موضوع نظر از قوه اين خالصه. كند مى درك بينى و پوست
 1».كثير آالت نظر از و است واحد ماهيت نظر از ديگر بيان

 متخيله نفس-ج
 كه هنگام بدان و كند، مى حكم آنها دربارة محسوسات غيبت از پس كه است اى قوه

 آدمى قوه اين وسيلة -به. باشد تمامتر فعلش خواب حالت چون بازايستند عمل از حواس
 تركيب كرده، حس را آن اجزاء ولى است نكرده حس باهم مركب كه را امورى تواند مى
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 محسوسات از است آثارى به قوه اين استكمال. آدمى سر با كند يلتخ شيرى چنانكه كند،
 .است تخيل قوة محرك آثار اين و. است مانده باقى مشترك حس در كه

 حس در آنكه از روحانيتر است وجودى تخيل هيوالى در را آثار آن كه آنجا تا«
 حيوان شود، أمتو شوق با تخيل قوة چون و. شود يافته حيوان در قوه اين و »مشترك بود

 .آيد حركت به دارد ناخوش را آن آنچه از فرار يا و برد لذت او از آنچه طلب براى
 ناطقه نفس- د

 معانى ازين بعضى و. كند هيولى از مجرده معانى درك كه است اى قوه ناطقه نفس
 يافته انسان در جز قوه اين و. نمايد حمل بعضى بر را بعضى و كند تركيب بعضى با را

 .گفت خواهيم سخن آن دربارة تفصيل به آتيه در ما و. نشود
 نزوعيه نفس-  ه

 كند، ميل اوست با ماليم آنچه به آن وسيلة به حيوان كه است اى قوه نزوعيه نفس
 و است شوق باشد ملذّات به اگر ميل و نزوع اين. . . بگريزد رساند مى زيان او به آنچه از و

 قوه اين. شود ناميده اراده و اختيار باشد فكر و رويت به اگر و است غضب باشد انتقام به اگر
 .حيوان در هم و شود يافته انسان در هم و حساسه و متخيله به است ملحق

 پيرامون او نظرية از اكنون ما و. ادراك زمينة در رشد ابن طريقة و روش بود اين
 در كه اى آوازه و دارد، او فلسفى مذهب در كه اهميتى همه آن با- عقل و ناطقه نفس
 .شويم مى آگاه- درافكند وسطى قرون فلسفة

 ناطقه نفس

 ناطقه قوة وجود-  1 
 معتقد او. رسد مى ناطقه قوة وجود بر برهان به ادراك، انواع در تأمل از رشد ابن

 از است عبارت كليات، ادراك يا كلى ادراك. شخصى و كلى: است نوع دو بر ادراك كه است
 چون و. هيولى در است معنى ادراك شخصى، ادراك و هيولى، از جردم عام، معنى ادراك
 با كه است اى ادراكيه قوة را نوع دو از هريك پس است، مغاير دومى موضوع با اولى موضوع

 كنند مى درك هيولى در را معانى كه قوايى كه دانستيم. دارد فرق ديگر آن ادراكية قوة
 .كنيم تخيل هيولى از مجرد را حسوساتم توانيم نمى ما همچنين است، حس قواى

 را ماهيت و كلى معنى بدان كه باشد ديگرى قوة بايد ناچار پس است چنين چون
 حيوان زيرا نيست، حيوان در قوه اين كه است مسلم. است نطق قوة قوه اين و كنيم درك

 يا و است محسوسات حركتش سرمنشأ يا حيوان زيرا«. نيست نيازى حسيه قواى به جز را
 است نياز بدان را او آنچه پس غايب، يا و حاضرند يا محسوسات و. محسوسات آن، غايت
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 براى حيوان كه نيست اى جنبه محسوسات در چه. تخيل قوة ديگر و است حس قوة يكى
 1».باشد نيازمند ديگرى قوة به قوه دو ازين غير به ادراك آن
 از مجرد معانى بدان و تاس احساس قواى فوق كه نيز ديگرى قوة به آدمى اما

 بعضى و كند تركيب بعضى با را معانى از بعضى« بدان تا. دارد نياز كند مى ادراك را هيولى
 ترتيب اوست حال به سودمند كه هايى پيشه و صنايع آن، از تا. نمايد استنباط بعضى از را

 قوه، اين جودو پس افضل، انتخاب روى از يا و است اضطرار روى از يا كارها اين و. دهد
 »است واجب آدمى در نطق، قوة يعنى

 آن اقسام-  2 
 .عملى عقل و نظرى عقل يا عملى، قوة و نظرى قوة: است قسم دو بر ناطقه قوة
 به مربوط كه كند مى درك را مسائلى هم آدمى كه است نظر آن از تقسيم اين و

 اين و دارد، نياز ملىع عقل به آدمى. نيست عمل به مربوط كه را مسائلى هم و است عمل
 عقل اما. كمتر برخى در و بيشتر برخى در منتهى است، موجود بشر افراد همة در عقل

 افضل انتخاب جهت از آن ضرورت بلكه نيست، ضرورى وجود احساس -به نظر نظرى،
 از اى پاره در و الهى، است امرى) نظرى عقل يعنى( دوم قوة اما و«: گويد مى رشد ابن. است
 ابن نظر در عملى عقل 2 » .اند بوده خاص عنايت مورد كه آنهايى در يعنى. شود يافته مردم
 و است احساس به اوال تجربه و است تجربه به انسان عملى معقوالت زيرا است، فاسد رشد
 حس به نيازمند خود وجود در عملى معقوالت اين پس است چنين چون و«. تخيل به ثانيا

» .گردند فاسد دو آن فساد به و شوند حادث تخيل و حس حدوث به ضرورة پس. تخيلند و
 وجود به حيوان براى كه اى خياليه صور كه است اين قضيه درين حيوان و انسان ميان فرق
 از حاصل عنكبوتها، براى بافندگى يا عسل، زنبور براى ضلعى شش شكل چون« آيد مى

 حيوانى هر و شوند، نمى صرفمن و منحرف شيوه آن از هيچگاه جهت ازين. است غريزه
 صور اما.  »است ضرورى او بقاى جهت از اين و. دارد مى كار به را محدود صورت همان
 .است استنباط و فكر روى از انسان خيالية

 در تا پرداخت نظرى عقل به است، فاسد عملى عقل كه كرد بيان رشد ابن چون
 در- ندارد وجود عملى عقل در كه- را عقل بودن مجرد و كند تحقيق و بحث آن طبيعت

 .سازد روشن عقل نظرى
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 آن از ولى داشت) اند بوده خاص عنايت مورد كه است كسانى خاص آن، كه( رأيى چنين
 ولى است، موجود مادريد در او كتاب خطى نسخة در عبارتى چنين هرچند كرد، عدول
  ».است نرسيده او خود تصحيح به نسخه اين
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 نظرى عقل-  3 
 اختالف سخت نظرى عقل قضية در مشاء حكماى كه است معتقد رشد ابن

 .اند كرده
 معقوالت و هيوالنى صور ميان مقايسة از پردازد، مطلب بيان به خود آنكه براى و

: كند مى ذكر تمايز وجه چهار شخصيه، معانى يعنى هيوالنى، صور براى او. كند مى آغاز
 به هيوالنى صور آنكه ديگر. است ذات در دگرگونى تابع هيوالنى صور وجود آنكه نخست
) هيوالنى صور( شخصيه معانى اين آنكه سوم. شود مى متكثر متعدد موضوع، تكثر و تعدد

 لةمنز به آنكه يكى و است صورت منزلة به آنها براى آنكه يكى چيز، دو از است مركب
 است چيزى آن از غير آيد درمى تصور به و شود مى تعقل گونه بدين آنچه آنكه چهارم. ماده
 وجود آنكه يكى: است خصوصيت چند را معقوالت صور اما. است موجود خارج در كه

 است جهتى از باشد آن موجود از غير آن معقول اگر و« است آن وجود عين آن، معقول
 هر در. است آن معقول از غير آن موجود كه گوييم مى صور ساير در كه جهت آن از غير

 و كون معرض در صورت اين باشد، موجود واقع از غير معقول صورت كه هرجا در صورت،
 بالضروره صورت اين باشد، موجود واقع همان معقول، صورت اگر اما بود، خواهد فساد
 ».هست مجردى شىء آن، در يا است، مجرد

 جهتى به-است موجود مخالف كه معقولى كه آيد نمى الزم امر اين گفتيم آنچه از
 قول ازين زيرا باشد، مجرد- آنهاست وجود با مخالف صور، ساير از معقول كه جهتى از غير

 اگر كه شود مى واضح بلكه. نباشد هيولى با خاصى نسبت معقول صور براى كه آيد برنمى
 موجود صور ساير با كه است نسبتى از يرغ نسبت اين باشد، داشته هيولى با نسبتى معقول
 1.دارد

 ادراك، اين زيرا است، غيرمتناهى آنها ادراك كه است آن معقوالت ديگر امتياز
 را مجرد معنى اين است چنين چون و شده حاصل محدود كثرت از است صور تجريد

 عقوالتم صور حمل يعنى( فعل اين بنابراين،«. نمود حمل غيرمتناهيه كثرت بر توان مى
 هيوالنيه غير اى قوه به مربوط بلكه. دانست هيوالنيه قواى جملة از توان نمى را) كثرت بر

 در. كند مى تعقل را خويش ذات عقل و هستند يكى مدرك و ادراك رو ازين و »است
 مرحلة در عقل كه است جهت همين به و نيست شأن اين داراى حس كه صورتى

 .گرايند مى سستى به بدن قواى ساير و گردد مى زياد شيخوخيت
موجود  بالفعل دائما معقوالت ما نظر به كه گشت روشن امر اين گذشت آنچه از

 كيفيت و نماييم تأمل امر درين اگر و«. شود مى حاصل تخيل و حس از بعد بلكه نيست
 مقدمات با كه معقوالتى بخصوص و دهيم قرار تحقيق مورد خود در را معقوالت حصول
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 احساس بايد اضطرارا نخست معقوالت آن حصول در كه شود مى واضح راهند،هم تجربى
 و. شويم مى نائل »كلى امور« اخذ به ما كه است راه ازين و درآوريم تخيل به آنگاه و كنيم

 ».بود خواهد فاقد را معقولى باشد فاقد را حسى كه هركس كه اينجاست از
 دانيم نمى كه جايى تا. رسد مى ما به تخيل و حس طريق از معقوالت صورت درين

 انكار را افالطونى تذكر رشد ابن اينجا در. است شده حاصل كيفيتى چه به و وقت چه
 از آنچه و. موجودند دائم طور به و بالفعل معقوالت كه بود معتقد افالطون زيرا .كند مى

 و حس ريقط از آنكه نه آنهاست آوردن ياد به و تذكر شود، مى حاصل ما براى معقوالت
 محسوسات، از مجرد معقوالت ادراك افالطون نظر به صورت هر به. آيد دست به تخيل
 با كه است اى شده فراموش معقول واقع در بلكه نيست، محسوس صور مستقيم ادراك
 شود فوت ما از معقولى هرگاه ديگر عبارت به يا«. آيد مى ياد به محسوس با شدن مواجه
 بالفعل قبال كه معرفتى حصول نه بود خواهد تذكرى آن، راكاد كنيم، درك را آن سپس
 از غير طريقى به فطرى، اوليات كه است آن منكر رشد ابن همچنين 1».است نبوده موجود
 .است قائل قول اين خالف به سينا ابن كه صورتى در شود، حاصل اكتساب طريق

 نسبتى آنها زئيةج مصاديق و اشخاص تخيل و كليات اين بين«: گويد مى رشد ابن
 نظر از كلى وجود آنكه چه ، »آيند مى وجود به نسبت آن وسيلة به كليات كه دارد، وجود
 كليات اشخاص فقط نفس از خارج در كليات وجود و باشد مى جزئيات بر مبتنى كليت
 .است

 تكثر به شوند مى متكثر كه است آنها اشخاص تخيل به كليات اين استناد به و«
 انسان زيرا است، ارسطو نزد در انسان معقول از غير من نزد در انسان معقول مثال اشخاص،

 تخيل كه اشخاص آن از غير اشخاصى تخيل به است مستند من نزد در معقول شده تعقل
 ذاتى اتصالى كه آنها خيالية صور به معقوالت اين اتصال با. است ارسطو معقول مستند آنها

 و گردد مى طارى تفكر بر كالل و آيد مى پديد نسيان برود بين از خياليه صور هرگاه است،
 تابع ما معقوالت كه بينيم مى بنابراين. است فاسد ادراكش باشد، فاسد تخيلش كه كس آن

 صور كه است جهتى از غير تكثر اين ولى است، متكثر خود موضوعات تكثر به و بوده تغير
 ».شود مى فاسد و بوده حادث است لىهيو داراى كه آنجا از كه شود، مى متكثر شخصيه

 قدرت ما آن وسيلة به كه نيست حادثى »استعداد« جز چيزى معقوالت هيوالى
 عقل« را آن كه است چيزى همان اين و كنيم مى پيدا را آنها درك و معقوالت تصور

. است صور از مجرد استعدادى هيوالنى عقل رشد، ابن نظر به بنابراين اند، ناميده »هيوالنى
 ابن كنيم مى مالحظه چنانكه و باشند مى باقى و فانى جزء دو داراى معقوالت وى نظر - به و

 نظرية دارد سعى و گرفته قرار ثامسطيوس و افروديسى اسكندر بين موضوع رشد درين
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 خود ولى دو، آن بين متردد و است متأثر هردو از رشد ابن نظرية. باشد داشته خاصى
 .است همين ارسطو حقيقى نظرية كه دارد اعتقاد

 متمركز حسى معرفت و عقلى معرفت بين اساسى تقارن در عقل در مشائيان نظر
 شىء و است حساسه قوة كه قابله قوة: دارد وجود عامل سه حس در كه طور همان و. است

 از حساسه قوة در حاصل معناى و است مدرك و محسوس كه نفس از خارج بالفعل موجود
 هيوالنى عقل كه قابله قوة: از عبارتند كه است موجود عامل سه نيز لعق در مدرك؛ شىء
 ديگر و بالملكه عقل به است موسوم كه شود مى حاصل قابله قوة درين كه معنايى و است

 در است محسوس منزلة به بالقوه عقل اين. است بالقوه عقل آن كه ماده از مجرد صورت
 تجريد -به نياز يعنى بالفعل، نه شود مى پيدا نفس از خارج در بالقوه آنكه جز حسى، ادراك
 .  1شود مى يافت حساسه قوة از خارج در بالفعل محسوس كه درحالى دارد، آن صورت

 و باشد داشته وجود عقل و عاقل و معقول بايد ناگزير عقلى معرفت براى همچنين
 افتراق وجه كي است دو آن بين فارق و كند مى جدا يكديگر از را حس و عقل كه آنچه
 عقل موضوع كه درحالى است نفس از خارج در حس موضوع موجوديت آن و نيست بيشتر
 .دارد قرار نفس در محسوس از تجريد از پس

 كه فعال عقل يكى باشد، داشته وجود عقل دو بايد الاقل باشد چنين اگر بنابراين
 آن در را عقوالتم فعال عقل كه منفعل عقل ديگرى و ماست در معقوالت احداث موجب
 عقل تأثير سوم و فعال عقل منفعل، عقل: شود بحث امر سه در بايد رو ازين. كند مى احداث
 بدان كه اعتباراتى و شود مى حاصل عقول بين تأثير ازين كه نتايجى و منفعل عقل بر فعال
 .دارد تعلق

 جميع براى فعال عقل و منفعل عقل از هريك آيا اينكه در ارسطو آراء شارحان
 منفعل عقل آيا كه دارند اختالف نيز مسئله درين و. اند كرده اختالف است يكى افراد

 در ارسطو شارحان كه نيست عجيب و. است ازلى فعال عقل نظير يا است فاسد و حادث
 .باشند داشته اختالف دانسته غامض را آنها خود ارسطو كه مسائلى

 افروديسى اسكندر آراء از فعال عقل و بالملكه عقل و هيوالنى عقل به عقل تقسيم
 در تا شد آن بر افروديسى اسكندر نظر به اعتماد با رشد ابن. ندارد ارتباط ارسطو به و است
 ثامسطيوس و اسكندر آراء بين دارد سعى و كند مطالعه تقسيم اين اساس بر معرفت قضية

 .دهد وفق ارسطو شارحان مشاهير ديگر و
قوه  حالت در كه است بالقوه عقل همان هيوالنى عقل افروديسى اسكندر نظر به

 مادى را هيوالنى عقل من« گويد مى اسكندر. دارد را معقوالت جميع قبول امكان محض
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 مادى و بوده ماده در كه رو آن از بلكه و است ماده چون موضوعى خود آن كه زيرا نامم نمى
 .ماده به است شبيه او نظر در ىهيوالن عقل» .باشد چيز همه بالقوه تواند مى باشد مى

 مخلوطى نفس قواى ساير چون هيوالنى عقل وى نظر به و. دارد تعين قابليت زيرا
 برودت، حرارت، چون اسطقسات اولى خصايص از مخلوطى و چهارگانه اسطقسات از است

 عقل اين. شود مى فاسد جسم فساد با هيوالنى عقل اسكندر نظر برحسب. يبوست رطوبت،
 انسان از خارج و گذارد مى اثر انسان بر فعال عقل كه درحالى است انسان به مخصوص

 به و نيست جسم از منفصل كه است چيزى نفس كه است اين بحث اين نتيجة. باشد مى
 حاصل علم و فعل از كه است هيوالنى عقل همان بالملكه عقل اما. شود مى فاسد آن فساد
 نظر به اما. كند مى اتصال ايجاد معقول و لعق بين كه است آن فعال عقل. شود مى

 فعال عقل ولى است، ماده از مفارق فعال عقل نظير و است ازلى هيوالنى عقل ثامسطيوس
 نسبت چون بالفعل عقل با نسبت به بالقوه عقل و. است ماده از مفارق هيوالنى عقل از بيش
 صورت و ماده از مركب كه است جوهر به شبيه بالملكه عقل و است صورت به ماده
 و بالقوه عقل هيوالى تخيل و است تخيل هيوالى حس، وى نظر به همچنين. باشد مى
 صورتها صورت يا و است محض صورت خود بالفعل عقل و بالفعل عقل هيوالى بالقوه عقل
 .صورت و هيولى از است مركب ديگر قوة هر و است

 ما كه است انسان ميزم وجه بلكه. نيست االهى فعال عقل ثامسطيوس نظر به
 زوال افراد زوال به و است دائم نوع افراد نسبت به انسانيت همچنانكه و. باشيم مى
 عقلى ماهيت كه است نوع حكم در فردى عقول به توجه با نيز فعال عقل پذيرد، نمى

 با است بالقوه عقل اتحاد همانا عقليه) 1فرديت( انّيت كه درحالى است مردم جميع مشترك
 .بالفعل لعق

 .دارد مختلف كامال نظر دو هيوالنى عقل يا منفعل عقل مورد در رشد ابن اما
 فاسد افروديسى اسكندر مذهب بر بنا هيوالنى عقل كه است آن وى نخست نظرية

 است آن او حجتهاى از يكى. كند مى اقامه حجتهايى و براهين نظريه اين صحت بر و است
 از غير تكثر اين جهت ولى متكثر، موضوعات تكثر سبتن به و تغيرند تابع معقوالت كه

 همچنانكه و 2 . باشند مى فاسد و بوده حادث رو ازين. . . است شخصيه صور تكثر جهت
 همچنين و بود خواهد فاسد كند مى قبول را آن كه هم عقلى فاسدند، و حادث معقوالت،

 معقول صورت اين غير در و دان بالفعل معقول شود تعقل كه موقعى در هيوالنيه صور كلية
 جهتى از صورت هرگاه و است هيوالنيه آن تعقل باشد معقول كه صورتى هر و بالقوه
 فاسدى متكون عقل آنجا در كه آيد مى الزم بالقوه معقول جهتى از و باشد بالفعل معقول
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 افراد و ثامسطيوس اما. 1درآيد بالفعل معقول صورت به بوده بالقوه از آنكه بعد كه باشد
 ازلى نامند هيوالنى عقل كه را اى قوه كه اند بوده عقيده اين بر قديم مفسران از ديگرى
 صور با زيرا باشند، مى فاسد و كائن امور جملة از آنها در موجود معقوالت فقط و است

 .مرتبطند خياليه
 خود نظر اظهار در او غير و سينا ابن مثل اند رفته او راه به كه كسانى از ديگران اما

 معقوالت اين كه مقرند آنان زيرا اند، نشده آن متوجه و اند شده تناقض دچار موضوع درين
 چنين اگر. دانند مى هيوالنى ذات را آن جهت ازين و اند بالقوه گاهى و بالفعل گاهى موجود
 اين كه اند گفته رو ازين. شود نمى ملحق بدان هيوالنى انفعال اند، گفته ايشان كه باشد

 چه تناقض اين به راجع كه دانم نمى من و. است ازلى نيز معقوالت و است ازلى هيولى
 هيولى اگر و. . . است حادث بالضروره درآيد فعليت به سپس و بوده بالقوه هرچه چه بگويم،
 مادة نباشد آن در فعليت از چيزى اصال كه موضوعى زيرا. است فعل بالضروره باشد ما شىء
 داشته را معقوالت اين قبول قابليت اولى مادة كه كرد فرض نيست نممك و. است اولى
 در و. عقل يا و نفس يا است جسم يا بالضروره باشد بالفعل ما شىء آن اگر بنابراين .باشد
 .ندارد چهارمى شق كه داد خواهيم توضيح آتيه

 اگر و باشد جسم كه است ممتنع شىء اين شد گفته معقوالت دربارة كه طور همان
 آن در كه استعدادى باشد فاسد اگر و است فاسد و كائن بالضروره كنيم فرض نفس را آن
 اقوال از و. است عقل بالضروره نباشد، جسم و نفس اگر و. است اولى فساد به دارد قرار

 از خالى كه است نوعى از باشد موجود بالفعل و باشد عقل اگر اما. آيد برمى چنين ايشان
 چنين از. هستند تناقض طرف دو فعل و قوه آنكه چه است، محال مرىا اين و نيست قوه

 نجاتبخش بشماريم، فعل را آن از بعضى و بدانيم قوه را هيولى ازين بعضى اينكه الزامى،
 است آن منزلة به و بالعرض، گاه مگر نيست الوجود منقسم هيولى در صورت زيرا. نيست

 بنابراين. است محال نيز اين و است كميت در تغير باب از جوهر در تغير بگويد كسى كه
 ندهد قرار هيواليى معقوالت آن براى آيد مى الزم داند مى ازلى را معقوالت اين كه كس آن
 از محرك مداخلة به نيازى اينجا در نيز و بداند ازلى را آن كه رسد چه تا استعاره به مگر

 . 2  است نآ غير كه درحالى است متحركى نوع از بلكه نيست خارج
 به ارسطو«: گويد مى و داند مى ازلى را هيوالنى عقل خود ديگر نظرية در رشد ابن

 در ما فيلسوف كنيم مى مالحظه كه طورى به.  »است كرده تصريح هيوالنى عقل بودن ازلى
 مدلوالت در گاه به گاه را واحدى لفظ و نيست مقيد لفظ مدلول به خود هاى نوشته

 انسان نوع در موجود عقل ازلى هيوالنى عقل از او مقصود شايد و برد مى كار به مختلفى
 و. است متأثر ثامسطيوس نظرية از نظريه اين در و ماند مى باقى انسان زوال با كه است
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 و رفته تقيه راه به هيوالنى، عقل دانستن ازلى يعنى مزبور، نظرية اتخاذ در هم شايد
 اهل كه اقوال بعضى تحت در است نفس و عقل لزوا به قائل كه را حقيقي خود انديشة
 وى كتب از توان مى كه را آنچه. است داشته نگاه مخفى شوند مى خشنود بدان شرع

 به معتقد اگرچه. ندارد اعتقاد افراد در بشرى نفس خلود به وى كه است آن كرد استخراج
 .باشد مى است، افراد از خارج كه فعال، عقل خلود

 بايد شود، مى بالفعل سپس و بوده بالقوه نخست مرتبة در معقوالت همچنانكه
 را چيزى متحرك به محرك اينكه به نظر. آورد فعل به قوه از را آن تا باشد محركى

 عقل اينجا در محرك كه است الزم صورت اين در باشد، همساز او جوهر با كه دهد مى
 دائما كه است عقلى به تاجمح خود وجود در هيوالنى عقل زيرا. نباشد هيوالنى و باشد

 از نكنيم تعقل يا كنيم تعقل را آن ما خواه بالفعل موجود عقل اين و باشد بالفعل موجود
 صورت و بوده، فعليت واجد هميشه براى رو ازين. است متحد آن در معقول و عقل جهت
 نيمنك تعقل يا كنيم تعقل را آن خواه ماست نفس از خارج بالفعل عقل اين و. است محض

 جهت آن از يكى دارد عمل دو عقل اين كه گويد مى رشد ابن. است فعال عقل همان اين و
 ذوات كه است آن مفارقه عقول شأن آنكه چه كند مى تعقل را خويش ذات است مفارق كه

 آنكه دوم. هستند واحد جهت هر از معقول و عاقل مرتبه اين در و كنند تعقل را خود
. درآورد فعل به قوه از را آنها يعنى كند، تعقل هستند هيوالنى عقل در كه را معقوالتى

. چيست هيوالنى عقل بر فعال عقل تأثير كيفيت بدانيم كه است آن ماند مى باقى كه آنچه
 كه است كائنات جميع بر جهانتاب خورشيد عمل به شبيه فعال عقل عمل كه دانستيم

 بر را كليه صور فعال عقل كنند، ىم نور كسب آن از خود قابليت و تكوين برحسب همه
 طور همان و است چشم براى نور چون هيوالنى عقل براى آن نور و تاباند مى بشرى نفس
 هم هيوالنى عقل درآورد، فعل به قوه از را رنگها نور آنكه مگر بيند نمى را الوان چشم كه

 بالفعل معقول ورتص به فعال عقل نور واسطه به آنكه مگر كند، نمى تعقل را متخيله صور
 .شود مى متصل فعال عقل با بشرى عقل كه است طريق ازين و درآيد

 فعال عقل با بشرى عقل اتصال- 4 
 كرده قبول وى از قبل طفيل ابن و باجه ابن كه طور همان را قضيه اين رشد ابن

 نمود هخالص داديم، توضيح قبال را آن مفاد كه را، صائغ ابن رسالة رشد ابن. پذيرفت بودند
 شرح را خويش روش تا شد آن بر و است ميسر زمين اين روى در اتصال كه كرد ثابت و

 .دهد
 نتيجه اين به و كرد تتبع بودند آورده پيش فالسفة كه را، مختلفى طرق رو ازين

 و است عقلى ادراك روش يكى كه دارد، برگشت اصلى روش دو به مزبور طرق كه رسيد
 ذكر او از قبل فالسفة كه را اتصالى رشد ابن نظر به. فيانهصو حدس طريقة و روش ديگر
 مخصوص كه وجودى با است مباين وجود اين زيرا »است الهى موهبتى«بالجمله  اند كرده



 

٦٨٤ 
 

 دچار) اتصال حال در يعنى( حال اين در نفس قواى. او انسانيت حيث از است انسان
 كه اند گفته كه آنجا تا ماند مى معطل طبيعيه افعال بالجمله و شود مى بهت و دهشت

 1».است كرده عروج ارواحشان«
 حال اين به وصول زيرا. نيست صحيح صوفيه، طريق به اتصال، رشد ابن نظر به
 شبيه چيزى اشياء ازين ما فيلسوف نظر در صوفيه ولى دارد نظريه علوم به معرفت اقتضاى

 كه امورى از آن غير و ، 2  نهگا سه قواى اجتماع مثل. كنند مى درك را ادراكى چنان به
 كه است آن مشابهت وجه و. . . است آمده »المحسوس و الحس« كتاب در آن اسباب
 براى االهى كمال را حال اين رو ازين و گردند مى دور نفس قواى ساير و شده تعطيل حواس
 كه ملكاتى و نظريه علوم شخص براى كه است اين در طبيعى كمال ولى .اند دانسته انسان

 كمال نباشد طبيعى كمال آنچه و. آيد حاصل شده شمرده و تدوين »برهان« كتاب در
 و نفس قواى ساير باشد طبيعى كمال، اگر«: گويد مى رشد -ابن. بود نخواهد انسانى

 ايجاب امر مقتضاى زيرا. دارند دخالت كمال اين آوردن - وجود به در هيوالنيه معقوالت
 قرار استفاده مورد مطلوب غايت و مقصود وصول از پيش كه اسبابى و اشياء كه كند مى

 .باشند دخيل غايت وجود در گرفته
 بدون آنكه چه آيد، مى پديد كمال آن وجود به و بوده هيوالنى كمال صورت اين در

 كارى باطل به طبيعت كه است چنان يا است، مستحيل كمال به وصول اسباب دخالت
 اسباب اين مدخليت بدون آنگاه كند، مهيا مطلوب غايت به وصول براى اشيائى يعنى كند

 در صائغ بن بكر ابو كه رسيد نتيجه اين به رشد ابن.  3  آيد وجود به مطلوب غايت اشياء و
 صوفيه نظر همان و دانسته الهى مواهب از را فعال عقل و انسانى عقل بين اتصال كار آخر
 .است هپذيرفت است معقول طبيعى نظام از خارج كه را

 توجه فعال عقل و انسانى عقل بين اتصال به طريق دو به رشد ابن آنكه خالصه
 بشرى عقل اتصال دربارة گفتگو خالصة« .است كرده بيان زير شرح به را آن اهوانى و دارد

 طريق. هبوطى طريق و صعودى طريق :است ميسر طريق دو به اتصال اين فعال، عقل با
 صور به سپس و هيوالنيه صور - به شده آغاز محسوسات از هك است ترتيب اين به صعودى
 را اين آيد، آدمى عقل در معقوالت اين كه هنگامى و رسد مى معقوله صور به آنگاه و خياليه
 اين. است محض فعل كه اى معقوله صور با هيوالنى عقل اتصال يعنى اند، خوانده اتصال
 را معقوله صور وجود كه است آن نازل هبوطى طريق و. است ميسر انسانى هر براى طريق
 اين و. بپردازيم آنها اكتساب به آنگاه يابند، مى اتصال ما به كه كنيم فرض و كنيم فرض
 »سعيد« افراد از بلكه جمعى. شود نمى فراهم انسانى هر براى كه است الهى موهبتى خود

 قوة و گفته القب كه است چيزى آن تفسير اين و. يابند دست موهبت بدان است ممكن
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 و فحص از بعد و است منكر را دوم طريق رشد ابن. . . است خوانده الهى مؤكّدا را نظريه
 1».است كرده اختيار را اول طريق تأمل

 الهى فلسفة

 در ولى است، پراكنده او مختلف كتابهاى در الهى فلسفة زمينة در رشد ابن عقايد
. است پرداخته بدان بيشتر »االدله اهجمن عن الكشف« كتاب و »التهافت تهافت« كتاب
 اساسى نظرية اثبات به خواهد مى بيشتر كه جدلى است روشى مطلب، پرورش در او روش
 و خدا صفات و ذات او، الهى فلسفة محور. بپردازد فلسفه و دين دادن وفق يعنى خود

 به را ريعتش خود »المقال فصل« كتاب در آنكه از پس. است عالم به خدا عالقة و ارتباط
 علما، خاص را مؤول و داند مى عامه خاص را ظاهر و مؤول، و ظاهر: كند مى تقسيم قسم دو
 آن از پيروى به ملزم عامه كه را» ظاهر« تا كوشد مى »االدله مناهج عن الكشف« كتاب در

 و اند، شده ترديد و تشتت دچار باب اين در مردم او عقيده به زيرا كند، توجيه هستند
 گمراهى وادى به را ديگران هم و اند بوده گمراه خود هم كه اند برخاسته هايى قهفر

 در مخصوصا فالسفه بر رد در را غزالى سخنان »التهافت تهافت« كتاب در و. اند كشيده
 .است گفته پاسخ الهيات مباحث

 دچار شريعت درك و فهم در و اند آمده پديد اسالم در كه را هايى فرقه رشد ابن
: كند مى تقسيم گروه چهار به را آنها و دهد مى قرار بررسى مورد اند شده تشتت و ديدتر

 خاصى عقيدة خدا دربارة فرق و طوايف ازين هريك«. حشويه و باطنيه معتزله، اشاعره،
 شرع ظاهر از كه بوده گوناگونى تأويالت كرده راهبرى عقايد بدين را آنها آنچه و. دارد
 .اند كرده

 كه است دين اصل و حقيقت همان اند آورده دست به آنچه كه اند اشتهپند آنگاه
 اى عقيده آنها عقيدة برخالف كه را هركس و. است خوانده مى بدان را مردم مقدس شارع
 مقصد از آنها كه است اين امر اين علت.  2  »بدعتگذار يا خوانند مى كافرش يا دارد ابراز
 كه است مردى رشد ابن نظر در غزالى،. اند ندانسته را او مقصود و اند كرده عدول شارع
 با را برهانش از خالى سخنان و كرده، پر سفسطه از را خود »الفالسفة - تهافت« كتاب

 زمينة در غزالى. است نيامده نايل فلسفه صحيح فهم به زيرا است، بسيار فاصلة حقيقت
 بيرون حال دو از زيرا. است نبوده مردى چنو شايستة كه رفته راهى به حكما آراء بيان

 اين در كند، مى بيان باژگونه را آن اكنون ولى دريافته خوبى را به حقيقت آنكه يا: نيست
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 و نيامده نائل حقايق درك و فهم به آنكه يا. است بدكاران و اشرار عمل او عمل صورت
 مرد اين و. نيست بيش جاهلى صورت اين در نرسيده، آنها حقيقت غور به كه زده حرفهايى

 گفت بايد او دربارة آنچه پس«. است مبرى جهل و شرارت يعنى صفت دو ازين ما نظر در
 غزالى خوردن سكندرى و. خورد سكندرى باشد رهواره هرچند اسبى هر كه است مثل اين
 چنين نگارش به را او آنچه هم شايد. است »الفالسفه تهافت« كتاب همين تصنيف هم

 ».است بوده او مكان و زمان خاص اوضاع واداشته، اثرى
 است ازين عبارت ايمان و. عقل نه است نقل خدا معرفت راه كه معتقدند حشويه اما

 .باشد آن تأويل پى در آنكه بدون آرد، ايمان بدان و بشنود شرع صاحب سخن آدمى كه
 .اند درنيافته را شرع مقصود كه آيد برمى چنان و. كنند عمل شرع ظاهر به فرقه اين

 :فرمايد چنانكه كنند، تصديق را تعالى بارى وجود عقليه ادلة با تا كرده دعوت را مردم شرع
اُس اُْعبُُدوا َربَُّكُم اَلَِّذي َخلَقَُكْم َو اَلَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكمْ «  1» .ٰيا أَيُّھَا اَلنّٰ
 اقامة ىبرا و. نشايد عقل راه از جز تعالى بارى وجود به تصديق كه گفتند اشاعره اما

 بنا يتجزا ال اجزاء بر را عالم حدوث آنها چه. گرفتند پيش در را شرع راه غير راهى برهان
 است محدث عالم كه كنيم فرض اگر پس. است محدث يتجزا ال جزء كه گفتند و نهادند
 چون و. نهايت بى تا است ديگرى فاعل به محتاج اين و باشد، محدث فاعلى را او كه بايد

 نيز گيرد، مى تعلق مفعوالت به كه او فعل كه آيد واجب است ازلى فاعل آن هك كنيم فرض
 .باشند ازلى مفعوالت پس. باشد ازلى

 »قديم اى اراده به ولى است حادث فعل«: كه گويند مى اينان جواب در متكلمين
 لمفعو به متعلق فعل از غير اراده زيرا است، مردود قول اين كه گويد مى جواب در رشد ابن

 نيز گرفته تعلق آن ايجاد به كه فعلى كه است واجب باشد حادث مفعول كه وقتى. است
 فاعل از غير فعل زيرا حادث، يا باشد قديم اراده كه كند نمى فرق جهت ازين و. باشد حادث

 .فعل خود نه است فعل شرط اراده و است اراده از غير و مفعول از غير و
 از عامه نه اند، گرفته پيش در عالم حدوث اثبات براى اشاعره كه راهى طريق بدين

 نه است جدلى استدالل اين زيرا. سازد مى راضى را فالسفه نه و يابند درمى چيزى آن
 در كه كسى و« يقينى و شرعى نه و است برهانى و نظرى نه اشاعره راه بنابراين. برهانى

 آگاه نكته اين به باشد، كرده أملت نيكو شده اقامه صانع وجود بر كريم قرآن در كه اى ادله
 آنكه يكى: است برخوردار صفت دو از برد مى كار به اثبات براى شرع كه روشى. است شده

 و ساده نيز نتايج بنابراين. است اندك مقدماتش يعنى- است بسيط آنكه ديگر است، يقينى
  2 » .هستند) بديهيات( اوليه مقدمات به نزديك
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 در كتابهايشان هنوز زيرا« نيست، آگاه آنها روش و راه از كه گويد مى معتزله دربارة
 هم آنها روش و راه كه است معلوم ولى است، نرسيده ما دست به) اندلس-( جزيره اين

 1».اشاعره روش و راه نوع از است چيزى
 يعنى- نظرى آنها طريقة كه گويد مى و كشاند مى صوفيه به را بحث آنگاه رشد ابن

 موجودات ديگر به و خدا به معرفت كه معتقدند اينان« نيست- قياسى مقدمات از مركب
 - روى پاك، و مطلوب انديشة به و شود، پاك شهوانى عوارض از نفس چون كه است چيزى
 با سو ديگر از و. آيد كار به را مردم همة كه نيست روشى روش اين.  2  »افتد دل در آورد

 .خواند فرامى اعتبار و نظر به را مردم شريعت زيرا است مخالف شريعت

 خدا وجود اثبات-  1 
 به كند، مى آشكار را اسالمى فرق و متكلمان طريقة ضعف رشد، ابن آنكه از پس

 قرآن از را روش اين رشد ابن. پردازد مى خدا وجود اثبات براى شرعى هاى طريقه در بحث
 را ديگرى و گويد »نايتع دليل« را يكى كه داند مى نوع دو را آن و. است كرده كشف كريم

 نوع سه بر را آنها و داد قرار بررسى مورد استقرا طريق از را قرآن آيات او.  »اختراع دليل«
 و اند اختراع دليل متضمن كه آياتى ديگر. اند عنايت دليل متضمن كه آياتى نخست: يافت

 .اند اختراع و عنايت دليل يعنى هردو جامع كه آياتى سديگر
 فالسفه، ذوق درخور هم و است عامه طبع موافق هم رشد ابن نظر به دليل دو اين

 و شرعى زيرا. پذيرند مى رضايت به فالسفه و كنند مى درك را آنها عامه ديگر عبارت به
 يعنى است، معرفت كميت در باشد اختالفى فالسفه و عامه ميان اگر و. هستند يقينى

 عامه بر دارند بيشترى غور مسائل در و دانند مى بيشترى مطالب آنكه سبب به فالسفه،
 .دارند برترى

 كند، نمى تجاوز حسى معرفت همان از اختراع، و عنايت دليل دربارة عامه معرفت«
  3 » .آيند مى نائل نيز برهانى و عقلى معرفت به حسى معرفت بر عالوه علما اما

 از است انسان يدنگرد ور بهره اشياء غايى علت ازينكه است عبارت عنايت، دليل اما
 و است انسان به عنايت و توجه از آگاهى عنايت، دليل« كه گويد باب اين در رشد ابن. آنها

  » .او خاطر به موجودات همة آفرينش
 :اصل دو بر است مبتنى طريقه اين و

 وجود با موافق و همساز است، جهان اين در كه موجوداتى همة آنكه اول اصل
  . است انسان
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 اين ايجاد ارادة و قصد كه است فاعلى جانب از بالضروره موافقت اين كهآن دوم اصل
 و 1.باشد اتفاق و صدفه برطبق امر اين كه نيست ممكن زيرا. است داشته را موافقت

 با سازگار نيز او بدن اعضاء همة همچنين انسانند، با سازگار موجودات همة همچنانكه
 طور به را تعالى خداى بخواهد كه هركس رو يناز« اند شده خلق او زندگى ادامة و وجود
  2 » .كند تأمل و تفحص موجودات فايدة دربارة كه بايد بشناسد، كامل

 .شود ظاهر اشياء جواهر) خلق( اختراع از آنچه« بر است مبتنى اختراع دليل اما
 دليل نوع همين از» .عقل و حسيه ادراكات اختراع و جماد، در حيات اختراع مثل

 جماد، جنس از بينيم مى اجسامى ما زيرا آن، حركت و آسمان و نبات و حيوان جودو است
 اين كه هست كسى كه- قطع طور به- يابيم درمى پس. شود مى دميده آنها در حيات بعد كه

 و عنايتند به مأمور همه آسمانها و. نيست تعالى خداى جز او و كرده، ايجاد را حيات
 هر. است شده) خلق( اختراع ديگرى وسيلة به مسلما ر،مأمو و است مسخر آنچه و مسخر،
. است مخترعى فاعل را موجودات پس. است مخترعى و خالق را مخترعى و مخلوق

 را اشياء گوهر بايد بشناسد، اوست شايستة آنچنانكه را خدا بخواهد كه هركس بنابراين«
 ».ببيند موجودات در را حقيقى اختراع تا بشناسد

 تنها گويى چنانكه كند، مى بيان مبهم و اختصار طور به را دليل دو اين رشد ابن
 بر الهى عالم در تعمق به وادار را او تا بگشايد، راهى حكيم براى كه است اين مقصودش

 دليلى همان كند، مى اقامه خدا وجود اثبات بر او كه قاطعى دليل. بنمايد شريعت مبناى
 .دهد مى برترى ديگرى دليل هر بر را آن و .اول محرك دليل: آورد مى ارسطو كه است

 قديم معناى«: گويد »التهافت تهافت« در رشد ابن. است قديم حركت بنابراين
 شود، مى فهميده حركت ثبوت از هم همين و ندارد آخر و اول كه است اين حركت بودن
 - بتثا واقع در حركت چون كرد، فرض توان نمى حركت در ثبوت براى ديگرى معناى زيرا
 به كه اند يافته چنان را حركت انواع همة«: گويد نيز» .نيست- ثبوت معروف معناى به

 از بالذات متحركى به شود مى منتهى نيز مكان در حركت. شود مى منتهى مكان در حركت
 به وجود در حركتى هر«: گويد نيز» .بالعرض نه و بالذات نه است غيرمتحرك كه محركى
 اينكه اما. دارد وجود حركتى، هر در متحركى، هر با جا همه او و. رسد مى بالذات محرك

 اين باشد، ديگر انسانى مولد انسانى اينكه مثل ببينيم، ديگرى محرك محركى، هر از قبل
 ».ذاتى نه است عارضى امرى

 حركت و فهمد مى چه عالم قدم از رشد، ابن كه داد خواهيم توضيح اين از پس ما
 اين« و. است محركى متحركى هر براى-نيز او نظر در-گونه بدين. رددا معنى چه او نظر از

  » .بود نخواهد اول وگرنه باشد ازلى بايد محرك
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 غزالى با چگونه رشد ابن كه ببينيم تا گرديم بازمى »التهافت تهافت« كتاب به اينك
 بر استدالل از كه كند مى متهم را آنها و تازد مى فالسفه بر غزالى كه آنجا كند، مى معارضه
 اقوال نوع از را اقوالشان و پردازد مى ايشان تكفير به سپس و دارند، عجز تعالى بارى وجود

 حادث عالم گويند مى كه حق اهل يكى: گروهند دو بر مردم گويد غزالى. شمارد مى دهريان
 اندهري گروه و . . .نيست چاره صانعى از را او و نشود، موجود خود خودى به حادث و است،

 قدم به كه فالسفه سديگر و. شناسند نمى صانعى او براى و است قديم عالم گويند مى كه
 و اند شده تناقض دچار امر اين در و. است صانع را عالم كه گويند مى ولى معتقدند، عالم

 فاعلى از است حادث عالم: گويد فقره اين رد در رشد ابن .است دهريان به بازگشتشان
 و است، حركت به عالم وجود چه آخرى، نه و است اولى را آن نه يعنى. يمقد فعلى و قديم

. است موجود او وجود به كه است فاعلى به نيازمند فعلى هر و است، فاعل فعل حركت
 آن كه است فاعلى را فعلى هر و. است فعلى تابع او وجود كه است چيزى يا فعل عالم،«

 و است فاعلى را عالم كه گيرند مى نتيجه امر ازين فالسفه. او وجود به است موجود فعل
 عالم فاعل از صادر فعل كه است معتقد كه كس آن پس. او وجود به است موجود عالم

 كه است معتقد كه كس آن و ، ،. است قديم فاعلى از حادث عالم'' كه گويد مى است، حادث
 او فعل و است قديم رههموا كه فاعلى از است حادث عالم''گويد مى است؛ قديم قديم، فعل
 1».باشد قديم ذاتا عالم اينكه نه آخرى، نه و است اولى را آن نه يعنى ، است، قديم نيز

 اعتراف نيز بالذات قديم صانع به كنند مى اثبات را عالم قدم كه هنگامى فالسفه بنابراين،
 و علت باب در غزالى اقوال بيان به رشد ابن سپس. نيستند دهريان شمار از پس كنند، مى

 به و آميزد، مى درهم را چهارگانه علل غزالى چگونه كه سازد مى آشكار و پردازد مى معلول
 زيرا نيست، مصيب آورده فالسفه بر كه ردى در جهت ازين و. شود مى دچار غلط نوعى

 حمل است وجود مبدأ كه بارى ذات بر علل ازين هريك غزالى نظر در كه است محتمل
 عقيدة كه دارد مى بيان و تازد مى فالسفه بر ديگر بار غزالى .است باطل ناي و باشد، شده
 قديم ايشان اصطالح در عالم زيرا. است باطل عالم، براى علت به شدن قائل باب در آنان

 به چيز هيچ نه- آنان نظر به- عالم در و حادثند، موجودات ويژة علتها آنكه حال و است،
 يعنى اجسام زيرا. اعراضند و صور شود مى حادث آنچه و د،شو مى معدوم نه و آيد مى وجود

 و است، استحاالت و امتزاجات اثر در گوناگون صور اين و. قديمند اربعه عناصر و سماوات
 آنها علت و شوند، حادث نباتى و حيوانى و انسانى نفوس استحاالت، و امتزاجات ازين

 .است قديم دورانى حركت اين و است، دورانى حركت
 در- قديم خواه و محدث خواه-فالسفه نزد در جسم كه دهد مى پاسخ رشد ابن

 اصطالح دو از را فالسفه مقصود تا كوشد مى سپس و نيست خود نفس به وجود، مستقل
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 از مقصودمان هرگاه« كه دهد، توضيح غزالى براى »الوجود ممكن« و »الوجود واجب«
 شده حل قضيه حقيقى، ممكن لوجود،ا ممكن از و باشد ضرورى موجود الوجود، - واجب
 ».نباشد علتى او براى كه شود مى منتهى موجودى به كار و .است

 خدا صفات-  2 
 خدا صفات و طبيعت در بحث به خدا وجود بر برهان اقامة از پس رشد ابن

 .پردازد مى
 در ، »تعالى بارى طبيعت« گفت و برد كار به »طبيعت« كلمة خدا دربارة توان مى

 فعلى يعنى شود؛ صادر عقلى فعلى او از كه بگيريم اى قوه معنى به را طبيعت كه صورتى
 داده نسبت خدا به وقتى طبيعت اين دارد، جريان عقلى كائنات در ترتيب و نظام برپاية كه

 .ندارد اختالفى ذات با شود،
 در آنچه« زيرا اوست، خصوصيات اخص از وحدت و است واحد خود ذات در خدا و

 بود خدا دو كه است محال« زيرا ، 1»باشد واحد كه بايد باشد رسيده كمال نهايت به وجود
 واحد، نوع يك از فاعل دو از كه است محال همچنانكه باشند، داشته واحد فعلى هردو كه

 نه و است ساكن نه خدا. آيد وجود به واحد از واحد فعل پس 2 » .شود صادر واحدى فعل
 سكون و حركت مبدأ معنى به طبيعت اگر »خدا طبيعت« گفت توان نمى رو ازين متحرك،

 .باشد
 كه ماده در جز تركيب زيرا است، غيرمركب يعنى. است بسيط خود ذات در خدا

 .است منزه تغير و انفعال از است، محض فعل چون خدا و. نباشد است تغير و نقص محل
 به اصطالح، اين ود،الوج واجب گوييم مى وقتى« است الوجود واجب هرحال به خدا

 نه نيست فاعلى و علت اصال را آن كه است طبيعتى الزمة كه ايجابى، است صفتى معنى
  3 » .او جزء نه و او از خارج

 تحديد فصل و نوع به را خدا توان نمى بنابراين. است ماهيت عين بسيط در وجود
 واجب« خدا كه است ينا بگوييم توانيم مى او دربارة آنچه. نيست نوع را خدا زيرا كرد،

 كه) فالسفه( ايشان قول اما«: گويد رشد ابن. قبيل ازين و است، »محض فعل« و »الوجود
 از مقصود اگر جدا، فصل در و باشد مشترك جنس در ديگرى با خدا كه نيست جايز

 همچنين و. است درست باشد،) متواطى كلى و( تواطؤ به مقول كه است چيزى آن جنس،
 ما( عام صورتى از است مركب باشد) متواطى كلى( چنين كه چيز هر زيرا. فصل در است

 اگر و. است حد داراى موجودى چنين و) . االمتياز به ما( خاص صورتى و) االشتراك به
 براى توان مى است، تأخير و تقديم يعنى) مراتب داراى( تشكيك به مقول جنس، از مقصود
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 صورت اين در.  »ذات« يا »هويت« يا »شىء« يا »موجود« قبيل از شد، جنس به قائل او
 است، مستعمل علوم در تعاريف و حدود اين نظائر و. باشد داشته ازين نوع حدى تواند مى

 گويند جوهر حد در و »است آلى طبيعى جسم استكمال« گويند نفس تعريف در چنانكه
 نيست، كافى شىء شناخت در تعاريف و حدود اين ولى.  »موضوع در نه است موجودى«

 كلى تعريف اين تحت كه افرادى به تا آورند، مى را تعاريف و حدود اين جهت آن از فقط
 1.آيد دست به تصورى آن خصوصيات از و شود، حاصل آگاهى هستند

 - هستند فلسفى حقايق همه كه-خدا صفات و ذات دربارة را خود نظريات رشد ابن
 باب اين در آنچه. است ساخته پراكنده »افتالته تهافت« در مخصوصا خود فلسفى كتب در

 علماى ميان جدال موضوع و آمده شرع در كه است خداوند صفات آنگونه ماست، مقصود
 طريقى به را مسائل اين خواهد مى رشد ابن. است شده ايشان غير و معتزله علماى و كالم
 نخست اينك. كند فصل و حل حكمت، قوانين وفق بر هم و باشد شرع قبول مورد هم كه
 آراء به تا پردازيم، مى »التهافت تهافت« به سپس و »االدله مناهج عن الكشف« او كتاب به
 و اشعريان آراء ، »االدلّة مناهج عن الكشف« در رشد ابن .يابيم وقوف مسائل اين در او

 كه معتقدند اشاعره گويد مى. كند مى تشريح خدا صفات باب در را ايشان غير و معتزليان
 خود، در معنايى علت به ذات كه هستند صفاتى يعنى هستند، معنوى صفاتى صفات اين

 عالم خالق كه آيد مى الزم بگوييم چنين اگر« ذاتند، بر زائد يعنى شود، مى متصف بدانها
 يكى و حامل يكى موصوف، يكى و صفت يكى داريم چيز دو ما اينجا در زيرا باشد، جسم

 كه شوند قائل بايد عقيده اين با اشعريان زيرا. است جسم باشد چنين هرچه و. محمول
 به قائم خود صفات، ازين هريك اينكه يا ذاتند، به قائم صفات و است خود به قائم ذات
 تعدد اشكال به دوم صورت در و آيد، پديد نخستين اشكال اول صورت در. است خود
 با عقيده اين و«. چيزند يك اتصف و ذات گويند مى معتزله كه است معتقد رشد ابن» .آلهه
 كه گفتند مى پيشينيان زيرا. آنهاست عقايد ضد حتى دارد، فرق گفتند مى پيشينيان آنچه
 حشويه دربارة رشد ابن »باشد عالم همان علم كه نيست جايز و است عالم از غير علم
 .اند هنيامد معقول اهل زمرة در سبب بدين و كنند عمل شرع ظاهر به آنان كه گويد مى

 حيات، علم،: است هفت شده اشاره آنها به قرآن در كه صفاتى گويد مى رشد ابن
 نيز قرآن و. است قديم كالم همچنانكه قديمند صفات اين. كالم و بصر سمع، اراده، قدرت،
 كالم آن بر دال كه لفظى: است موردنظر جهت چند از مسئله اين و است قديم و خدا كالم
 آنگاه. است انسان مصنوع همه آمده خدا كتاب در كه كتابتى وفحر و است مخلوق است
 اشتباه در است، مخلوق قرآن و است، لفظ همان خدا كالم گفتند كه را معتزله رشد، ابن
  . داند مى
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 همة بايد عالم صانع كه جهت آن از« كرده تصديق شرع را بصر و سمع صفت دو اما
 مدركات به تا. باشد ادراك دو اين داراى بايد پس كند، درك اوست مصنوع كه را آنچه
 ».باشد آگاه هستند او مصنوعات از همه كه بصر مدركات و سمع

 .كند مى بيان را آنها ضعف نقاط و پردازد، مى مختلف فرق آراء ذكر به رشد ابن
 و تبيين است آمده شرع در آنچنانكه را بارى صفات و آورد مى روى دين به آنگاه

 آن از يكى: دهد مى قرار بحث مورد نظر دو از را پروردگار صفات رشد بنا. كند مى توجيه
 در را خود آراء اينگونه رشد ابن فلسفى، نظر از ديگر و كنند مى درك مردم عامة كه نظر

 .او آراء خالصة اينك. است آورده خود فلسفى كتب ديگر و »التهافت تهافت«

 خدا علم

 -أَ اٰل يَْعلَُم َمْن َخلََق َو ھَُو اَللَِّطيفُ « كه است آمده خدا علم دربارة عزيز، كتاب در
 نگريم مى مصنوع به كه وقتى كه است اين خدا علم بر آيه اين داللت وجه.  1»اَْلَخبِيرُ 

 برخى خاطر به برخى كه جهت آن از يعنى است، آن اجزاء در كه ترتيبى جهت از بينيم مى
 موافقت باهم هدفى به وصول خاطر به اجزاء همة كه جهت آن از و اند، آمده وجود به ديگر
 صانعى مصنوع همه، اين بلكه نيست، طبيعت موجودات اين صانع كه شود مى معلوم دارند،
 بايد پس است، گرفته نظر در را هريك آفرينش مقصود و منظور آفرينش از قبل كه است
 بارى ذات كه نشايد يراز است قديم صفات از علم صفت اين و 2 » .باشد عالم صانعى چنين
 .باشد بوده صفت ازين عارى هيچگاه تعالى

 چون و است؛ عقل و علم نباشد اى ماده در قائم كه چيزى هر زيرا است، عقل خدا
 تعقل را خود. است بالفعل معقول و بالفعل عقل او و. است كامل عقل است، كمال خداوند

 گفته و تاخته حكما بر سخت باب اين در غزالى. كند مى تعقل را موجودات همة و كند مى
 از آنچه فيضان مبدأ عنوان به را خود خداوند«: گويند مى محققان ديگر و سينا ابن كه است

 نه كند، مى تعقل كلى عقل با و كلى طور به را موجودات همة و كند، مى تعقل شده فايض او
 صادر) اول عقل( عقل يك جز لاو مبدأ از: بگويند كه اند دانسته ناپسند زيرا. جزئى طور به

 صادر ازين و بيافريند را عقل خداوند بارى،. نكند تعقل را شده صادر همين خود او و نشود،
 هم عقل اين و فلك، جرم و فلك نفس و عقل: شود فايض چيز سه عقل، يعنى معلول، و

 جز آن علت و مبدأ آنان، قول بنابر آنكه حال و را، خود معلول سه هم و كند تعقل را خود
 يكى جز علت از اوال زيرا باشد، اشرف علت از معلول بايد بنابراين نكند، تعقل را خود ذات
 تعقل را خود جز علت، آنكه ديگر. گردد فايض چيز سه معلول ازين آنكه حال و نشود صادر
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٦٩٣ 
 

 معلوالت نفس هم و را مبدأ نفس هم و كند تعقل را خود هم معلول صورتي كه در نكند،
 است خبر بى كلى به گذرد مى عالم در آنچه از كه اى مرده مرتبة به را خدا اينان. . . را خود
 . . . 1».دادند تنزل

 تحت كه كلى علم به ولى است، آگاه اشياء همة به خدا كه است پنداشته سينا ابن
 اهآگ گردد عالم ذات در تغير موجب آنها بر احاطة تجدد كه جزئيات از و آيد، درنمى زمان
  2 » . . .نيست

 خود تأليفات از اى پاره در تا كوشد مى رشد ابن كه مهمى قضية همان است اين
 به سينا ابن و غزالى و متكلمان با اينجا در. كند روشن را آن »التهافت تهافت« بخصوص

 عارى سينا ابن استدالل ضعف از كه گيرد پيش اى طريقه خواهد مى و خيزد، برمى مبارزه
 .نشود غزالى امام و متكلمين افتراء و تهمت موجب مه و باشد

 جزئى نه و است كلى نه تعقل اين و كند، مى تعقل را موجودات همة او نظر در خدا
 علم و. است معرفت نقص اين و بالفعل، موجود اشخاص به است بالقوه علم كلى، علم زيرا

 را آن گنجايش جزئى، علم يعنى علم، اين كه است غيرمتناهيه جزئيات به علم جزئى،
 است، بالفعل علم شخص به علم چون«. است خداوند كامل معرفت نقص نيز اين و. ندارد

 نه و است كلى نه اگرچه كلى، علم تا است نزديكتر شخصى علم به تعالى بارى علم بنابراين
 يزن زمينه اين در را آياتى ديگر و آيه اين معنى دريابد، را معنى اين كه كسى و. شخصى
ٰماٰواِت َو اٰل فِي اأَْلَْرضِ « گويد مى كه دريافت خواهد ٍة فِي اَلسَّ  ، 3 » .اٰل يَْعُزُب َعْنهُ ِمْثٰقاُل َذرَّ

  4 » .باره اين در آيات ديگر و
 يابند وجود آنكه از پيش اينها همة اگر«: پرسد مى قضيه اين توضيح براى رشد ابن

 بودند او علم در حال همان به يافتند وجود كه هم وقتى آيا اند، بوده سبحان خداى علم در
 اين به رشد ابن 5  »گشتند دگرگون يافتند تكوين چون آنكه يا بودند، تكوين از قبل كه

 كه بگوييم اگر«: گويد مى كند، مى وفصل حل مبسوطى طور به را آن و دهد مى پاسخ مسئله
 در وجودشان از قبل كه هستند چيزى آن از غير خدا، علم در وجودشان حال در موجودات

 به قدم عدم، از چيزى چون و باشد متغير قديم خداى علم كه آيد الزم بودند، خدا علم
 كه گوييم اگر و. است محال اين و يابد، حدوث تازه علمى بارى ذات در نهاد، وجود عرصة
 يابند، وجود آنكه از قبل موجودات اين آيا پرسند مى است، يكى حال هردو در بدان علم
 شوند موجود آنكه از قبل نه،: گفت پاسخ در بايد وجود؟ حال در موجوداتند همان عين
  6 » .باشند يكى معدوم و موجود وگرنه اند، نبوده اند شده موجود آنچه عين
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٦٩٤ 
 

 خود نفس در شىء چون بايد، چنانكه است وجود معرفت حقيقى علم چون
 در آنچه. است نشده دانسته بايد چنانكه نهوگر شود، دگرگون نيز آن به علم شود دگرگون

 تغييرى خود نفس در قديم علم كه است محال كه است اين داشت، توان نمى آن ترديدى
 وفق بر را موضوع تا اند كوشيده غزالى و متكلمان. باشند غيرمعلوم او براى حادثات يا كند،
 - تكوينشان از قبل ياءاش به تعالى خداى كه گويند مى متكلمان. كنند تفسير خود ميل

 .دارد علم- موجود وجود به مختص صفات ديگر و مكان و زمان حيث از بود خواهند چنانكه
 آن در آيد، وجود به عدم از شىء كه هنگامى«: گويد قول اين نقض در رشد ابن

 اين در نشود، حادث كه گويند اگر. نشود يا شود حادث) معدوم شدن موجود يعنى( تغيرى
 علم براى تغير اين حدوث آيا كه گوييم شود، كه گويند اگر و. اند نگفته تدرس صورت
  1».شود موجود آمد وجود به ازين پيش كه ترديد همان هرحال در نه؟ يا است معلوم قديم

 از يكى در چون كه است، مضاف مقولة از معلوم و علم كه است پنداشته 2  غزالى 
 و اشياء حال است چنين و. نيايد پديد تغيرى ديگرى نفس در شود حاصل تغيرى دو، آن
 .نشود حاصل تغيرى بارى علم در ولى گردد حاصل تغير اشياء در يعنى. تعالى بارى علم

 منتقل او چپ دست به سپس باشد، زيد راست دست در چيزى كه ماند بدان اين و
 استدالل ينا كه گويد مى رشد ابن. نشود زيد در تغير موجب شىء آن شدن جا به جا شود،
 دست با اضافى نسبت آن زيرا شده، دگرگون خود ذات در اضافه« زيرا نيست، كننده قانع

 يعنى اضافه، موضوع نشده متغير و دگرگون آنچه ولى است، چپ دست با حاال و بود راست
 چون كه بايد است، اضافه نفس خود علم و است چنين اگر. باشد زيد كه است آن حامل

 زيد به شىء آن اضافة چنانكه شود، حاصل تغير هم علم در شود حاصل تغير معلوم در
 علم كه ازينجاست اشتباه: گويد مى رشد ابن مسئله، اين حل براى سرانجام ».يافت تغيير
 كه درحالى ماست، علم سبب و علت موجود، وجود. اند كرده قياس محدث علم با را قديم
 بعد و بوده معدوم نخست كه موجودى اگر پس«. است موجود سبب و علت قديم، علم

 اين در محدث، علم در چنانكه آيد، پديد زايد علمى قديم، علم در باشد، شده موجود
 برخالف كه، آمد واجب پس. آن علت نه باشد موجود معلول قديم علم كه آيد الزم صورت

 اشياء به معال خدا پس گونه بدين» . . .نگردد حادث قديم علم در تغييرى هيچ محدث، علم
 كه جهت آن از نه آنها به است عالم او كه است جهت آن از او، از اشياء صدور زيرا« است
» .است عالم) مبدأ( او كه است جهت آن از بلكه. است صفت فالن داراى يا است، موجود او،
 شود، واقع محدث صفت كه است علمى از غير او علم است موجودات به عالم كه خدا 3 

 اين آيا قديم، علمى به باشد اشياء به عالم واحد، خداى اگر. است قديم علم به عالم او بلكه
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٦٩٥ 
 

 چون ازلى علم در معلومات تعدد«: گويد رشد ابن نگردد؟ او در تعدد موجب متعدد به علم
جهت  از يكى: است جهت دو از انسانى علم در تعدد اين. نيست انسانى علم در آنها تعدد

 جنس در كه تعددى قبيل از عقلى، تعدد ديگر و. است مكانى تعدد هب شبيه اين و خياالت
 كه انواعى همة با موجود: اى گفته گويا عالى، جنس گويى مى وقتى زيرا است،) عالى( اول
 كلى مفهوم جهت از عالى، جنس از كنيم مى تعقل ما را آنچه زيرا. دارد قرار آن تحت در
 حسب به واحد، معلوم و معقول همان اما است، ىيك است، موجوده انواع همة شامل كه آن

 منزه كلى معناى و مفهوم از را الهى ازلى علم اگر كه است روشن و. است متعدد انواع
 درك را آن ما عقل كه ماند، خواهد تعددى و. شد خواهد برطرف هم تعدد اين بدانيم،
 رو ازين و. است محال اين و باشد، ازلى علم مانند نيز ما علم كه صورتى در مگر كند، نمى
 آن از كه اى اندازه و است حدى را عقول گفتند كه را آنان سخنان كنم مى تصديق من

 1».الهى ازلى علم چگونگى فهم از است ناتوانى و عجز همان اندازه، و حد اين و .درنگذرد
 گردي برخى از برخى ما معلومات زيرا كنيم، درك را بالفعل نهايت بى توانيم نمى ما

 داشته وحدت بلكه نباشند، مجزا آن در معلومات كه شود يافت علمى اگر اما هستند، مجزا
 ما كه باشد چنين اگر و«. بود خواهد مساوى علم آن به نسبت نهايت بى و متناهى باشند،

 بارى علم از كثرت گونه اين نفهميم، را عددى كثرت يعنى همين، جز علم در كثرت از
 قضيه اين چگونگى اما. بالفعل و است واحد سبحان خداوند علم بنابراين است، دور به تعالى

 معنى اين بتواند انسان اگر زيرا نيست، امكانپذير انسانى عقل براى علم، اين حقيقى تصور و
 2 » .است محال اين و بود، خواهد تعالى بارى علم چون نيز انسان علم و عقل كند، درك را

 لمعا قدم-خدا قدرت و اراده

. او از است عالم صدور دو آن وجود دليل. است مشهود امرى خداوند قدرت و اراده
 بدعت كند، محدث امور قصد قديم، اراده با تعالى خداى بگوييم كه را امر اين رشد ابن
 .است شده بسيار كشمكشهاى موضوع اديان تاريخ در خود مسئله اين و. داند مى

 آسمانى اديان. كردند پيروى او از هم مشّاء سفةفال بود، عالم قدم به قائل ارسطو
 و ايراد با و گرفتند پيش در را ارسطو راه اسالم فالسفة. زمانند در عالم خلق به قائل

 يكى است تاخته فالسفه بر باب اين در كه متكلمان جملة از. شدند روبرو متكلمان مخالفت
 پاسخ بدان »التهافت تهافت« تابك در رشد ابن كه است مهمى مسائل از اين و است غزالى
 كتاب استناد به- است قدرت و اراده به نيز بحث اين بازگشت چون-اينجا در ما .است داده

 .پردازيم مى آن طرح به وى »االدلة مناهج عن الكشف«
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٦٩٦ 
 

 توجه نكته اين به موضوع، در بحث از قبل و است، عالم قدم به قائل رشد ابن
 حكمت همان داشته، بيان عالم بودن مخلوق بيان براى عتشري كه را راههايى دهد كه مى
 جز توانند نمى مردم چون و. انسان بخصوص است مشهود موجودات در كه است عنايتى و

 از و كرده خلق زمانى در را عالم كه گفت تعالى خداى بفهمند، باشد مشهود كه را آنچه
 را زمين و آسمان خدا« نكهآ يا 1»است آب بر خدا عرش« كه گفت و آورده، پديد چيزى

 رشد ابن. . .  3 » .جست استوا بود دود از كه آسمان بر سپس« و ، 2 » .آفريد روز شش در
 تصريح بدان متكلمان آنكه حال و. كرد تأويل مردم براى را آيات گونه اين نبايد: گويد مى

 كه است يامدهن هرگز شرع در«. كردند گمراه را مردم هم و شدند گمراه خود هم و كردند
 حدوث به خود عبارات در شرع »است قديم يا حادث اى اراده به مريد سبحان خداوند
 ياد آنها از مثال عنوان به اگرچه است، مشهود كائنات در كه حدوثى است، نكرده تصريح
 در آنچه«. نيست مشهود امر اين در حدوث قبيل از عالم حدوث كه بدانند علما تا كرده،
 را مشهوده امور در حدوث تواند مى هم الفاظ، اين و. است فطور و خلق فظل آمده، شرع
 ».يابند درمى را آنها برهان با علما كه را نهانى امور در حدوث هم شود، شامل

 آراء نقض از پس و كند مى اعتراض غزالى و اشاعره بخصوص متكلمين بر رشد ابن
 متكلمين« آنكه كالم خالصة. ازدپرد مى خود مشائى عقايد تشريح و توجيه به ايشان

 چگونه: شود مى سؤال. است حادث عالم و است قديم ارادة به مريد خدا كه گويند مى
 آنها ايجاد به مخصوص، وقتى در قديم، ارادة گويند مى يابد؟ حدوث قديم ارادة از حادث
 اعلف نسبت اگر: پرسيم مى. شدند ايجاد آن در كه است وقتى همان آن و .گرفت تعلق
 ايجاد وقت در محدث آن به مريد فاعل نسبت مثل عينا عدمش حين در محدث به مريد

 تعلق آن به فعلى وجود، وقت در چه است، نبوده محدث ايجاد در اولويتى پس اوست،
 حين در محدث به مريد فاعل نسبت اگر و. است بوده منتفى آن از عدم وقت در كه نگرفته
 حال اين در نباشد، ايجادش وقت در محدث آن به يدمر فاعل نسبت مثل عينا عدمش
 پديد قديم فعل از محدث مفعول كه آيد واجب وگرنه قديمه، نه است حادثه ارادة ضرورة
 وقت چون كه شود گفته اگر نيز. است اراده الزمة است فعل الزمة هرچه كه باشد، آمده

 اگر محدث؟ فعل به يا يافته، وجود قديم فعل به آيا پوشد، وجود لباس رسد وجودش
 فعل به گويند اگر و. اند كرده تجويز را قديم فعل به محدث وجود پس قديم، فعل به گويند

 .باشد محدث اراده كه آيد الزم محدث،
 فعل سبب اراده چه اند، گفته محال سخنى است، فعل نفس اراده، كه گويند اگر و

 وقت، آن در چيز آن و كند، اراده ىوقت در را چيزى مريد اگر. او فعل نفس نه است مريد
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٦٩٧ 
 

 شده موجود فاعل وجود بدون صورت اين در شود، ايجاد او ارادة بدون و مريد فعل بدون
اراده  از باشد، حادثه ارادة از حادث مراد است واجب اگر كه پندارند اى پاره همچنين .است

 محال اين و. شود يكى حادثه و قديمه ارادة مراد وگرنه آيد، الزم قديم مراد نيز قديمه
 1».است

 سه غزالى، حامد ابو خود، خصم با احتجاج براى »التهافت تهافت« در رشد ابن
 سومى و زمان معنى بر دومى حركت، معنى بر مبتنى يكى كند، مى اقامه عالم قدم بر دليل

 .امكان معنى بر
 عالم بايد است قديم خدا اگر: كه است دعوى اين به بازگشتش  نخست دليل- 1 

 قديم ارادة كه كشد مى پيش را اشعرى نظرية غزالى. باشد قديم نيز اوست صنع كه هم
 به است محدث عالم پس. كرد اقتضا يافت وجود زمان آن در كه زمانى در را عالم وجود
 اراده به و گذراند مريد از را سخن كه اندازه همين به كند مى گمان غزالى .قديم اى اراده

 است مسبب و موجب حادثى هر گويند مى فالسفه. است كرده نقض را سفهفال قول كشاند،
 است محال نيز يابد، حدوث موجبى و مسبب بدون حادثى كه است محال همچنانكه« و

 كه چيز هيچ چنانكه باشد، موجود او در ايجاب اركان و اسباب و شرايط تمام موجبى كه
 گفت بايد حتى. شود تأخير ايجاد در وجوداينبا باشد، نمانده باقى كشيد بايد را انتظارش

 محال آن تأخر و است ضرورى شروطش تمام با موجب تحقق هنگام موجب وجود كه
 به اراده نسبت و بوده موجود نيز اراده و بوده موجود مريد عالم، ايجاد از قبل پس. . . است
 ميان كه نسبتى در نه و اراده در نه و شده حاصل تغييرى مريد در نه بوده، موجود نيز مراد
 با-است بارى ذات در تغير دليل بپذيريم كه را شقوق ازين هريك زيرا -بوده مراد و اراده
 چه يافته، تحقق كه زمان ازين پيش او تحقق مانع و نيافته، تحقق مراد چگونه همه اين
 اين به قدم، بر فالسفه استدالل نقض و عالم حدوث اثبات براى غزالى  2 » . . . است؟ بوده
 حصر و حد به و نباشد نهايتى را فلك گردشهاى بايد بنابراين« كه شود مى متوسل دليل

 يك در شمس فلك مثال. است نصف و ربع و سدس را گردشها اين كه -حالى در درنيايد،
 ام سى يك زحل فلك گردش پس يكبار، سال سى هر زحل فلك و چرخد مى دور يك سال
 باشد، نهايت بى زحل فلك گردشهاى كه است ممكن چگونه نبنابراي. است شمس فلك

 نيز را شمس روزى شبانه حركت بايد همچنين و. است شمس فلك ام سى يك كه درحالى
 شمارة كه افزايد مى دليل بدين غزالى ».است مرتبه يك روز شبانه در آنكه با نباشد، نهايتى

 اين و. طاق نه و است جفت نه اي و است طاق و جفت يا طاق، يا است جفت گردشها اين
 آنچه چگونه. شود طاق يكى افزودن با جفت است، جفت بگويند اگر است؟ باطل اخير شق
 با طاق است، طاق گويند اگر و شود؟ مى متزلزل بنيادش »يكى« با نيست نهايتى كه را
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 هك مجبورند فالسفه رو ازين. بود خواهد پيشين اشكال همان و. شود جفت يكى افزودن
 . . .جفت نه و است طاق نه بگويند

 را فلك گردشهاى كه اينجاست از مغالطه كه دهند مى پاسخ چنين ايراد اين به
 ماضى زيرا ندارد، وجود مجموع طور به كه درحالى اند، كرده اعتبار آحاد از اي مركب مجموعه

 اشاره ،مجموع فرض آنكه حال و. است نشده موجود هنوز مستقبل و است رفته ميان از
 را حكما پاسخ اين غزالى. غيرموجودند حقيقت در آنكه با حاضرند، كه موجوداتى به است
 دو ازين بيرون و. شود تقسيم طاق و جفت به« او نظر در عدد زيرا داند، مى آميز مغالطه نيز

 كنيم فرض را اعداد از عددى هرگاه. فانى يا باشد باقى و موجود معدود خواه است، محال
 نيست، بيرون دو ازين عددى هيچ چه باشيم، معتقد او فرديت يا زوجيت به كه است الزم
 در شود، معدوم يافتن وجود از بعد هم فرضا زيرا معدوم، يا كنيم فرض موجود را آن خواه
 اين همة رشد ابن 1».نشود حاصل تغييرى فرد، يا باشد زوج يا بايد اينكه يعنى قضيه اصل
 را آن« كه كند مى صدق مسائلى در فروض اين زيرا كند، مى انتقاد بثاق نظرى با را اقوال
 وجود، و عدم حال در يعنى. نفس در چه و نفس از خارج در چه باشد، منتهايى و مبدأ
 و مبدأ را آن و است بالقوه موجود آنچه اما. كند مى حكم آن زوجيت و فرديت به عقل

 در نه و آيد پايان به نه و شود شروع نه و. نكند صدق آن بر زوج و فرد عنوان نيست منتهى
 مقصود و. است معدوم حكم در باشد قوه در آنچه زيرا. مستقبل در نه و باشد داخل ماضى
 ».است همين است، معدوم مستقبل و ماضى در فلكى گردشهاى گويند مى كه فالسفه
 كه است ىدعو اين به غزالى، رد بر رشد ابن دوم دليل بازگشت     دوم دليل-  2 

 حركت مقياس زمان زيرا است، قديم عالم پس. است قديم خدا زيرا است، قديم زمان
: دهد مى پاسخ چنين مسئله اين به غزالى. نيست حركت اين مجموع جز عالم و است،

 سپس است، نبوده عالم و بوده خدا يعنى است، زمان و عالم از پيش خدا گوييم مى وقتى«
 بارى ذات همان كه ايم كرده فرض را واحدى ذات اول، حالت در. بوده او با عالم و بوده
. عالم ذات و تعالى بارى ذات: ايم كرده فرض را ذات دو دوم، حالت در و. است تعالى

 اشكال اين به رشد ابن» .نيست ضرورى زمان به موسوم چيزى وجود فرض بنابراين
 نه كه است وجودى تقدم ديگرى، رب موجود دو از يكى وجود تقدم« :دهد مى پاسخ گونه اين

 ديگرى نوع اين و. زمان در هم و است متغير هم كه وجودى بر زمان، در نه و است متغير
 و باشند باهم دو آن آنكه مگر شود نمى وجود دو صدق است، چنين چون و. است تقدم از

 الم،ع بر سبحان خداى تقدم گويد مى كه غزالى سخن پس. نباشد متقدم ديگرى بر يكى
 مفهوم- نباشد زمانى تقدم تقدم، اگر- او از عالم تأخر ولى. است درست است، زمانى تقدم

 ضرورة متقابالن و است تقدم مقابل تأخر زيرا. باشد علت از معلول تأخر آنكه مگر نيست،
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. . نيست زمانى تأخر هم، تأخر نيست زمانى تقدم تقدم، اگر پس . . .باشند جنس يك تحت
 اما گردد؟ متأخر معلول باشد موجود علت در فعل شروط همة اگر است كنمم چگونه و. 

 توانند مى و آيد نمى پديد ترديد اين هرگز خود مبادى اصول اتكاء به با. . . فالسفه براى
 1».كنند توجيه قديم از را حادث موجودات صدور

 دشوجو از قبل عالم كه است اصل اين به سوم دليل بازگشت    سوم دليل-  3 
 است، امكان برطبق ممكن زيرا. باشد ازلى كه آيد الزم پس. آغاز بى امكانى به است ممكن

    2 » .است ضرورى ازلى، امور در امكان« و
 داد عالم قدم در و كند، مى تحليل طريق بدين را قدم و حدوث مسئلة رشد ابن

 و تحليل در را خود عجيب قدرت غزالى، حامد ابو خود، خصم با مبارزه در و. دهد مى سخن
 قدم پيرامون در مبارزه اين در«: گويد باب اين در گوتيه لئون. دهد مى نشان دقيق تحقيق

 شايستگى كه نحوى به برخوردارند، بسيار تعمق و ابتكار از مبارزه طرفين كه بينيم مى عالم
. رساند مى اتاثب به اند، كرده احراز فلسفه تاريخ در كه ارجمندى جهانى موقعيت در را هردو

 مطالبى مسئله اين در يونان حكماى غامض و ضعيف آراء به رشد ابن كه نيست ترديدى
 ».است افزوده است، تقدير و توجه درخور بس كه

 معجزه و نبوت

 عن الكشف« در مخصوصا خود رسائل و كتب در را معجزه و نبوت مسئلة رشد، ابن
 كه علمى«: گويد مى رشد ابن. است داده رارق بحث مورد »التهافت تهافت« و »االدله مناهج

 آن درك از عقل كه را هرچه يعنى. است عقلى علوم متمم شود، مى حاصل وحى منبع از
 را عجز معنى رشد ابن ٣» .كند افادت وحى طريق از را آن خداوند باشد، داشته عجز

 از گروهى يعتطب حسب به عجز و مطلق، عجز: داند مى نوع دو بر را آن و دهد، مى توضيح
 دوم نوع .كند درك را آن نتواند اصال عقل كه آنچه يعنى چيزى، از عقل مطلق عجز. مردم
 ابن چگونه كه ديديم ما و. است جهل نتيجة يا فطرت در نقص نتيجة كه است آن عجز،
 عملى شمار بى جزئيات تتبع در تنها شود عاجز عقل اگر و دارد، كامل وثوق عقل به رشد
 .كنند اعتماد وحى به آنها در لباغا كه است

 هر و«. نيست پيغمبر حكيمى هر ولى است حكيم پيغمبرى هر رشد، ابن نظر به
 عمل مبادى كه متفقند همه و. . . است آميخته عقل با باشد، وحى آن مبناى كه شريعتى

 فضائل وجود مگر نيست، عمل وجوب بر دليل اقامة به راهى زيرا باشد، تقليدى كه بايد
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 اينكه در. بندگانش بر است خداوند فرستادة نبى 1».عملى و اخالقى هاى برنامه از حاصله
 ادعايى چنين هركه كه بايد ولى نيست، ترديدى بيايند خداوند جانب از بايد پيامبران

 يا رسول. است معجزه همان نشانه اين و. باشد داشته خود رسالت بر اى نشانه كند، مى
 وضع شود، مى او به خدا جانب از كه وحيى طريق از - نيست وشيدهپ كسى بر چنانكه-نبى

 طريق از توانند مى مردم از برخى كه دانست توان مى كجا از شود گفته اگر. كند مى شرايع
 كه شود دانسته آنجا از امر اين كه است اين پاسخ كنند؟ شرايع وضع خدا جانب از وحى

 همان به درست سپس و دهند، بيم نيامده پديد هنوز كه چيزهايى از را مردم ايشان«
 از را ايشان و كنند مى امر كارهايى به را مردم نيز .شود ظاهر معين وقت همان در و صورت
 اى العاده خارق امر كه كسى پس. ندارند شباهتى معهود معارف به كه سازند مى آگاه علومى

 باشد، آن بر قدرت و ايعشر وضع معرفت زمينة در عادت، خرق اين هرگاه سرزند، او از
 آن صاحب و است، بوده وحى به بلكه نبوده، آموختن به وضع اين كه است آن بر دليل
 نه يعنى( گفتيم كه گونه بدين نه ولى كند، عادت خرق كه كسى اما. است نبوت مقام داراى

 او نبوت بر دليل او عمل بشكافد، را دريا مثال) شرايع وضع بر قدرت و معرفت راه در
 ابن نظر به بنابراين. است عمل و علم در اعجاز نبوت، قطعى دليل پس  2 » .بود نخواهد
 در است چيزى معجزه بلكه نيست، طبيعت نواميس خرق يا عادت خرق تنها معجزه، رشد،
: گويد مى رشد ابن. شود افاضه انسان به فعال عقل جانب از كه طبيعى معرفت حيطة

 از آگاهى و شقاوت و سعادت شناخت و خدا به معرفت زا بعد جز شرايع، وضع معرفت«
 كه امورى يا و حسنات و خيرات يعنى دهد، مى سوق سعادت به را آدمى كه ارادى امور

 حاصل سيئات، و شرور يعنى شود مى اخروى شقاوت سبب و دارد بازمى سعادت از را آدمى
 براى آيا كه است، آن جوهر و نفس شناخت مستلزم آدمى شقاوت و سعادت شناخت. نشود

 شقاوت و سعادت اين مقدار هست اگر نه؟ يا هست اخروى شقاوت و اخروى سعادت او
  3  »است؟ سعادت موجب حد چه تا حسنات نيز و است؟ چند

 رسالت صحت بر حقيقى دليلى عاميانه، معجزة كه است اين او گفتار خالصة
 انگيز شگفت اعمال قبيل ازين دتوانن مى نيز ساحران كه مخصوصا نيست؛ نبوت مدعيان
 معجزات به ولى شوند، مى تسليم عاميانه معجزة به كه مردمند عامة تنها گويا«. دهند انجام
 شود دانسته شود، تأمل نيك نيز شرع در اگر و. علما هم و گروند مى مردم عامه هم علمى

   4 » .عاميانه معجزة به تا شده داده اهميت بيشتر عالمانه معجزة به كه
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 دهد بسط نيز موضوع اين در را خود عقلى روش توانست رشد ابن شيوا شيوة بدين
 به شريعت پردة زير در ولى نكرد، انكار علنا را عاميانه معجزه تقيه روى از هرچند كه

 .نيست شرع اعتماد مورد معجزه گونه اين كه كرد اشاره آن بطالن
 ايشان اينكه بر مبنى-فالسفه بر غزالى اعتراض به كه آنجا »التهافت تهافت« در

 -نسوزد و بيفتد آن در ابراهيم آتش، بودن آتش عين در كه است ممكن چگونه گويند، مى
 عنوان را مقوالت اين اسالمند با مخالف كه زنادقه تنها: گويد مى چنين و دهد مى پاسخ
 رو ازين«. . . زندپردا جدل به دينى مسائل در دهند نمى اجازه خود به فالسفه ولى كنند، مى
 وارد مردم ميان در آنها شهرت وجود با معجزات مسئلة در حكما قدماى از يك هيچ
 .اند نشده

 شرعى فضائل با كه كسى و. فضائلند سرلوحة اديان و اديانند پشتيبان معجزات زيرا
 شد او مددكار عمر و سعادت هرگاه پس. است فضيلت اهل مطلق، طور به باشد، يافته رشد

 آن تأويل به ديگرى مبادى از خود آنگاه درآيد، علم در راسخ علماى زمرة در توانست و
 1».نكند تصريح تأويل بدان كه بايد ولى شد، خواهد آگاه امور

 ويژة اى انديشه و رأى خود علما ولى داند، مى واجب عوام براى را معجزات رشد ابن
 .دارند مكتوم را آن بايد كه دارند خود

 قدر و قضا

 در آدمى و است تقدير به منوط چيز هر آنكه بر دال« است بسيارى آيات قرآن در
 اعمال اكتساب به تواند مى آدمى آنكه بر دال است آياتى نيز. است مجبور خود كارهاى
 متذكر نيز آورد، مى را آيات اين همة رشد ابن» .نيست مجبور خويش افعال در او و بپردازد،

 سبب بدين و. يكديگرند متعارض داريم زمينه اين در كه هم احاديثى كه شود مى
 و معصيت سبب انسان اكتساب گويند مى كه اى فرقه«: اند شده تقسيم فرقه دو به مسلمانان

 كه اى فرقه و. اند معتزله اينان و. شد خواهد داده ميزان اين بر عقاب و ثواب و است، حسنه
 اينان و. است مقهور و مجبور خود كارهاى در انسان كه گويند مى و معتقدند، اين برخالف
: گفتند رو ازين برگزينند، را ميانين راه خواستند مى اشاعره گويد، مى رشد ابن »اند جبريه

  2 ».خدايند مخلوق شده، حاصل آن وسيلة به كه آنچه و كسب ولى است، كسب را انسان«
 مخلوق خدا مكتسب، و اباكتس اگر زيرا« داند، مى معنى بى را اشاعره قول رشد ابن

 اين علت كه است معتقد همچنين »بود خواهد مجبور خود اكتساب در بنده ناچار باشند،
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 خالق و موجد را انسان ما اگر زيرا«. هست نيز عقلى داليل سمعى، داليل جز اختالف،
 پس نباشد، خداوند مشيت مجراى در كه سرزند افعالى او از كه بايد بدانيم، خود افعال

 سبحان خداوند جز خالقى هيچ آنكه حال و. ايم كرده فرض احديت ذات جز ديگر القىخ
 باشد، آنها انجام بر مجبور كه بايد نكنيم، فرض خود افعال مكتسب را انسان اگر و. نيست
 نوع از تكليف باشد مجبور انسان اگر. اكتساب يا است جبر يا: نيست بيرون دو ازين زيرا

 تكليف ميان فرقى ديگر شود، مكلف مااليطاق تكليف به انسان اگر و .بود خواهد مااليطاق
 استطاعت نيز را آدمى و نيست، استطاعتى هيچ را جماد زيرا. بود نخواهد جماد و او

 شروط از يكى-عقل مانند- نيز استطاعت كه معتقدند همه آنكه حال و. نباشد مااليطاق
 ».است تكليف

 آراء و كند، مى بحث تفصيل طور به اختيار و برج و قدر و قضا مسئلة در رشد ابن
 گويد مى. اوست بودن مخير و انسان حريت به معتقد رشد ابن. دارد مى بيان را خود

 كه وسطى حد وجوب به است اشارت شود، مى ديده عقلى و سمعى دالئل ميان كه تعارضى
 وسيله بدان ما و كرده، خلق قوايى ما براى تعالى خداى«: است همان مسئله اين در حق
 ميسر وقتى امور اين اكتساب ولى دارند، تضاد يكديگر با كه هستيم امورى كسب به قادر
 بردارد، ميان از را آن انجام موانع و آورد فراهم خارج از را آن اسباب خداوند كه است

. رددا بستگى سبب دو به دهيم مى نسبت خود به را آنها انجام ما كه افعالى اتمام بنابراين
 موافقت به ولى ما ارادة به است منسوب ما به آنها انجام كه افعالى پس است چنين اگر

 آن از كه ماست از خارج علل و اسباب همين و. اند پذيرفته انجام ما از خارج علل و اسباب
 تنها است، ساخته مسخر خداوند كه را علل و اسباب اين. كنيم مى تعبير خداوند قدرت به

 از يكى آنها وسيلة به ما كه هستند سببى بلكه نيستند، آنها انجام از مانع يا ما افعال متمم
 ولى آيد، مى پديد ما در تخيل از كه است شوقى اراده، زيرا. گزينيم برمى را متضاد شق دو

 ».است خارجى اسباب و علل به منوط اراده اين انجام
 داشته فاعليت نوانع است ممكن چگونه اسباب و علل اين كه شود گفته اگر

 در رشد ابن نيست؟ فاعل تعالى بارى ذات جز كسى مسلمانان عقيدة به آنكه حال و باشند،
 اسباب و علل را آنچه كه كسى اوست و نيست، فاعلى خدا جز آرى: گويد مى جواب

 نگاه فاعل عنوان به را اسباب و علل آن كه اوست و. است ساخته اسباب و علل شماريم، مى
 به فعل و شد حاصل اسباب چون و كند، مى حفظ فاعل تأثير از پس را مفعولها و د،دار مى

 قدر به ولو چيز هيچ نباشد الهى حفظ اگر كه كند، مى حفظ را آنها بقاى رسيد، انجام
 .دهد ادامه خود موجوديت به نتواند لحظه كمترين

 سازد، مى كشري خدا با را اسباب از سببى كه كسى مثل« كند مى اعتراض غزالى
 و است كاتب قلم كه بگويد يعنى سازد، كاتب شريك را قلم نگارش، در كه است كسى مثل

 خالق و آفريدگار كاتب، اگر«: گويد سؤال اين به پاسخ در رشد ابن »است انسان كاتب
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 نيز و كتابت از بعد نوشته نگهدار نيز و است، قلم كه مادام باشد او نگهدار و قلم جوهر
 ».بود خواهد درست غزالى مثل آنگاه باشد، آن به قلم شدن نزديك نگامه آن خالق

 يا حادث، موجودات« كه نحو بدين افزايد، مى ديگر پاسخى اعتراض اين به رشد ابن
 در آنهاست، به مقرون كه اسبابى و. است تعالى خداى از جواهر آفرينش عرض، يا جوهرند
 ».آنها جواهر در نه مؤثرند اعيان آن اعراض

 اخالق و سياست

 سينا ابن كتب و آراء و فارابى »فاضلة مدينة« و افالطون، »جمهوريت« از رشد ابن
 تأثير تحت را او ديگران از بيشتر آنچه. بود آگاه اجتماعى مسائل در ديگران و باجه ابن و

 و است »اجتماعى حيوان« انسان گويد مى رشد ابن. بود باجه ابن و افالطون آراء داد، قرار
 فضائل و سعادت از خود، آثار از بسيارى در او. نرسد سعادت به همكارى و تعاون به جز

 بيش را آدمى كمال همواره او ولى است، كرده بحث شود مى آن به منجر كه عملى و نظرى
 به را مردم كه است اين اديان كار كه است معتقد و. داند مى او عقل كمال در چيز هر از

 .دهد تعليم را نظرى فضائل كه است اين فلسفه وظيفة و كند، آشنا عملى فضائل
 .باشد داشته حكومتى اى شيوه كه بايد است، اجتماعى موجودى انسان كه اكنون

 به و. است نظامات بهترين جمهورى نظام گويد، مى افالطون از پيروى به رشد ابن
 كه است چيزى همان وا مراد مسلما شيوخ گويد مى وقتى. حكامند بهترين شيوخ او نظر

 و گذرانيده فلسفه در را خود عمر از قسمتى كه كسانى يعنى گفتند، مى فارابى و افالطون
 يك را اسالم صدر حكومت رشد ابن. باشند كرده عروج عالى اى مرحله به علم آن در

 را اسالمى حكومت آنكه خاطر به سفيان ابى بن معاوية به و. شناخت مى فاضله جمهوريت
 و آشوب و ومرج هرج موجب و درآورد استبدادى حكومت صورت به را آن و كرد زلمتزل
 .تاخت مى سخت گرديد، بزرگ فتنة

 و است حقيقى معرفت ثمرة عدل ولى است، آن آفت ظلم و حكومت اساس عدل
 طبيب و قاضى به نيازى باجه، ابن و رشد ابن نظر در فاضله جمهوريت در. جهل ثمرة ظلم

 احترام به را همگان خود فضيلت و بود، نخواهد تفريطى و افراط هيچ آنجا در زيرا نيست،
 اين به وصول براى بايد است چنين چون و. كند مى وادار خود وظايف به قيام و حقوق

 است، شعر و فصاحت قوة امر اين وسايل از و. شوند آشنا فضائل با مردم فاضله جمهوريت
 .نيست آموزيهايىبد از خالى عرب شعر شعر مخصوصا ولى

 پيشواى حيث ازين و برخاسته زن از دفاع به سخت كه است حكمايى از رشد ابن
 با را زن رشد ابن. شد برپا غرب بالد در نوزدهم قرن در يعنى بعد سالها كه است نهضتى
 قوى و طبيعت در حيث ازين زن. نگرد مى او انسانى آفرينش حيث از فلسفى نظرى
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. دارد فرق مرد با جهات اى پاره در تنها و قوى اين ميزان در هرچند. ندارد مرد با اختالفى
 در مخصوصا كارها از ديگر برخى در رسد، نمى مرد پاى به اعمال از اى پاره در اگر اما

 جامعة كه است معتقد رشد ابن. اوست از برتر آن غير و موسيقى چون هنرى هاى زمينه
 آزادى مانع كه را قيودى و بگشايد را زن بالهاى كه رسيد خواهد ترقى به هنگامى اسالمى
 وضع« گويد رشد ابن. آورده گرد موضوع درين را او آراء جمعه، لطفى محمد. ببرد اوست

 گردد مى ما نصيب زنان جانب از كه منافعى همة به كه دهد نمى اجازه ما به ما اجتماعى
. پروردن ديگر و زادن يكى شده خلق كار دو براى زن ظاهرا. كنيم بحث تفصيل طور به

. است كرده محروم بسيارى مواهب از را ما ايم، كرده ايجاد زنانمان براى ما كه بردگى وضع
 يا باشد آورده دست به فضائلى كه را زنى رو ازين است، داده پايان آنها عقلى نيروى به و

 زندگى كه آيد مى پايان به چنان زنان زندگى. ايم ديده كمتر باشد اى برجسته صفات داراى
 هالك و بدبختى موجب امر همين و هستند، خود مردان دوش بار همواره آنها. نبات يك

 .شود مى مدينه
 روى ساكنان همة ثلث دو آنها يعنى است، مردان شمارة برابر دو زنان شمارة زيرا

 چون كنند، فراهم را خود ضرورى قوت توانند نمى چون آنها زندگى ولى هستند، زمين
 ».است ديگر ثلث آن طفيلى يوانات،ح

 خالصه

 انديشه عمق حيث از او. است اسالمى جهان متفكران نيرومندترين از يكى رشد ابن
 را او بايد دارد، عقل به كه زيادى گرايش خاطر به و است همگان سرآمد نظر وسعت و
 تا كوشيد و كرد مطالعه دقت به را ارسطو آثار. خواند اسالم عالم »گراى عقل فيلسوف«

 كوشيد همچنين. آورد دست به حكيم آثار شروح و نصوص مطاوى از را او انديشة حقيقت
 .ورزد ممانعت افالطون و ارسطو هاى انديشه آميختن از الهى علم مسائل در مخصوصا تا

 فلسفه، و دين ميان توفيق مسئلة در نيز. برآمد خوبى به كار اين عهدة از و
 معنى تمام به است، فيلسوفى رشد ابن«: گويد گوتيه لئون. ردآو دست به عظيم موفقيتى

 نوعى به متدين و وسيع نظرى داراى بلكه خشك، عقلى فيلسوف يك نه ولى عقلى كلمه،
 بايد مردم عامة. است دينى وظيفة نوع يك به معتقد مردم از اى طبقه هر براى او. خاص
 ضرورى اجتماعى نظامات حفظ براى دين زيرا بپذيرند، هست كه همين صورتى به را دين

 و زندگى در توان مى آن وسيلة به كه است، برهان و عقل دين فيلسوف دين ولى است،
 كه است بهتر. ندارد چندانى ميانة فقها و فقه علم با. جست شركت فعال عقل ازليت

 هك- خود از پيش حكماى بر رشد ابن. باشند مخفى انظار از و كنند سكوت علم اين اصحاب
 و فارابى و كندى از او اطالع. دارد تفوق جهاتى از- كردند هموار را او راه خويش تأليفات با
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 متكلمان اوهام با و آورد مى روى صوفيه تخيالت به كه سينا ابن از و. بود بيشتر باجه ابن
 ارائه را ارسطو و افالطون فلسفة كامل صورت توانست رشد ابن. بود استوارتر شد، مى آواز هم
 1».دهد

 - مغرب در ولى ماند، خاموش مشرق در مدتها او آوازة حكيم، مرگ از پس هرچند
 او طبى و فلسفى آثار. گذاشت بسزا اثرى اخير قرون تا ميالدى دوازدهم قرن اوايل از زمين
 مبارزه به او آراء از اى پاره با مسيحى كليساى. فراخواند فكر آزادى به را مردم و شد، منتشر

 الزم هيوالنى، عقل فساد و انسانى عقل وحدت و عالم قدم مسئلة در مخصوصا پرداخت،
 در را او روش ولى داشته، ايراداتى رشد ابن به آكويناس، توماس قديس كه شود گفته است
 .است پذيرفته را او نظريات از بسيارى و برگزيده بحث

 مسلمانان برترى« :بنويسد او دربارة رنالدى لويجى اگر نيست تعجب جاى بنابراين
 اسالمى جهان حكماى. كردند آشنا يونان فالسفة از بسيارى با را ما آنها كه است اين ما بر
 شارح و مترجم بزرگترين رشد ابن. داشتند بسزا تأثير مسيحيان ميان در فلسفه نهضت در

 بايدن. . . دارد ارجمند مقامى مسيحيان و مسلمانان نزد در رو ازين است، ارسطو نظريات
 و ورزيد مى عشق فلسفه به او. است »آزاد انديشة« روش كنندة ابداع او كه كنيم فراموش
 فراوان شعف و شور با شاگردانش براى و داشت راسخ اعتقاد دو آن به و. بود علم فريفتة
  1».الفلسفه بموت روحى تموت: بود اين او كلمات آخرين. گفت مى درس
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 كتابنامه

 :رشد ابن ارآث- 1 

 . 1930 - بيروت بويژ، چاپ التهافت، تهافت-ا
 قاهره- المقال فصل- ب
 قاهره-االدله مناهج عن الكشف-ج
 . 1950 - قاهره اهوانى، چاپ-النفس كتاب تلخيص- د
 . 1942 - بيروت بويژ، چاپ- الطبيعه بعد ما تفسير-  ه
 . 1932 -بيروت بويژ، چاپ- المقوالت كتاب تلخيص- و
 . 1950 -قاهره النفس، كتاب تلخيص ضميمة ،االتصال رسالة- ز
 . 1938 - قاهره غربى، ترجمة االسالم، فى الفلسفة تاريخ) دو. ج. ت( بور-  2 
 . 1949 -قاهره االسالم، و االغريق لفالسفة العقل و النفس فى) : محمود( قاسم-  3 
 . 1947 - قاهره تطبيقه، و منهج: االسالميه الفلسفة فى) : ابراهيم( مدكور-  4 
  .قاهره ،) العربى الفكر نوابغ سلسلة( رشد ابن) : محمود عباس( العقاد-  5 
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   چهارم فصل
  
  

  خلدون ابن

 ]مقدمه[

 او اجتماعى محيط-  1 
 ديگرى عصر هر در ديگر اجتماع هر از كرد ظهور آن در خلدون ابن كه اى جامعه

 شمار به اسالمى تاريخ خروش و پرجوش هاى دوره از يكى و. بود تر آماده فعاليت براى
 ملل با. بود آمدوشد در اسالمى ممالك غرب و شرق ميان همواره خلدون ابن. آمد مى

 و ضعف روزگاران در چه و رونقشان و شكفتگى ايام در چه- گوناگون دول و مختلف
 انديشه با خويش، تحليلگر و دقيق نظر با و داشت متعدد مناصب. يافت آشنايى- ناتوانيشان

 اوست اجتماعى فلسفة او تحقيق و تجسس حاصل. گشت روبرو اجتماعات و افراد روحية و
 .است داشته شگرف اثرى بشرى جوامع تاريخ در كه

 و شرق در چه ست،ا اغتشاشات و آشوبها قرن) ميالدى سيزدهم( هجرى هفتم قرن
 فساد. بودند شده اروپا وارد اكنون و كرده تسخير را اسالمى ممالك مغوالن. غرب در چه
 و افريقا شمال و العرب جزيرة تنها. بود افكنده سايه اسالمى شرق ممالك بر شكست اين

 آسمان و سوزان بيابانهاى. بود دورافتاده العرب جزيرة. بود مانده امان در آنها شر از اسپانيا
 هجوم دستخوش هرچند اسپانيا اما. بود كرده حفظ را آن حصين حصنى چون بارانش بى

 آن در عرب حكومت. بود ديگرى بالى خود داخلى كشمكشهاى و جنگها ولى نگرديد، تاتار
 بنى« به معروف نصر بنى دولت تنها قدرت آنهمه از. بود نهاده تراجع در روى سرزمين

 آنهمه از پس و. افريقا شمال در موحدان دولت و بود، مانده باقى غرناطه در »احمر
 اقصى، بنى مغرب در مرين بنى: بود شده تقسيم كوچك دولت سه به اكنون نيرومندى

 افريقيه عصر اين در را ادنى مغرب. ادنى مغرب در حفص بنى و اوسط، مغرب در الواد عبد
 .گفتند مى
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 -حالى در فرارسيد، خلدون ابن صرع يعنى) ميالدى چهاردهم( هجرى هشتم قرن
 -به دست فرهنگى و سياسى بحرانى با متوالى حوادث سلسله يك علت به عرب بالد كه

 اين اعراب از بسيارى و بودند شده مسلط اندلس بالد بيشتر بر مسيحيان. بود گريبان
 از كه را سرزمينى اندك غرناطه در احمر بنى. بودند جسته پناه مراكش و تونس به نواحى
 .بودند ستيز در مغرب سالطين با همواره و كردند مى اداره بود مانده دستشان در اندلس

 مصر. داشتند پيش قرن اواخر كه داشتند را وضعى همان افريقا شمال سرزمينهاى
 قدرت دايرة در پاى آناطولى در عثمانى تركان. بود برجى و بحرى مماليك دست در شام و

 تيمور امير قرن اين اواخر در. شد مى كشيده بالكان به متصرفاتشان دامنة و بودند نهاده
 بين و ايران. داشت دربر را روسيه تا چين از كه داد تشكيل دولتى خود براى و كرد، ظهور

 عصر ترتيب بدين. بود نگذاشته برجاى ويرانى و نيستى جز چيزى و كرده غارت را النهرين
 در او زندگى كه آنجا از. بود اضطراب و آشوب عصر و سياسى حوادث عصر خلدون ابن

 آن علل از را ما تواند مى ديگر هركس از بهتر او خود شده، سپرى مصر و مغرب و اندلس
 .سازد آگاه دگرگونيها و تطورات

 اين. كرد مى حكومت آن بر نصر بنى خاندان كه بود شده غرناطه به منحصر اندلس
 .انجاميد طول به هجرى  897  تا  629  از يعنى دىميال  1491  تا  1231  سال از حكومت

 از »الشيخ« به ملقب نصر، بن احمد بن يوسف بن محمد خاندان اين سرسلسلة
 بر و فراخواند خود سوى به را نزديكان و خويشاوندان و كرد، استفاده موحدان قدرت ضعف

 خويش سكونت براى را الحمراء قصر و داد، قرار خود پايتخت را آنجا و شد، مسلط غرناطه
 -قشتاله پادشاه- اول فرديناند كمك به ديگرى از پس يكى را شهرها سپس. برافراشت

 .شد او جانشين فقيه، به معروف ثانى، محمد پسرش كرد، وفات اول محمد چون. گرفت
 به مرين بنى ملوك با بود، شده برپا كشورش در كه انقالباتى سبب به فقيه اين

 يارى خاطر به گاه- غرناطه مملكت داخلى امور در مرينيان پس زينا و برخاست مخالفت
 الحجاج ابو كه آنجا تا پرداختند، مداخله به- اندازى دست طمع به گاه و ديار آن پادشاه
 براى را او)  ه  741 ( ميالدى  1340  سال در غرناطه، پادشاه هفتمين اسماعيل، بن يوسف
 آن عازم بزرگ لشكرى با هم مرينى پادشاه الحسن بوا. خواند يارى به مسيحيان با مقابله
 ابو و شدند پيروز مسيحيان نبرد درين ولى گذشت، الطارق جبل تنگة از و. شد ديار

 .گريخت خود ديار به الحسن
 در)  ه  755 ( ميالدى  1354  سال به كه آنگاه تا و بازگشت غرناطه به هم يوسف

 محمد پسرش او از پس. كرد حكومت ناتوانى و ضعف نهايت در رسيد قتل به جامع مسجد
 استبداد نيروى به. بود ناتوان و سال تازه جوانى خود محمد. رسيد پادشاهى به خامس

 گيرى كناره به مجبور او و شوريدند او بر مردم كه آنگاه تا راند، مى حكم »حاجب رضوان«
 و. كرد شايان استقبالى او از سالم، ابو مرينى، پادشاه مراكش در. گريخت مراكش به و شد
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 پطرس يارى به)  ه  763 ( م  1362  سال در. بود)  ه  760 ( م  1359  سال در واقعه اين
 بود آشوب و فتنه همه كه ديگر سال سى پس ازين و. بازگشت پادشاهى به ظالم به ملقب

 ايام ناي در. بود الخطيب بن محمد الدين لسان شهير نويسندة او وزراء از. كرد سلطنت
 به و نمود خلع سلطنت از را او و كرد، خروج سالم ابو سلطان برادرش بر عنان ابو سلطان
 مرد دو آن ميان پس ازين و. پذيرفت را او گرمى به محمد سلطان. كرد تبعيد اندلس
 بازگشت، پادشاهى به ديگر بار سالم ابو چون. آمد وجود به پايدار صداقتى و دوستى
 الخطيب ابن و گشت كشته رضوان حاجب و شد خلع سلطنت از محمد سلطان دوستش

 خود كشور به را وزيرش و مخلوع سلطان و فرستاد كس مرينى سالم ابو. افتاد بند در
 استقبال ايشان از فاس در سالم ابو. آمد مغرب به حاالت بدترين در مخلوع پادشاه. خواند
 و. يافت گرانمايه دوستى را خطيبال ابن او. بود مستقبلين زمرة در خلدون ابن و كرد

 .شد مخلوع سلطان نزديكان و دوستان از خود سپس
 ابن آرد، فراچنگ را خود رفتة دست از پادشاهى ديگر بار خواست محمد سلطان

 اهل سرپرستى بازگشت، اندلس به قصد اين به خود چون و. برگزيد وساطت به را خلدون
 اين همة خلدون ابن و بود چنين ايام درين اندلس وضع. واگذاشت او به را خويش بيت

 دولتها آمدن كار روى و سقوط عوامل در و نگريست مى تأمل ديدة به را تحوالت
 .انديشيد مى

 از دولتها. بود فتنه و انقالب سرتاسر،. بود شده آشوب و پراكندگى دچار نيز مغرب
 استقالل با حكام و د،بودن كشمكش و نزاع سرگرم پادشاهان. كردند مى سقوط يكديگر پى

 مرين بنى دولت. كردند مى حكومت آن غير و تلمسان و بجايه و قسنطينه در كامل
 به متوفى الحق، عبد بن يعقوب ابو. بود دولتها طوالنيترين و وسيعترين و نيرومندترين

 بن الحسن ابو سلطان خلدون ابن ايام در و كرد، تأسيس را آن ،) م  1286 ( ه  685  سال
 به. بود بلندهمت پادشاهى الحسن ابو. داشت مقر فاس سلطنت تخت بر سعيد ابو طانسل

 استيال الواد عبد بنى پايتخت تلمسان بر و گشود را الطارق جبل) م  1332 ( ه  733  سال
 بنى خويش، دامادهاى كردن نابود با اينكه طمع به كشيد لشكر افريقيه به آنگاه. جست
 اقصى مغرب در اثناء درين. گشت چيره تونس بر گونه بدين و بد،يا استيال آنجا بر حفص،
 حفص بنى كه بود نپاييده ديرى هنوز ولى بازگشت، بدانجا الحسن ابو و شد برپا اى فتنه
 كار بدين يحيى ابو سلطان بن فضل مولى و كردند، قيام خود ملك گرفتن بازپس براى
 او و كرد خروج او بر وزير تافراكين بن لّهال عبد محمد ابو كه نكشيد طولى اما گشت، موفق

 ديدة به حوادث اين همة در خلدون ابن و. نشست او جاى بر خود و فروكشيد تخت از را
  .نگريست مى تأمل و عبرت

 .بود اندلس و مغرب وضع از غير مصر وضع. بود مماليك حكومت تحت مصر اما
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 و سالطين ميان كشمكشهاى و كشتار از و بود برخوردار ثبات و استقرار از يعنى
 .دور به شورشگران و وزراء

 حال شرح-  2 
 آورى جمع به قديم مورخان از بسيارى. است حوادث از پر خلدون ابن زندگى تاريخ

 االحاطه« كتاب صاحب الخطيب بن الدين لسان: اند جمله آن از و اند پرداخته آن حوادث
 القرن اعيان فى الالمع الضوء« تابك صاحب السخاوى الدين شمس و »غرناطه تاريخ فى

 خلدون ابن خود ، »الصافى المنهل« كتاب صاحب بردى تغرى بن المحاسن ابو و ، »التاسع
 .است گذاشته يادگار به خود از حالى شرح نيز

 او منشأ و مولد-الف
 در  ه  732 /م  1332  سال به خلدون ابن به معروف محمد بن الرحمن عبد زيد ابو

 بعد كمى او اجداد. گفت حيات بدرود قاهره در  ه  808 /م  1406  سال به و. شد زاده تونس
 گزيده اقامت اشبيليه در سپس و قرمونه در نخست آمده، سرزمين آن به اندلس فتح از

 .بودند
 اشبيليه در عزت نهايت در هم هنوز خلدون بنى«: گويد حيان ابن اندلسى مورخ

» .علمى رياستهاى دار عهده يا اند دولتى رياستهاى دار عهده يا خاندان اين بزرگان و. هستند
 متولد الرحمن عبد كه بود تونس در. تونس به آنجا از و آمدند سبته به سپس خلدون بنى
 قلم، ارباب بر رياست و دولت دستگاه در رياست رياست، گونه دو به رسيدن شوق با و شد

 جامع در و كرد بر از را قرآن. واداشت علم تحصيل به را او خردى از پدرش. شد بزرگ
 را شعر و ادب كتب از بسيارى و. پرداخت نحو و فقه و حديث فراگرفتن به زيتونه مشهور
 آن بر طاعون كه بود سالگى هجده در. جست رغبت فلسفه و منطق علوم به آنگاه. آموخت

 و مادر پدر، له،جم آن از فرستاد، عدم ديار به را مردم از بسيارى و آورد تاختن ديار
 :گويد كرده اشاره واقعه اين به خلدون ابن. را او معلمان و مشايخ از بسيارى

 را دو آن خداى كه- مادرم و پدر و مردند مشايخ همة و صدور و اعيان از بسيارى«
 خويشاوندان و مادر و پدر مرگ از و ترسيد، سخت حادثه ازين» .شدند هالك نيز- بيامرزاد

 مانده زنده كه مشايخ از گروه آن به تا بست، اقصى مغرب سفر بار و دش متألم ياران و
 عمل جامة نتوانست را خود قصد اين ولى. دهد ادامه را خود بحث و درس و پيوندد بودند،

 كه جوانى پادشاه- اسحاق ابو منشى تا كرد طلب را او وزير تافراكين ابن كه وقتى تا پوشاند،
 نويسد، سلطان توقيع جانب از كه بود اين او كار. گردد-زيست مى او دست در اسيرى چون

 فرامين، يا خطابات در آن، از بعد و »اللّه بسم« ميان درشت، قلم با شاهى، هاى نامه در و
 چون فراخواندند شغل بدين مرا چون« گويد خلدون ابن. نويسد للّه الشكر و للّه الحمد
 ».شد هم طور همين و كردم اجابت شتاب به بازگردم مغرب به كه شد مى آن موجب
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 فاس در- ب
 سلطان نوة قسنطينه امير حفصى زيد ابو م  1352  سال در يعنى اثناء، درين

. بازستاند غاصب وزير از را آن تا كشيد، لشكر تونس به و كرد خروج تافراكين ابن بر يحيى،
 و بود سبته در گاه جاآن از و آمد، ابة به رهانيده حادثه از را خود خلدون ابن. شد چنين و

 ابو ابن وزيرش و عنان ابو با آنجا در و رسيد، تلمسان به كه آنگاه تا بسكره، و قفصه در گاه
 .رفت بجايه به ايشان همراه و كرد، مالقات عمرو

 -عنان ابو سلطان سپس. ماند بجايه در  ه  754 /م  1353  سال اواخر تا خلدون ابن
 ملزمش و ساخت، خود علمى مجلس اعضاء از را او« و خواند، فاس به را او-  1354  سال در

 او به را - خود حضور در- توقيعات نوشتن شغل سپس و شود، حاضر او با نمازها در تا كرد
 امير به پس. گفت نمى ترك را علماء محضر همچنان او مدت اين تمام در» .كرد واگذار
-برد مى سر به فاس در اسير و مخلوع اكنون كه- بجايه امير اهللا عبد بن محمد حفصى
 آگاه توطئه ازين را عنان ابو غمازان،. بازستاند ملك تا افكند فرار طرح او با و پيوست
  1357  سال اوايل در واقعه اين و. كردند زندان به و گرفتند را خلدون ابن تا فرمود كردند،

 وزيرش و مرد عنان ابو آنكه تا ماند، زندان در سال دو مدت خلدون ابن. بود  ه  758 /م
. نشست حكومت به-سعيد سلطان-او خردسال فرزند جانب از نيابت به عمر بن حسن
 به سالم ابو امير و آمد، پديد قيامى وزيرش و سعيد سلطان ضد بر كه نكشيد طولى

 از را او سالم ابو. بود سالم ابو ياران از خلدون ابن. شد مستولى آن بر و تاخت پايتخت
 .داد بدو نيز قضا منصب و كرد خود خاص منشيان و مقربان

 بود آنچنانكه تا يافت فرصت حوادث درين خلدون ابن«: گويد عنان اهللا عبد محمد
 عنان ابو دربارة آنچه. نبود شايسته او از كه شد اعمالى مرتكب ايام درين و. كند خودنمايى

 او عمل اين كند؛ مى كايتح او مذموم عواطف و اخالق از و بود نكوهيده و ناپسند كرد،
 اقدامات و ديگر كارهاى سلسله يك سرآغاز بلكه بود، آنى اشتباهى بگوييم كه نبود چنان
 در و نشست مى فرصتى هرگونه منتظر بود، طلب فرصت مردى خلدون ابن. بود او دار ريشه

 خير هك نداشت اهميتى هيچ برايش و شمرد مى مجاز را اى وسيله هر از استفاده هدف، راه
 يعنى سالم، ابو وزير كه بود نگذشته سال دو 1». . .دهد پاداش بدى به را نيكى و شر به را

 به را امور زمام خود و نشاند، او جاى به را تأشقين برادرش و بشوريد او بر اهللا، عبد بن عمر
 رو ازين. نيامد نائل داشت آنكه از برتر مقامى به پيوست، ولى بدو خلدون ابن. گرفت دست

 آنكه از پس ولى نداد، خروج اجازة او به ابتدا وزير. شد تونس عازم و كرد استعفا و برآشفت
 خويشان نزد قسنطينه، به را خود فرزند و زن نخست او. داد اجازه او به برانگيخت وسايطى

 .رفت اندلس به خود و فرستاد، زنش

                                                            
   31  ص الفكرى، تراثه و حياته خلدون، ابن -  ١
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 اندلس در-ج
- اللّه عبد ابو و او ميان كه بود ادىود و دوستى كشيد اندلس به را خلدون ابن آنچه

 فاس به دو آن كه هنگام بدان الخطيب، بن الدين لسان وزيرش و- احمر بنى پادشاه سومين
 مستقر خود پادشاهى تخت بر ديگر بار اللّه عبد ابو. بود آمده پديد بودند، شده پناهنده

 انعامش و اكرام به ،كرد او قصد  ه  764 /م  1362  سال در خلدون ابن چون و. بود شده
 سخنان و نشست مى خلوت به او با. داد قرارش مجلس صدرنشينان زمرة در« و كوشيد
 و همدم نشاط و عيش محافل در و بود او همراه سفرها در. گذاشت مى ميان در را پنهانى

 زن خلدون ابن حال اين در. داد اقطاع بدو نيز را غرناطه هاى ده از يكى آنگاه» .او همنشين
 به تا خواست اجازت سلطان از  1364  سال در و فراخواند، قسنطينه از را خويش فرزند و

 لسان بود آورده عمل به او از اله عبد بن محمد امير كه دعوتى بر عالوه زيرا. برود بجايه
 به مشغول او عليه و كرده، وحشت سلطان به او تقرب از هم الخطيب بن الدين
 از دريا راه از او و. كرد همراهش بسيار مال و داد اجازه او به طانسل. بود شده چينى توطئه
 .رفت بجايه به مريه

 بسكره و بجايه در- د
 استقبال او از اللّه عبد ابو ديار آن سلطان رسيد، بجايه به خلدون ابن كه وقتى

. برگماشت- حاجبى منصب يعنى-خود دولت مناصب برترين به را او و. آورد عمل به گرمى
 و داشت استقالل خود كار در« او خود قول به شد، مى برگزيده منصب اين به كه ىكس

 اين او.  »نبود هنبازى او با را كس مقام اين در و. بود حكومت اعضاء و سلطان ميان واسطة
 را نابسامانيها كافى حزمى و راسخ عزمى با و داد انجام وجهى نيكوترين به را جديد وظيفة

 ابو سلطان عمش پسر و بجايه امير ميان كه نكشيد بيش سال يك ماا. آورد سامان به
 در بجايه و شد، محمد اللّه عبد ابو قتل به منجر كه برخاست اى فتنه قسنطينه امير العباس
 او از سپس بنواخت، را خلدون ابن نخست مرد اين. درآمد العباس ابو سلطان حكم تحت
 و گريخت، بدانجا بود بسكره امير و او ميان كه دوستيى سبب به خلدون ابن و. برتافت روى
 تلمسان، سلطان الرحمن، عبد بن موسى حمو ابو امير .گزيد اقامت بسكره در سال شش
 منهزم ولى كشيد بجايه به لشكر و برخاست او خونخواهى به .بود بجايه مقتول امير داماد
 بار. سرباززد خلدون ابن ولى. بپذيرد او حاجبى كار تا نوشت خلدون ابن به مرد اين. شد

 منصرف العباس ابو از را آنها و بگردد قبايل ميان در تا خواست او از و نوشت او به ديگر
 جانب به قبايل دعوت به و پذيرفت را پيشنهاد اين خلدون ابن .سازد متمايل او به و كند
 خاطر به سپس. ساخت برقرار مودت عقد تونس سلطان و ميان او و پرداخت، حمو ابو

 حمو ابو از بود، كشيده حمو ابو سر بر لشكر كه اقصى، مغرب امير العزيز، عبد به خدمت
 از ديرينش دوست كه شنيد آنجا در. كرد بسكره قصد و .بگريخت تلمسان از و برتافت رخ

 به شد ناگوار تلمسان در او وضع چون. آيد مى تلمسان به گريخته غرناطه پادشاه خشم
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 كه كرد آن قصد پس. نشد عايدش نصيبى پراكندگى و نابسامانى جز آنجا در و رفت، فاس
 كه خواستند غرناطه صاحب از مغرب حكام ولى آمد غرناطه به. بازگردد اندلس به ديگر بار
 كه را صفايى و صداقت ترسيدند مى كه بود جهت آن از كار اين و. بفرستد مغرب به را او

 ابن قلعة در و بازگشت خلدون ابن .زند برهم است، آمده پديد احمر بنى و ايشان ميان
 .كرد اختيار عزلت سالمه

 سالمه ابن قلعة در-  ه
 و زن با را او و داشتند، گرامى مقدمش ايشان و برد، پناه عريف بنى به خلدون ابن

 در توجين اعمال از سالمه، ابن قلعة قصرهاى از يكى در- بودند پيوسته او به كه-فرزندش
 او و افتاد اتفاق  ه  776 / م  1374  سال در واقعه اين. دادند جاى قسنطينه، ماقلي جنوب
 مشغول خود بزرگ تاريخ تأليف به عزلت، ايام اين در خلدون ابن. داشت سال دو و چهل
 اين تأليف آنجا در و .گزيدم اقامت مشاغل همة از فارغ قلعه آن در«: گويد چنانكه شد

 رهبرى بدان تنهايى عالم آن در كه شگفت شيوة بدين را آن ةمقدم و كردم، آغاز را كتاب
 به موسوم خود تاريخ كتاب نوشتن به رسيد، پايان به مقدمه چون و.  »كردم تكميل شدم

 من عاصرهم من و البربر و العجم و العرب ايام فى الخبر و المبتدأ ديوان و العبر كتاب«
 سپرى نوشتن و تفكر و خلوت در كه سال چهار از بعد و پرداخت، »االكبر السلطان ذوى

 .داد اجازت او به و طلبيد اجازت تونس سلطان از و كرد تونس عزم ساخت،
 تونس در- و

 تونس مردم و پادشاه. شد وارد تونس به  ه  780  م  1378  سال در خلدون ابن
 در ات داشت، اشتغال خود تاريخ كتاب تأليف به همچنان او و. داشتند گرامى را مقدمش

. كرد تقديم سلطان به را آن از اى نسخه و آمد، پايان به  ه  784  م  1382  سال اوايل
 تاريخ و عباسيان و امويان اخبار از و آوردم، پايان به را زناته و بربر اخبار«: گويد چنانكه
 به و كردم، تكميل را آن از اى نسخه و نوشتم، بود رسيده من به آنچه اسالم از پيش
 همدست او عليه گران دسيسه و ساعيان باز اينجا در ».داشتم تقديم سلطان انةكتابخ
 به خواهد مى كه گفت دهند خروج اجازة او به تا و. كرد رحيل قصد تونس از او و شدند،

 .نهاد مصر به رو و نشست كشتى به و كرد وداع اعيان و اصحاب با. رود حج
 مصر در- ز

 را مصر همة او شهرت صيت. آمد مصر به  ه  784 /م  1382  سال در خلدون ابن
 در و گزيد اقامت قاهره در«. شدند جمع گردش به سو هر از دانشپژوهان. بود فراگرفته

 قاهره به را خويش فرزند و زن يافت، قرار مصر در چون 1»پرداخت تدريس به االزهر جامع
 .رسيدند هالكت به همه و شد غرق كشتى و برخاست طوفانى دريا در ولى. فراخواند
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 خود تاريخ كتاب در ديگر بار. بود مشغول قضاوت و تدريس به آنجا در خلدون ابن
 الظاهر الملك به را آن از اى نسخه و. كرد تعديلها و جرح و افزود فصولى آن بر و كرد نظر

 .داشت قدس و حجاز به سفرهايى ايام اين در و نمود تقديم
 .كرد تهديد را دمشق و كشيد لشكر سوريه به لنگ تيمور  ه  802 /م  1400  سال در

 ابن. داشت گسيل سوريه به تيمور امير با مقابله براى را سپاهش مصر سلطان
 خلدون ابن كرد، محاصره سخت را دمشق تيمور امير چون. بود همراه سپاه اين با خلدون

 گرفتار ولمغ جاسوسان دست به ولى گريختند، شهر از هنگام شب دوستانش از جمعى با
 خدمتش در كه خواست و آمد خوش او از را تيمور. بردند تيمور امير نزد را ايشان و آمدند
 و رود مصر به كه دهد اجازتش تا خواست او از ولى كرد، قبول به تظاهر خلدون ابن. باشد

 .بياورد خود كتابخانة
 دمشق به تيمور سپاه و شد گشوده شهر چندى از پس اما. داد اجازت او به امير

 .است معروف تاريخ در و كرد آنچه خرابى و كشتار از كرد و درآمد
 م  1406  سال در تا شد، مالكى مذهب قاضى و ماند قاهره در پس ازين خلدون ابن

 .گفت لبيك را حق دعوت  ه  808 /
 متفكرى و سياستمدار بزرگترين« او شك بدون. بود سان بدين او پرماجراى زندگى

 1».است ديده خود به اندلس و افريقيه هجرى، هشتم رنق در كه است

  2  خلدون ابن مقدمة-  3 
 با حوادث از بسيارى در. بود گوناگون مشاغل و مناصب گرفتار مدتها خلدون ابن
 و قدرت حال در چه ديد، بسيار دولتهاى و ملتها. بود همقدم و همراه ديار آن سالطين

 سپس. داشت بسزايى سهم احوال اين همة در ودخ و. زبونى و ضعف حال در چه و تسلط
 تأمالت و تجارب همة ثمرة و گزيد خلوت. افتاد سالمه ابن قلعة به. جست كناره سياست از
 به-شد او علمى اشتهار سبب كه- خود »مقدمة« مفصل كتاب در را خود هاى انديشه و

 از يكى خود او كه جوامعى اجتماعى زندگى از است اى زنده صورت »مقدمه«. نهاد وديعه
 و انقالبات از پر عصرى فكرى، و سياسى تطورات و جنبشها از پر عصرى در بود، آن افراد

 و تعالى راه اروپاييان و نهادند قهقرا به روى پس آن از مسلمانان كه عصرى كشمكشها،
  .گرفتند پيش در ترقى
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 كه نوشت اى مقدمه تاريخ اين بر. بنويسد را مغرب تاريخ خواست مى خلدون ابن
 در. آورد را خود فلسفى و اجتماعى نظريات مقدمه اين در. گرفت قرار كتاب اول قسمت
 آن تكميل و تنقيح و تهذيب به مدتها پس آن از و رسانيد، پايان به را آن ماه پنج مدت

 زيرا. داشت تاريخ نوشتن به كه بود توجهى واداشت آن نگارش به را او آنچه. داشت اشتغال
 و نظر حسن را وى بايد هم و است نيازمند گوناگونى دانشهاى و متعدد منابع به« مورخ
 از و كند رهبرى حقيقت به را او داد هم به دست وقتى هردو كه باشد، روشن مستدل بيان

 شناخت به آنكه بى كند، اعتماد اخبار كردن نقل به تنها اگر چه برهاند، خطاها و لغزشها
 بشرى اجتماعات كيفيات و تمدن طبيعت و سياستها اعدقو و رسوم، و عادات اصول

 امان در راستى شاهراه از انحراف و خطاها پرتگاه در لغزيدن از كه بسا چه. . . بپردازد
 تاريخ معناى از ايشان ديد زيرا. گشت آگاه ديگر مورخان كار نقص از خلدون ابن ».نباشد

. 1كنند ضبط هم كنار را نامها و دثحوا و وقايع سلسله يك كه دانند نمى چيزى اين جز
. برسد »تاريخى قوانين« كشف به امروز، اصطالح به و بگذرد مرحله ازين خواست او ولى
 اهميت و. پردازد وقايع تحليل به خواست بلكه نكرد، بسنده حوادث و اخبار ذكر به رو ازين

 .كند روشن دارند، اجتماعى هاى پديده كه را خاصى
 و روايات در كه ديگر مورخان بر حمله و تاريخ نقد راه در تاس كوششى »مقدمه«
 و معارف كه بوده همين فقط مقصودشان گويى و نگريستند نمى انتقادى نظر به خرافات
 خطا ميان تميز براى خواست مى خلدون ابن. بگنجانند خود كتابهاى در بسيارى معلومات

 شناخت به را مورخ تا آورد دست هب وسائلى و كند كشف ثابتى قواعد اخبار در صواب و
 تعليل يعنى آن، اجتماعى جنبة »مقدمه« مهم جنبة .دهد يارى حوادث دقيق و صحيح
 و پيدايش در بايد رو ازين هستند، واقعى امرى اجتماعات. است اجتماعى هاى پديده

 اين در او. پرداخت تحقيق و جستجو به معيشتشان طرق و آنها ميان موجود اختالفات
 تعليل به و برد، پى دارد اجتماعى زندگى بر مسكن كه تأثيرى به تحقيق، و تجوجس

 صورت به اجتماعات. پرداخت است حاكم آنها بر كه قوانينى كشف و اقتصادى هاى پديده
 قسمت خلدون ابن كه آنجا از .استوارند اقتصادى و جغرافيايى مبانى بر سياسى واحدهاى

 و كلى اى نظريه وضع به تا كوشد مى است، گذرانده سياسى امور در را خود عمر از زيادى
 مورد مكان و زمان در را حكومتها امتداد و اصل بتواند آن پرتو در كه آيد نائل جانبه همه

 .دهد قرار بررسى و تحقيق
 اسالم عالم در او كار. دارد را آن تحليل قصد خود »مقدمة« در او آنچه اينهاست

 جهان در آورده او آنچه رو ازاين. نگرفت را او پى كسى ديگر نيز او از بعد. نداشت سابقه
 قوانينى از خود تاريخ در خلدون ابن كه شود داده تذكر است الزم. است همانند بى اسالمى
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 اسالمى مورخان ديگر كه رفته را راهى همان بلكه نكرده، استفاده است آورده مقدمه كه در
 كرده قلمفرسايى آنها دربارة خود كه طبيعى سنن و اريخىت قوانين به آنكه بدون اند، رفته
 .باشد داشته توجهى است

 در و. است افتاده اتفاق كه است ماجرايى تفسير و حقيقت بيان او نظر در تاريخ
 كيفياتى و جهان اجتماع يعنى انسانى، اجتماع از دادن خبر تاريخ حقيقت«: گويد باره اين

 و عصبيتها و همزيستى و توحش: چون شود، مى عارض اجتماع اين طبيعت بر كه است
 چيرگيها و عصبيتها اين از آنچه و ديگر گروه بر گروهى چيرگى و بشر جهانگشاييهاى انواع
 پرتو در بشر آنچه و آن، درجات و مراتب و دولت و سلطنت تشكيل مانند شود، مى ايجاد

 ديگر و هنرها و دانشها و معاش و ها پيشه چون آورد، مى دست به خويش كار و كوشش
 1».دهد مى روى اجتماع اين طبيعت نتيجة در كه احوالى و عادات

 در) Durkheim( دوركيم قرن، شش از بعد كه است تعريفى نظير تعريف اين
 تعريف خلدون ابن تعريف. است كرده االجتماع علم از »شناسى جامعه روش قواعد« كتاب
 دامنة وسعت از اجتماع، از او تعريف دامنة عتوس گفت توان مى چنانكه. است كاملى
 .گذرد مى تاريخ علم خود تعريف از هم و اند كرده آن از جديد علماى كه تعريفى

 - چنانكه را اجتماعى علوم همة تخمة بنگريم، تعريف اين در بيشترى دقت با اگر
 و تصاداق علم مسائل شامل »مقدمه« همچنانكه. ديد خواهيم آن در-است معروف امروز

 را آن آنچه به نزديك بسيار چيزى خالصه، و العمران، علم و االجتماع علم و سياست
 يك به مخصوص اخبار ذكر به تنها خلدون ابن زيرا. هست نيز گوييم مى »تاريخ فلسفة«

 و نژادها و سرزمينها عمومى كيفيات ذكر به بلكه نكرده، بسنده خاندان و نسل يك يا عصر
 همان مورخ، كار شالودة«: گويد مى كه اوست خود اظهار برپاية اين و. ستا پرداخته اعصار
 روشن وسيله بدان گزارشهايش و شود مى گذارى پايه آن بر وى مقاصد نوع كه است
 2».گردد مى

 اهتمام عمران پيدايش و اصل از تجسس و تحقيق به اول درجة در خلدون، ابن
 حال از كه اند توانسته اجتماعات از اى رهپا كه چيست سبب كه بداند خواهد مى .دارد

 اى مسئله اين و. بگذارند شهرى زندگى در قدم و آيند بيرون ابتدايى نظامات يعنى بدويت
 يك به و بودند نژاد يك از آنكه با-مردمش كه زيسته محيطى در كه مردى براى كه است
 بودند، مغاير و فاوتمت باهم سخت تمدن حيث از- داشتند دين يك و كردند مى تكلم زبان
 پايتخت ميان پرداخت، »مقدمه« نوشتن به خلدون ابن كه وقتى. است نبوده غريبى چيز

 و بود كرده ديدار غرناطه و اندلس از. بود شد و درآمد تونس و فاس، يعنى اسالمى، مغرب
 ود،يافته ب معاشرت بربر و عرب اميران با و بود، گشته را افريقا شمال شهرهاى از بسيارى
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 ديگر جاى هيچ در و. بود زيسته مدتها داوديه و هالل بنى االصل عربى قبيلة با حتى
 وجود بدويان و شهرنشينان ميان زندگى نحوة در تفاوت حيث از حدود اين در كه وضعى
 دو اين اينكه عين در كه چيست سبب پرسد، مى خود از خلدون ابن. ديد نتوان داشت
 ابن متفاوتند؟ باهم اينهمه زندگى نحوة و معيشت حيث از هستند، يكى اصل در گروه

 يكى: دهد مى قرار بحث مورد جنبه سه از را قضيه سؤال اين به دادن پاسخ براى خلدون
 و خاندان هر از جماعات با را افراد كه عواطفى و افكار از است عبارت كه نفسانى عوامل
 و جغرافيايى و طبيعى اركان با كه ىپيوند و اقتصادى عوامل ديگر. دهند مى پيوند قبيله

 ميان عالقات وجود يعنى سياسى عوامل سديگر. دارند فنون و صنايع و حرفه و كار تقسيم
 .سياسات و دول پيدايش و سلطنت امور و مرئوسان و رؤسا

 و آراء اين كه افتيم مى فكر اين به غالبا دهيم، مى قرار مطالعه مورد را مقدمه وقتى
 و حكومت و مملكتدارى در كلى نظريات سلسله يك به را خلدون ابن يدبا ها انديشه
 اثر او آثار در آنكه حال و باشد، كرده رهبرى عقل اساس بر مبتنى اجتماعى نظامات
 آنها و نشده، حكومتها اساس و ارزش متعرض او نيز. نيست برشمرديم كه اينها از چندانى

 اينجا به است خواسته بلكه. است نداده قرار جهتو مورد شرعى يا اجتماعى هاى جنبه از را
 كه كند تحقيق و انسان، ارادة از مستقل و متناوب هستند هايى پديده حكومتها كه برسد،
. هستند جريان در ديگر، زمان از پس زمانى يكديگر، پى از ها پديده اين كه چيست سبب
 كه- ديگران و سينا ابن و بىفارا چون اسالم عالم متفكران ديگر با جهت ازين خلدون ابن
 او زيرا. دارد فرق-داشتند ايمان پيشرفت و تقدم امكان به ارسطو و افالطون از پيروى به

 محيط تطورات تأثير تحت را بشر عقلى امكانات و اقتصادى زندگى كه است واقعگرايى
 كه كنواختي است متناوبى توالى پيرو نيز دولتها زندگى اما. داند مى اقليمى و جغرافيايى

 اجتماع در نظر علل، بدين و. كند مى رهبرى را آنها اجتماعى روانشناختى ثابت قوانين
 از حق بازشناختن قانون«: است شمرده باطل و حق ميان تميز قانون را، عمران و بشرى
 يا بشرى اجتماع به كه بود خواهد چنان اخبار، بودن محال يا بودن ممكن دربارة باطل

 آنچه اجتماع، طبيعى و ذاتى كيفيات: بازشناسيم يكديگر از را مسائل اين و مدرنگري عمران
 .شود عارض آن بر نيست ممكن آنچه و است اهميت بى و عارضى

 راست دادن تشخيص و باطل از حق بازشناختن در بريم كار به را شيوه اين هرگاه
 1».بود خواهد برهانى قانونى منزلة به ما براى دروغ از

 طبايع و حوادث خود از كه براهينى به حقيقت اظهار براى خلدون ابن يقطر بدين
 هيچ طبيعى علل و اسباب جز حوادث تعليل در و. جويد مى توسل شود، مى مستفاد امور

 به انگارد و مى ناديده تاريخ حوادث سير در را افراد اثر و. پذيرد نمى را ديگرى علت و سبب
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 كافى مردم اذواق و عقايد تعليل براى را تربيت و محيط تنها. ندارد اعتقاد وراثت اثر
. نورزد مخالفت اسالم تعاليم با قضايا از اى قضيه هيچ در تا كوشد مى خلدون ابن. شناسد مى
 بسط و شرح به است، موافق كامال اسالم تعاليم با اش فلسفه كه دهد نشان آنكه براى بسا و

 گويد، نمى است آمده دين در آنچه برخالف سخنى مالكيت مورد در مثال. پردازد مى بسيار
 گفت بايد كلى طور به. آورد نمى ميان به بحثى آن اقتصادى جنبة و كارى مرابحه باب در و

 1.كند مى حكمروايى قدر و قضا كتاب آخر تا اول از خلدون ابن »مقدمة« بر كه
 چنين است شده ضميمه مقدمه به اكنون كه تاريخ از قسمتى و مقدمه مضمون

 غلبه و شهرنشينى و نشينى باديه از است آن عارض آنچه و مردم در عمران طبيعت« :است
 »آنها اسباب و علل و آن نحو و علوم و صنايع و معاش و كسب و يكديگر بر يافتن

 :است كرده بيان فصل شش در را اينها همة خلدون ابن
 .زمين نىمسكو نواحى و انواع و كلى طور به بشرى عمران  اول فصل
 .وحشى و نشين باديه اقوام ذكر و صحرايى عمران   دوم فصل
 .سلطانى شئون و مشاغل ذكر و پادشاهى و خالفت و دولتها در   سوم فصل
 .كوچك و بزرگ شهرهاى و شهرى عمران در   چهارم فصل
 .آن راههاى و پيشه و معاش و صنايع در   پنجم فصل
 .آنها فراگرفتن و باكتسا كيفيت و دانشها در   ششم فصل

  
 داشتم مقدم رو ازين را نشينى باديه اجتماع: گويد ابواب اين تعليل در خلدون ابن

 و سلطنت تشكيل همچنين. است مقدم زندگى ديگر انواع كليه بر بدوى زندگى طرز كه
 بدان معاش داشتن مقدم اما. داشتم مقدم بزرگ و كوچك شهرهاى آمدن پديد بر را دولت
 تفنن و كمال جنبة دانش آموختن ولى است طبيعى ضروريات از امر اين هك است سبب
 ياد پيشه و كسب با را هنرها و. است تفننى امر بر مقدم طبيعى امر كه پيداست دارد،
 ١» .آنهاست شمار در اجتماع لحاظ از و جهات بعضى در كه رو اين از كردم،

 كجا از »مقدمه« در را خود معلومات خلدون ابن كه آيد مى پيش بحث اين اكنون
 كه كرده اشاره بارها او. اوست اساسى مصدر دو تأمل و تجربه كه نيست شكى است؟ گرفته
 يا ارسطو آثار از تعلم بدون كه است كرده تراوش او خود ذهن از است نوشته كه را آنچه

 بدين را مقدمه«: گويد چنانكه٢. است شده افاضه او به خدا جانب از موبدان، هاى نوشته
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 آن ايام در. بودم آموخته خلوت ايام در را شيوه اين و آوردم پايان به بيسابقه كيفيت
 1».آوردم تأليف اين در را آنها چكيدة و زبده من و آورد، مى هجوم من فكر بر بسيار مطالب

 رواج مردم ميان در كه برد مى نام ارسطو »سياست« كتاب از خلدون ابن باوجوداين
 حق براهين لحاظ از و نيست، كامل ولى است اجتماع دربارة اى شايسته متقس« و دارد

 سياسى مطالب و مقفع ابن كتابهاى از و» .است ديگر مطالب به آميخته و نشده ادا مطلب
 و شده داده تفصيل و شرح آورده، مقفع ابن آنچه از بيش »مقدمه« در كه كند مى ياد آن

 سراج« به موسوم طرطوشى بكر ابو قاضى كتاب از نيز. است شده آنها بر برهان اقامة
 ولى« است، نزديك »مقدمه« به آن مسائل و بندى ابواب طرز كه كند، مى ياد »الملوك

 است، برنگزيده درستى روش و نيافته دست مطلب حقيقت به خود كتاب در طرطوشى
 اين درك به مرا خداى و. . . است نكرده روشن را داليل و نياورده كافى طور به را مسائل
  2 » . . .است بخشيده كمال به الهامى هدف،

 كتابش نوشتن در را او كه مĤخذى همة از خلدون ابن كه آيد برمى عبارت ازين
 در غيره، و سينا ابن و فارابى چون سلف، متفكران آثار از چنانكه بوده، آگاه داده مى يارى

 .است بوده مطلع اجتماع و سياست موضوع
 صورت به آنها از كه خود تأمالت و تجارب از كتبى مĤخذ بر عالوه نخلدو ابن

 و مقفع ابن و طرطوشى آثار مطالعة. است كرده استفاده نيز برد، مى نام الهى الهامات
 كه هرچند واداشتند، انديشيدن به را نويسنده و بودند، جاويدان اثر اين زادن وسيلة ارسطو

 .درآورد تحرير رشتة به خود خاص فلسفى ديد با و خاص روش به را آن خلدون ابن
 اين متفكران. داشت توجه آورده روى خلدون ابن آنچه به كمتر شرقى انديشة آرى

 دينى علوم و الطبيعه مابعد به بيشتر ميمون ابن و سينا ابن و فارابى چون جهان از قسمت
 علم با آن پيوند رد جز- امروزينش مفهوم به- اجتماعى علوم. داشتند توجه طبيعى علوم و

 او از بعد كه علمايى ديگر و خلدون ابن روش از غير روشى به هم آن. نبود معمول فقه
 به كه آنقدر خلدون ابن. دارد فرق اروپا علماى روش با او روش كه نيست ترديد. آمدند
 مبذول توجهى جامعه در آنها برد كار به داشت، توجه شناسى جامعه روشهاى وضع
  . داشت نمى
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 خلدون ابن فلسفة

 اكنون. شد روشن ما براى كتاب موضوع نيز ، »مقدمه« نوشتن از خلدون ابن هدف
 مقام و موقع تا بپردازيم تفصيل به او آراء ذكر به و دهيم قرار بحث مورد را موضوع اين بايد
 عنوان به خلدون ابن ،) Bouthoul( بوتول قول به. دهيم نشان انسانى فكر تاريخ در را او

 از پر آنهم عمومى، تاريخ يك. بنويسد تاريخ در خاص نوعى به كتابى خواست« مورخ
 و شمالى افريقاى تاريخ او تاريخ. كرد تأليف ديگر پرحجم كتاب چند و نوشت نقائص،

 معرفى »نوين شناسى جامعه« پيشواى عنوان به را او كه او مهم اثر اما. است بربر خاندانهاى
 نائل آنها شناخت به كه را اجتماعى حوادث همة كتاب اين در او. اوست »مقدمة« كند مى

 االجتماع علم پرتو در را تاريخ خواست مى خلدون ابن.  »كرد استقراء دقت به بود آمده
 تعبير تاريخ فلسفة به آن از كه يافت دست ديگرى مهمتر موضوع به راه ازين و كند، تفهيم

 .كنند مى
 را او آراء بايد بشناسيم، متفكر يك عنوان به را خلدون ابن مبخواهي هرگاه بنابراين

 .دهيم قرار تحقيق مورد تاريخ فلسفة و اجتماع فلسفة نظر نقطة از

 بشرى عمران يا اجتماع فلسفة-الف

 اصوال،. است داده قرار تحقيق مورد وسيعى نحو به را بشرى اجتماع خلدون ابن
 اجتماعى، آشوبهاى و ها فتنه و عظيم انقالبات و تاريخى شديد حوادث سلسله يك با مقارن
 به حقيقت اين كنيم، مراجعه تاريخ به كه وقتى. گيرند مى اوج ها انديشه و افكار اينگونه
 بزرگ مكتبهاى پلوپونز، جنگهاى هنگام در قديم يونان در. شود مى روشن ما براى خوبى
 ميان نزاع هنگام به و شد، فاشكو ارسطوييان و افالطونيان و سوفسطاييان چون فلسفى
 و. كردند تدوين را خود اجتماعى و اخالقى آراء كليسا آباء پا تازه مسيحيت و محتضر وثنيت
 جمعيت و بودند دينى مبارزات سرگرم اروپايى جوامع كه هنگامى شانزدهم قرن در چون
 آراء و افكار و كردند ظهور بزرگى شناسان جامعه باز يافت، توسعه صنايعشان شد، مى افزون
 مغرب و اندلس بالد سرتاسر كه نيز خلدون ابن عصر در. آوردند تحرير رشتة به را خود
 تفصيل و طول آنهمه با »مقدمه« خاصى موشكافى و دقت با بود، آشوب و اغتشاش دچار
 هاى دوره در جز امروزينش دقيق معنى به شناسى جامعه كه است ذكر به الزم. شد تأليف
 اعتنايى بى با قضايا ازين كه دارند سبقت فضيلت فقط پيشينيان. است نيامده جودو به اخير

 .اند داشته ابراز نظرياتى و آراء و اند نگذشته
 از و پرداختند سياسى و اجتماعى اوضاع از انتقاد به قديم يونان در سوفسطاييان

 در و اندند،نش صدر بر شناسى جامعه مسائل تحليل در را عقل و جستند، دورى تقليد
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 طبيعى كلى قوانين كشف به تا پرداختند تحقيق و بحث به بشرى جوامع و انسان طبيعت
 .بردند پى علمى شك روش به رهگذر ازين و آمدند نائل اخالقى و

 مورد وسيع طور به فلسفى ديد از را اجتماعى مسائل خود محاورات ضمن افالطون
 و جوامع ميان در توازن عدم و اختالفات بردن ميان از براى و. است داده قرار بحث

 علم زمينة در را خود آراء افالطون. است كرده وضع نظاماتى و قوانين مختلف شهرهاى
 تا كوشد مى النفس علم در همچنانكه او. است كرده استوار النفس علم مبانى بر االجتماع

 در نيز االجتماع علم در كند، كشف توازنى نفس مختلف قواى تمايالت و گرايشها ميان
 جنگجويان و كارگران قبيل از اجتماع مختلف طبقات ميان است: توازنى چنين جستجوى

 .حكام و
 اين عدم علت به آيد مى پديد بشرى جوامع در كه اختالفاتى گويد مى افالطون

 داد قرار حدى جمعيت تعداد براى تنازع، تالفى براى و كرد وضع قوانينى او و. است توازن
 متوالى، و متناوب حكومتهاى اجتماعى و ذاتى طبيعت براى افالطون. برسد توازن اين به تا

 توانگران، آزمندان، نيكوكاران، به را حكام طبقات آن بنابر كه كرده كشف اصلى
 عالقه افراد طبيعت و حكومت طبيعت ميان و است كرده تقسيم مستبدان و پرستان شهوت

 شكل گروهها ازين يكى آمدن كار روى با حكومت گويد، ىم آنگاه. است قائل تامى بستگى و
 با نيز حكومتها نوع. است مختلف انسانى اميال و گرايشها كه طور همان پس. گيرد مى

 بزرگترين سياسى نظريات زمينة در كه حال عين در افالطون. دارد اختالف يكديگر
 .هست نيز واقعگراى بزرگترين است، ايدآليست

 را خود سياسى نظريات اساس او. بود واقعگراى حكيمى او. آمد ارسطو او از پس
 او اجتماعى روح در مكان وضع و» .است اجتماعى حيوانى انسان« كه داد قرار اصل اين

 از اجتماع يك گفت مى نيز. دانست مى كوچكى اجتماع را خانواده ارسطو. دارد فعال اثرى
 حيات شروط از تحولى حركت و. تاس زنده موجود يك چون زوال و نمو و والدت حيث

 و ورزيد مى مخالفت بود ثابت نظم پيرو كه افالطون نظرية با رو ازين. است اجتماعى
 عناصر از جامعه. شود مى مختلف نيز نظامات جماعات، احوال اختالف برحسب گفت مى

 از ناشى نيز كار تقسيم و حكام و طبقات وجود و همسرى اصل و شده، تشكيل متباين
 زندگى در آنچه رو ازين. است استوار همكارى بر اجتماعى نظام. است تباين ينهم

. شود همداستانى و تعاون به منجر كه است فكرى تقارب است، اهميت حائز اجتماعى
 تفكر با شود، مى منعقد جمعى دسته كارهاى به اقدام از قبل كه شورى مجالس رو ازين
 تفكر آنكه جز ندارد، فرقى هيچ پردازد، مى بدان كارى به هنگام قيام شخص كه فردى
 فرد همچنين. ندارد دربر را آن فوائد و نرسد زدن راى و افكار تبادل پاية به هرگز فردى
 برسد علم كمال به تواند نمى تنهايى به فرد بنابراين كند، اداره تنهايى به را خود تواند نمى

 را كنت اگوست راه ارسطو طريق نبدي. باشد داشته صحيح فهم و كند بسنده خود به و
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 و نسل حفظ براى فرد، كه دهد مى توضيح سان بدين را خود نظرية اين ارسطو. كرد هموار
 و غايت كه عقل كمال به رسيدن و حيات، حفظ براى معيشت تحصيل و خود از دفاع
 .است نيازمند ديگران به است، آدميان هدف

 تاريخ« كتاب و كرد، ظهور ميالد از قبل پنجم قرن در) Thucydides( توسيديد
 ابراز كلى نظراتى يونان تاريخ دربارة خود كتاب آغاز در او. نوشت را »پلوپونز جنگهاى
 را خود قدر بدين و پرداخت حوادث نقد و تفسير سلسله يك به آن ضمن در و داشت،
 را اجتماع تا واداشت را او بود، گرفته پيش توسيديد كه كارى. ساخت تاريخ فلسفة پيشواى

 و كند، عنوان مباحثى بشرى اولية اجتماعات احوال در و دهد، قرار تأمل مورد كلى طور به
 .درآيد شناسى جامعه پيشوايان زمرة در نتيجه در

) م  410  سال( افتاد) Alaric( آالريك دست به روم كه هنگامى توسيديد از بعد
 دربارة را خود نظريات و نوشت را »ىااله مدينة« كتاب او. كرد ظهور اگوستينوس قديس
 گفت بايد چنانكه. داشت بيان تفصيل به زمان معارف و علوم و روم تاريخ و قديم تمدن
 يك واقع در پرستى بت كه بود معتقد اوگوستينوس. است المعارفى دائرة خود او كتاب
 و طبيعى سنامو چون ديگرى اجتماعى مسائل به او. است مردگان و اجداد از دينى تكريم

 آن غير و غيرشرعى و شرعى قانون و حكومت منشأ و انسان حريت و حكومت مشروعيت
. است داشته ابراز- زمينه اين در نظريات جديدترين حدود در- نظرياتى و پرداخته،
 مبتنى كه اوست االهى مدينة تطبيق و طرح جهت از بيشتر اوگوستينوس بودن ايدآليست

. اند شده ريزى پى مادى روح اساس بر كه هايى مدينه مقابل در است فداكارى و محبت بر
 ارتقاء باالتر و باالتر درجات به را آدمى تواند مى دينى روح كه است معتقد اوگوستينوس

 غايت. است اجتماعات كاملترين باشد شده استوار پايه اين بر كه اجتماعى و. دهد
 كتاب. بود خواهد ابرانهج حكومتى وگرنه است مردم به داد و عدل حكمروايى،

 اروپايى دول تنظيم در و است، جديد اعصار به قديم اعصار اتصال نقطة اوگوستينوس
 .است داشته اساسى نقشى

 مسائل دربارة كه مسيحى الهوت علماى از كثيرى گروه اوگوستينوس، قديس از
 .اند كرده پيروى ساختند، هموار را نوين مباحث راه و كردند بحث حق و وظيفه و قدرت

 علم در شانزدهم قرن از. كرد ظهور خود »مقدمة« با خلدون ابن اينان از پس
 توماس خيالى روش ديگر و ماكياول واقعگراى روش يكى آمد، وجود به روش دو االجتماع
 هابز و كرد ظهور موضوعى االجتماع علم هجدهم قرن در) . Thomas Morus( موروس

)Hobbes( النفس علم كه را عناصرى همة او هاى نوشته. آورد وجود به را خود آثار 
 او. آمد) Spinoza( اسپينوزا آنگاه. داشت دربر بود، شده تأليف آن از سياسى و اجتماعى

 امتداد و است آمده وجود به افراد همبستگى از كه واحدى از است عبارت اجتماع گفت مى
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 در آبادانى و ترقى سوى به بشرى امعجو روى بر او هاى انديشه. نيست پايانى را آن تطور و
 .كرد باز اى تازه

 روسو. او »اجتماعى قرارداد« كتاب و شويم مى آشنا روسو ژاك ژان با او از پس
 هر به گفت مى روسو. است صالح طبيعتا انسان كه داد قرار اين بر را خود نظريات اساس
 آن از مطلق است حقوقى اين و گيرد، مى تعلق حقوقى تولد هنگام بشر يك عنوان به فردى

 كتاب و رسيد مونتسكيو به نوبت آنگاه. نيست آن در تصرف و دخل حق را كسى كه او
 طبيعت از كه الزم نسبتهايى از است عبارت قوانين گفت مى منتسكيو. او »القوانين -روح«

 و قضايى امور و سياسى سازمانهاى و تشكيالت ميان بنابراين. گيرند مى سرچشمه اشياء
 گفت مى) Vico( ويكو اما. است برقرار روابطى منطقه هر اقليمى وضع و جغرافيايى موقعيت

 را يكنواخت و يكسان و مشابه مراحلى تا ناچارند يكنواخت صورتى به ملل همة كه
 .بگذرانند
 و باشد خودشان عالقة مورد كه كنند مى تعبير گونه آن را قوانين مردم او قول به
 پيشواى ويكو. نمايند اجرا را آن و بنگرند قوانين به زاويه همان از تا جبورندم نيز زمامداران

 .است االجتماع علم در تاريخى روش
 واقعى گذار پايه كنت اوگوست تا بود تطور در اجتماعى هاى انديشه طريق بدين

 اين گسترش در و كردند پيروى او از علما از كثيرى گروه. كرد ظهور نوين شناسى جامعه
 .است درآمده وسيع دانشى صورت به االجتماع علم كه امروز به تا ورزيدند تالش علم

 بشرى اجتماعات زمينة در او مباحث بينيم مى كنيم مى رجوع خلدون ابن به وقتى
 .شود مى منتهى اصل سه اين پذيرفتن به

 ولودم اجتماع اين و. نيست اى چاره اجتماع از رو ازين. است الطبع مدنى انسان-  1 
 و- نيست آن ساختن فراهم به قادر تنهايى به فرد كه- غذا به انسان نياز: است نياز گونه دو
 تنهايى به او و است كمتر درنده حيوانات قدرت از فرد قدرت كه-خويش از دفاع به نياز
 .دارد مبرم نياز تعاون و همكارى به رو ازين. نيست آنها مقابل در دفاع به قادر

 حاالت اين تمام در و. روند مى ميان از و كنند مى نمو آيند، مى ودوج به اجتماعات
 محل و طبيعى محيط تأثير تحت چيز هر از بيش كه هستند ثابتى قوانين فرمانبردار
 از امور اين و. دارد قرار اقتصادى هاى پديده توليد و معيشت اكتساب شيوة و سكونت
 .ثابتترند گونيند،دگر و تقلب دستخوش ذاتا كه سياسى، هاى پديده

 است قانونى به نيازمند بشر آمد، پديد عمران و شد تشكيل اجتماع اين چون-  2 
 كه است معتقد و نگرد، مى زندگى به بدبينانه نظرى با خلدون ابن. كند دفاع افراد از كه
 و لزوما رو ازين. اوست طبيعت در ظلم و دشمنى و حيوانيت و شده آفريده شرير بشر

 .باشد حكومتى داراى دباي ضرورة
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 به متكى آن و. بخشند مى كسى به را آن اينكه نه آورند مى فراچنگ را حكومت
 را آن بدوى زندگى كه است حميتى و عصبيت آن قوام و. ضعيف بر قوى غلبة است، غلبه
 .است بوده مقدم شهرنشينى شيوة بر كه طبيعى است اى شيوه بدويت. است كرده حفظ

 او. دهد مى بسيار اهميت اقتصادى اسباب و علل به خود ءآرا در خلدون ابن
 معتقد و. دهد مى ترتيب دارند كه توليدى و معيشت اكتساب طرق برحسب را اجتماعات

. است ايشان توليد و معيشت اكتساب طرق اختالف سبب به جوامع اختالف كه است
 زندگى ضرورى نتيجة يابد مى غلبه ديگران بر آنها داشتن به آدمى كه صفاتى بنابراين
 پرستى تجمل و نعمت و ناز غرق و اند آرميده آرامش بستر بر شهرنشينان زيرا« است، بدوى
 امور تدبير كه اند كرده واگذار حاكمى و فرمانروا به را خويش مال و جان از دفاع امر و شده

 را ايشان كه ندا كرده اتكا لشكريانى و نگهبانان به و است؛ گرفته عهده بر را ايشان سياست
 اجتماعات از جدايى سبب به نشينان باديه ولى. . . كنند مى حمايت دستبردى هرگونه از

 و نگهبان و محافظ نيروهاى از بودن دور و دورافتاده نواحى در بردن سر به تنها و بزرگ
 به را آن و خويشند مال و جان از دفاع دار عهده خود خودى به ها دروازه و ها باره نداشتن
 و مسلح پيوسته رو ازين. ندارند اعتماد باره اين در كس هيچ به و كنند نمى واگذار ديگرى
 و خشك دشتهاى در. . . نگرند مى جوانب همة به كامل توجه با راهها در و باشند مى مجهز

 سفر تنها خويش نفس به اعتماد و سرسختى و دالورى به اتكاء با وحشتناك صحراهاى
 همينكه و. است شده آنان سرشت و سجيت دالورى و سرسختى گويى چنانكه كنند، مى

 شتابند مى آن سوى به درنگ بى طلبد، يارى به را آنان و برخيزد بانگى يا آيد پديد موجبى
 1».دهند نمى راه خود به هراس گونه هيچ و

 و دولت تشكيل براى انسان كه است اى مرحله بدويت كه است معتقد خلدون ابن
 طبيعى عمرى- انسان مانند- را دولتى هر و. است كرده عبور آن از عمران و ادانىآب توسعة
 قاعدة بر همچنان نخستين نسل. گذرد درنمى نسل سه از دولتى هر عمر اينكه جز است،

 عصبيت شدت و مجد در اشتراك و دليرى، و زندگى لذات از دورى و خشونت و بدويتند
. ايشانند فرمان مغلوب و دارند بيم ايشان از يگراند همچنان و است، محفوظ آنها وجود در
 نعمت و ناز در و يابند مى گرايش شهرنشينى حالت به بدويت حالت از دوم نسل اما

 و سستى به و نهد مى كاهش به رو آنها در عصبيت شدت اندك اندك و روند فرومى
 و كنند مى شفرامو كلى به را بدويت عهد سوم نسل اما. گردند مى متمايل فرمانبرى
 قدرت مدافعت آيد پيش اى حادثه چون و. . . برند مى ياد از را عصبيت و عزت حالوت
 چهارم نسل در و. كند مى دراز قدرتمندان سوى به يارى دست دولت رئيس پس. ندارند
 ٢. نيست خبرى دولت از ديگر
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 خصىش تجارب و آزمايشها به او كه است اسالمى انديشة در جديدى نظريات اينها
 رو ازين. بود عربى منحط و كوچك دولتهاى با معاصر خلدون ابن. است آورده دست به

 ويران را جا همه يابند غلبه ممالك به چون ايشان كند، مى قضاوت بيرحمانه اعراب دربارة
 پيروزى كه نظريه اين با او.  »است مخالف آبادى و عمران با ايشان طبيعت زيرا« كنند مى

 مخالفت آيد، وجود به برگزيده ملتى تا بود، ربانى عنايت مولود اتشانفتوح در اعراب
 اينگونه. داند مى اقتصادى و اجتماعى مسائل علت به را اعراب پيروزى و ورزد مى

 نيست شگفت و. باشد رشد ابن عقايد تأثير تحت كه است فرض اين موجب او استنباطات
 .است نوشته ياربس شروح قرطبه حكيم تأليفات بر بينيم مى اگر

 او كه راهى چه است، بزرگ فضيلتى مضمار اين در را خلدون ابن صورت هر در
 بناى سنگ خلدون ابن عقايد. شد جديد علوم در خالق و بزرگ جهشى موجب كرد هموار
 او اجتماعى عقايد دربارة بحث به پس ازين ما و بود االجتماع علم و تاريخ در نوينى مكتب

 و عمومى االجتماع علم: آوريم مى پايان به مبحث سه تحت را مهم ناي و. پردازيم مى
 .سياسى روانشناسى و اجتماعى روانشناسى اقتصادى،

 اقتصادى و عمومى االجتماع علم-  1 
 و كند، مى بنا است طبيعى اى پديده اجتماع كه اصل اين بر را خود آراء خلدون ابن

 اين نخستين. پردازد مى كند، مى وادار اعىاجتم زندگى به را بشر كه اساسى علل ذكر به
 فرد يك«: گويد خلدون ابن. شود مى منجر كار تقسيم به كه است اقتصادى همكارى علل
 بقاى براى كه را موادى تمام و آورد فراهم غذا از را خويش نيازمندى نتواند تنهايى به بشر

 باهم همنوعانش از بسيارى اىنيروه بايد ناچار بنابراين. . . كند كسب است الزم او حيات
 كه مقدارى همكارى، و تعاون ساية در وقت آن. گردد فراهم آنان و او روزى تا آيد، گرد

 1».آيد مى دست به كند رفع را آنها برابر چندين بلكه گروه آن حاجت
. افزايد مى »دفاعى عامل« نام به ديگرى عامل اقتصادى عامل اين به خلدون ابن

 با مقابلة جهت را مردم كه است نفس از دفاع و ايمنى ضرورت سبب به عامل اين وجود
 خويش از دفاع براى بشر افراد از هريك همچنين«: گويد چنانكه. آورد مى هم گرد دشمن

 سالح و غذا باشد، داشته همكارى و تعاون چون و. . . است نيازمند همنوعان يارى به
 بنابراين،. رسد مى كمال به او نوع حفظ و ابق در خدا حكمت و آيد مى دست او به دفاعى
 از خدا ارادة و آدمى هستى وگرنه. است ضرورى و ناپذير اجتناب انسان نوع براى اجتماع
 عمران معنى است اين و. نپذيرد كمال وى، كردن جانشين و انسان وسيلة به جهان آبادانى

 2».ايم داده قرار دانش اين موضوع را آن ما كه
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 كه باشد آنان ميان در حاكمى بايد ناگزير. . . آيد حاصل بشر براى عاجتما چون و
 مخمر بشر حيوانى طبايع در ستم و تجاوز زيرا كند، دفاع ديگر دستة به اى دسته تجاوز از

 براى كند، مى دفاع خود از زبان بى جانوران تجاوز از آن وسيلة به بشر كه سالحى و است،
 قرار همه دسترس در ابزار اين زيرا نيست، كافى يكديگر به بشر افراد خود تجاوز از دفاع
 يكديگر به آنان تهاجم و تجاوز از كه بيابند ديگرى وسيلة بايد ناچار پس گيرد، مى

 جانوران كلية زيرا باشد، آدميان خود بجز وسيله آن كه نيست ممكن و. كند پيشگيرى
 خواهد آنان خود از فرد يك حاكم آن اينبنابر يابند، درنمى را انسان الهامات و مشاعر ديگر
 با و. است همين پادشاهى معنى و. . . باشد داشته زورمندى و تسلط و غلبه آنان بر كه بود،
 1».است ناپذير اجتناب و طبيعى خاصيتى داراى انسان كه شد آشكار شرح اين

 او. دهد مى بسيار اهميت اقتصادى هاى پديده به خويش تعليالت در خلدون ابن
 درجة در را فوايدش و شهرى زندگى و كند، مى تقسيم معيشتشان روش برحسب را ملتها

 سپس اند، پراكنده كوه و دشت در كه است كشاورزان زندگى آنگاه. دهد مى قرار نخست
 و بربرها چون پردازند گوسفند و گاو به كه را جماعتى اينان، از و نشينان كوچ و بدويان
 و نشين كوچ بربرهاى و عرب چون گذرانند شتردارى به كه را جماعتى و تركمانها، و تركها
 ٢» .دهد مى تميز كردان

 ابن آراء٣. دارد قرار مسكن و اقليمى و طبيعى اوضاع تأثير تحت نيز معيشت روش
 محققين با را او جماعات، و افراد بر مسكن و آشاميدن و خوردن نوع تأثير مورد در خلدون
 كه اختالفاتى« كه كند مى اشاره امر اين به كرارا او. دهد مى پيوند كيومونتس جمله از جديد

. است ايشان معاش طرق اختالف نتيجة بينيم، مى مردم ميان در اخالق و آراء حيث از
 كه مللى او عقيدة به. دارد اقتصادى زيربناى مواقع، بيشتر در خلدون ابن سياسى فلسفة
 غارت باد به را اسالمى ممالك كه مغوالن مانند ند،كن مى تصرف را ديگر ممالك و شهرها
 و اند گرفته خو سپاهيگرى آيين به آنجا در و اند، زيسته خشك سرزمينهاى در خود دادند،

 كه شهرها مردم به كه درصددند همواره رو ازين و اند، شده برخوردار زورمندى و دليرى از
  4 » .بتازند ورند غوطه راحت و نعمت در
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 توجهى با خلدون ابن كه معتقدند تقريبا مورخان از برخى كه شود ياد است الزم
 چنين او كه است درست. شمارد مى جبرى سيرى را تاريخ سير دارد، طبيعى قوانين به كه

 .داند نمى تأثير بى شده ياد عوامل در را نفسانى عوامل حال، عين در ولى دارد اى نظريه
 خود، ولى گويد، مى سخن زندگى روش و شمعا و مسكن تأثير از خلدون ابن

 به او. است نزديك يونان حكماى به بابت ازين و. دهد مى ترجيح را ساده و دشوار زندگى
 گاو چون غيراهلى حيوانات در توان مى را امر اين«: كه كند مى استشهاد حيوانات زندگى
 به و شوند خانگى اههرگ كه داد، قرار مطالعه مورد نيز گورخر و بزكوهى و آهو و وحشى
 و فراوان آنها خوراك و آذوقه و گردد، زايل آنها رمندگى خوى آدميان با آميزش سبب
 رنگ و رفتن راه چگونگى حتى وخيز، جست و شدت در آنها وضع چگونه شود، رنگ -رنگا

 به چادرنشينى وضع به دشتها در كه گروه اين بينيم مى«: گويد نيز» .پذيرد تغيير پوست
 نشينانى جلگه بر اخالقى و جسمى لحاظ از باشند، مى خورش و حبوب فاقد و برند مى سر
 - شهر به نسبت. نيكوحالترند آنان از و دارند، برترى كنند مى زندگى آسايش نهايت در كه

 و اندامها و سالمترند نيز جسمى لحاظ از و دارند، شادابترى روى و رنگ نيز نشينان
 ذهنشان ازين، گذشته. است انحراف از دورتر اخالقشان و يباترز و كاملتر آنها هاى قيافه
 1» . . .است روشنتر و تر آماده معانى دريافت و دانشها فراگرفتن براى

 نظرى اقتصاد علم را آن امروز آنچه از خلدون، ابن »مقدمة« در كه است تعجب
 قسمت آن مخصوصا د،تولي ابتدائى هاى پديده ذكر به او هرچند. بينيم نمى اثرى نامند مى
 در ها پيشه و صنايع پيشرفت و دارى گله و زراعت مانند اجتماع، جغرافيايى وضع با كه

 به مثال. است بهره بى اقتصادى علمى نظريات از مطلقا ولى پرداخته دارد، ارتباط شهرها
 ثروت، تقسيم اساس و پول مسئلة و معيشت طرق تحليل و آن مفهوم و »ارزش« مسئلة
 وضع يكى: است دليل چند به سكوت اين و. ندارد توجه داشته، توجه ارسطو نكهآنچنا

 حوادث جبر و قدر و قضا به است او اعتقاد ديگر. است زيسته آن در او كه است اجتماعى
 بنيان كه بود آن براى شدند، مى داخل مباحث اين در ارسطو و افالطون اگر .تاريخى

 يك داراى اجتماع كه بود معتقد خلدون ابن آنكه حال و بريزند، را بهتر و برتر اجتماعى
 ديگر چون هم اقتصادى حوادث پس. نيست ميسر آن تغيير و تبديل و است طبيعى سير

 اقتصادى مسائل .دهيم تغيير را آن مجراى كه نيست ما حيطة در و است تاريخى حوادث
 ممكن. شود مى بحث جامد و ثابت صورتى به خلدون ابن فلسفة در سياسى مسائل برعكس

 را اقتصادى زندگى ولى كنند، سير را مختلفى مراحل و باشند تطور و تبدل در دولتها است
 خلدون ابن كه تجاربى همة كه است سبب بدان اين و. نيست تطورى و تبدل گونه هيچ

 شيوة از اى قبيله هنگامي كه پس. اقتصادى نه بوده، سياسى تحوالت زمينة در كرده كسب
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 و باغها احداث و زمين از كشى بهره به شروع گرايد، مى شهرنشينى شيوة به نشينىچادر
 اقتصادى زندگى طبيعت در تغيير اين. شود مى دگرگون معيشتش طريق و كند مى بستانها
 .است اشخاص در هست تغييرى اگر بلكه نشده حاصل

 قانون ندمان: داشت خاص ارتباط اخالق و دين با وسطى قرون در اقتصادى امور
 هاى پديده رو ازين فقيه، نه و بود شناس قانون نه خلدون ابن چون و. ربا و وارث مالكيت
 بدان دول انحطاط يا و پيشرفت كه دانست مى قانونى همان فرمانبردار نيز را اقتصادى
 .داشت بستگى

 حيث از زمين ميان و دهد، مى بسيار اهميت مسكن عامل به خلدون ابن
 سرزمينى هر. است قائل استوار ارتباطى و عالقه آن، سكنة تعداد و كىخش و حاصلخيزى

 نيز جمعيت تعداد حيث از باشد، داشته برترى ديگر سرزمين بر تجارت و ثروت حيث از كه
 مورد كه كنند مى پيشرفت هنگامى تنها صنايع«: گويد مى خلدون ابن. دارد برترى آن بر

 انحطاط به شهرى ترقيات هرگاه بنابراين. يابند فزايشا آنها خواستاران و باشند مردم نياز
 فرتوتى سراشيب در ساكنانش يافتن تقليل و عمران شكستن درهم علت به و شود مبدل

 مانند مردم و يافت، خواهد نقصان ثروت و خواهى تجمل هنگام آن در گيرد، قرار) بحران(
 لوازم از كه صنايعى نتيجه رد و كرد، خواهند اكتفا ضروريات همان به نشينى ده دوران
 را جمعيت كثرت ديگر جاى در او» . . .شد خواهد بيرونق رود مى شمار به خواهى تجمل
 ترقى و پيشرفت به آگاه حكومت يك كه كند مى تأكيد دانسته ثروت ازدياد بر متوقف
 .شود افزوده كشورش جمعيت تعداد بر وسيله بدين تا كرد، خواهد كمك صنايع

 وضع را آن خود خلدون ابن كه تاريخى تطور قانون برحسب دول ريعس تطور در
 خلدون ابن. كند مى بازى مهمى نقش و دارد بسزايى تأثير جمعيت عامل است، كرده
 رسيده ترقى اعالى حد به خود تطور در دولت گردد افزون جمعيت تعداد چون«: گويد مى

 ».شود مى آغاز آن انحطاط
 از برخى كه است معتقد بلكه كند، نمى بسنده تصادىاق تعليالت به خلدون ابن

 كه شود مى موجب كه است امر همين و. است مؤثر اجتماع حال وضع در نيز روحى عوامل
 گويد، مى مغرب و شمالى افريقاى سكنة قلت توجيه در »مقدمه« در. ندانيم مادى را او

 در. است نيرومند آنان در عصبيت خوى هنوز كه چادرنشينانند نواحى آن ساكنان بيشتر
 آزادى حافظ واقع در و عصبيت آن نگهبان كه را كوهها فراز و چادرها زير در زندگى نتيجه

 به مردم مشرقزمين در اما. دهند مى ترجيح زيست ديگر انواع بر است ايشان استقالل و
 تربيش مردم و شده افزون شهرها بنابراين دهند، نمى اهميت خويش انساب و عصبيت حفظ

  1. شهرنشينند
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 كه كند مى بيان و است آگاه اقتصادى زندگى بر سياسى عوامل تأثير از خلدون ابن
 .كنند مى استفاده ثروت انباشتن براى سياسى آشفتة اوضاع از مردم از اى پاره چگونه

 و صناعات و بود فلزى پول زيرا. داشت جمود حالت خلدون ابن عصر اقتصاد
. داشت ادامه تعديلى و تجديد هيچ بدون وضع اين و. اصناف سلطت زير در محلى هاى پيشه

 شد مى مالى بحرانهاى سبب امر اين و. آورد مى گرد معدود گروهى دست در را پول تجارت،
 چنين را وقايع اين علت خلدون ابن. كرد مى برپا انقالبات و آشوبها موارد از اى پاره در كه

 دسترنج كه دانستند مى چون مردم زيرا. كم مداخل و شد مى افزون خراج كه كند مى بيان
 اهمال زمين از كشى بهره و كشاورزى در گيرند، مى دستشان از پادشاه عوانان را آنها
 و. فرستاد مى مرگ كام به را كثيرى گروه و شد مى قحطسالها موجب امر همين و كردند مى

 1. افتاد مى اتفاق دولتها فتور و ضعف هنگام به حوادث اين بيشتر
 رفاه، حين در مردان كه است اين شود مى قحطى موجب كه عواملى از ديگر يكى

 به -دست جمعيت كثرت و درآمد قلت و شود مى افزون ولد و زاد و گيرند مى متعدد زنان
 شروع نابودى و هالك اينجا از و بدبختيهاست سرآغاز خود اين و دهند، مى هم دست
 .شود مى

 دانست بايد«: كند مى توصيف چنين اقتصادى جهت از را تهادول تطور خلدون ابن
 نداشتن علت به رو ازين. است نشينى باديه حالت به كرديم ياد چنانكه كار آغاز در دولت كه

 نيز آن خرج و. دارد اندكى نيازمنديهاى آن، رسوم و عادات و نعمت و ناز و فراوان ثروت
 بلكه و كند مى برابرى ها هزينه با خراج راه از نآ درآمدهاى سبب همين به. باشد نمى افزون
 به كه گذرد نمى ديرى آنگاه. است افزونتر آن نيازمنديهاى از بسيارى ميزان به دولت درآمد
. . . گرايد مى آن رسوم و عادات و خواهى تجمل و نعمت و ناز قبيل از شهرنشينى آيين
 چه يابد، مى افزايش كثيرى ميزان به سلطان، مخارج ويژه به دولت، اولياى هزينة رو ازين

 مخارج وضع اين با البته و. . . بپردازد را خود درباريان و خواص مخارج است ناچار سلطان
 بر شود مى مجبور دولت و. كند نمى برابرى آورد مى دست به خراج از كه درآمدى با دولت
 و نيازمنديها رفته - رفته چنانهم باز و افزايد مى خراج مقدار بر و. . . بيفزايد خراج ميزان
 و نگهبانان مستمريهاى و نعمت و ناز و خواهى تجمل رسوم و عادات خاطر به دولت مخارج

 اهل گروه و يابد، مى راه دولت دستگاه به پيرى و سستى و رود مى فزونى به رو سپاهيان
. شوند مى عاجز امرزه و دور نواحى و شهرستانها در ستانى خراج از او فرمانروايان و عصبيت

 توسعه خواهى تجمل رسوم و عادات برعكس و شود مى كاسته خراج مقدار از نتيجه در
 خدايگان رو ازين. يابد مى افزايش سپاهيان مستمريهاى و حوايج آنها توسعة علت به. يابد مى

 بر معينى اندازة به و يازد، دست مى فروختنيها و كاالها بر خراجها انواع وضع به دولت
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 گونه اين بسا چه و. . . گذارد مى باج شهر هاى دروازه در كاال عين بر هم و بازار در قيمتها
 به مردم نوميدى نتيجة در كه، يابد افزايش حدى به دولتها روزگار پايان در باجگذارى

 اعالم را آبادانى و اجتماع شدن ويران و اختالل وضع اين و. شود منجر بازارها كساد
 دولت آنكه تا يابد مى فزونى باجها همچنان و گردد، بازمى دولت به آن تايجن و. دارد مى

 1».شود مضمحل
 آنگاه است، نسل دو انقضاى از بعد دولتى هر عمر اواخر كه است معتقد خلدون ابن

 كاهش به روى خراجها آورى جمع كه است دوره اين در. رسد مى خود طبيعى عمر پايان به
 فراوان قحطسالها و گرايد مى نابودى به آبادانى و گردد مى نافزو اجحافات و نهد مى
 .شود مى

 بازگشت به دور يك پايان از پس و تطور حتميت به ، »مقدمه« صاحب طريق بدين
 دولت هاى خرابه بر دولتى هر. آورد مى ايمان تقدمى يا تجدد اميد هيچ بدون گذشته به

 تا ديگر دولت همچنين و دهد، مى ادامه شيوه همان به خود سير به و شود مى بنا پيشين
 .نهايت بى

 اجتماعى روانشناسى-  2 
 اين و هستند، حوادثى دستخوش اجتماعات انواع همة كه است معتقد خلدون ابن

 هاى پديده تا كوشد مى رو ازين. است استوارى ارتباط اجتماعات آن روحية با را حوادث
 آنگونه ضرورى نتيجة ها پديده اين كه ندك ثابت و كند تعليل را ملتى هر خاص روانى
 .كنند مى زيست آن در ملت آن افراد اكثريت كه است مادى اوضاع

 كه تربيتى را هركس روحية كه گويد مى و ندارد، اعتقاد وراثت تأثير به خلدون ابن
 ناي با را عقيده اين كه غزالى مانند. درآيد عادت صورت به تا سازد مى بوده برخوردار آن از

 او ينصرانه او يهودانه فابواه الفطرة، على يولد مولود كل«: كرد مى بيان) ص( پيامبر سخن
 ابن. شود مى اولى طبيعت جانشين كه است اى ثانويه طبيعت عادت پس 2 » يمجسانه
  3 » .گردد او طبيعى و ذاتى چيز آن گيرد، الفت چيزى به نفس چون«: گويد مى خلدون

 سازد؟ مى را ملتى فكر طرز كه است عواملى چه سپ است چنين كه حال
- جمله از و كند، بررسى را عوامل اين خواهد مى خود »مقدمة« در خلدون ابن

ملل  روحى كيفيات بر بلكه كارها بر تنها نه هوا او عقيدة به. است »هوا« -گفتيم چنانكه
 در جنوب و شمال سوى دو چون«: گويد مطلب اين توضيح در خلدون ابن. گذارد مى تأثير
 در تا شود كاسته تدريج به سوى هردو در كيفيت ازين بايد متضادند، باهم سرما و گرما
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 و. است سازگارتر عمران و آبادانى براى چهارم اقليم رو ازين. آيد حاصل اعتدال زمين وسط
 به يماقال ديگر از مزبور، اقليم از پس پنجم، و سوم اقليمهاى يعنى است آن جوانب در آنچه

 و اول اقليمهاى و است دور اعتدال از ششم و سوم اقليمهاى ولى. باشد مى نزديكتر اعتدال
 و پوشيدنيها و ساختمانها و هنرها و دانشها سبب همين به. است دورتر درجات به هفتم

 پديد مركزى گانة سه اقليمهاى اين در كه چيزهايى همة و جانوران بلكه ها ميوه و خوردنيها
 تشكيل را اقليمها اين ساكنان كه بشرى افراد و اند، يافته اختصاص اعتدال به ندا آمده
 از دور اقليمهاى ساكنان اما. مستقيمترند اديان و اخالق و رنگ و جسم حيث از دهند مى

. دورند اعتدال حد از بسى احوال همة در هفتم و ششم و دوم و نخست اقليم مانند اعتدال
 از دورى خاطر به كه است اين سببش. . . است جانوران خوى به كنزدي آنان اخالق و. . 

 دور انسانيت از اندازه همين به و شده حيوانات نوع از اخالقشان و مزاجها اعتدال،
 1».اند شده

 مزاج بر گرما و برند مى سر به گرم اقليم در سياهان چون«: گويد ديگر جاى در
 اقليمشان و بدن نسبت به آنان روح يابد، مى يالاست ايشان تكوينى مواد اصل بر هم و آنان

 گرمتر چهارم اقليم مردم روانهاى به نسبت آنان روانهاى رو ازين. شود مى حرارت از سرشار
 سريعتر فرح و شادى سبب همين به و است، منبسط آنها روح در بيشترى حرارت و است

 دچار حالت اين اثر بر و. دارند بيشترى خوشحالى و انبساط و دهد مى دست آنان به
  2 » .شوند مى سبكى و سبكسرى

 شترچرانى با كه كسانى مثال. است معيشت تهية روش هم يكى اسباب و علل ازين
 آن صاحبان و نگهبانان پس شوند، مى خرم و سبز هاى جلگه وارد كنند، مى گذران

 نيز گروه اين. برند مى پناه دشوار راههاى و كوهها به آنان و رانند مى را آنان سرزمينها
 .اند بهره بى شهرنشين مردم نرمخويى از و دارند، بسته زبان حيوانات زندگى چون زندگيى

 سازد مى روشن و دهد، مى شرح فصل چند در را خود نظريات گونه اين خلدون ابن
 در مسكن و جغرافيايى اوضاع و. نزديكترند شجاعت و خير به شهرنشين مردم از بدويان كه

 . 3  دارد تأثير بشر افراد اخالق و وستپ رنگ
 امروز ما آنچه با او نزد در نژاد مفهوم ولى دهد، مى بسيار اهميت نژاد به خلدون ابن

 اقوام خلدون ابن. است قرابت و همخونى همان او نزد در نژاد. دارد بسيار فرق گوييم مى
 قوة از جانب را عرب يهاىپيروز چنانكه. داند مى برخوردار بيشترى »عصبيت« از را بدوى

 چون و بياموزيد را خويش نسب« كه كند مى نقل را عمر كالم و. داند مى ايشان عصبيت
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 از كه گويد كند، سؤال ايشان از يكى اصل از كسى هرگاه كه مباشيد) عراق( سواد نبطيان
 1».ام قريه فالن

 و اقتدا قانون ستا جمله آن از و افزايد مى ديگرى عامل عوامل، اين به خلدون ابن
 ملت كه پيروزى قوم برترى و كمال به اعتقاد همواره انسان نهاد در«: قرار ازين. تشبه

 بزرگداشت رسوخ يا اعتقاد اين منشأ. شود مى حاصل سازد مى خود مسخر را خورده شكست
 در مغلوب ملت كه است سبب بدان يا است، مغلوب ملت نهاد در غالب قوم احترام و

 غلبة معلول را اطاعت اين آنكه جاى به و شود مى اشتباه دچار پيروز قوم از خود فرمانبرى
 پندار چنين هرگاه و. دهد مى نسبت آنان برترى و كمال به را آن بداند، قوم آن طبيعى
 پس. شود مبدل اعتقادى به سرانجام بگذرد، آن بر مدتى و دهد دست مغلوب قوم به غلطى

 اقتدار معنى و. جويد مى تشبه آنان به و كوشد مى غالب قوم نشئو و آداب كلية اكتساب در
 كه- است داناتر خدا و- است اين فاتح قوم از تقليد منشأ اينكه يا. است همين پيروزى و

 داند، نمى آنان دالورى و قدرت يا عصبيت از را جويان غلبه پيروزى خورده، شكست ملت
 آمده حاصل قوم آن زندگى هاى شيوه و رسوم و عادات پرتو در غلبه اين كند مى گمان بلكه
 نخستين وجه همان به نيز مورد اين و كند مى اشتباه غلبه موجب در هم باز. است
 و لباس نوع در خواه مغلوب قوم كه بينيم مى اشتباهات گونه همين علت به و. گردد برمى

 آنها، رنگ و شكل حتى و بردن كار به و پوشيدن چگونگى در خواه و سالح و مركوب
 پسران ميان مناسبات در توانيم مى را خصوصيات اين. . . كند مى تقليد پيروز قوم از همواره

 به را خود و كنند مى تقليد خود پدران از همواره پسران چگونه كه كنيم مالحظه پدران و
. نيست ديگرى چيز پدران كمال به پسران اعتقاد جز اين منشاء و. سازند مى همانند آنان

 لباس طرز از آنها، مردم بيشتر چگونه ديد خواهيم بنگريم شهرى و كشور هر به همچنين
. دانند مى چيره خويش بر را آنها چه كنند، مى تقليد پادشاه سپاهيان و نگهبانان رفتار و

 همساية باشد، تسلط و غلبه را همسايه آن و باشد، ديگر ملت جوار در ملتى اگر حتى
  2 » . . .داشت خواهد بزرگى بهرة تداءاق و تشبه ازين ضعيف

 آن با مباين كه شناخته بشر در ديگرى ميل تقليد، به ميل اين بر عالوه خلدون ابن
 خدا كه روزهايى نخستين از خوردها و زد و جنگها« و است محاربه به ميل آن و. است
 و توزى كين زا آن اصل و» .است داده مى روى آنان ميان در پيوسته است آفريده را مردم
 ملتهاى از بيشتر« كه است تجاوز يا و. . . گيرد مى سرچشمه ديگرى از يكى گرفتن انتقام

 اعراب مانند گيرد، مى سرچشمه برند مى سر به خشك بيابانهاى و دشتها در كه وحشى
 را در خويش روزى كه هستند اقوامى آنها چه آنها، مانند و كردها و تركمان و ترك و بدوى
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 ديگران هاى آورده فراهم از را خود معاش و آورند مى دست به خود هاى سرنيزه پرتو
 ممانعت دستبرد از را آنان و برخيزد خود كاالى از دفاع به كه ملتى هر و. ستانند بازمى
 دست به يا جاه به رسيدن قبيل از بلند هدف هيچ آنها. دهند مى جنگ اعالن وى به كند،

 براى مردم بر يافتن غلبه تجاوز از ايشان منظور يگانه بلكه ندارند، تخت و تاج آوردن
 1».است آنان كاالهاى و ثروتها آوردن چنگ به

 دين راه در و خدا براى خشمگرفتن از كه است جنگهايى جنگ، انواع از ديگر نوع
  2 . شود مى ياد »جهاد« عنوان به شريعت، در جنگها ازين. گيرد مى سرچشمه خدا،

 سياسى ىروانشناس-  3 
 آن به را آنها و پرداخت اجتماعى هاى پديده علل بيان به آنكه از پس خلدون ابن

 بازگردانيد، كنند مى زندگى آنها تأثير تحت اجتماعات اين كه طبيعى عوامل از سلسله
 :قرار ازين پردازد، مى ديگرى مسئلة به اينك

 به سياسى لبىط قدرت حس او در رسيد، تمدن از اى درجه به بشر كه هنگامى
 را ملل از اى پاره كه عللى. دهد بسط بسيارى افراد بر را خود سيطرة تا رسد مى ظهور
 اين پيدايش در عواملى چه و چيست؟ سازند خود مقهور را ديگر ملل تا كند مى كمك
 ابن نظريات و آراء به نگاهى بايد قضيه، اين در بحث از قبل است؟ مؤثر ها سلطه و قدرتها
 حوادث و اجتماعى اوضاع با خلدون ابن نظريات و آراء بيفكنيم، ملت و دولت ربارةد خلدون
- داشت جريان شمالى افريقاى در بخصوص و اسالم بالد همة در كه-او عصر تاريخى

 .دارد وابستگى
 .آمدند مى كار روى قبايل از يكى يارى به همواره شمالى افريقاى حكومتهاى

 نيز حكومتها اين شدند، مى مغلوب خود يا دند،ورزي مى خيانت قبايل اين چون
 نتيجه در. بردند مى سر به اضطراب نوع يك در حكام همواره رو ازين. گشتند مى سرنگون

 ساكنان اما. بود عشاير دست در سلطان سرنوشت. زدند مى دست اساسى كارهاى به كمتر
 از غالبا جنگى، عادات از بودن دور و آرامش و راحت در فرورفتن سبب به ساحلى شهرهاى
 گردن فرمانش به آمد مى كار روى كه خاندانى هر و ورزيدند، مى احتراز موضعگيرى هرگونه

 پناه كوهها به و بركنند دل ديار و شهر از عشاير مانند توانستند نمى آنها زيرا. نهادند مى
 .برند

 در هرگز رو ازين داشت، كامل آگاهى شمالى افريقاى تاريخى تحوالت از خلدون ابن
 او براىآنچه . دهد ترتيب معينى سياسى نظريات ديار آن ممالك ادارة براى كه نبود آن پى

 اين شكل و نوع آنكه بدون هستند، سلطانى و حاكم به نيازمند مردم كه بود اين بود مسلم
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 را »فاضله مدينة« واقع-يونان حكومتهاى مانند-خلدون ابن. كند تعيين را حكومت
 از برخى كه، است گفته معترضه جملة عنوان به بار يك آثارش ضمن در او. تشناخ نمى

 كه بپذيرد توانست نمى ولى. كنند مى اداره را آن افرادش از مركب مجلسى كه هاست مدينه
 مدافع كه اى قبيله و راند حكم آن بر كه نيرومند سلطانى وجود از شمالى افريقاى شهرهاى

 و قتل دچار چادرنشينان جانب از بالد نباشد چنين اگر و 1.ددگر نياز بى باشد، حكومت آن
 شود، نابودى و انحطاط موجب آنها عدم و است ضرورى قبايل وجود پس. شود غارت

 به قبايل دست بر جز دولتها كه است پذيرفته را امر اين خلدون ابن .شد اسپانيا در چنانكه
 دولتها آمدن وجود به كيفيت كه است اين تاريخ فلسفة در او همت تمام و .آيند نمى وجود

 وجه دو به امر اين و. گردند مى برپا پيشين دولت هاى خرابه بر همواره دولتها. كند بيان را
 به بزرگى دولت كه است طريق بدين يا ديگر، دستة بر است اى دسته غلبة به يا: است

 اياالت حكام زيرا. دكنن استقالل دعوى اجزاء ازين هريك و شود تقسيم كوچك دولتهاى
 قدرت تا كوشد مى هريك كردند، ناتوانى احساس مركزى حكومت در چون پايتخت از دور
 كه زورگويى، اساس بر دولتى هر پس. گذارد ارث به خود اعقاب براى و آورد چنگ به را

 اجتماع هر در خويش انسانى سرشت با آدميان«. است قائم است، آدمى طبيعت و خصلت
 آن و. بازدارد يكديگر به تجاوز از را آنها كه نيازمندند فرمانروايى نيروى يا حاكم و رادع به

 حاكميت امر در وگرنه يابد، غلبه مردم بر عصبيت قدرت پرتو در بايد ناگزير فرمانروا نيروى
 را قدرتى و غلبه چنين يك و. شد نخواهد تشكيل اى قوه چنين و يافت، نخواهد توانايى

 به رسيدن براى تسلط و غلبه عصبيت، هدف پس. . .  2  گويند مى ردارىكشو و پادشاهى
 .است پادشاهى
 كه شرايطى و مقتضيات برحسب برسد، خود قدرت نهايت به عصبيت چون و

 يا و انفراد يا استقالل طريق به يا كشوردارى يا پادشاهى مزبور قبيلة براى باشد، آن مقارن
 رسيدن از را قبيله موانعى اگر و. شود مى حاصل آن از ىپشتيبان و دولت با همكارى راه از
 خواهد متوقف دارد كه اى پايه همان در- كرد خواهيم ياد آينده در چنانكه- بازدارد هدف به

  3 » .كند تعيين را آن سرنوشت خداوند كه هنگامى تا ماند،
 و دوىب زندگى يا: است راه دو گزينش در اختيار تنها كه شد روشن گذشت آنچه از
 و منطقى اساسى بر حكومت كه اين امكان اما. العنان مطلق پادشاهى از اطاعت يا وحشيانه

  . كند مى رد شدت به را آن خلدون ابن باشد، استوار عقلى
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 تاريخ فلسفة-ب

 صورت به تاريخ به اينان اما اند، بوده مورخانى اسالمى جهان در خلدون ابن از پيش
 - ابن. شمردند نمى علوم زمرة از را آن و نگريستند مى ادثحو مجموعة و اخبار دفترچة
 به پردازد، تاريخى وقايع ذكر به چون و سازد خارج سنت ازين را خود تا كوشيد خلدون
 قوانين ملتها و دولتها تطور براى و يابد دست اند شده حوادث آن موجب كه عواملى كشف
 او. آورد شمار به تاريخ فلسفة اركان از يكى بايد را خلدون ابن رو ازين. نمايد استخراج كلى

 كيفيات«: گويد خود چنانكه سازد، روشن را قوانين و عوامل اين تا نوشت را خود »مقدمة«
 كه سان آن دادم، شرح دهد مى روى انسانى اجتماع در كه را آنها ذاتى عوارض و اجتماع
 كه كند آگاه را وى و ازد،س برخوردار و كند آشنا حوادث موجبات و علل به را خواننده
 استفاده كار اين وسائل از خويش دولتهاى بنيانگذارى براى دولتها خداوندان چگونه
 گذشته روزگارهاى و نسلها احوال از و دارد برمى تقليد از دست خواننده گونه بدين. اند كرده

 بدان نمورخا تا است صحيح معيارى« ايجاد تحقيق اين هدف و 1»شود مى آگاه آينده و
 ».كنند جستجو كنند مى نقل كه وقايعى و اخبار در را خطا و صدق طرق معيار،

 اجتماعى مسائل در او. خود تاريخ »مقدمة« تصنيف در خلدون ابن هدف بود اين
 است، مالحظه قابل باب اين در آنچه«: كه گويد الحصرى ساطع. است كرده بحث بسيارى

 تطور در اصلى علل و كلى قوانين به توان نمى تنهايى به تاريخى وقايع ذكر از كه است اين
 -پيشين ملل احوال مطالعة بر عالوه- اصلى علل و كلى قوانين اين كشف بلكه برد، پى ملتها

 مانند-حاضر زمان اجتماعى حوادث در بحث و معاصر ملل احوال مالحظة و مطالعه به
 از تاريخ مباحث، اين در كه ستا بديهى. دارد نياز-گذشته زمان اجتماعى حوادث در بحث
 حال اين در. شود مى عام طور به اجتماعى علوم داخل و نهد مى بيرون پاى خود حدود
  2 » .گردد مى االجتماع علم كلى طور به و اجتماعى فلسفة موضوعات از يكى تاريخ

 جنبة آن به كه امروزش معنى به اخير، قرن از پيش تا تاريخ كه نيست ترديد
 گرايش االجتماع علم و تاريخ اصول مباحث به اندك اندك پس آن از. نبود است دهدا علمى
 .يافت

 تا  1377  سال از يعنى خلدون ابن »مقدمة« از پس كه را كتابهايى الحصرى ساطع
 ده اند، كرده بحث ضمنى طور به يا مستقيم، طور به تاريخ فلسفة در و شده، منتشر  1777 

 از)  Prince  - 1520( »شهريار« كتاب: است قرار ازين رشانمشهورت كه داند مى كتاب
 علم« كتاب و انگليسى، الك جان از)  1690 ( »مدنى حكومت« كتاب و ايتاليايى، ماكياول
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» تاريخ فلسفة و امم طبايع« كتاب و ايتاليايى، ويكو باتيستا جان از)  1725 ( »جديد
 .آلمانى هردر از)  1772 ( »بشر تاريخ در ىفلسف آراء« كتاب و فرانسوى، ولتر از)  1756 (

 ابن كه بينيم مى كنيم مى مطالعه يافته نگارش تاريخ فلسفة در كه كتبى وقتى
 .است رفيع بس مقامى علم اين در را خلدون

 - نامى به اسالم ادبيات تاريخ، فلسفة يا تاريخ علم جنبة از«: گويد مى فلنت روبرت
 در مسيحى جهان نه و قديم قرون در كالسيك عصر نه. تاس آراسته- نامها ترين درخشنده

 علم جهان به باشد او همپاية درخشش در كه را شخصيتى نتوانستند يك هيچ وسطى قرون
 اند بوده كسانى بينيم مى نگريم، مى مورخ يك عنوان به خلدون ابن به وقتى. . . دارند ارزانى
 در نظريات واضع عنوان به اما اند، داشته برترى او بر كه اسالمى جهان نويسندگان از حتى
 او در آنچه. . . است بوده بيمانند كرد ظهور ويكو كه بعد سال سيصد تا كه گفت بايد تاريخ،
 با را »مقدمه« هركس. . . اوست احاطة و تعمق و فراست و ابتكار روح است اعجاب موجب
 مؤسس عنوان حق، به دونخل ابن كه كرد خواهد اعتراف باشد، خوانده بيغرضى و اخالص

 همة ميان از عنوان، اين و. است ساخته خويش نصيب را تاريخ فلسفة و تاريخ علم
 .است خلدون ابن مسلم حق اند، آمده ويكو از پيش كه ديگرى نويسندگان
 او كه راههايى همان به بايد آييم نائل خلدون ابن تاريخ فلسفة درك به آنكه براى

 و جغرافيايى حوادث يكى: است ذكر درخور حوادث نوع دو نجااي در. برويم است رفته
 دو ازين. شوند مى نتيجه نخستين حوادث از آن بيشتر كه روحى حوادث ديگر اقتصادى،

 سيطره اجتماعى هاى پديده همة بر آنچنان كه تقدير نام به است ديگرى عامل بگذريم كه
 را تاريخ عمومى قوانين بتواند كه ىعمل قوانين برخى وضع از را »مقدمه« صاحب كه يافته

 .دارد بازمى كند، جبران
 را، معيشت روش خالصه و غذا و مسكن و اقليم تأثير چگونه خلدون ابن كه ديديم

 :كند مى تقسيم گروه سه به را اجتماعات ازين، پس او. داشت بيان بشرى جوامع بر
 گروه دو آن از بدبختتر و بينواتر را سوم گروه اين و. روستاييان و شهرنشين و بدوى

 .شهرنشينان تمدن وسائل از نه و برخوردارند بدويان آزادى از نه اينان زيرا داند، مى
 افضل بيان به كه نيست طريق آن در يونان، پيشين حكماى مانند خلدون ابن

 كه كند نمى بيان و پردازد، نمى قدرت موضوع اصل به خلدون ابن. پردازد حكومت اشكال
 از و آيند مى پديد او نظر در دولتها چيست؟ قانونى غير از قانونى حكومت اختنشن محك
 جانشين را دولتى كه عاملى تنها و. شود مى ديگر دولت جانشين دولتى و روند مى ميان
 هم و. باشد نيرومند رئيس بايد سلطه، به وصول براى. است قدرت سازد، مى ديگر دولت
 آن از پيروزى معامله اين در و. برخيزند اش مددكارى و كمك به يارانش و عصبيت اهل

 از يكى سلطان كه شده ديده بسيار چه و. باشد متكى نيرومند عشاير به كه است كسى
 در دولتى هر. است شده حاصل قبيله آن دست بر پيروزى كه شود مى اى قبيله همان افراد
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 انحطاط درجة به تا آيد مى پديد كم كم ناتوانى و ضعف دواعى ولى است، آغاز نيرومند
 :است جمله آن از و است بسيار انحطاط اسباب و علل و رسد مى

 دشواريهايى نتيجة در و است كشور وسعت به مربوط عوامل اين مادى، عوامل-  1 
 ملك سرحدات حمايت يا دور، سرزمينهاى رعاياى داشتن اطاعت به هنگام سلطان براى كه

 مرزها ساكنان و دور نواحى مردمان«: گويد خلدون ابن. گردد مى حاصل آيد، مى پديد
 - استقالل مدعى و كنند، مى آغاز سركشى كنند احساس را دولت ضعف و زبونى همينكه
 اعتماد مرزنشينان فرمانبرى به هم زيرا جويند، مى تسلط نواحى آن بر و شوند مى طلبى
 از كم كم. ايمنند ملك مركز از زياد فاصلة علت به مركزى دولت اقدامات از هم و دارند

 نقطة نزديكترين به شورشگران و سركشان كه جايى تا شود مى كاسته كشور وسعت
 1».رسند پايتخت
 .است ملت آن خود وحشيگرى يا پذيرى تمدن وضع انحطاط، علل از ديگر-  2 

 و حكومت شايستة برخى: هستند دسته چند بر ملتها كه است معتقد خلدون ابن
 اين در معروفش دلى سخت با و تازد مى عرب قوم بر آنگاه. ناشايست رخىب و پادشاهى

 چنان وحشيگرى موجبات و وحشيند، ملتى تازيان« كه گيرد، مى انتقاد باد به را آنان مورد،
 براى خوى اين و. است شده ايشان سرشت و خوى همچون كه است استوار آنان ميان در

 و زنند سربازمى قوانين و حكام فرمانبرى قيود از آن پرتو در زيرا است، بخش لذت ايشان
 با سرشتى و خوى چنين كه پيداست و. كنند مى نافرمانى كشوردارى سياست به نسبت
 چنين قوم اين دربارة »مقدمه« صاحب كه است رو ازين 2  »دارد منافات تمدن و عمران
  4 » .دورترند كشوردارى سياست از ملتها همة به نسبت 3  اعراب« كه كند مى حكم

 اهل و حواشى و فاتح قبيلة رئيس ميان كه است اختالفى انحطاط، علل از ديگر-  3 
 از دفاع و خراج آورى جمع و مجد اكتساب در دولت بنيانگذار« آغاز در. دهد مى رخ عصبيت
 به كه عصبيتى زيرا شمارد، مى قبيله افراد از يكى را خود و باشد خود قوم پيشواى كشور،
 كار سر بر او احفاد و جانشينان سپس 5  »كند اقتضاء چنين يافته غلبه رقبا بر آن ةوسيل
 به نه ديگر و برند، مى ياد از اند رسيده قدرت به آنها دست به كه را عواملى اينان. آيند مى

 تا گيرند مى ايشان دست از را كارها و ورزند، مى مواسات مال در نه و پردازند مى آنان تكريم
 به رو دولت نظامى قدرت و شوند مى نيرومند بردگان و موالى كم كم. دهند يگانگانب به

 رانده اندك اندك بودند بسته آن يارى و مساعدت به كمر كه قبايلى چون نهد، مى كاهش
 بدين دهد، تشكيل مزدوران از سپاهى تا كوشد مى است آگاه امر ازين كه پادشاه. شوند مى
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 را كارها همة و شد واقع عباسيان دولت در چنانكه. كند مى لىخا را ميدان عصبيت طريق
 شروع اين« كه دهد مى تفصيل چنين خلدون ابن. سپردند تركان، و ايرانيان چون موالى، به

 از آنان كردن مهار و خويش قبيلة بر يافتن تسلط يعنى است، استبداد و خودكامگى
 به مرحله اين در دولت خدايگان و. كشوردارى امر در مساهمت و مشاركت به درازى دست

 گروه اين عدة بر و گمارد، مى همت پروردگان دست و موالى گرفتن و رجال برگزيدن
 در و سهيم وى نسب در آنانكه- خويش عشيرة و عصبيت اهل بر را ميدان تا افزايد، مى
 دارى عهده از را آنان رو ازين. كند تنگ- باشند مى وى انباز و شريك ملك، از بردارى بهره
 زمام تا نشاند، مى خود جاى سر و كند مى منع امر اين آستانة در دخول از و راند مى امور

 رئيس كه دانست بايد«: گويد ديگر جاى در 1».گيرد قرار او كف در استقالل به فرمانروايى
 فرمانروايى به خويش دودمان و خويشاوندان نيروى به كرديم ياد همچنانكه دولت،

 ايشان كمك به و باشند مى وى كار وضع در او پشتيبانان و جمعيت ايشان چه رسد، مى
 يا شكل همينكه ولى. . . سازد مى سركوب كنند مى قيام وى دولت ضد بر كه را كسانى
 را آنان و آيد، پديد سلطان خودكامگى و خويشاوندان از جدايى دوران و فرارسد دوم مرحلة

 در او بستگان و خويشاوندان براند، دولت از ودكامگىخ از ناشى غرور و سرمستى سبب به
 و دولتى پايگاههاى از ايشان راندن براى و. آمد خواهند در وى دشمنان از برخى زمرة

 نيازمند عشيره بجز اى تازه ياران و پروردگان دست به دولت، در مشاركت از آنان ممانعت
 خويشاوندان برابر در و كند اتكا انايش به خويش خويشاوندان با مخالفت در تا شد، خواهد
 انعام و احسان به و دارد وامى مهم كارهاى به را گروه آن و. . . برگزيند دوستى به را آنان

 بزرگترين و خويش واليات نواحى مهمترين فرمانروايى و. . . دهد مى اختصاص فراوان
 ايشان به را جهاخرا گردآورى و لشكريان فرماندهى و وزارت مانند دولتى پايگاههاى

 دولت شكستن - درهم اعالم منزلة به مرحله اين در وى عمل همين و. . . سپارد مى
 غلبة بنياد كه را عصبيتى زيرا. است بدان مزمن بيمارى يافتن راه نشانة و باشد مى

 اين در دولت اهل و. است يافته راه بدان تباهى و فساد و داده دست از بود وى جهانگشايى
 دل در را او كينة و شوند مى خاطر رنجيده و نگران سلطان دشمنى و خوارى سبب به هنگام

 آسيب وى به ناگوار حوادث و مصائب بروز هنگام تا نشينند مى كمين در و گيرند مى
 آغاز در عباسيان دولت چنانكه. . . گردد بازمى دولت به امرى چنين بدفرجامى و. برسانند

 از عرب و رسيد خودكامگى مرحلة به دولت همينكه ولى بود، متكى عرب مردان به كار
 پروردگان دست و غيرعرب اقوام به وزارت شد، ممنوع واليات فرمانروايى به اندازى دست

 و طاهريان خاندان و نوبخت بن سهل خاندان و برمكيان مانند: يافت اختصاص برگزيده
   2 » . . .ترك موالى و بويه خاندان سپس
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 پرستى تجمل دوران در اقتصادى وضع به است مربوط علت اين ،اقتصادى علل-  4 
 و پرستى تجمل را دولت يك انحالل علت جايها از بسيارى در خلدون ابن. مملكت در

 مرحلة به دولت كه چندى از پس. . . «: گويد چنانكه شمارد، مى نعمت و ناز در فرورفتن
 بدين و. گرايد مى نعمت و ناز و خواهى تجمل به رسد مى طلبى توسعه و استيال و عظمت
 - روز عموم طور به دولت كاركنان و سلطان مخارج نتيجه در و يابد مى فزونى مخارج سبب
 پيش از بيش ولخرجى و اسراف و يابد مى فزونى خواهى تجمل رسوم و. . . شود مى افزون

 مردم« چون يابد، مى رواج ها شيوه و آداب اين نيز رعايا ميان در چنانكه. گردد مى متداول
 ناچار سلطان و دولت و. گروند مى آنان رسوم و عادات به و »باشند مى پادشاهانشان دين بر

 امر راه ازين مگر تا بگذارند، باج بازارها در وران پيشه و بازرگانان كاالهاى بهاى بر شوند مى
 افزوده آنان اهرف وسايل و شهرها مردم ثروت بر كه كنند مى مشاهده چه يابد، بهبود خراج
 دستگاه مخارج راه در را آنها تا دارد، را نيازمندى نهايت ثروتها بدان دولت و. است شده

 ميزان و يابد مى فزونى همچنان خواهى تجمل عادات باز و. برد كار به لشكريان و »قدرت«
 يدهرس عظمت مرحلة به چون دولت و. باشد نمى وافى آنها برابر در نيز گيرند مى كه باجى

 پيشه يا جديد باجهاى وضع راه از رو ازين دارد، كامل تسلط خود زيردستان و رعايا به
 بر) مردم اموال به( غيرشبهه يا شبهه به تجاوزى احوال از بعضى در يا بازرگانى كردن
 فرتوتى و فرسودگى و زبونى يافتن راه علت به مرحله اين در و. افزايد مى خود ثروت ميزان

 .شوند مى گستاخ دولت به نسبت سپاهيان دولت، قدرت و عصبيت به
 وسيلة به را آنان گستاخى دولت رو ازين. كنند آغاز سركشى كه رود مى آن بيم و
 بسيارى مبالغ آنان براى و بخشد، مى تسكين آنان معاش وسايل و مستمريها بر افزودن
 دولت ستانان خراج و رانكارگزا مرحله اين در نيز. ندارد اين جز راهى هيچ و كند مى خرج
 به و ايشان اختيار در آن گرفتن قرار و ماليات فزونى سبب به اين و. باشند مى توانگر بسيار
 آنان متوجه بسيارى تهمتهاى كه است اين. است راه ازين آنان جاه يافتن وسعت علت
 بازار و. ورزند مى استنكاف آن خرج از و آورند مى گرد خراج مال اينكه مانند شود، مى

 شدت به توزى كينه و همچشمى و حسادت علت به آنان ميان در سعايت و چينى سخن
 مصادره آنان اموال و شوند، مى بار نكبت سرنوشتهاى گرفتار عموم نتيجه در. يابد مى رواج
 ميان از آنان ثروت و شوند، مى گرفتار روزگارى سيه بدين آنان يكايك آنكه تا گردد، مى
 دولت كه شكوهى و زيبايى و عظمت و شوند، مى دچار پريشانحالى و بينوايى به و رود، مى
 .رود مى ميان از بود ايشان به را

 ديگر رعاياى و توانگران به دولت وقت آن شد، كن ريشه آنان ثروت و نعمت چون و
 راه نيز دولت شوكت و لشكرى نيروى به زبونى و ضعف مرحله اين در هم و. كند مى تجاوز
مستقر  مردم ميان در لشكرى نيروى به را خود نفوذ و قدرت تواند نمى ديگر و. بديا مى

 پيشامدهاى از ممانعت آن و گيرد مى پيش ديگرى سياست دولت خدايگان رو ازين. سازد
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 قدرت و شمشير از شيوه اين كه كند مى مشاهده و. است اموال بخشش و بذل وسيلة به بد
 ديگر، سوى از ولى. است اندك شمشير سود مرحله اين در زيرا است، سودمندتر لشكرى

 و دولت روزافزون مخارج بر عالوه- بيشترى ثروت به باز سياست اين بردن پيش براى
 فرتوتى رفته رفته. يابد نمى آن يافتن به راهى و كند، مى پيدا نياز- سپاهيان مستمريهاى

 آغاز سركشى گستاخانه امرزه دوردست نواحى مردم و. يابد مى راه بدان پيش از بيش
 گسلد، مى هم از رفته رفته اطوار و مراحل اين در دولتها شوكت و قدرت سان بدين. كنند مى
 واقع كسانى استيالى معرض در و. گردد مى منتهى آنها نابودى و انقراض به سرانجام تا

 كسان اينگونه از اى كننده قيام اتفاقا اگر و. باشند مى پادشاهى و سرورى جويندة كه شود مى
 .ربايد مى دولتى چنين زمامداران چنگ از را سلطنت و قدرت كند، سركشى آهنگ

 گردد، مى مضمحل و متالشى خود داخل از حاليكه در ماند مى باقى همچنان وگرنه
 1».گرايد خاموشى به و شود تمام آن روغن كه چراغى فتيلة مانند

 تحول تابع اجتماع كه است دمعتق خلدون ابن گفتيم اجتماعى، كلى علل-  5 
 و قدرت اوج به دولتى هرگاه. كند مى طى را ثابتى و معين مراحل همواره كه است محتومى
 گريزى راه هيچ سرنوشت آن از و. شود مى آشكار آن در انحطاط عوامل برسد، خود عظمت
 در هك بخواهد پادشاه چون و. نهد مى ضعف به رو عصبيت حال اين در كه گفتيم و. نيست
 نقصان او حكومت هيبت و شكوه بازگردد، اى ساده زندگى به ديگر بار و دهد تقليلى مخارج
 .بشورند او بر يارانش و اطرافيان و ملت و پذيرد

 سن«. است طبيعى عمر نيز را دولتها است، طبيعى عمر را آدميان همچنانكه
 سال بيست و صد دان كرده گمان شناسان ستاره و پزشكان آنچه برحسب انسان طبيعى
 در اشخاص سن و باشد مى قمرى بزرگ سالهاى از عبارت شناسان ستاره نزد در كه است
 قرانات برحسب هرچند نيز دولتها سنين و. . . است متفاوت قرانات حسب بر پشتى هر

 سن از عبارت پشت هر و. كند نمى تجاوز پشت سه از دولت عمر اغلب ولى است، مختلف
 ».نمو و رشد دورة پايان يعنى باشد، سال چهل كه تاس شخص يك متوسط

 .بود خواهد گون گونه تحوالت و حاالت دستخوش عمرش از مدت اين در دولت
 كسب خويى و خلق دوره آن از كنند، مى حكومت ادوار ازين دوره هر در كه آنها

 از يكهر« نخستين دورة در. بود نخواهد و است نبوده رايج ديگرى دورة در كه كنند مى
 سهم خراج اموال از دارند كه عصبيتى و نيرومندى نسبت به سلطان قبيلة و خاندان اعضاى

 رئيس و. . . شود مى تقسيم آنان ميان در گردد مى دولت عايد خراج راه از هرچه و برند، مى
سهمي  خود براى خراج از است كمتر هم او نيازمنديهاى از كه مقدارى بجز آنان

 اعضاء و او خاندان هم و است اندك پادشاه جالل و جاه هم دوره اين در» . . .دارد برنمى
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 اعضاى و خويشاوندان بر و گرايد مى خودكامگى به دولت خدايگان« دوم دورة در. دولت
 - دست و موالى و. . . كند مى كوتاه خراج امور از را آنان دست و شود، مى چيره خود قبيلة

 اين در. . . دهد مى شركت آنان با كارها عقد و حل و دولت رامو كردن اداره در را پروردگان
 اختصاص دولت خدايگان به تنهايى به آن عمدة قسمت يا خراج درآمد كلية مرحله

 اموال از خاندانش كلية او قدرت نتيجة در و. . . آورد مى چنگ به فراوان ثروتى و. . . يابد مى
 اين در و« رسد فرامى فرتوتى و پيرى دورة يا سوم دورة آنگاه» .برند مى فراوان هاى بهره

 مبادا آنكه بيم از و. . . كنندگان قيام و متمردان و سركشان علت به دولت خدايگان هنگام
 نيازمند اى تازه پشتيبانان و ياران به شوند آن سقوط موجب و كنند رخنه دولت در
 به« پس رسد مى »يتهاعصب و شمشير خداوندان مصرف به خراج درآمد رو ازين. شود مى

 مضيقة گرفتار دولت« خراج و باج تقليل و »مخارج فزونى و مستمريها بر افزودن سبب
 خدايگان مالى مضيقه چون و» .شود مى زدوده. . . ثروت و نعمت و ناز ساية و شود مى مالى
 تهاندوخ پدرانشان كه را ثروتى او درگاه خواص و نشينان حاشيه فرزندان« شد افزون دولت

 دولت خدايگان و. . . برند مى كار به ناسودمند راه در اند، كرده فراوان بردارى بهره آن از و
 ثروت اينهمه پدرانشان زيرا كند، تصاحب را اموال اين است تر شايسته او كه شود مى معتقد

 به كم كم و »اند آورده دست به آن نفوذ و جاه نيروى به و پيشين دولت دستگاه در را
 كشور رجال و نشينان درگاه« نتيجه در و آيد برمى مختلف هاى بهانه به ايشان اموال رةمصاد

 مذكور خاندانهاى كه را توانايى و بزرگوارى كاخهاى از بسى راه ازين و دهد مى دست از را
 ».سازد مى واژگون اند، نهاده بنياد استوارى با

 گواه خود و است كرده وضع تاريخ فلسفة در خلدون ابن كه اصولى خالصة بود اين
 .اوست انديشة و نظر عمق

 عصبيت و خلدون ابن-ج

 نظريات در همچنانكه است، كرده اشغال را وسيعى جاى »مقدمه« در عصبيت
 معناى تبيين و تشريح به كه خواستيم رو ازين. دارد اساسى نقش او سياسى و اجتماعى

 .بپردازيم جتماعا و سياست در- است كرده اراده خلدون ابن چنانكه-آن

 چيست؟ عصبيت-  1 
 براى و كند حمايت خود سرور حريم از آدمى كه است اين اصل در عصبيت

 زيرا. آيد مى پدر، جانب از آدمى اقارب معنى به »عصبه« از كلمه، اين. بكوشد اوپيروزى 
 افراد از يكى از كه رفت كار به قبيله معنى به سپس. هستند او حريم مدافع همواره اينان
 .مظلوم يا باشد ظالم فرد آن خواه حال نباشند، او خويشاوندان هرچند كنند مى دفاع خود



 

٧٤٤ 
 

 به خود كالم در كه بدانسان عصبيت معنى بيان جهت را فصلى »مقدمه« صاحب
 طبيعى بشر در اندك مواردى در بجز خويشاوندى پيوند«: است داده اختصاص برد مى كار

 .است
 در است، خويشاوندان و نزديكان به نسبت قومى غرور دادن نشان آن موارد از و
 وقتى خاندانى هر عضو زيرا. شوند واقع خطر معرض در يا برسد آنان به ستمى كه مواقعى
 است، شده توزى كينه و دشمنى او به نسبت يا رسيده ستمى وى نزديكان از يكى به ببيند

 آرزومند و شمارد، مى خود به توهين را آن و كند مى احساس خوارى و زبونى يك خود در
 در امر اين. شود وى هاى مهلكه و اندوهبار پيشامدهاى مانع توانست مى كاش كه شود مى
 پيوستگى هرگاه رو ازين. است شده آفريده كه هنگامى از است طبيعى عاطفة يك بشر

 و يگانگى آنان ميان چنانكه باشد، نزديك بسيار يكديگرند ياريگر كه آنان ميان خانوادگى
 علت به انتسابى چنين و. بود خواهد آشكار آنان خويشاوندى وقت آن آيد، حاصل پيوند
 ايجاب را يكديگر به ياريگرى و خويشاوندى پيوند بيگمان آن، بودن آشكار و وضوح

 از قسمتى كه بسا چه باشد، دور افرادى ميان خويشاوندى حدى تا هرگاه ولى كند، مى
 همين سبب به ليكن. ماند مى باقى آن از شهرتى فقط و رود مى ياد از آن خصوصيتهاى

 دور خود از را خوارى و زبونى تا شوند مى وادار خود خويشاوند ياورى به همبستگان شهرت،
 رسيده ستمى است منسوب آنان به جهتى از كه كسانى از يكى به پندارند مى چه. كنند
 رو ازين. . . است قبيل همين از نيز) حلف( همسوگندى و) والء( همپيمانى مسئلة و. است
 نهاد در گفتيم، چنانكه طبع، به باشد، آشكار و پيدا خويشاوندى و پيوند اين هرگاه

 تنها كسانى خويشاوندى اگر ولى. انگيزد برمى را قومى غرور حس نزديكان و وابستگان
 از آن سود و گرايد، مى ضعف به آن دربارة وهم نيروى باشد، دور اخبار و روايات به متكى
 1». . .بود خواهد بيهوده كارى بدان توجه و توسل و رود، مى ميان

 بيابانگرد وحشيان ميان در تنها خالص نسب كه سازد مى روشن خلدون ابن سپس
 يافتن اختصاص آن، موجب و«. آنانند مشابه كه قبايلى و اعراب قبيل از شود مى ديده
 اين دچار را آنان ضرورت كه مسكن بدى و تنگدستى و دشوار زندگانى به است ايشان

 اعراب كه است اين معلول بار مشقت زندگانى اين و نشينى باديه و. است كرده سرنوشت
 وضع و تناسل و توالد مراقب ناگزيرند و آورند، مى دست به شتردارى كار از را خود معاش

 به و وحشيگرى زندگانى بدين را آنان شتر، حقيقت در پس. باشند حيوان اين چرانيدن
ن درختا از كرديم ياد پيش فصول در همچنانكه تا كشاند، مى خشك دشتهاى آن سوى
 مناسبى جايگاه مزبور نواحى ريگزار در و سازند فراهم را شتر خوراك سرزمينها گونه آن

 و معيشت سختى محل گياه و آب بى دشتهاى كه پيداست و. بجويند آن زاييدن براى
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 يافته پرورش سرزمين آن در ايشان نژاد و گرفته خو محيط بدان آنان ولى است، گرسنگى
 به كه است يافته رسوخ چنان ايشان نهاد در گذشتگان احوال و عادات نتيجه در. است
 اين در كه كند نمى آرزو ملتى هيچ رو ازين. است شده آنان طبيعى و ذاتى خصال منزلة

  1»ماند مى فساد و اختالط از مصون ايشان انساب بنابراين. . . شود سهيم آنان با سرنوشت
 عصبيت باشد نزديكتر خويشاوندى هرچه كه است اين كرد توان نمى ترديد آنچه در
 در كه هنگامى مگر كند، نمى پيدا مصداق قبيله از حمايت و دفاع امر«. است نيرومندتر

 قدرت و شكوه رو ازين چه. باشند پشت يك و خاندان يك از همه و باشد عصبيت آنان ميان
 افراد از هريك قومى غرور زيرا گيرد، مى جاى ديگران دل در آنان بيم و يابد مى نيرو ايشان
  2 » .است مهمتر چيزى هر از خود عصبيت و خاندان به نسبت قبيله

 خويشاوندى به و. دهد مى پيوند هم به را افراد كه است اى رشته عصبيت همچنين
. اطاعت و بندگى به آنگاه كشد، مى همپيمانى و همسوگندى به آنگاه و است نسب و
 يا گمارند، خدمت به تربيت از پس و برگزينند ديگرى نژاد از را قومى عصبيت اهل هرگاه«

 و بندگان وقت آن يابند، پيوند ايشان نسب با بندگان اين. . . شوند غالمانى و بندگان مالك
 ديگر مانند و جست، خواهند شركت ايشان با قومى عصبيت در مزبور يافتگان تربيت

 شركت نتيجة در و. گراييد خواهند آنان قبيلة عادات و رسوم به ايشان دودمان گروههاى
 آن دودمان و نسب از سهمى نيز ايشان براى خويش خواجگان عصبيت در آنان جستن

  3 » .آمد خواهد حاصل خواجگان
 حكومت به از قبل ايشان موالى و قبيله ميان) همپيمانى( واليت اين كه هرگاه«
 ».بود خواهد آشكارتر و صحيحتر و استوارتر باشد، ايشان رسيدن

 يافته شهرنشينان ميان در اگر و است نشينان باديه ميان در بيشتر عصبيت اين
 .بود خواهد ثمر بى و ضعيف بسيار شود

 اجتماع و سياست در عصبيت اثر-  2 
 كتاب نويسندة كه اهميتى به باشد، خوانده را خلدون ابن »مقدمة« كتاب كه كسى

 آگاه سياستها و اجتماعات رفتن ميان از و پايدارى در تأثير حيث از دهد، مى عصبيت به
  . شد خواهد

 قبيل از وادارد بدان را مردم بخواهد انسان كه امرى هر« براى عصبيت او عقيدة به
 علت به زيرا. . . است ضرورى ديگرى، دعوت و تبليغ هر يا سلطنت تأسيس يا نبوت

 از شك بى اينها همة در هدف به رسيدن است، نهفته بشر نهاد در كه عصيانى و سركشى
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 هر در عصبيت پس. است الزم عصبيت، جنگ، در و» .شود مى حاصل خونريزى و جنگ راه
 اجتماعى و سياسى هدفهاى از هدفى هيچ و است، ضرورى مدافعات و مطالبات چون امرى
 .يابد نمى تحقق آن واسطة به جز

 باشد ايشان نسب از كه كسى وسيلة به جز عصبيتند اهل كه آنها بر رياست-الف
 بر« رياست كه بايد بنابراين. است عصبيت به غلبه و است غلبه به رياست زيرا. ندارد امكان
 زيرا باشد، مسلط قوم همان ديگر عصبيتهاى يكايك بر كه برخيزد عصبيتى از قومى

 كنند، احساس را رئيس خاندان عصبيت غلبة و قدرت خاندان آن عصبيتهاى ديگر همينكه
 1».شمرند مى الزم خود بر را او پيروى و كنند مى اذعان را او رياست و آورند مى فرود سر

 زيرا. است عصبيت خداوندان مخصوص دار ريشه و حقيقى شرف و خاندان- ب
 در يكديگر به كردن يارى و قومى غرور چه است، عصبيت نسب و خاندان فايدة و نتيجه«

 و باشد دشمنان هراس و بيم ماية قبيله عصبيت كه هرگاه پس شود، مى حاصل آن پرتو
 آن نتيجة و آشكارتر آن در نسب سود باشند، تعرض از مصون و پاكدامن آن خاندانهاى
 بنابراين. افزود خواهد آن سود بر هم بلندپايه نياكان شمردن و. بود خواهد نيرومندتر

 نتايج از آنان زيرا است، حقيقى و دار ريشه عصبيت خداوندان ميان در بزرگى و حسب
 نسبت به بزرگى ثمرات از خانواده برخوردارى ميزان و. شود مى مند بهره نسب و دودمان
 عصبيت همان در بزرگواريها اينگونه راز تنها چه است، متفاوت يكديگر با عصبيت اختالف

 حقيقى طور به نيست ممكن نيستند، خانوادگى صريح نسب داراى كه شهرنشينان و. است
  2 » .بود خواهد بيهوده دعاوى از بكنند توهمى چنين اگر و باشند خانواده واجد

 . . .زيرا«. است كشوردارى و فرمانروايى است متوجه بدان عصبيت كه هدفى-ج
 عصبيت راه از كنند مى اجتماع آن بر كه امرى هر و طلبى توسعه و دفاع و حمايت

 نيروى يا حاكم و رادع به اجتماعى هر در خويش انسانى سرشت با آدميان و شود، مى ميسر
 قوه( فرمانروا نيروى آن و. بازدارد يكديگر به تجاوز از را آنها كه نيازمندند فرمانروايى

 حاكميت امر در وگرنه يابد، غلبه مردم بر عصبيت قدرت پرتو در بايد ناگزير) حاكمه
 را قدرتى و غلبه يكچنين و. شد نخواهد تشكيل اى قوه چنين و يافت نخواهد توانايى

 آن در برسد پايگاهى به عصبيت خداوند هرگاه و. . . گويند مى كشوردارى و پادشاهى
 نائل مردم رهبرى و خواجگى به اگر چنانكه جويد، مى را آن از برتر بلكه كند، نمى درنگ

  .گذارد فرونمى را آن بيابد، بيشترى زورمندى و تسلط و غلبه سوى به راهى و آيد
 و. است آدمى تمايالت و ها خواسته از و است مطلوب انسان براى بدان رسيدن زيرا

 مردم آن سبب به كه عصبيتى راه از مگر پذيرد، نمى انجام پايگاهى چنان بر وى توانايى
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 براى تسلط و غلبه-شد معلوم چنانكه- عصبيت هدف بنابراين. كنند مى پيروى را وى
 1».است پادشاهى به رسيدن

 نيروى به قبيله رئيس يك كه آنگاه« زيرا است، دولت قيام اساس عصبيت غلبة- د
 دور وى از كه ديگرى رئيس بر خواهد مى طبع به كند، مى غلبه خويش قوم بر عصبيت

 برابر او با عصبيت و قدرت لحاظ از ديگر قبيلة رئيس اگر صورت اين در. آيد چيره نيز است
 بر هركدام باشند، برابر و همزور يكديگر با هردو هرگاه وقت آن برخيزد، دفاع به يا باشد،
 و آيد غالب ديگرى بر يكى اگر و. . . يافت خواهد حاكميت خويش قبيلة و متصرفى ناحية

 خواهد خويشاوندى پيوند نيز قبيله آن با آنگاه سازد، مجبور خود طايفة از پيروى به را او
 آوردن دست به راه در و افزود، خواهد خويش جويى غلبه و قدرت بر را آن نيروى و يافت،
 او نخستين هدف از درجات به چنانكه نهاد، خواهد گام فرمانروايى و يافتن غلبه اعالى حد

 و نيرو تا دهد، مى ادامه جويى غلبه و طلبى توسعه به همچنان و. باشد دورتر و پهناورتر
 مرحلة به دولت اگر وقت آن. گردد برابر آن با و برسد دولت نيروى مرحلة به او توانايى
 در را دولت امور زمام كه عصبيتى خداوندان سوى از و باشد، رسيده فرسودگى و پيرى
 يافت خواهد استيال دولت آن بر درنگ بى نشود، داده نشان مقاومتى و ممانعت دارند دست

 اگر ليكن. آورد خواهد چنگ به را كشور سرتاسر و ربود خواهد آنان از را فرمانروايى و
 مرحلة با خود طلبى -توسعه در نيرومندى مرحلة منتها به رسيدن با اى قبيله رئيس چنين
 پشتيبانى به دولت كه باشد هنگامى مقارن بلكه نشود، مصادف دولت فرسودگى و پيرى

 در را عصبيت و قبيله آن سران دولت صورت اين در گردد، مى نيازمند عصبيت خداوندان
 آن و كند، مى اتكا آنان نيروى به نياز هنگام و آورد، درمى خويش حكومت اولياى سلك
 مستقل دولت و پادشاهى پايگاه از كه رسيد خواهد نفوذ و سلطه از اى مرحله به قبيله
  2 » .است فروتر

 اش شالوده و يابد استقرار آنكه هنگام به دولت گاهى: عصبيت از دولت نيازى بى-  ه
 مقاومت با تشكيل آغاز در بزرگ دولتهاى« زيرا. گردد نياز بى عصبيت از شود، مستحكم

 تسليم سر و است ناگوار و دشوار مردم بر آنها از فرمانبرى و انقياد و شوند مى روبرو مردم
 آنان ميان چه آيد، مى پديد غلبه راه از كه توانايى نيروى برابر در مگر آوردند، فرونمى
 فرمانروايى به و نيستند مأنوس دولتها آن پادشاهى به مردم و است، ناآشنايى و بيگانگى

 استقرار فرمانروايى به مخصوص دستة آن در رياست كه هنگامى ليكن اند، نگرفته خو آنها
 گذشت با و زمان مرور به ديگرى از پس يكى آنها افراد و گردد، مسلم آنان بر دولت و يابد

 از را كار آغاز چگونگى مردم وقت آن آيند، نائل بدان وراثت راه از پياپى دولتهاى و نسلها
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 استحكام) فرمانروا طبقة( مخصوص دسته آن خداوند براى رياست آيين و برند مى ياد
 عمومى عقايد در ايشان برابر در آوردن فرود سر و فرمانبرى روش و خوى و پذيرد، مى

 در همچنانكه يازند، مى دست پيكارها به ايشان فرمانروايى خاطر به مردم و يابد، مى رسوخ
 كار در هنگام اين در رو ازين و. خيزند برمى نبردها و جنگها به دينى عقايد پيشرفت راه

 استوار چنان آنان حاكميت بلكه نيستند، نيازمند بزرگى گروه و تبار به خويش فرمانروايى
 -باشد مى تغييرناپذير كه- است آسمانى كتابى برطبق ايشان از فرمانبرى گويى كه شود مى
 سلطان اتكاى و گرمى پشت سلطنت، مرحلة اين در. . . شناسد نمى كس هيچ را آن خالف و
 تربيت ارجمندى و عصبيت پرتو در كه است زادى خانه يافتگان پرورش و موالى به يا

 ولى نيستند، منسوب آنان خاندان به كه كنند مى اتكاء گروههايى و ها دسته به يا و اند شده
 در را وضع اين نظير. هستند ايشان واليت تحت كه روند مى شمار به گروههايى زمرة در

 الواثق، پسرش و معتصم دولت روزگار در زيرا. كنيم مشاهده توانيم مى عباسيان خاندان
 و ديلم و ترك و ايرانى موالى به ايشان اتكاى پس آن از و. بود شده تباه عرب عصبيت
 به رسد مى پيرى مرحلة به دولت كه هنگامى در همچنين و 1»بود آنان جز و سلجوقى

 .شود مى متكى خواران جيره و بگيران -مزد
 بدون دينى، دعوت كه است معتقد خلدون ابن: دينى دعوت در عصبيت اثر- و
 عصبيت به نياز كرد وادار بدان را مردم همة بايد كه امرى هر« زيرا يابد، نمى انجام عصبيت

 هيچ خداى«: كه آورد مى را حديث اين خويش نظرية اثبات براى خلدون ابن »دارد
 شواهد ذكر به آنگاه» .داشت شركت خويش قوم ميان در آنكه مگر برنينگيخت را پيامبرى
 نيروى بر ديگرى اساسى نيروى دينى دعوت«: گيرد مى نتيجه چنين و پردازد مى تاريخى
  2 » .رود مى شمار به دولت تشكيل و قوا بسيج هاى مايه از كه افزايد مى عصبيت
 دولتى كه شوند مى آن از مانع عصبيتها گاهى. دولت گرفتن پا از عصبيت مانعيت- ز
 .گيرند قرار دولتى نفوذ زير بسيارى اقوام و قبايل كه است هنگامى به اين و. يابد استقرار

 خود همراه نظرى و راى هر. است ايشان مقاصد و آراء اختالف امر، اين علت و«
 قيام و دولت با مخالفت هنگام اين در. تضادند در يكديگر با همواره كه دارد عصبيتى و نيرو
 در زيرا. باشد برخوردار عصبيت حمايت از خود دولت اگرچه شود، مى فراوان آن عليه

 و شوكت صاحب را خود دولتى، چنين نفوذ تحت عصبيتهاى از هريك وضعى، چنين
  3 » .بيند مى قدرت
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 در او. است مؤثر عوامل بزرگترين از يكى خلدون ابن نظر در عصبيت كه ديديم
 ديگران بر كه مردمى و آيند مى وجود به كه دولتهايى دريافت خود اجتماعى تجارب ضمن

 شهرنشين مردم عادات از و اند، داشته دشوارى زندگى كه هستند كسانى از يابند مى سيطره
 طرف دو كه سالحهايى نبرد يك در زيرا. نيست تمدن نتايج از پيروزى پس اند، بوده دور به

 خصوصيات اثر در ديگرى بر يكى پيروزى پس. است نوع يك برند مى كار به متخاصم
 - ابن عقيدة به. است شده پيروزمند قواى انسجام و وحدت سبب كه است، روحى و اخالقى
 كه بدويانند زيرا. دارد وجود بدوى اقوام در تنها روحى و اخالقى خصوصيات اين خلدون

 مراكز از بودن دور و بيابانگردى سبب به اينان. بجنگند پايدارى و سختى به توانند مى
 افراد حيث از نيرو دو هرگاه چنانكه يابند، مى غلبه دشمن بر شهرنشينان از زودتر حكومت

 عادت بدوى زندگى به كه است طرفى آن از پيروزى باشند، متعادل كامال نبرد آالت و
 تحمل بر را بدوى است توأم معيشت ضيق و تنگدستى با كه صحرا در زندگى. است كرده

 معرض در شهرنشينان از بيش بدويان ديگر سوى از. كند مى مدد ناراحتى و گرسنگى
 نگهبانانى، نه و دارند بارويى نه چراگاهها تنگى علت به آنها. جنگجويانند و دزدان هجوم
 انتظار به و اند گرفته خو وحشت به و كنند مى زندگى جمعيت كم هاى دسته در رو ازين

 .است شده خويشان بودن ايام حوادث
 به بايد هركس كه است افراد ميان استوار همكارى بدوى زندگى مزاياى بزرگترين

 است اين و. قبيله افراد ديگر از هم و كند دفاع خود از هم تا باشد، آراسته شجاعت صفت
 .عصبيت معنى

 انديشه جهان در خلدون ابن پايگاه

 آورديم، ميان به او »مقدمة« و خلدون ابن دربارة كه كوتاهى بحث همين از
 .شد آشكار خوبى به دارد توأم تجربه با را انديشه كه مردى بارز شخصيت

 كه پرتالشى زندگى نوع يك بود، حوادث با درگيرى و اضطراب با آميخته او زندگى
. بود فكرى استقالل صاحب و پرغرور، دلير، سركش، مردى روحا او. داشته سابقه كمتر
 شايد و. نشد واقع هالكت معرض در بار يك از بيش اش جويانه حادثه زندگى در ظاهرا

 .است بوده آرمانهايش به او نرسيدن عوامل از يكى او حد از بيش سرسختى
 و كند مى نقل را حوادث خلدون ابن. است »مقدمه« مباحث بارز صفت بودن، عينى

. كند بيان دهد، دخالت آن در را خود خواست و ميل آنكه بدون را آنها وقوع علل خواهد مى
 وصول توفيق عدم نتيجة كه دارد، چيرگى او بودن عينى اين بر بدبينى، نوعى همواره ولى
 آن وفق بر تاريخى حوادث همه كه جبرى نظرية نتيجة شايد و باشد، مى آرزوهايش به او
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 كافى آنها تغيير در كوشش براى آن، علل و حوادث شناخت نظر، اين با و. كنند مى سير
 .نيست

 امروزينش معنى به عصر آن در خيانت ولى. شد متهم خيانت به بارها خلدون ابن
 وزير يا سپاهى سياست، حيطة در اما بود، دينى امور حيطة در بود خيانتى اگر. نبود

 .دولت و ملت خادم نه بود، خاندانى يا امير خدمتگزار
 است ارتباطهايى آمدند او از بعد كه االجتماع علم علماء و خلدون ابن نظريات ميان

 تارد گابريل از پيش قرن پنج خلدون ابن زيرا. نيست مخفى صاحبنظران دقيق نظر از كه
 تارد. بود معتقد اجتماعى جبر به دوركيم اميل از پيش او. گفت اجتماعى تقليد از سخن
 از. شود نمى منتقل مردم به تقليد طريق از جز اجتماعى زندگى در اعمال و آراء گفت مى
 از اعم-را افراد اعمال« نظريه اين. دارد قوى دستى اجتماع امور بردن راه در فرد رو اين

 اين با دوركيم اما 1».شمارد مى اجتماعى حوادث مصدر- ديگر بعضى تقليد و بعضى ابتكار
 را آنها افكار و اعمال و دارد، سيطره افراد بر اجتماع كه است معتقد و است مخالف رأى
 اجتماع جبر و فشار تحت كه است چيزى« شود مى حادث اجتماع در آنچه و سازد مى

. دهند وفق نظريه دو اين ميان اند خواسته گروهى» .شود مى حادث و يابد مى جريان
 اش »مقدمه« از موضع دو در خلدون ابن. اند پذيرفته را قضيه طرف دو از يكى نيز گروهى

 لباس در اگر«: گويد مى اجتماعى جبر نظرية مورد در. است كرده اشاره نظريه دو اين به
 من به مردم بگيرم، نديده را خود همصنفان و كشور مردم عادات و-مثال-نكنم دقت خود
 و غالب از مغلوب تقليد به عقيده، اين جنب در و. شوند مى گردان روى من از و خندند مى

 كه- آن امثال و پدر از پسر تقليد و سلطان از رعيت تقليد و افتاده پيش از افتاده پس تقليد
 .كند مى اشاره نيز- پرداختيم آنها از اى پاره ذكر به

 »جديد علم« كتاب صاحب)  1744 -  1667 ( ويكو و خلدون ابن ميان همچنين
 .است بسيار مشابهت موارد

 ملل تاريخ زمينة در مختلف نظريات و عامه مبادى سلسله يك خود كتاب در ويكو
 به غرض و هدف جهت از حداقل كه شود مى معلوم خوبى به كه است آورده آن تحوالت و
 معرفت در اينها هردو«: گويد الحصرى ساطع. است نبوده نظر بى خلدون ابن »مقدمة«

 ولى. اند داشته هدف و غرض يك تاريخ عمومى سير نظام تعيين و جوامع و ملل طبايع
 كرده استفاده موادى از و رفته راهى از غرض، و هدف اين به وصول براى دو آن از هريك
 در را خود بحث مواد و كند مى استناد قديم تاريخ به بيشتر »جديد علم« كتاب. است
 گرد-بيفكند نظرى اسالم و عرب تاريخ به آنكه بدون- روم و يونان تاريخ از اول درجة
 و عرب تاريخز ا را خود بحث مواد بيشتر خلدون ابن تاريخ »مقدمة« كه درحالى. آورد مى
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 به ويكو كتاب كه بگوييم اگر. آورد مى گرد-بيفكند نظرى يونان تاريخ به آنكه بدون- اسالم
 تاريخ در تفلسف مثابة به خلدون ابن »مقدمة« و است روم و يونان تاريخ در تفلسف مثابة
 نظريات خلدون، ابن كه است اين است ذكر قابل آنچه و. نيست بيجا 1»است اسالم و عرب
 اجتماعى النفس علم اساس بر را خود نظريات ويكو كه درحالى نهد، مى بنا واقع بر را خود
 .كند مى گذارى پايه

 وجوه »امير« كتاب صاحب)  1525 -  1469 ( ماكياول و خلدون ابن ميان همچنين
 وسائل ،) ماكياول يعنى( بزرگ فلورانسى آن اگر«: گويد كلوزيو استفانو. است مشابهتى
 آن كرد، خودنمايى دورنگر سياسى فرد يك چون و داد، تعليم ما به را مردم بر حكومت
 هاى پديده فيلسوف، و اقتصاددان يك چون توانست) خلدون ابن يعنى( تونسى عالمة

 كتاب در كه نقادى و نظر وسعت آن راستى به. دهد قرار تحليل و تجزيه مورد را اجتماعى
 ماكياول كتاب 2 » .است نداشته سابقه زمانش علماى از يك هيچ در كنيم، مى مشاهده او

 سپس آن، امثال و فرمانروايى و حكومت و سلطه انواع در است مختلفى مباحث حاوى
 نيز بماند، پايدار سروريش و گيرد قرار او بر كار تا برد، كار به فرمانروا بايد كه روشهايى
 از است، شباهت جهت چند از نويسنده دو اين ميان. . . اجتماع و سپاه برابر در او وظايف
 علل دربارة آنچه در نيز. اند گفته پروردگان دست و موالى احوال و وزارت باب در آنچه جمله
  3 » .اند داشته بيان سپاه بر اعتماد وجوب و دولتها آمدن كار روى و سقوط

 توجهى جهت از مخصوصا: روسو و خلدون ابن ميان است مشابهتى وجوه همچنين
 كه است معتقد روسو مانند نيز خلدون ابن. اند كرده سخت و زاهدانه زندگى به هردو كه

 را بدوى انسان روسو اينكه جز. كند مى فاسد را اخالق اجتماعى و شهرنشينى زندگى
 -ابن ولى كند، مى قلمداد ماجراجويى و جنگ به عالقه از دور و العاطفه رقيق و نرمخو
 .شمارد مى بدوى انسان فضايل بارزترين از را ماجراطلبى و جنگجويى خلدون

 است معتقد هم خلدون ابن. است نيچه و خلدون ابن ميان مشابهتهايى همچنين
 .باشند زورمندان اقتدار قبضة در مردم از بيشترى گروه كه است اين آبادانى شرط كه

*** 
 فلسفة و االجتماع علم جهانى پيشوايان از يكى را او بايد كه خلدون، ابن بود اين

  . آورد شمار به تاريخ
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 از بسيارى مسائل خواننده. رسيد پايان به »اسالمى جهان در فلسفه تاريخ« كتاب
 فلسفى مدارس و دستگاهها دربارة. شد آشنا اسالم فالسفة از گروهى با. آموخت آن

 كمتر صورت، بدين تاكنون، فارسى زبان در كه يافت دست مطالبى و تحليلها به اسالمى
 .است بوده دسترس در

 اطالعات اين گردآورى خاطر به باشيم سپاسگزار مؤلفان از تا شود مى باعث اينهمه
 به بود سپاسگزار بايد نيز مترجم از چنانكه. سودمند تأليف اين رسانيدن سامان به و مفيد
 .اند شده پذيرا خوب ترجمة اين كار در كه زحماتى خاطر

 يا مستقل گونة به- كتاب در نيز چندى مسائل كه كرد فراموش نبايد ليكن
 به حاضر، كتاب پژوهشى ارج از تقدير ضمن. نيست درست كه است گشته مطرح- ضمنى
 .گوييم مى سخن كوتاهى به شده ياد مسائل از برخى دربارة علمى، تكليف حكم

 گروه نيز كتاب اين مؤلفان از غير كه است مسائلى كنم مى مطرح اينجا در آنچه
 مسائل برخى به اينجا در. اند شده اشتباه دچار آنها در همواره خاورشناسان، از فراوانى

 نظر نيز فلسفى مقوالت از چندى موارد در است ممكن اينكه با. ندارم كارى كتاب تر كلى
 .نباشد مؤلفان تحليل يا عرضه يا استنباط با موافق من

 فقه، تجريدى، تفكرات جهانبينى، شامل است علمى و فرهنگى اى مجموعه اسالم،
 هركدام، درست شناخت براى كه. . . و ادبيات كالم، حكمت، تاريخ، تفسير، حديث،
 مثل، در. اسالم شناخت براى همه شناخت چنانكه است، ضرورى ديگرى آن شناخت
 فلسفة كه پذيرفت توان نمى نباشد، آگاه اسالم در تفسير فرهنگ و قرآن از كه كسى

 .باشد دريافته درست را اسالمى
 اند، نوشته حديث و فقه ميرداماد و رشد ابن اند، نوشته تفسير مالصدرا و سينا ابن

. . و است خوانده اصول فقه جيلى، الدين مجد نزد مراغه، در مدتها سهروردى، اشراق شيخ
 تأثير بى معارف و معلومات آن اينان، فلسفى دستگاه ساختمان در كه پذيرفت توان مى آيا. 
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 حتى طلبد، مى وسيع بسيار اطالعاتى اسالمى فلسفة شناخت كه نگريد مى پس است؟ بوده
 در اسالم متفكران نخستين اينكه يعنى فلسفى،- تاريخى مسئلة يك شناخت براى

 تا است، ضرورى نيز اسالمى هاى فرقه معارف تاريخ از آگاهى كيانند، توحيدى هاى انديشه
 .اند بوده معتزله اسالم توحيدى متفكران نخستين كه نپندارند

 مĤخذ به كه است اين يكى انتقاد، قابل مسائل دربارة كتاب، اين مؤلفان كار اشكال
 اينكه ديگر. اند دانسته مالك را ديگران نادرست اقوال اينكه ديگر. 1اند نداشته مراجعه كافى

 بسيار زحمت با گاه و كنند، مى خالفگويى مسيحيت نفع به آور، شگفت اى گونه به
 از متأثر را اسالمى متفكران از برخى يا اسالمى فكرى جريانهاى از برخى تا كوشند مى

 فكر تاريخ در.  2  شوند مى »نادرست فرضيات اشاعة« باعث گونه بدين و وانمايند مسيحيت
 اين در منظور ايجاز با كه دريغا. شود بازشناخته هم از مسائل اين بايد فلسفه، و

 اشاره) خالفگوييها( امر اين به خود جاى در تنها. دهد نمى دست مجالى چنين توضيحات،
. باشد برخوردار اى زمينه اطالعات و هوشيارى از موارد اين در بايد خواننده. كرد خواهم

 تحقيق و علم منطق خالف كه اند كرده كلى اعتماد مستشرقين اقوال به مؤلفان همچنين
 .است

 و مشاهير از تن چند جاى نيز كه است اين كتاب سكوت غيرقابل و عمده نقص
 :چون اسالم فالسفة بزرگان

 )ق.  ه  587 -م( زنجانى سهروردى يحيى الدين شهاب شيخ
  )ق.  ه  672 - م( 3  طوسى محمد الدين نصير خواجه

 )ق.  ه  1041 - م( حسينى داماد باقر محمد مير

                                                            
 دو تنها شيعه، موضعى و عقايدى و فرهنگى جريانهاى و شيعه شناخت دربارة جمله از -  ١

 فالسفة كتابهاى اينجا در. اند ديده را »الشيعه فرق« و »اصولها و الشيعة اصل« كتاب
  .نيست منظور. . . و سينا ابن فارابى، چون شيعه،

 - دياكونف »ماد تاريخ« كتاب نقد در خنجى، على محمد دكتر رسالة به شود رجوع -2
  .ضميمه ، 3  شمارة ،)  1346 ( دهم سال ، »كتاب راهنماى«
 نقل نصير خواجه از مطالبى ،)  189 - 164  ص( »اسماعيليه« به مربوط فصل در -3

 نوشته اسماعيليه عقايد شرح در را مطالب اين وى كه كردند مى اشاره داشت جا. اند كرده
 الصفا اخوان به مربوط فصل و شده ياد فصل در. است امامى دوازده شيعة خود ليكن است،

 خواجه غزالى، سخنان به است شده استنادهايى- كرد خواهم اشاره چنانكه-)  237 -  190 (
 فرق دربارة كه است روشن و) »الفرق بين الفرق« مؤلف( بغدادى و تيميه ابن الملك، نظام
 تحجر و سياسى شوائب از كه-آنان امثال و كسان اين اظهارات شيعى جريانهاى و شيعه

  .بود نتواند حجت- نيست مبرا مسلكى
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 )ق.  ه  1050 - م( شيرازى) مالصدرا( المتألّهين صدر
 1)ق.  ه  1314 -م( اسدآبادى الدين جمال سيد
 .است خالى كتاب اين در
 دربارة كوتاه سخنى و اند كرده اشاره »اشراق حكمت« به تصوف، از بحث ضمن در

 او بايد. نيست درست گونه اين ليكن ،)  259 - 256  ص( اند آورده او فلسفة و اشراق شيخ
 وى. گيرد قرار تحليل مورد وى فلسفى مكتب و شود آورده اسالمى عمدة فالسفة شمار در

 ، 2  است اسالمى فيلسوف يك است، پذيرفته تأثير اسالم از پيش فكرى جريانهاى از اگرچه
 .پيداست آثارش از چنانكه اسالم، دامن در يافته تربيت

 الطّرائق من و«: داند مى موصله طرق از را روزه و شب نماز و قرآن قرائت كه اوست
 النّاس و اللّيل، جنح فى الصلوات على المواظبة و االلهى الوحى قراءة مع الدائمة، العبادة
 و الجوع على اللّيل فى العبادة لتقع السحر، الى االفطار فيه يؤخّر ما احسنه و الصوم، و نيام،
  3 » . .شوق و لرقّة مهيجة الليل، فى آيات قراءة

 »عصره فى االسالم فيلسوف« را او كه دانيم مى اسدآبادى، الدين جمال سيد اما
 و سياسى فلسفة است مهم بسيار آنچه او، هاى جنبه ديگر از نظر صرف با 4 . اند خوانده

. كردند - مى عرضه و استنباط »الوثقى العروة« از را آن مؤلفان بود الزم. اوست اجتماعى
 البته كه - باشد اسالم فالسفة شمار در »المتوحد تدبير« كتاب با باجه ابن كه هنگامى
 محققان از برخى نيايد؟ شمار اين در »الوثقى العروة« با الدين جمال سيد چگونه- هست
 . 5  اند كرده مطرح را سيد نيز فلسفى هاى جنبه ديگر از فلسفى افكار و تاريخ

 به اشاره آورم، مى كه) توضيحات( »تنبيهات و اشارات« اين در غرض حال، هر در
 است اميد. مسائل از برخى دربارة گذرا، است يادآوريى بلكه. نيست مطالب و مسائل همة

 پژوهشهاي الزم و بسيار مĤخذ برپاية شود مى نوشته آنچه كه باشند متوجه خوانندگان
 .پردازم نمى بسيار مĤخذ ذكر و چندان استدالل و تفصيل به اختصار، براى رو اين از. است

                                                            
 وى اگرچه. بود الزم كتاب اين در نيز) ق.  ه  1289 -م( سبزوارى هادى مال حاج ذكر -  1

 بوده »صدرايى عرفانى-فلسفى« مكتب مروج و نبوده مستقلى فلسفى دستگاه صاحب
 .است

 »كريم قرآن« در »نور آية« وجود با ،)  280  ص( وى دربارة مؤلفان نظر ضمن، در-  2 
 .باشد داشته محصلى تواند نمى

 .استانبول چاپ ، 114 - 113  ص ، »التلويحات« -  3 
  37  ص ، 7  ج ، »االعالم« -  4 
 دائرة« نيز مصرى، مدكور ابراهيم دكتر از- »تطبيقه و منهج االسالميه، الفلسفة فى« -  5 

   106 / 8  ج ، »الشيعيه االسالميه المعارف
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 اسالم در فلسفه تاريخ

 مطرح فكر اين اسالمى، فلسفة تاريخ در تحقيق زمينة در پيش، سال  50  حدود از
 .آن از تر پيش يا است كندى يعقوب روزگار از اسالمى فلسفة آغاز آيا كه شد

 به اسالم در انديشه و فكر تاريخ كه رسيدند نتيجه اين به محقّقان اينجا در
 پيش معتزله ظهور آغاز تا و رسد مى) ق.  ه  260  حدود م( كندى از تر پيش روزگارى

 و فلسفى انديشة تاريخ كه يعنى ديدند دقيقتر را مطلب محققان، از برخى  .1رود مى
 نهج« در »ع« على توحيدى خطب پيدايش روزگار به تا بايد را اسالمى الهى تأمالت
 گرفتن شكل از پيش سده دو از پيشتر. نخستين سدة اول نيمة تا برد، پيش »البالغه
 و اشعرى ظهور از پيش سده سه و معتزله ظهور از پيش سده يك و كندى دستگاه
 .ماتريدى

 هاى انديشه و فلسفى انديشيدن تاريخ بدانيم كه است اين تحقيق اين نتيجة
 به وابسته روى، هيچ به اسالم، در جهانبينى داشتن و تجريدى تفكرات و طبيعى ماوراى
 آن و اند رسيده مطلب اين به اى گونه به نيز خود مؤلفان. نيست يونان فلسفة ترجمة دورة

 ) . 142  ص( اند كرده مطرح را
 دربارة بيشتر شرحى مجال كوتاه يادآوريهاى اين در كه است مسائلى اينها البته

 انديشيدن و جهانشناختى مسائل تاريخ كه گفت بايد اندازه همين اينجا در. نيست آنها
 در كه را احكامى مرحله، چهار اين نكردن روشن. دارد مرحله چهار اسالم در فلسفى

 .سازد مى مغشوش شود مى صادر باره اين
  -نخست مرحلة

 »ص« اكرم پيامبر تعاليم و سخنان نشر و قرآن نزول و اسالم ظهور با مرحله اين
 و جهان و خداست دربارة پيامبر گفتار و كريم قرآن آيات از اى عمده بخش چون. آغازد مى
 اراده و معاد و مرك و ابداع و امر و فنا و خلق و تقدير و ازل و دهر و كائنات و هستى آغاز

 ذهنى توجيه و تفكر و تأمل به را فاضل مسلمانان ناگزير اينهمه، و. . . و فرشتگان و روح و
 راهبر نوينى فكرى نظام به وداشت  وامى آنها دربارة انديشيدن و تعاليم اين فهم و هضم و

 .شد مى

                                                            
 تاريخ«: به شود رجوع بحث، اين در نيز ،)  114  ص( اند نظريه همين پيرو نيز مؤلفان -  ١

 شيخ: از »االسالمية الفلسفة لتاريخ تمهيد«. الشمالى عبده: از »االسالميه العربية الفلسفة
 ابراهيم دكتر: از »تطبيقه و منهج االسالميه، الفلسفة فى«. مصرى الرازق عبد مصطفى
  .مصرى مدكور
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 مسائل شناختن دربارة اسالمى و قرآنى معارف راستين مبناى و اصلى سرچشمة
 و مبانى سنت و قرآن از پس كه است نظام و علم همين و. همينجاست- جزءا و كال-عالم

 همين و. امامان ديگر معارفى و توحيدى آثار و على خطب چون دارد ديگرى هاى پشتوانه
 شيعه ائمة و است داشته وجود شيعه مذهب در همواره جامع، صورت به كه است نظام

 همين بر سياسات و اخالق و الهيات و معارف در را خود پيروان و اصحاب و شاگردان
 به صورتى به نيز، كتاب اين مؤلفان. اند كرده مى تربيت و اند داده مى تعليم قرآنى مبناى

 امر همين و دارد غلبه سياسى سيماى بر دينى سيماى تشيع در«: اند يافته توجه امر اين
 تازگى خاطر به بايد اسالمى، فكر تاريخ نويسندة كه است شده خاصى فلسفة ظهور موجب

 مقلد كه مسلمان ديگر متفكرين فلسفة از پيش را فلسفه آن هست، آن در كه ابتكارى و
 ) 164  ص(» .دهد قرار توجه مورد يونانند

 زير و است اصيل كه اسالم در است معارفى دستگاه همين و. است اين امر حقيقت
 و فلسفه ام، كرده اشاره ديگر جاى در چنانكه و. نيست خارجى جريان هيچگونه تأثير

 و خطب و كلمات و نبوى روايات و كريم قرآن خود در بايد را اسالم واقعى جهانبينى
 هاى دوره همة در كه »تفكيك مكتب« به معتقدان. كرد جستجو طاهرين ائمة ادعية

 معارف و محمدى علم و اسالم واقعى حكمت دربارة دارند، و اند داشته وجود اسالمى
 :اخير روزگار در اند زمره اين از. اند شده ياد نظر داراى قرآنى،

 )ق.  ه  1353 - م( قزوينى زرآبادى موسى سيد
 )ق.  ه  1365 - م( خراسانى غروى اصفهانى مهدى ميرزا
 ، »الفرقان بيان« كتاب دورة مؤلف) ق.  ه  1386 - م( خراسانى قزوينى مجتبى شيخ

 .معارف همين بيان در جلد، پنج در
  -دوم مرحلة

. هجرى  35  سال يعنى »ع« ابيطالب بن على امام خالفت با آغازد مى مرحله اين
 به مربوط مختلف مسائل خويش مباحثات و ها خطبه و سخنرانيها در رسما امام زيرا

 پرداخت مى آنها دربارة تذكار و آنها بر استدالل به و كرد مى مطرح را اسالمى جهانشناسى
 و برسند يقين به و كنند تعمق مسائل اين در مردم است مايل كه داد مى نشان و

 سخنان و آثار خود مرحله، اين شناخت براى مأخذ بهترين. بشناسند را اسالمى جهانبينى
 طاهرين ائمة وسيلة به سپس مرحله اين.  »البالغه نهج« جمله از است امام از باقيماندة
 تعاليم همين نبوى، سنت و كريم قرآن از پس تشيع، معارف اصلى مبانى. شد تعقيب
 اين قدمت. است سنت و قرآن تفسير و شرح همه كه رسول، اوصياى تعاليم يعنى است،
  .است آشكار كردند ظهور بعدها كه اسالمى هاى فرقه ديگر بر مبانى،

 مرحلة تفسير و تكميل و تبيين و توجيه دوم، مرحلة كه كنيم يادآورى نيست الزم
 .است نخست
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  -سوم مرحلة
 بصره، در مسلمين، مساجد در مناظره و بحث مجالس ظهور با آغازد مى مرحله اين

 معتزله پيدايش زمينة مرحله همين و. كالمى مباحثات شيوع و. . . و بخارا بلخ، كوفه،
 اين نشر در نيز »ع« على خطب البته. سنت اهل كالمى هاى فرقه ديگر سپس و است

 .است كرده ياد »البالغه نهج شرح« آغاز در الحديد ابى ابن چنانكه است، بوده مؤثر مسائل
  - چهارم مرحلة

 جهان از خارج افكار شيوع و ترجمه يافتن نضج دوران با آغازد مى مرحله اين
 سرآغاز. اسالمى مفاهيم با تطبيق و آنها بندى دسته و آنها بسط و شرح و اسالم در اسالمى
 عرب فيلسوف الكندى، اسحاق -بن يعقوب يوسف ابو روزگار تا بايد را مرحله اين مشخص

 .برد پيش ،) بغداد در ق.  ه  260  ح- كوفه در ق.  ه  185  ح(
 و عقايدى استداللهاى و الهى تأمالت شود، مى مالحظه چنانكه گونه، بدين

 چنانكه نيست، آغاز نقطة يك داراى اسالم، در جهانشناختى نظامهاى و فلسفى انديشيدن
 .نيست نيز مفهوم يك داراى

 وقتى كه است اين ماند مى كه اى مسئله شده، ياد مرحلة چهار به توجه از پس
 منظورمان و كنيم مى اشاره چيز چه به »اسالمى فلسفة« يا ، »اسالمى الهيات« گوييم مى

 كه) دوم مرحلة و نخست مرحله( است اسالم خود اصيل معارف منظور اگر چيست؟
 را اصول و معارف اين البته. بس و است اسالم ظهور همان معارف آن ظهور بيگمان

 كالمى دستگاههاى ، »اسالمى فلسفة« گوييم مى وقتى اگر و. نامند نمى »فلسفه« اصطالحا
 هاى انديشه است، شده عرضه دستگاهها اين در آنچه كه بپذيريم بايد كنيم، منظور را

 از برخوردارى عين در كه اسالم، داخلة در تفكر نوعى يعنى است، مسلمانان خود فلسفى
 نظامهاى بر مبتنى نه اسالمى، غير فكرى پراكندة جريانهاى از است متأثر اسالمى، معارف
 كه فرانسوى رنان چون است كسانى با حق صورت اين در و. . . و يونانى فلسفة مرتب
 يا)  101  ص( »كرد جستجو متكلمان مذاهب در بايد را اسالم حقيقى فلسفة«: گويند مى
 ) 114  ص( مؤلفان خود

 متعارف و رايج كاربرد همين غرض ، »اسالمى فلسفة« گوييم مى كه هنگامى اگر و
 بيگمان، صورت اين در خويش، ويژة واژگانى و مفاهيم و اصطالحات مجموعة با است

 نظامهاى و سپس آغازد مى كندى با كه است »اسالمى-مشّائى« نظام همان مقصود
- عرفانى نظام يا رشد، ابن دستگاه يا سهروردى، اسالمى- اشراقى نظام جمله از متفاوتى
 فلسفة« نام به چيزى اينكه در كردن ترديد حال هر در و. . . و شيرازى مالصدراى اسالمى
 يعنى اصطالح همين به-  اسالمى فلسفة كه داشت توجه بايد نيز. بيجاست داريم »اسالمى
 و طفيل ابن و رشد ابن و سينا ابن و عامرى و فارابى و كندى چون كسانى فكرى دستگاه

 دستگاه يك-. . . و المتألهين صدر و ميرداماد و طوسى الدين نصير خواجه و اشراق شيخ
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 صورت به ها فلسفه اين زيرا نيست؛ ديگر قديمى فلسفة يا اسكندرانى يا يونانى صرفا
 تمدن و فرهنگ دامن در شده تكميل و يافته تنقيح و پرورده است دستگاههايى موجود،
 از را خود عناصر از اى عمده مقدار اينكه گو مسلمانان، تفكرات از شده اشباع و اسالمى،
 اخذ از پس كه چنينند فكرى دستگاههاى و مكاتب هميشه. باشد گرفته ديگر جاهاى
 چنين نيز غرب متأخر فلسفى دستگاههاى. كنند مى عرضه نوينى نظام مواريث، از مقدارى

 دربارة ،)  654  ص( رشد ابن و)  447  ص( فارابى بارة در مؤلفان سخن بنابراين،. است
 كه نيست معنى اين به گويم مى اكنون آنچه و. است صادق اسالم بزرگ فالسفة همة

 و اسالمى اصالت همواره پس. است واضح چنانكه همينهاست، قرآنى معارف حقايق
 و است محفوظ خراسانى، قزوينى مجتبى شيخ چون قرآنى، متفكرانى موضعگيرى قداست
  مقدس

  مهدويت و مهدى

 19 / 166 / 167  
 فلوتن فان از يا اند، گفته »مهدى مسئلة« و »مهدى« به اعتقاد دربارة مؤلفان آنچه

 .نيست درست اند، كرده نقل
 تعبير به و است بوده مطرح نيز اسالم از پيش- كلى بطور-   1»موعود« مسئلة

 و حكيمان گاه و پيامبران زبان بر و ، »است داشته وجود قديم ديانات اكثر در«: مؤلفان
 بشاراتى. است رفته الزّمان آخر در »موعود« و »مصلح« ظهور به اشاراتى پيشين، مصلحان

 و اسالم، پيامبر آمدن به مربوط بشارات: است نوع دو هست اسالم از پيش آثار در كه
 تا است اينچنين داستان »ع« مهدى يعنى الزمان، آخر در موعود خروج به مربوط بشارات

 اسالم زيرا. است شده بيان كامل مشخصات با مهدى مسئلة اسالم در اسالم؛ به رسيم مى
 بوده الزم رو اين از است، اسالم از نهايى و موعود بزرگ آن و است آسمانى دين آخرين
 بشارات و اشارات به و شود ذكر وى خصوصيات واپسين، و آخرين آيين اين در است

: است شده تعيين مهدى خصوصيات اسالم در كه است اين. نگردد بسنده پيشينيان
 الهى، حكومت تشكيل چگونگى ظهور، چگونگى پيامبر، تا نسب سلسلة مادر، پدر، شمايل،
 مĤخذ در همه، و همه مهدى، زمان اقتصاد و كار مسائل و انفسى تربيت آفاقى، عدالت

 .است آمده شيعه، و سنى از اعم اسالمى،

                                                            
 اشارات و بشارات چون. است تر جامع »موعود« تعبير اسالم، از پيش هاى دوره براى -  ١

 شده اشاره باال در چنانكه است، بوده »ص« اكرم پيامبر ظهور و آمدن دربارة بسيارى آنان،
  .است
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 طبق و دارند ايمان »مهدى« مسئلة به نيز سنت اهل محققان از بسيارى رو، ازاين
 باره اين در فصل يا كتاب دهها و اند پذيرفته را آن فراوان نبوى احاديث و پيامبر سنت
 »ع« عسكرى حسن امام فرزند مهدى به اعتقاد پس. اند كرده نقل را آن روايات و اند نوشته

 مقتبس نه است، شيعه افزودة نه است، رسيده اكرم پيامبر از كه است اسالمى اعتقادى ،
 احمد سنى، متعصب نويسندة كه است اين و. اقتصاد و جامعه عوامل معلول نه و يهود از

 الرحمن عبد دكتر. 1»دارند ايمان مهدى به نيز سنت اهل«: است نوشته مصرى، امين
 . 2  »است اسالمى مهدى به عقيدة«: گويد مى نيز، سنى معاصر محقق بدوى،

 شناسان -خاور از نخست كه باره، اين در اقتصادى، و اجتماعى تحليلهاى بنابراين،
. نيست درست دهند، نشان اسالم در را اعتقاد اين اصلى ريشة اصطالح، به تا شد، آغاز
 اين بودن مطرح بيشتر در اى، دوره در تاريخى، و اجتماعى مسائل برخى است ممكن بلى،

) مهدويت( اصل اين از كسانى يا باشد، داشته نقشى آن، بودن مطرح كمتر يا مسئله
 .بكنند نابجا استفادة

 چند اين بيشتر، و درستند آگاهيهاى طالب كه كسانى براى موضوع، اين دربارة
  :بريم مى نام را كتاب

 
 قمى صدر الدين صدر سيد اللّه آيت: از »المهدى«
 لبنانى مغنية جواد محمد شيخ: از »العقل و المنتظر المهدى«
 عراقى الدخيل محمد على محمد استاد: از »المهدى االمام«
 هندى عبقاتى سعيد محمد سيد استاد: از »عشر الثانى االمام«
 طالقانى محمود سيد اللّه آيت: از »ما مكتب نظر از بشريت آيندة«
 اصفهانى امينى ابراهيم شيخ: از »جهان دادگستر«
 مطهرى مرتضى استاد: از »تاريخ فلسفة ديدگاه از مهدى انقالب و قيام«
  خراساني  حكيمى محمد شيخ: از »ساحل فجر در«
  
  
  
  
  
  

                                                            
  41  ص ، »المهدويه و المهدى« -  1
  . »االسالميين مذاهب« -  2 



٧٦٣ 
 

  رجعت

 19  
 و. است »متعاقبه عوالم« از غير است مطرح اسالم در »رجعت« نام به كه موضوعى

 به اعتقاد. باشند گرفته زروانيان از را آن رجعت، به معتقد مسلمانان كه نيست درست اين
 مشروح كتب در كه صورتى به آنهم مخصوص، اشخاص به نسبت و خاص موارد در رجعت،
 :آيه اين جمله از سنّت، و كتاب بر است مبتنى است، شده گفته

»موشُرُ ينْ نَحةٍ كُلِّ مجاً أُمزندگى به كه روز آن«: يعنى)  83  آية ، 27  سورة( »فَو 
 تواند نمى »فوجا« كلمة وجود با آيه، اين در مقصود كه »را اى دسته امتى هر از برگردانيم

 به عقيده، اين بدينگونه. است جزئى حشر پس باشد، خلق همة كلى حشر و كبرى قيامت
 .است اسالمى خود، خاص صورت

 :كتابهاى به كنيد رجوع
 قزوينى مجتبى شيخ: از)  5  ج( »الفرقان بيان«
 قمى عباس شيخ: از »رجع« ذيل »البحار سفينة«

  فارقليط

 20  
 و كند مى يارى كه وااليى روح مددكار، شفيع، بخش، تسلى) : Paraclet( فارقليط

 ديگر و آثار و اخبار در اما. است القدس روح آن، از مراد نصارى زعم به. بخشد مى آسايش
 كه گرديده ثابت و محقق السالم، عليهما عيسى، و موسى حضرات از سماوى، كتب

 .است »النّبيين خاتم« از عبارت دهنده، تسلى معنى به فارقليط،
 است، »احمد« فارقليط، معنى و. حضرت آن نبوت بر است حجتى بشارت اين و

 بود مدعى مانى«: مؤلفان گفتة به) . »فارقليط« ذيل دهخدا، نامة لغت. (تر ستاينده يعنى
 او و است، داده وعده او ظهور به مسيح كه است-فارقليط همان يعنى-ثانى مسيح كه

 پيشينيان، نزد در پيامبر، كه گفتيم پيش در.  »است آورده جهان به را بخش نجات ديانت
 آمدن به است بوده داده بشارت مسيح اينكه شود مى معلوم اكنون. است بوده »موعود«
 كه مشهور، مردمان ميان در اسالم از پيش در و است بوده قطعى چنان ، »دهنده نجات«

 مسيح بشارت اين نيز كريم قرآن در. است كرده مى استفاده آن از و استناد آن به مانى
 مسيحى نيافتة تحريف كتب در بشارتى چنين اگر) .  6  آية ، 61  سورة( است شده ذكر
 درست آيه اين گفتند مى داشتند، شديد درگيريهاى وى با كه پيامبر، معاصر نصاراى نبود،
 ميسور چون- نكردند چنين ليكن. نيست ما كتابهاى در بشارتى و اشارت چنين و نيست
 عوامل نيز تاكنون و پرداختند دهنده نجات با معارضه و دشمنى به ديگر راههاى از و- نبود
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 انحطاط در و سازند دور اسالم سرة توحيد از را خود پيروان تا كوشند مى كليسايى
 .دارند نگاه »تثليث«

 :كتابهاى به كنيد رجوع
 عراقى بالغى جواد محمد شيخ مجاهد عالمة: از »المصطفى دين الى الهدى«
  صادقى محمد دكتر: از »عهدين بشارات«
 

  اسالم اركان

 105 - 107  
 اند؟ گرفته اصطالح چه به و معنى چه به را »اركان« كلمة مؤلفان نيست معلوم

 شناخت مĤخذ و منابع جزو) حديث و سنت قرآن،( اند كرده ذكر كه امرى سه اين چون
 سه اين به منحصر اسالم اركان آنهم باشند، اسالم ركن سه، اين اينكه اما هستند، اسالم
 و حديث فرق گذشته، اين از. نادرست تقريبا و مصطلح غير و غيرمعهود است چيزى باشد،
 و سنت ميان اينكه با اند، گرفته چيز دو را سنت و حديث معنى چه به و چيست؟ سنّت

 پيغمبر از كه است تقريرهايى و كارها و ها گفته خبر، يا حديث،«. نيست فرقى حديث
 و قرآن به را مردم خود، پيغمبر آنكه دليل به نيز، طاهرين ائمة از شيعه نزد در و( اسالم
 داده قرار آن همرديف و قرآن راستين مفسران امت هدايت در را آنان و داده ارجاع امامان
 در( عقل و اجماع و قرآن ضميمة به و. شود مى خوانده نيز سنت نام به و شده نقل) است
 تشكيل را فقه چهارگانة اصول ،) سنت اهل نزد در( قياس و اجماع و قرآن يا ،) شيعه نزد
 از را آن كه كسانى نام سلسلة يكى: است قسمت دو شامل حديث هر«.  »دهند مى

 نام) danse( اسناد و برسد تابعين يا پيغمبر اصحاب از يكى به تا اند كرده نقل يكديگر
 حديث متن و شده نقل كه »ص« پيغمبر تقرير يا عمل يا كالم عين ديگر و. . . دارد
 در جمله از دارد، مختلف معانى شرعى اصطالح در-طريقه و روش معنى به-سنت« »است
 امور نه( شرعى امور در است اسالم پيغمبر تقرير و فعل و قول معنى به سنت، اهل نزد

 كند تصويب است شنيده يا ديده كه را امرى پيغمبر كه است اين تقرير از مقصود) . عادى
.  »فقه در است) دليل چهار( اربعه ادلّة جملة از معنى اين به سنّت. ننمايد منع آن از و

 بتوان تا نيست دو اين بين فرقى و است يكى حديث و سنت كه كنيد مى مالحظه پس
  .داد قرار يكديگر رديف در را آنها

 عترت و قرآن: است چيز دو »ص« اكرم پيامبر از پس اسالم حقيقى اركان آرى
 بسيار مĤخذ با شيعه و سنّى كه است »ثقلين« مشهور حديث برپاية اين و) . طاهرين ائمة(

 لن بيتى، اهل عترتى، و اللّه كتاب الثّقلين، فيكم مخلف انّى«: فرمود پيامبر. اند كرده روايت
: گذارم مى گرانبها شىء دو شما ميان در خود از پس من«: يعنى.  »بهما تمسكتم ما تضلّوا
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 نخواهيد گمراهى روى درزنيد، چنگ دو اين به كه هنگامى تا. خود خاندان و خدا كتاب
 و اصغريم ثقل ما«: فرمود نخعى زياد -بن كميل به »ع« ابيطالب بن على امام و.  »ديد
 . »اكبر ثقل قرآن

 :به كنيد رجوع
 حسين حامد - مير مجاهد عالمة: از) »ثقلين حديث« مجلدات( »االنوار عبقات«

 هندى
 نجفى المظفر حسين محمد شيخ: از »الثّقالن«
  )»ثقل« ذيل( »البحار سفينة«
  
 

  امام تعيين

 109 / 112 / 213  
 و فكرى مبانى به سخن بارها، و بارها اسالمى، فلسفة تاريخ در كه پيداست

 به توجه با بلكه شود، مى كشيده نص و خالفت و وصايت و امامت مسائل و شيعه اعتقادى
 بدان كتاب اين مؤلفان جمله از اسالم، دربارة نويسندگان و محققان نوع كه حقيقت اين

 مربوط اسالم در عقلى سنّت و فلسفى مسائل عمدة جريانات« اينكه يعنى دارند، اذعان
 درست اطالع از اسالم، در فلسفه و فكر تاريخ شرح و تحليل گفت بايد ، »شيعه به است
 اين با. نيست نياز بى تشيع مبانى و شيعه عقايد درست شناخت و تشيع تاريخ دربارة

-تأسف كمال با- كه اند گفته سخنانى شيعى عمدة مبانى از برخى دربارة مؤلفان چگونگى،
 چند مسموعاتى به و اند نداشته آگاهى باب اين در كه است اين از حاكى و است نادرست
 اى خليفه خود وفات از قبل اسالم پيغمبر«: مؤلّفان تعبير اين بنابراين،. اند كرده بسنده
 .است صرف باطل اسالمى مدارك و اسناد پاية بر)  109  ص( »نكرد تعيين

 كه روزى نخستين از ، »ص« اكرم پيامبر بسيار، و موثق مدارك و اسناد برطبق
 را خالفت موضوع-بعثت سوم سال يعنى- ساخت علنى را خويش پيامبرى و اسالم دعوت

 موضوع اين. كرد تعيين »خليفه« و »وصى« عنوان به را ابيطالب بن على و نهاد، ميان در
  1.اند كرده روايت و اند نوشته شيعه و سنّى محدثان و مورخان را

  

                                                            
  »تاريخ فراز حساسترين« و ، 2  ج ، »الغدير« به شود رجوع -  ١
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 تعيين موضوع اكرم، پيامبر خود كه كنيم ياد كه است بسيار اهميت درخور
 آن و است دانسته مسلمين تصرف و اجماع و شور حيطة از خارج امرى را وصى و جانشين

 .است فرموده معرفى وابسته الهى ارادة و امر به نبوت اصل مانند را
 عرضه قبايل بر را اسالم دين پيامبر چون كه اند نوشته اسالم مورخان جمله از

: گفت قبيله رئيس. خواند اسالم به را آنان و رسيد صعصعه بن عامر بنى قبيلة به كرد، مى
 مخالفانت بر را تو خدا) و گيرد باال تو كار( آنگاه شويم، تو يار و پيرو كار اين در ما اگر«

 :فرمود پيامبر »سپارى؟ مى ما به خود از پس را كار آيا گرداند، پيروز
 كه هرجا خداست، دست به كار اين«: يعنى ، »يشاء حيث يضعه اللّه الى االمر انّ«

 1. »دهد مى قرار بخواهد خود
 و كرد مى منع كار اين در را امت افراد دخالت سويى از خود پيامبر و. بود گونه اين

. فرمود مى تعيين خويش جانشينى براى را على مناسب، فرصتهاى در و مكرر سويى، از
 حديث سفينه، حديث منزلت، حديث: آنهاست از. است بسيار موارد اين در پيامبر احاديث
 اشاره قدر همين. گنجد نمى مختصر اين در احاديث اين شرح. غدير حديث و ثقلين

 .است غدير واقعة امام معرفى موارد مهمترين از يكى كه كنم مى
 هجرى،  10  سال ذيحجة ماه)  18 ( غدير روز در ديگر، بارهاى از پس اكرم، پيامبر

 غدير« به معروف آبگيرى كنار جحفه، صحراى در ، »الوداع حجة« از بازگشت هنگام به
 مقدماتى بيان و تام تأكيد و صراحت با مسلمان، تن  120000  از بيش حضور با ، »خم

 كنت من«: فرمود و داد نشان همه به را او و برآورد و گرفت را »ع« على دست مفصل،
 از بودم، او به اولى و او سرپرست و موال من تاكنون هركس« - »مواله على فهذا مواله
  2 .  »اوست به اولى و اوست سرپرست و موال على اين اكنون هم

                                                            
 له فقال. اللّه الى دعاهم و صعصعة بن عامر بنى فبلغ القبائل، على نفسه عرض. . . « -  ١

 من االمر لنا ايكون خالفك، من على اللّه اظهرك ثم امرك، على تابعناك ان ارأيت قائلهم
 ؛ 32  ص ، 2  ج ، »هشام ابن سيرة«.  »يشاء حيث يضعه اللّه الى االمر انّ«: قال بعدك؛

 ، »دحالن زينى سيرة« ؛ 3  ص ، 2  ج ، »حلبية سيرة« ؛ 264  ص ، 1  ج ، »االنف الروض«
 از ، 134  ص ، 7  ج ، »الغدير« ؛ 152  ص مصرى، هيكل ، »محمد حياة« ؛ 302  ص ، 1  ج

  .بيروت چاپ
 آية جمله، از و گفت چند سخنانى بگويد، را جمالت اين اينكه از پيش اكرم، پيامبر -2
 اصل به اذهان دادن توجه براى فرمود، تالوت را »أَْولٰى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِھمْ  اَلنَّبِيُّ «

 تعيين براى اصل اين از- مورد اين در خدايى امر بجز-او اينكه و ، »نبى اولويت« قرآنى
 به را قرآن در مذكور مخصوص اولويت همان و كند مى استفاده خدا، امر به خود، جانشين

  .سپارد مى »على«
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 معروف شاعر انصارى، ثابت بن حسان. شد نازل كريم قرآن از چند آياتى سپس
 پيشوايى و امامت بر على با پيامبر دستور به مردمان. خواند و سرود شعرى اسالم، صدر
 .كردند بيعت

 اسالم تاريخ وقايع و حوادث ترين قطعى از بلكه قطعيات، و مسلمات جزو واقعه اين
 و محقق و دانشمند صدها شيعه، ديگر و طاهرين ائمة ميان در آن تواتر بجز و است

 كتاب اول جلد در امينى عالمة. اند كرده نقل را آن نيز سنّى مورخ و مفسر و محدث
 و تابعى تن  84  و صحابى تن  110  از سنت، اهل طريق از تنها را، واقعه اين »الغدير«
 است نيفزوده اسالم بر شيعه را امامت به اعتقاد پس. است كرده نقل سنى عالم تن  361 
 تشيع 1.نيست نيز)  166  ص( محض سياسى جنبش يك تشيع مذهب و ،)  112  ص(

 تا را واقعيت اين. دارد نيز سياسى فلسفة سنت، و كتاب برپاية كه كامل است اسالمى
 يا استاد مستغرب، يا مستشرق: باش گو هركه كند، نمى درك را تشيع نكند درك كسى
 حيات كه اجتماعى بنابراين،. است تمدن و دين اسالم«: گويند مى مؤلفان. شاگرد

 چارچوب در را ديگرش مسائل همة بايد باشد، دين برپاية آن فكرى و سياسى و اجتماعى
 حساب اين با) .  164  ص( »داشتند دينى رنگ همه سياسى اختالفات لذا. دهد قرار دين
 دينى مسائل اطراف در مسلمانان ميان نظر اختالف نتيجة شيعه پيدايش«: عبارت اين پس
 اجتماع در اگر چه؟ يعنى)  164  ص(» .بود سياسى نظام و خالفت امر معلول بلكه نبود،
 سر بر شيعه مقاومت چطور- گوييد مى خود چنانكه-دارد قرار دين برپاية آن چيز همه دينى
 تشيع در«: گويند مى بعد سطر چند در مؤلفان ندارد؟ دينى جنبة پيامبر وصايت اصل

. است متناقض باال در آنان خود گفتة با اين و »دارد غلبه سياسى سيماى بر دينى سيماى
 اسالم. موثق و تحليلى مĤخذ نخواندن و است مسائل اين درست نكردن فهم از همه اين

 مرزبان تشيع. باشد نداشته وجود سياسى فلسفة تواند نمى كامل دين در. كامل است دينى
 .اسالم در حكومت قرآنى فلسفة جمله از است، اسالم تعاليم همة

 :به كنيد رجوع جمله، از شيعى، مبانى شناخت براى
 طوسى شيخ: از »الشّافى تلخيص«
 هندى حسين ميرحامد: از »االنوار عبقات«
 لبنانى الدين شرف الحسين عبد سيد: از »المراجعات«

                                                            
 نيست، باشند آورده پديد ايرانيان را آن كه مذهبى و دينى يا شده، ايرانى اسالم نيز -  ١

. آرى »بودند عرب خود ميان از شيعيان نخستين«: اند كرده تصريح مؤلفان خود چنانكه
 وگرنه. پذيرفتند را تشيع آنان بيشتر رو ازاين ورزيدند، محبت »ص« محمد آل به ايرانيان

 ايرانيان از نيز تاريخ طول در سنى تن هزاران و سنت ائمة و علما بزرگترين از اى عده
  .اند بوده
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 امينى عالمة: از »الغدير«
 لبنانى مغنية جواد محمد شيخ: از »القرآن و العقل بين على امامة«
 النجفى حيدر اسد شيخ: از »االربعه المذاهب و الصادق االمام«
 . . .و مزينانى شريعتى تقى محمد: از »سنت و قرآن نظر از واليت و خالفت«
  طباطبائى حسين محمد سيد استاد: از »اسالم در شيعه«

  معتزله

 114 - 139  
 پيشتر چنانكه. دارد ارجمند مقامى اسالمى انديشة تاريخ در اعتزال، كالمى مكتب

 و موضع به توجه همين اسالمى، فلسفة تاريخ متأخر تأليفات در مهم مسائل از كرديم، ياد
 معتزله از گوناگون مناسبتهاى در كه كسانى از بسيارى اينهمه، با. است معتزله اهميت
 فكرى و تاريخى سوابق و اسالم فرهنگى مجموعة با ناآشنايى علت به اند، گفته سخن
 كالمى مكاتب ساير مبانى از تغافل يا غفلت علت به گاه و ها، فرقه ديگر و تشيع معارف
 .اند شده اشتباههايى و خلطها دچار اسالم،

 از اينجا در من. بمانند دور كلى بطور امر اين از اند نتوانسته نيز كتاب اين مؤلفان
 در را مؤلفان گفتار و كرد مطرح معتزله دربارة توان مى كه گوناگونى مسائل به ورود
 .كنم مى بسنده تذكار چند به تنها و پوشم مى چشم سنجيد دقيقتر باره اين

 موارد در دارد، مؤلفان هاى گفته تنقيح و تكميل در كه تأثيرى بجز تذكارها اين
 گفتگو ها باره اين در كه ديگرى جاهاى در را خوانندگان و بود، تواند سودمند نيز ديگرى
 دست به ميزانى مطالب سنجش براى-ديگران چه و مستشرقين كتابهاى چه- است شده
 .داد تواند

 مسيحى الهوت و معتزله-  1 
 انديشة تاريخ در معتزله موقعيت خاطر به) .  280 / 148 / 142 / 120 - 116 (
 تأثير تحت را آنان- غرض اعمال نوعى به- كوشند مى مؤلفان)  135 ، 117 ، 114 ( اسالمى

 پاى همواره خرافى، تثليث و فكرى تحجر سر بر كه مسيحيتى. كنند قلمداد مسيحيت
 البته. است بازداشته درست و سره توحيد به وصول از را خويش پيروان و است فشرده
 مورد در هم- خودشان قلم از حقيقت گاه كه بويژه نيستند، موفق مرحله اين در مؤلفان
 :است شده ابراز- مسيحيت هم و معتزله

 ص( »دانند ازلى و اللّه كلمة است، اقدس ثالوث از دوم اقنوم كه را اين مسيحيان«
 بايد مسلمان هر كه است اعتقادى نخستين بلكه است، اسالمى عقايد از توحيد«) .  120 

 توحيد اهل به كه تا جايى بودند، آن سرسخت مدافعان از. . . معتزله بنابراين باشد، داشته
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 بر ،]معتزله يعنى[ گويند مى مطلقه وحدت از سخن وقتى« ،)  118  ص( »يافتند شهرت
 در« ،)  121  و  119  ص( »كشند مى بطالن خط مسيحى »ثالوث« و مجوس »ثنويت«

 خود اين و است قديم چند به اقرار مانند صفات، بودن ازلى و قديم به اقرار معتزله نظر
 در تثليث، به قائل مسيحى الهوت و توحيدند اهل معتزله پس) .  119  ص. (» است شرك
.  ؟)  117  ص( »يافتند رشد مسيحى الهوت تأثير تحت معتزله« چگونه صورت اين

 تحت را معتزله چون توحيدگرايانى و آزادانديشان كه داشت الهوتى چه خود مسيحيت
 مسيحى تثليث رد توحيد، از دفاع در معتزله، عمدة زحمات از يكى آرى دهد؟ قرار تأثير
 .بود

 اينچنين باشد، بتواند توجيهى هر داراى ،) تثليث( خدايى سه غيرفطرى عقيدة
 معتزله«. معتزله به رسد چه تا بگذارد تأثير تواند نمى حنابله حتى و اشاعره در اى عقيده

 مولود نه و است) پدر( والد نه و. . . نيست او همانند چيز هيچ و يكتاست، خدا كه معتقدند
 عقيدة مولود، نه و است والد نه گويند مى معتزله وقتى« ،)  118  ص(» ) . . .فرزند(

 ) 119  ص( »كنند مى رد. . . دانند مى خدا پسر را عيسى كه مسيحيان
 داده تعليم را توحيد ترين عميق خود اسالم است، اسالمى فرقة يك معتزله بارى

 خداى به بشارت كه بود دينى آورد، جهانيان ساير و عرب براى محمد كه ارمغانى«: است
 آن تعاليم به اسالم ظهور سالهاى نخستين از مسلمانان) .  105  ص( »داد مى. . . واحد
 .پرداختند- بود كرده امر قرآن كه- تعقل و غور به و كردند توجه

 پرتو در ،) دينى نصوص و قرآن فهم يعنى[ كار اين. . . «: مؤلفان خود گفتة به و
 يونان، فلسفة پرتو در نيز دانستند، مى شده تحريف را آنها مسلمين كه پيشين انبياء كتب
  1 )  142  ص( »نبود پذير امكان

 ارسطو و معتزله-  2 
 1)  120  ص( اند دانسته نيز ارسطو تأثير تحت را معتزله مؤلفان) .  130 / 124 (

 زير بعد، به  118  صفحات در را، معتزله جهانبينى و افكار اصول خود مؤلّفان
 منزلة-  4 وعيد، و وعد-  3 عدل،- 2 توحيد،-  1 :اند داده شرح »معتزله تعاليم مهمترين« عنوان
 به همه كه- اصل پنج اين در فهميم نمى. منكر از نهى و معروف به امر-  5 المنزلتين، بين
 ارسطو از را آن معتزله است ممكن كه دارد وجود چيز چه- دارد اسالمى مبناى خود نوبة

 فالن از يا ،)  122  ص( رواقى فلسفة از يا ،)  124  ص( يونانيان ديگر از يا باشند، گرفته
 ؟)  122  ص( دمشقى مرد

 مبدأ در با ذات صفات عينيت يعنى مقام، اين در مؤلفان بحث مورد مسئلة در اما
 و«: است آمده آشكارا »ع« على خطب در و است اسالمى تعليم اين كه پيداست متعال،

                                                            
  .است شده ابراز مؤلّفان، سوى از نيز مطلب اين خالف ، 117  ص در -  ١
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 »ع« صادق جعفر امام فلسفه، ترجمة از پيش سالها و ، »عنه الصفات نفى توحيده كمال
 .نيست معلوم مؤلفان مقصود هرحال به. است كرده تعليم را آن نيز

 فلسفه ترجمة. است شده نهاده بنياد هجرى  100  سال حدود از اعتزال مكتب
 از كالمى، مكاتب از بسيارى بعدها البته. است گشته آغاز بعد سال  100  تا  80  حدود
 استفاده اسالمى- يونانى فلسفة هاى انديشه برخى از و- استدالل آلت منظور به- منطق
  .دانست ارسطو امثال از متأثر توان نمى روى هيچ به را معتزله اصول ليكن. اند كرده

  گرايى عقل و معتزله-  3 
) 114 / 117 / 133 / 148 / 411  . (  

 اعتقاد معتزله«: است اين شود گفته است ممكن كه سخنانى ترين سخيف از يكى
 قرة ثابت الحسن ابو) .  117  ص( »فراگرفتند قره بن ثابت از را بشر عقل بزرگداشت به

 از. است يافته تولد گرا عقل معتزليان پيدايش از پس سال  120 ،)  288  - 221 ( حرانى
 به آغاز همان از معتزله قدماى« كه اند كرده نقل عسكرى هالل ابو از مؤلّفان خود طرفى
 به دعوت و عقل به ارجاع آنهمه سنت و قرآن در آيا و) .  133  ص(» . . .بودند متكى عقل
 به استناد خويش پيدايش از سال  150  از پس معتزلى مسلمانان كه ندارد وجود تعقل
 در مگر نيست؟ گرايى عقل اعتزال مكتب مايز ترين عمده مگر بياموزند؟ ديگرى از را عقل
 تولد از پيش سال  200 »ع« على مگر است؟ نشده شمرده »باطنى حجت« عقل اسالم
 ظاهر را بشر عقول نهانى استعدادهاى تا فرستاد را پيامبران خدا« كه است نفرموده ثابت
 ) 1  خطبة نهج، العقول، دفائن لهم يثيروا و( »سازند

 در و برخاست دين از ابتدا نيز اسالم در فلسفى انديشة«: گويند مى مؤلفان خود
 . . .و-شد منتشر-بپردازند بدان فالسفه آنكه از پيش-معتزله مدارس

 ص(» . . .بود معتزله راه كه عقلى تمايل يكى: آمد پديد فكرى تمايل گونه دو
 411 . ( 

 .شيعه و معتزله- 4 
 عقايد تاريخ فصول مهمترين از يكى شيعه، و معتزله به مربوط مسائل فصل و حلّ

 و نقل اهل و ظاهريه با نتوانستند كه بودند گرا عقل مسلمانانى معتزله. است اسالمى
 خويش مبانى پيريزى و مستقل تفكر به رو ازاين. آيند كنار بصرى حسن چون كسانى

 و معتزله( سنت اهل معروف فرقة دو از يكى معتزله. جستند اعتزال آنان از و پرداختند
 با قديم از معتزله روابط. اند بوده اعتزالى مذهب داراى سنى بزرگ عالم صدها و اند) اشاعره
 دينى- سياسى مبانى و آزاد تفكر و گرايى عقل زيرا شيعه، با اشاعره روابط تا بود بهتر شيعه

 از را معتزله كه علتى همان درست. كند جذب را معتزله توانست داشت مى شيعه كه
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 اينكه از داشتند ابا كمتر معتزله اين بر عالوه. كرد مى نزديك شيعه به راند مى ديگران
 قبح و حسن و عدل جمله از( معتزله مبانى از برخى چنانكه بياموزند، بيت اهل از تعاليمى

 معلوم چنانكه- معتزله ديگر سوى از. شيعه معارف از است مأخوذ و است شيعى) عقلى
 يعنى شيعه، از پس سال  90  حدود يعنى كردند، ظهور هجرى دوم سدة اوايل از-است
 و مبانى شيعه كردند، ظهور معتزله كه هنگامى.  »غدير« بيعت و پيامبر زمان از پس

 و است طبيعى آنچه اشارات، اين به توجه با. داشت چنگ در كه بود سالها را خويش اصول
 اينكه نه باشند، كرده تأثير معتزله در شيعه ائمة و شيعه كه است اين است شده واقع
 خالفت، دستگاه با مخالفت ضمن توانست مى شيعه كه بويژه. باشد معتزله از متأثر شيعه

. نهد پى معتزله ظهور از پيش سالها را آزادانديشى هرگونه خويش، اقليت محدودة در
 مؤلفان و مستشرقان از بسيارى گروه كه است چندى موارد از يكى شد ياد كه اى مسئله
 .اند داده اشاعه غلطى فرضيات ندانسته يا دانسته باره آن در آنان، تأثير تحت

 :كتاب به شود رجوع جمله از باال موضوع دربارة
  مفيد شيخ: از »المختارات و المذاهب فى المقاالت اوائل«

 

  كالمى  اعتزال و سياسى اعتزال- 5 
) 114 / 124  . (  

 به ديگر و مشهور بسيار يكى دارد، كاربرد دو اسالمى، فرهنگ در »معتزله« كلمة
 گرفتن كناره با كه است مشهور سنّى فرقة همين معناى به مشهور، اصطالح آن، عكس

. يافت نضج اندك اندك و آمد پديد او درس و بصرى حسن از عطا - بن واصل) اعتزال(
 روز سياسى جريانات از هجرى، اول سدة نخست نيمة هاى دهه در تنى سه دو اينكه ديگر
 عدم و بيطرفى عذر به و هشتند زمين بر را خويش شرعى تكليف و كردند گيرى كناره

. ورزيدند تقاعد »ع« ابيطالب بن على امام عادل حكومت به كمك از كارها، در دخالت
 دو اين كه است معلوم 1.است شده تعبير »معتزله« به نيز اينان از قديم، متون در گاهى
) .  114  ص( است داده رخ خلطى باره اين در مؤلفان عبارات در اما ندارند، هم به ربطى
 بن واصل آنچه. . . «: نيست خلط از خالى كه كنند مى اشاره نيز ديگرى مسئلة به مؤلّفان

 »بود قضيه سياسى هاى جنبه اول، درجة در واداشت، المنزلتين بين - منزلة قول به را عطا
 سياسى فلسفة« به بتوان تا كرد تفكيك دقيق بصورتى بايد را مسائل اين) .  124  ص(

 انديشة در سياسى و اجتماعى مسائل از برخى كه نيست شكى. دست يافت »معتزله
                                                            

 را فصلى) مصر چاپ از ، 52  ص ، 1  جزء( »السياسة و االمامة« در قتيبه، ابن جمله از -  ١
 بن محمد و وقاص ابى بن سعد عمرو بن اللّه عبد اعتزال«: است داده عنوان اينگونه
  . »حروبه و على مشاهد عن مسلمة
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 مورد در بويژه آيد، مى پديد همينجا از جمله، از سياسى، فلسفة و كند مى دخالت متفكران
 در آنچه به نسبت تواند نمى مسلمان متفكر يك و است اجتماعى دينى كه اسالم متفكران
 موضعگيرى و سياسى فلسفة در كه ندارد اشكالى پس. باشد تفاوت بى گذرد مى او جامعة
 »معتزله« اصطالح دو ميان بايد اما. باشد داشته دخالت نيز سياسى مسائل معتزله فكرى
 را واصل زمان در موجود مسائل ديگر و ازارقه سياسى جريانهاى و تأثير نيز گذاشت، فرق

 .كرد روشن
 همان در كه است سياسى ريشة يك معتزله ريشة«: مؤلفان عبارت اين ضمن، در

 محصلى هيچ ،)  114  ص( »گرديد پديدار آمدند وجود به آن در خوارج و شيعه كه جوى
 و اشاعره و خوارج و معتزله و است ديگرى چيز اسالم در تشيع و شيعه واقعيت. ندارد

 .ديگر چيزهايى. . . و ظاهريه و ماتريديه
 به كنيد رجوع جمله از
 .الحسينى معروف هاشم: از »المعتزلة و االشاعرة بين الشيعة«

  مسلمين صداقت

 115 - 116 / 161 - 162  
 اينكه به اند كرده متهم بخصوص را ايرانيان و عموم بطور را مسلمانان گاه، مؤلّفان

 دربارة مؤلفى كه است شگفتى جاى. . . و است نبوده راستى و صدق روى از آنان ايمان
 ناقص مبادى و پيشين عقايد از و اند شده مسلمانان اعصار و قرون طول در كه تن ميليونها

 اظهارنظر گونه اين اند كرده روى قبله و قرآن هدايت به و اند كشيده دست منسوخ مذاهب و
 و تمدن عظيمترين و كردند اسالم دين راه در را گذشتها باالترين كه مردمى! كند

 را آن تاريخ امروز شما كه اى فلسفه افكندند، پى اسالم نام به را فلسفه ترين عميق
 حكومتهاى با مخالفت به حماسه با و بيدار مسلمانان از برخى اينكه ضمن در. نويسيد مى
 به عالقه يا است اسالم با مخالفت دليل آيا برخاستند، اموى حكومت مانند اسالمى غير

 است؟ اسالم با مخالفت عباسى متوكل و معاويه بن يزيد با مخالفت.  اسالم؟
 :به جمله از كنيد رجوع مقوله اين در
  .مطهرى مرتضى استاد: از »ايران و اسالم متقابل خدمات«
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  تشيع در توحيد

 118  
 باشد، آگاه خداشناسى و توحيد دربارة اسالمى مختلف فرق عقايد از كه كسى

 اشعرى نظريات و ظاهريه و تعطيل اهل و حنبل ابن پيروان و مشبهه و مجسمه آراء يعنى
 آورده دست به آگاهى شيعه توحيدى مبانى از آنگاه باشد، ديده آن امثال و رؤيت در را

 تنها و تنها- نقص و شائبه هر از خالى- محض و سره توحيد آن كه يابد درمى بروشنى باشد،
 بزرگ پيشوايان از سنت، و قرآن در تعمق بجز شيعه. بس و هست شيعه معارف در

 توحيدى خطب از اللّه، معرفة و توحيد در شيعه. است آموخته درس توحيد و خداشناسى
 محمد امام ارشادات از ، »سجاديه صحيفة« از حسين، امام عرفة دعاى از ، »البالغه نهج«

 اينچنين. است آموخته معرفت ائمه ديگر و رضا امام توحيديات از صادق، جعفر امام و باقر
. است منزّه تعاليم آن بركت به آن امثال و رؤيت و تعطيل تشبيه، تجسم، عقيدة از اى فرقه

 اگر دارد اشكالى چه پس است، برنبسته رخت جهان از زنى تهمت و گويى ياوه اينهمه، با
-حال و گذشته در ديگر مغرض نويسان نحل و ملل از بسيارى مانند- غرابه محمود دكتر
 به اينچنين معتزله كه شد موجب كه آنچه شايد«: راند زبان بر را خويش نامربوط سخن
 مذاهب از كه تأثيرى سبب به اينان. بود شيعه اعتقادات برخى برخيزند، توحيد از دفاع
 مجسم و محسوس را خدا ثنويت، و تعدد به فارسيان اعتقاد كنار در بودند، يافته ايرانى
 ) . 118  ص( »دانستند مى

 ديگر و معطّله و مجسمه و مشبهه سخيف اعتقادات فضاحت خواهد مى گوينده اين
 روياروى بودند، خرافات آن دشمن كه را معتزله و بدارد، پوشيده را خويش مذهبان هم

 رؤيت« باشند؟ نكوشيده »رؤيت« در او نظرية و اشعرى رد در معتزله چرا. دهد قرار شيعه
 در كه آيد الزم باشد، داشته امكان رؤيت اگر چه است، غيرممكن امرى آخرت در خدا

 در و ندارد جاى خدا آنكه با باشد،) گيرنده قرار جاى در( متحيز بيننده، مقابل در مكانى
 خود معتزله. اشعرى ضد و رؤيت ضد معتزله، توحيد است اين)  121  ص( »نيست مكان
 بوده »تجسم« به معتقد كجا و كى شيعه. آموختند شيعه پيشوايان و شيعه از را توحيد
 امام و صادق جعفر امام يا ابيطالب بن على يا اند آموخته را تجسم پيامبر و قرآن آيا است؟
 اصول جزو »عدل« كه اى شيعه كند، مى نفى را ذات بر زايد صفات كه اى شيعه رضا؟

 از و را؟ قدما تعدد و تعطيل و رؤيت يا كند، مى رد را شيعه اين معتزله آيا. اوست شاخص
  ) . 122  ص( مؤلّفان نادرست سخن است حموده نامربوط گفتة قبيل

 بر زايد صفات نفى« با را »تعطيل« معناى مؤلّفان، كه كنم مى يادآورى ضمن، در
 كمال و( نيستند قائل زايد صفت به معتزله و شيعه) .  152  ص( اند دانسته يكى »ذات



٧٧٤ 
 

 فعل صفات و ذات صفات از عارى را ذات اينكه نه ،) البالغه نهج- عنه الصفات نفى توحيده
  .است صفت مطلق انكار از غير زايد صفت نفى. بدانند

 

  امت اجماع

 126  
 است، نشده واقع شود مى ادعا و گفته كه صورت آن به اجماعى اسالم، تاريخ در

 همدانى الجبار عبد قاضى و باقالنى بكر ابو قاضى مانند سنت اهل بزرگ متكلمان چنانكه
 خالفت در«: اند گفته خالفت مبحث در يعنى. اند كرده تصريح. . . و جوينى الحرمين امام و

)  142  ص ، 7  ج الغدير،( »نبود اجماع به بكر ابو خالفت اينكه دليل به نيست شرط اجماع
. است فراوان سنت اهل خود مĤخذ در -است تاريخى وقايع برطبق كه-اظهارات اينگونه از

 شده »ع« على خالفت دربارة كه بوده همان است بوده اسالم در اجماعى اگر بنابراين
 حضور اسالمى عمدة مراكز بيشتر از مسلمانان نمايندگان هنگام آن در زيرا. است
 سخن پس. نيست اجماع نقض- است بوده معلوم اغراضشان كه- تن چند نبودن و. اند داشته
 .نيست درست)  126  ص( باره اين در مؤلفان

  عقل تقديس

 133 / 379  
 كه را اهميتى كه بداند انسان تا است بس اسالمى معارف و اسالم از آگاهى اندك

 توان مى. است اصولى و است عميق است، بيمانند است شده قائل تأمل و عقل براى اسالم
 هنگام به. نوشت چند مجلداتى باره اين در احاديث و روايات و عقل دربارة قرآن آيات از

 در مسلمين كه سخن اين بنابراين. كرديم اشاره مسئله اين به نيز معتزله دربارة گفتگو
 سخنى جز باشند، ديگران و ديگر تأثير تحت عقلى هاى داده و »عقل« به دادن اهميت
 .بود نتواند بيمعنى

  نحو علم واضع

 142 / 344  
 تاريخ از نظر اند، گفته. . .  »فعل« و »اسم« اصطالحات پيدايش دربارة مؤلّفان آنچه

 حضرت نخست را نحو كه است معروف اسالمى علوم تاريخ در. نيست درست اسالمى علوم
 فلسفه و منطق ترجمة از پيش سالها واقعه اين و. آموخت دئلى االسود ابو به »ع« على
 از اى عده بله. نيست درست نيز)  142  ص( قنواتى و گارده سخن بنابراين. افتاد اتفاق

 .كردند شايان كمكهايى نحو علم تدوين و تكميل به ايرانى مسلمان علماى
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 :به شود رجوع
 كاظمينى صدر حسن محمد ابو سيد: از »االسالم لعلوم الشيعة تأسيس«
  بغدادى معتزلى الحديد ابى ابن: از »البالغه نهج شرح«
 

  نحل و ملل در كتاب نخستين

 147  
 خود نوع در كتاب نخستين توان نمى را اشعرى »االسالميين مقاالت« كتاب

 :جمله از است، يافته تأليف نحل و ملل و كالم در ديگر كتابهاى وى از پيش. دانست
 .نوبختى »الديانات و اآلراء«

  زكيه نفس و زيد

 167  
 العابدين زين امام پسر او. بود بيت اهل دالوران و عالمان و بزرگان از على، بن زيد

 از اميه بنى كردن بركنار براى كه بود كسانى نخستين از زيد. بود باقر محمد امام برادر و
 حكومت عليه او قيام و زيد از »ع« صادق جعفر امام. كرد قيام كربال، واقعة از پس خالفت،

 پيش سال  7  يعنى شد، شهيد هجرى  122  سال به زيد. است كرده بسيار تجليلهاى ظالم
 با ، »زكيه نفس« به معروف الحسن بن اللّه عبد بن محمد. اميه بنى سلطنت سقوط از

 شهيد  145  سال در دوانيقى، منصور دست به الحسن، بن اللّه عبد بن ابراهيم برادرش
 وى شهادت از پس زكيه، نفس يعنى او، پيروان از گروهى كه مؤلّفان تعبير بنابراين،. شد
 .رسد نمى نظر به درست شدند، معروف زيديه به و پيوستند زيد به

 :به شود رجوع زيد احواالت از اطالع براى
 ) 3  ج( ، »الغدير«
  .المقرم الموسوى الرزاق عبد عراقى، محقق: از »الشهيد زيد«
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  الصفا اخوان

 190 - 237  
 در كه بجاست و است آمده دار دامنه مبحثى كتاب، اين در الصفا، اخوان دربارة

 خلل از خالى مؤلّفان بحثهاى ليكن. بشود بحث اينگونه اخوان دربارة اسالمى فلسفة تاريخ
 را خويش وضع مدتها تا كه الصفا، اخوان چون هايى دسته شناخت دربارة اصوال. نيست
 از و كرد بسيار دقت بايد اند، كرده مى حركت قدرت جريان برخالف و اند داشته مى پنهان
 ابو( تيميه ابن را آنچه كه است اين مسلم قدر. جست دورى بسختى غرض اعمال يا اهمال
 در حنبلى فقهاى مشاهير از ق،.  ه  728 - 661 الحليم، عبد بن احمد الدين تقى العباس
 و علما ميان در ، »تجسيم« به اعتقاد جمله از خود، منحرف و خاص آراء دليل به كه شام،

 نقل مؤلّفان و است داده نسبت ايشان به) داشت بسيار مخالفان خويش عصر فقهاى
 به او، امثال و تيميه ابن كه است معلوم چون. پذيرفت توان نمى)  193  ص( اند كرده

 هم كه كسى. نگرند مى عناد ديدة به -شيعى فكرى حركات بويژه- شيعى حركات
 از داشت؟ خواهد موضعى چه مخالف به نسبت كنند معرفى انحرافى را او آراء مذهبانش
 ديندارى از حاكى اند آورده مطالبى چندى صفحات در مؤلفان بينيم مى كه اينجاست

 اين در جمله از تيميه، ابن اتهامات مخالف و اخوان
 اخوان به مؤلفان بزرگ اتهام بنابراين،.  229 / 222 / 206 / 201 / 200 / 196 / 194 :صفحات

 آن تعليمات اهميت و دين دربارة بسيارى سخنان اخوان خود. است مردود نيز)  228  ص(
 وضع از دقيقى تصور مؤلفان واقع در. است آمده كتاب همين در آنها از برخى كه دارند
 اند شده تناقض دچار باره اين در نظر اظهار در رو اين -از اند، نداشته الصفا اخوان دينى

 اعتقادى سست به جايى ،)  297  و  227  با  218  و ، 210  با  209  ص شود، مقايسه(
 ) . 227  ص( آن خالف به جايى و)  218  ص( اند داده نظر اخوان

 و دين تطبيق دربارة اخوان بر سجستانى سليمان ابو نقد كه كنم مى ياد ضمن در
 تطبيق اين درصدد كه متفكرانى نوع كه است مخدوش جهت اين از)  194  ص( فلسفه
 .مسائل ديگر نه الهيات، در است فلسفه و دين تطبيق به نظرشان عمدة اند، برآمده

  مجريطى

 192  
 تن دو را)  395 - م( اندلسى قاسم بن مسلمة و قرطبى، مجريطى حكيم مؤلّفان،

 احمد - بن مسلمة القاسم ابو حكيم: است تن يك نام هردو، اين كه صورتى در اند، دانسته
    121  ص ، 8  ج ، »االعالم« - فلكى رياضيدان فيلسوف مجريطى، قرطبى اندلسى قاسم بن
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  تصوف

 239 / 288 / 316  
 اطالعات بيگمان)  316 - 239 :ششم فصل( كتاب اين در تصوف به مربوط فصل

 فارسى زبان در مقوله اين در البته. دهد مى قرار خواننده اختيار در باره، اين در جالبى
 طرائق و تصوف دستگاههاى كه است اين كرد ياد بايد اينجا در آنچه. داريم بسيارى مĤخذ

 از انحراف نقاط و نيست، اسالمى صد در صد نظام يك متصوفه، عملى و نظرى نظامات و
 تصوف جريان برخى كه جايى تا. است فراوان آن در قرآن مبانى و مبادى و صحيح اسالم

 مؤلّفان چنانكه. نتيجه اين منتج كم دست يا اند، دانسته دين مقررات امحاء و انكار را
 اسالم كه نيست ترديد« ،)  116  ص(» . . .بودند متصوفه دين دشمنان از ديگر«: گويند

- 292  ص( »پذيرد نمى مشاهده و وجود وحدت و حلول در را صوفيه نظريات صحيح،
 كفر را همه و نشود قانع]الدين محيى تأويالت يعنى[ تأويالت اين به اسالم« ،)  293 

 ) . 293  ص( »شمارد
 همين در تقريبا، تصوف، و اسالم دربارة آگاهانه نظر كه نگريم مى بدينگونه

 مؤثر تصوف پيدايش در اسالمى زهد بگوييم كه هم مقدار اين مقام اين در. حدودهاست
 زيرا. كرد نخواهد حل را مشكلى است بوده

 .دارد اسالمى غير هاى ريشه تصوف: اوال
 بن مسلم ياسر، عمار غفارى، ذر ابو چون مردانى در اكمل، نحو به زهد اين: ثانيا

 و جبير بن سعيد عدى، بن حجر هجرى، رشيد تمار، ميثم مظاهر، بن حبيب عوسجه،
 هم-بودند مسلمان يك كامل هاى نمونه كه- مردان اين اينكه با است، بوده آنان همانندان

 شطح و صوفيانه گرايش سوزنى سر هم و اند بوده قلبى تربيت جهات و باطنى معارف واجد
 اقدامات در سستى و شرعى تكاليف در اهمال و سنت به عمل ترك و ادعا و عرفانى

 .اند نداشته ها مبارزه و ها حماسه و اجتماعى
 مقررات از و ندهد شكل تغيير كه است اسالمى هنگامى تا اسالمى زهد: ثالثا

 اسالمى معارف و مسائل تأثير نفى اشاره، اين از مقصود كه افزود بايد. نكند عدول اسالمى
 و. تصوف با است اسالم كلى مطابقت عدم به اشاره مقصود بلكه نيست، تصوف در قرآنى و
 و اسالمى عمدة جريانهاى در همواره ها، طريقه اين پروردگان بيشتر كه اينجاست از

 حسنه روابط اسالمى برجستة هاى چهره با نوعا و اند، نشده ديده امت درگيريهاى
 القاآت و تعاليم و صوفيه از اسالم فعال جناحهاى تضعيف در پيوسته رو ازاين و. اند نداشته

  .است شده مى استفاده آنان
 بلكه نيست، خالص اسالمى مذهب يك تصوف« كه كرد قبول بايد گونه بدين

 بنى ايام در سپس يافته، يونانى رنگ اسكندرانى حكماى و رواقيان نزد كه است مذهبى
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 گسترش مورد در عباس بنى دورة به اشاره) .  249  ص( »است گرفته اسالمى رنگ عباس
 هارون- مثل در-  كه بدانيم است خوب و. است توجه جالب نيز خانقاهگرايى و تصوف
 در را-هفتم امام-  »ع« جعفر بن موسى حضرت خود، عصر امام سالها كه الرّشيد

 بود، كشته را انقالبى علماى و سادات از تن صدها و بود داشته نگاه زندان سياهچالهاى
 احواالت به شود رجوع جمله از( رفت مى نشينان خانقاه و صوفيان ديدار به پياده پاى خود
 تذكرة« و نعيم ابو »االولياء -حلية« در ق.  ه  183  م-كوفى محمد العباس ابو سماك ابن

 ) .عطار »االولياء
 »ص« اكرم پيامبر زهد مقام دربارة بخواهند مؤلفان اگر شد، گفته آنچه به توجه با

 ص( »بود متصوفين و زهاد اعالى مثل خود اسالم پيامبر«: بگويند نبايد گويند سخن
.  »است شده مى شمرده بدعت اسالم صدر در تصوف«: گويند مى خود اينكه با) .  291 

 آخرت، در خداست رؤيت ساختن ميسر دين غايت اگر«: گويند مى بحث اين ضمن مؤلفان
 كه است گفته كسى چه اوال) .  241 - 240  ص(» . . .رؤيت اين حصول براى متصوف
 مخالف و است اشعرى رأى فقط اين.  آخرت؟ در خداست رؤيت ساختن ميسر دين غايت
 نقل نظر از. است محاالت جزء خدا رؤيت عقل، نظر از. توحيد نقلى و عقلى مبانى با است
 :جمله از است رسيده باره اين در چندى آيات نيز

 ، 103  آية( »اٰل تُْدِرُكهُ اأَْلَْبٰصاُر َو ھَُو يُْدِرُك اأَْلَْبٰصاَر َو ھَُو اَللَِّطيُف اَْلَخبِيرُ «
 آية اين بر برساند را عقل به مؤيد نقلى مبناى اين جز كه آياتى گونه بدين) .  6  سورة
 معرفت بلكه نيست، آخرت در خدا رؤيت دين غايت پس. شود مى حمل آن امثال و صريح

 . »لَُكْم ٰما َكَسْبتُمْ « كه دنيا همين در- تمام معرفتى - خداست
 آن و اند كرده غفلت نيز ديگرى مسئلة از مؤلّفان كه افزايم مى اشاره، اين از پس

 نه است مشاهده واقع در. است ديگرى چيز متصوفه نزد در حق رؤيت مسئلة كه است اين
 بارى ذات چون«: اند گفته ديگر جاى در خود چنانكه آخرت، در نه دنيا در هم آن رؤيت،
 چشم به كه نباشد سر چشم به رؤيت اين كرد، تجلى او بر و نمود خود به جذب را آدمى
 ) 280  ص(» . . .باشد دل

 ذوق نفى معناى به گفتيم،- اشارت به-تصوف ارزيابى در آنچه كه كنم مى ياد نيز
 معرفت تحصيل براى كه اند گفته راه دانايان. نيست اسالم در قلب تربيت اهميت و معرفت

 .است صوفيانه سلوك از غير متشرعانه سير ليكن. كرد اللّه الى سير بايد
 من. نيست اقصى كمال محصل معمولى، تحصيالت كه است محرز امر اين پس

  :ام گفته خويش »عينية قصيدة« در خود
 غيره و العلوم حصولى فاترك



٧٧٩ 
 

 مردان فقها، و علما ميان در كه اينجاست از و  1االنصع العزيز الغرض ذلك فى
 اينكه بدون. اند بوده كامل نمونة خود سرّّ، ذوق و باطن علم نظر از كه ايم داشته بزرگى

 دقت و توجه قابل بسيار كه اى مسئله. كنند باز اى دكه و باشند داشته ادعايى كمترين
 هر چون. باهم است برون و درون به ناظر واحد، آن در اسالم، در تربيت كه است اين است

 ذكر خلوتى در چه. باشد صحيح نيت و وجه قصد داراى بايد قالبى، چه و قلبى چه عملى،
 عمل تربيت، اين معروف هاى نمونه از. نشينى مسلمين قضاوت محكمة بر چه و بگويى،

 در مالك پس.  »زنم مى حق پى از تيغ من گفت«: خندق معركة در است »ع« على
 هر. است تربيت مرتبة كمال اين و. قالبا و قلبا است حق سوى به سير اسالمى، تربيت
 از و برونگرا و است جهانى اين قالب جنبة از مسلمان عمل. روح نيت و است قالب عملى
 نيت كه عملى هر اسالم، نظر از: سخن ديگر به. درونگرا و است آنجهانى عمل، روح جنبة
 به سلوك عملى گونه اين باشد، خدا سوى به عمل روى يعنى الهى، و باشد درست آن

 خواندن نماز خواه باشد، جهاد ميدان در زدن شمشير خواه نفس، كمال و است حق سوى
 شده تأمين كمال حد به درون، به توجه اسالم، در كه نگريد مى بدينسان. شب خلوت در

 و باطنى جنبة را خود اعمال همة تواند مى مسلمان انسان. برون جنبة اهمال بدون است
 و قلب حضور صورت در البته اجتماعى، اعمال چه فردى اعمال چه بدهد، سلوكى و قلبى

 كه وو، دو كارا بارون فرانسوى، معروف مستشرق سخن از قسمت اين بنابراين،. نيت صحت
)  244  ص( »ندارد چندانى توجه روحى و درونى مسائل به. . . قرآن«: اند آورده مؤلّفان
 درون به توجهى چه آيا. اسالمى تعاليم جوهر از اطالعى بى از است حاكى و است اشتباه
ِ تَْطَمئِنُّ اَْلقُلُوبُ «: آية از تر عميق  )13 سورة ،28 آية( »أاَٰل بِِذْكِر َهللاّٰ

)  252  ص( است شده پرداخته كمتر »الهى حب« به اسالم در كه نيز سخن اين
 »يحبونَه و يحبهم«: است اين است كرده خداپرستان از كريم قرآن كه تعريفى. است غلط

 در نيز.  »دارند دوست را خدا آنان و دارد دوست را آنان خدا«: يعنى) 5 سورة ،53 آية(
 »الحب هو االيمان« كه است رسيده روايات

  
  
  
  
  

                                                            
 طال: مطلع بدين ،) سينا ابن عينية از استقبال به( بيت  29  در ، »الوهيج« قصيدة -  ١

 ص ، »خراسان امروز شعر« االدمع شى و الدهناء مسارح و بتطلّع الحمى لدى الوقوف
 372 - 374   
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  حافظ از بيتى

 288  
 پيامبر كه اسالمى طوايف همة ميان مشهور است حديثى اسالم در كه دانيم مى

 فرقه  73  به من امت«: يعنى ، »فرقه سبعين و ثالث على امتى ستفترق«: است فرموده
 هم تر مفصل برخى. است معروف »تفرقه حديث« نام به حديث اين» .شد خواهند متفرق

 در همه، و همه است، افتاده اتفاق پيشين امم در آنچه«: فرموده پيامبر كه اند كرده نقل
- نصارى( عيسى امت و شدند فرقه  71 )يهود( موسى امت. افتاد خواهد اتفاق نيز من امت

 نجات اهل فرقه  73  اين از فرقه يك. شد خواهند فرقه  73  من امت. فرقه  72 )مسيحيان
 . »نه ها فرقه ديگر و است، رستگارى راه او راه و است

 
 صحت هم برخى. تعيينى نه اند گرفته تكثيرى را حديث اين در عدد ذكر برخى

 را خود اسالم، فرق از بسيارى. است مشهور حديث اين حال هر در. اند نپذيرفته را حديث
 اين شد، معروض مقدمه اين كه حاال. هالك را ها فرقه ديگر و دانند مى ناجيه فرقة همان
 :حافظ معروف بيت

 بنه عذر را همه ملت دو و هفتاد جنگ
 زدند افسانه ره حقيقت نديدند چون
 :بگوييم اينكه نه اسالم، در مشهور حديث همين و است معنى همين به ناظر

 ص( »اند شمرده خدا معرفت راه در موانعى را اديان و نحل و ملل همة. . . برخى«
 288 ( 

  ها ترجمه تأثير

 342  
 دچار سخت است شده اسالمى دورة در كه هايى ترجمه تأثير ارزيابى در مؤلفان

 تاريخ تمام در« خودشان تعبير به كه را اسالم فرهنگى و فكرى انقالب و. اند شده اشتباه
 كه درحالى اند، كرده قلمداد ها ترجمه تأثير تحت)  342  ص( »نداشته نظيرى بشرى تمدن
 سپس و آمد پيش سنت و قرآن تعاليم و قرآن اثر در طلبى علم و انقالب اين. نيست چنين
 .مسلمين بزرگان ديگر و طاهرين ائمة بسيار ارشاد و تأكيد

 ناقص، هاى ترجمه نخستين پيدايش از پيش سال پنجاه و صد تا صد مسلمانان
 قرآن«: مؤلفان خود تعبير به و بودند ريخته پى را فكرى و علمى مبانى از بسيارى

 كوششهاى ارزيابى در نيز) .  142  ص( »بود اسالمى علوم همة محور و سرچشمه
بسيار  موارد در البته. اند نكرده ياد را آنان سهم و اند نگفته بحق سخن مسلمان دانشمندان
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 اى ارزنده بسيار مطالب مقوله اين در و اند كرده اشاره مسلمان متفكران اهميت به ديگرى
 :شود دقت صفحات اين در جمله از اند، گذاشته كتاب خوانندگان اختيار در

 321 ، 329 ، 337 ، 346 ، 356 ، 357 ، 359 ، 360 ، 364 ، 368 ، 429 ، 
 533 ، 705 ، 722 ، 727 ، 738 . 

  پيامبر و عقل

 343  
 جسمى و روحى حيات ادامة و صحيح راه انتخاب و سعادت باب در را كلياتى عقل

 در جزئيات دادن تفصيل از هم و است قاصر كليات اين همة درك از هم اما كند، مى درك
 درك را بدن صحت مبانى و اصول از مقدارى عقل چنانكه. شده درك كليات مورد
 عقل چون گفت، توان نمى كه همانگونه پس. نه را خصوصيات و جزئيات همة اما كند، مى

 دين و خواهيم نمى پيامبر داريم عقل چون گفت توان نمى خواهيم، نمى پزشك. . . داريم
 برهماييان شبهة پس) .  588  ص( است كرده اشاره موضوع اين به نيز غزالى. خواهيم نمى
 .است واهى)  343  ص( است كرده نقل راوندى كه

 العال ابو آنچه پس كند، نمى نياز بى نيز امام از كند نمى نياز بى پيامبر از تنها نه عقل
 اعصار، و قرون همة در بشريت، بود، كافى عقل اگر. است شعر)  343  ص( است گفته نيز
 .بود رسيده اقصى سعادت و مقصود سرمنزل به

 ) . 343  ص( اند نگذاشته فرق عقل مختلف تعبيرات ميان مؤلّفان ضمن در
 .كلى عقل فردى، جزئى عقل: رود مى كار به گوناگون اصطالحات و معانى به عقل
 .است كلى عقل ، »خلق ما اول« عقل

  ارواح خلقت

 384  
 مسلمانان چنانكه نفس،«: گويند مى مدركى چه برپاية مؤلّفان نيست معلوم

 كه امرى است حقيقتى روح اسالمى، عقيدة در» .است شده آفريده جسم با معتقدند،
 بوده ابدان از پيش آن، آفرينش و است شده آفريده عالم اين عناصر و اجسام از پيش
 .است

 :به كنيد رجوع
  ) . 3  و  1  ج( ، »الفرقان بيان«
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  غزالى

 517 - 603  
 بويژه مغشوش، گاه اما سودمند، است اطالعاتى شامل غزالى به مربوط فصل

 زير را غزالى چون اسالمى و توحيدى متفكرى تا كوشند مى-بيهوده- مؤلفان كه جاهايى
 نواقص از مؤلفان ركيك كار اين. كنند قلمداد) خدايى سه( »تثليث« اهل اعتقادات تأثير
 عقايد از زيادى مقدار ،]غزالى[ او توحيد علم با آنكه وجود با«: مثال. است كتاب عمدة

 ) . 546  ص(» . . .شده ممزوج ديگران و مسيحيان و نوافالطونيان
 دارد نيازى چه-توحيد از ماالمال قرآن- است قرآن اهل كه مسلمانى دانم نمى من

 . . .از كه
 غزالى به كه داشت توحيدى چه مسيحيت بعالوه بگيرد؟ ياد چيزى توحيد دربارة

 از اعم مسيحى، متفكران گفت بايد«: كنند مى اعتراف آشكارا مؤلّفان اينهمه با بدهد؟
 ) . 533 (» .. . اند كرده اخذ بيشترى مطالب غزالى از غربى، و شرقى

)  548  ص( است كرده »رؤيت« اشعرى نظرية توجيه براى غزالى كه كوششى اما
 ببيند، مقابله بدون را مردم خدا كه است جايز همچنانكه: (او قياس زيرا است، ثمر بى

 به تفوه و است، الفارق مع قياس ،) ببينند مقابله بدون را او نيز مردم است جايز همچنين
 تماميت از بيند، مى را خلق آلت و مقابله بدون متعال خداوند اينكه. است بعيد غزالى از آن

 .امكانى وجود به دارد ربطى چه اين. واجب ذات در است قدرت
 نفى بشدت را تشبيه غزالى اينكه با است، تشبيه نوعى متضمن غزالى قياس نيز

 امكانى ماهيت به است) بصير( واجب ذاتى صفت تسرية متضمن نيز)  33  ص( كند مى
 يكى به امكان مرحلة از ممكن ترقية و ممكن در است ماهيت قلب مستلزم اين و. ممكن

 در غزالى سخن .است فاسده توالى همه، اين و. مقابله بدون رؤيت: وجود وجوب لوازم از
لى نيز »عصمت« ردمبانى نه سياسى، سفارشهاى بر است مبتنى اينكه بجز ندارد، محص 

 جستجو خاطر به صرفا نوشته، باطنيه بر كه ردهايى. . . «. : دينى و كالمى داليل و عقلى
 به بيشتر بلكه- كند مى ادعا »الضّالل من المنقذ« كتاب در چنانكه- است نبوده حقيقت از

 غزالى محمد امام چون مردى از كه است باللّه المستظهر المؤمنين امير امر امتثال خاطر
 ابطال و عصر آن در خود روحى و دينى پيشوايى و امامت اثبات در خواسته مى كتابى
 ص( »ديگرى نه است مسلمانان شرعى امام معصوم امام« فقط گفتند مى كه مردمى عقايد

 543 ( 
 را عباسى و اموى متهتّك حكام و خلفا غزالى چون كسى كه است شگفتى جاى

 به شود رجوع آن، شبهات رفع و مسئله اين دربارة. نداند را »معصوم امام« و بداند مقتدا
  ) . 4  ج( »الفرقان بيان«: كتاب
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  43 ، 38 :شهر آبدرا،
  61 :معبد آپولون،

 ، 82 ، 81 ، 61 ، 60 ، 48 ، 45 ، 43 :آتن
 322 ، 326 ، 327 ، 329 ، 334  

  298 :البالد آثار
 ، 207 ، 204 ، 182 :پيامبر ،) ع( آدم
 215 ، 228  

  169 :آذربايجان
 ، 413 ، 402 :الفاضله المدينة اهل آراء
 416 ، 422 ، 423 ، 424 ، 426 ، 
 431 ، 432 ، 437 ، 439 ، 440 ،  443 ، 446  

  738 :بشر تاريخ در فلسفى آراء
  325 ، 324 :كشيش آريوس،
  532 :ميكال پالسيوس، آسين
-در تمدن و علم ؛ 18 ، 16 ، 15 ، 14 :آشور

: 16 - 18  
  705  ، 590 ، 533 ، 102 :توماس آكويناس،
  41 :شهر ،) آگراكاس( آگريجنتو
  724 ]:ويزيگوتها پادشاه[ آالريك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  450 ، 193 :بويه آل

  336 ، 329 ) :فلسفه شارح( آمونيوس
  710 ، 14 ]:صغير آسياى[ آناطولى

   724 ، 468 ، 253 :قديس آوگوستينوس،
 

 الف
  301 :فرقة اباحيه،
  213 ، 204 ، 182 :پيامبر ،) ص( ابراهيم
  250 :ادهم ابراهيم

  642 :ابار ابن
 ، 376 ، 374 ، 357 ، 329 :اصيبعه ابى ابن
 395 ، 450 ، 454 ، 607 ، 642  

  349 :على الدين عز اثير، ابن
 ، 711 :محمد الدين لسان الخطيب، ابن
 712 ، 714  

  360 :الروميه ابن
  533 ، 332 ، 102 :العبرى ابن
  374  ، 335 ، 333 ، 328 ، 142 :النديم ابن
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 ، 606 ، 605 :محمد بكر ابو باجه، ابن
 و زادگاه ؛ 705  ، 703 ، 683 ، 646 ، 642 ، 636 

 چگونگى و زندگى پايان ؛ 605 :- زندگى آغاز
 ؛ 607 - 606 :-تأليفات و آثار ؛ 605 :- وفات

 و فاضله مدينة ؛ 608 :- فلسفة خالصة
 رد و-  ؛ 609 -  608 :- نظر از كامله حكومت

- نظر از آدمى اعمال اتبمر ؛ 608 :غزالى آراء
 و-  ؛ 611 :نفس دربارة- آراء خالصة ؛ 610 :

 :انسان معرفت درجات
 :- نظر از معقوالت حصول طرق ؛ 612 
 :فارابى به- آراء پيوستگى ؛ 613 - 612 
 612 - 613  

  636 ، 302 :بشكوال ابن
  366 :محمد بطوطه، ابن
 ؛ 360 :- زادگاه ؛ 368 ، 360 :بيطار ابن

 -گياه در-تحقيقات ؛ 360 :- تأليفات
  360 :شناسى

  713  ، 712 ، 711 :محمد ابو تافراكين، ابن
  359 :الحسن ابو الدوله امين تلميذ، ابن
  637 ، 601 :محمد تومرت، ابن
 ، 286 ، 251 ، 193 ، 117 :تيميه ابن
 292 ، 576 ، 596  

  102 :يهودا بن سليمان جبرول، ابن
  187 :جزّار ابن
  360 :سليمان جلجل، ابن
  292 :جوزى ابن
  650 ، 129 ، 109 :على محمد ابو حزم، ابن
  107 :احمد حنبل، ابن
  366 ، 365 :اللّه عبيد خردادبه، ابن
 ، 128 ، 117 ، 102 :محمد خلدون، ابن
 و آشوب ؛ 709 ، 262 ، 248 ، 155 ، 142 

 آغاز و زادگاه ؛ 711  - 709 :-عصر در آشفتگى

 عنوان به- ؛ 712 :- وزىآم - علم و زندگى
 ؛ 713 :- شدن زندانى ؛ 712 :اسحاق ابو منشى

 و بجايه و اندلس در- زندگى چگونگى
 -ابن قلعة در عزلت و-  ؛ 714 :بسكره
 و تونس در- زندگى چگونگى ؛ 715 :سالمه
 در- فرزند و زن شدن غرق ؛ 716 -  715 :مصر
 و-  ؛ 716 :-وفات و زندگى پايان ؛ 716 :دريا

 ؛ 717 - 716 : »مقدمه« كتاب فتألي كيفيت
 و-  ؛ 717 : »تاريخى قوانين« كشف و - 

 فلسفة به توجه و اجتماعى حوادث تحليل
 از تاريخ مفهوم و تعريف ؛ 718 -  717 :تاريخ
 و بدويان زندگى تفاوت علل ؛ 718 :- نظر

 :-نظر از شهرنشينان
 سير در »فرد« اثر گرفتن ناديده و-  ؛ 719 

 و تعاليم به توجه و-  ؛ 719 :تاريخ حوادث
 :- فلسفى آراء ؛ 720 :اسالم قوانين

- بحثهاى ؛ 722 :-دربارة »بوتول« نظر ؛ 722 
 :بشرى اجتماعات باب در
 :اعراب دربارة- قضاوت ؛ 727 - 725 
 از اقتصادى و عمومى االجتماع علم ؛ 722 

 و امور به دادن اهميت و- ؛ 727 :- نظر
 تأثير رةدربا- نظر ؛ 728 :طبيعى هاى پديده
 :اجتماع اوضاع در روحى عوامل

 بر سياسى عوامل تأثير دربارة- نظر ؛ 730 
 طرز سازندة عوامل ؛ 731 :اقتصادى زندگى

- آراء ؛ 734  -  732 :- نظر از ملت يك فكر
 :ملت و دولت دربارة

 فلسفة« اركان از يكى عنوان به-  ؛ 736 - 735 
 كتاب تأليف از- هدف ؛ 737 : »تاريخ

-دربارة فلنت روبرت نظر ؛ 737 : »مقدمه«
-  739 :- نظر از انحطاط ملتها علل ؛ 738 :
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- نظر از »عصبيت« اهميت و مفهوم ؛ 742 
  749 :انديشه جهان در- جايگاه ؛ 744 - 743 :

 ، 397 ، 396 ، 395 :الدين شمس خلكان، ابن
 446 ، 450  

  323 ، 322 ) :مسيحى فيلسوف( ديصان ابن
  365 :على ابو رسته، ابن
 ، 114 ، 100 :محمد الوليد ابو رشد، ابن
 195 ، 210 ، 211 ، 218 ، 337 ، 
 351 ، 376 ، 397 ، 422 ، 507 ، 
 و زندگى آغاز و زادگاه ؛ 636 ، 613 ، 603 

 ابو دربار به - پيوستن ؛ 636 :-تحصيالت
 تحليل و شرح و-  ؛ 638 -  637 :يوسف يعقوب

-فراوان ةعالق ؛ 644 - 643  ، 638 :ارسطو آثار
 علت و محنت ايام ؛ 639 :تأليف و تحقيق به

 :-تبعيد
 و آثار ؛ 642 :- وفات و كار فرجام ؛ 640 - 639 

 شرح در- روش ؛ 652 ، 649 - 642 :- تأليفات
 كرده شرح-  كه كتابهايى ؛ 644 :كتب
 تهافت« كتاب تأليف و- ؛ 648 -  646 :است

 به- ؛ 651 -  649 :غزالى آراء رد در »التهافت
 از دفاع و- ؛ 650 :جدلى حكيمى نوانع

 دربارة- نظر ؛ 653 :-فلسفى آراء ؛ 651 :فالسفه
 و دين ميان دادن وفق و-  ؛ 653 :ارسطو
 و استدالل به-توجه ؛ 655 -  654 :فلسفه
 ضرورت و مفهوم و-  ؛ 657 -  656 :عقلى قياس
 تقسيمبندى و -  ؛ 661 -  660 ، 658 :تأويل

- 664 ، 659 :عتشري مفهوم و- ؛ 659 :مردمان
 مسئلة و-  ؛ 661 :متكلمان از انتقاد و- ؛ 665 

 :اجماع
 مسئلة و- ؛ 664 :ماده قدم به اعتقاد و- ؛ 662 

 اجسام توضيح و تعريف و- ؛ 665 :معاد
 از مكان و زمان حركت، مفهوم ؛ 667 :بسيط

- نظر از عالم ساختمان و تكوين ؛ 668 :- نظر
- 671 :نفس تجزية و تعريف و- ؛ 670 -  669 :
 قواى ؛ 673 -  672 :- نظر از نفس قواى ؛ 672 

- نظر از) مولده ناميه، غاذيه،( نباتى نفس
 المسه، ذائقه،( حساسه نفس قواى ؛ 673 

 و مفهوم ؛ 674 :-نظر از) شامه باصره، سامعه،
 :-نظر از مشترك حس وظيفة

 نفس و متخيله نفس تعريف و-  ؛ 675 
 از آن قواى و قهناط نفس ؛ 676 -  675 :نزوعيه

 ميان مقايسه و- ؛ 677 -  676 :- نظر
 ؛ 679 -  678 : »هيوالنى صور« و »معقوالت«
 و تعريف و- ؛ 678 : »نظرى عقل« مفهوم و- 

 - نظر ؛ 682 -  679 : »هيوالنى عقل« تشريح
 در-  عقايد ؛ 685 :اسالمى هاى فرقه دربارة
 دربارة - نظر ؛ 685 :الهى فلسفة زمينة

 ؛ 696 ، 691 ، 687  - 685 :زلهمعت و اشعريان
 ؛ 688 -  687 :خدا وجود اثبات در- داليل

 :عالم قدم و حدوث قضية در غزالى با-معارضة
 :خداوند صفات و ذات در-بحث ؛ 689 
 :خداوند علم مسئلة و-  ؛ 691 - 690 
- نظر از خداوند ارادة و قدرت ؛ 694 - 692 
 :عالم قدم بر-داليل ؛ 695 :
و  نبوت مسئلة در- حثب ؛ 699 - 697 

 و قضا مسئلة و-  ؛ 700 - 699 :اعجاز
- نظر از اخالق و سياست ؛ 702 - 701 :قدر

 :زن حقوق از دفاع و-  ؛ 703 :
 دانشمندان نظر و- فلسفة خالصة ؛ 704 

  705 - 704 :او دربارة
  397 :سبعين ابن
  597 :يحيى ابو سريج، ابن
 ، 100 :اللّه عبد بن حسين على ابو سينا، ابن
 114 ، 257 ، 273 ، 288 ، 336 ، 
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 349 ، 357 ، 419 ، 533 ، 539 ، 
 562 ، 575 ، 581 ، 586 ، 620 ، 
 621 ، 627 ، 642 ، 648 ، 682 ، 
 ؛ 450 :- تبار و زندگى آغاز ؛ 721 ، 703 ، 693 

 بن نوح معالجة و-  ؛ 451  -  450 :- آموزى علم
 و-  ؛ 451 :وزارت منصب و-  ؛ 451 :منصور

 ؛ 452 : »قانون« و »شفا« كتابهاى فتألي
- كتابهاى مهمترين ؛ 452 :- شدن زندانى

 بندى -تقسيم و-  ؛ 454 :- فلسفة:  453 :
 علم تشريح و تعريف و-  ؛ 457 -  455 :فلسفه
 علوم تشريح و تعريف و-  ؛ 459 - 457 :منطق
 ؛ 460 :-نظر از صورت و هيولى ؛ 459 :طبيعى

-نظر ؛ 461 :سكون و حركت بارة در- نظر
 تعريف و-  ؛ 462 - 461 :مكان و زمان دربارة
 تكوين چگونگى ؛ 462 :مركب و بسيط اجسام
- هاى - رساله ؛ 463 :- نظر از حيوان و نبات
 عالم بزرگترين عنوان به-  ؛ 464 :نفس دربارة

 اثبات و تعريف و -  ؛ 465 : »النفس علم«
 تقسيمبندى و- ؛ 469  -  465 :نفس وجود

-  ؛ 466 :بدن با نفس مقايسة و-  ؛ 465 :حركت
 ؛ 474  -  473 ، 467 : »نفس وحدت« برهان و
 در كمال ؛ 468 : »پرنده انسان« برهان و- 

- نظر از نفس حقيقت و طبيعت ؛ 469 :- نظر
 خلود و حدوث مسئلة و-  ؛ 471 - 470 :

 بطالن و انكار و- ؛ 472 -  471 :نفس
 قواى تقسيمبندى و -  ؛ 494 ، 473 :تناسخ
 و قوة دربارة- نظر ؛ 477 -  476 :نفس
 و-  ؛ 479 :معرفت نظرية و-  ؛ 479 - 478 :فعل

 ادراك مفهوم و-  ؛ 479 :ادراك تعريف
 نفس قواى جدول ؛ 482 ، 480 :حسى

 دربارة بحث و - ؛ 481 :- تقسيمبندى برحسب
 :ظاهرى پنجگانة حواس

 حواس دربارة بحث و-  ؛ 486 - 483 
 حس وظايف و تعريف ؛ 490 - 486 :باطن

 موضوع و-  ؛ 487 ، 477 :-نظر از مشترك
 كار شرح و وهميه قوة تعريف و- ؛ 488 :رؤيا
 از آن وظايف و عقلى قواى ؛ 490 -  489 :آن
 :- نظر
 : »قدسى عقل« دربارة-عقيدة ؛ 491 
 در- بحث ؛ 493 -  492 :- نظر در تصوف ؛ 491 

 مقامات وصف و-  ؛ 494 - 493 :لذت انواع
 خوارق« علمى تحليل و-  ؛ 496 -  494 :عارفان
 : »عادات

 در- ) سمبوليك( رمزى شيوة ؛ 497 - 496 
 قصيدة ؛ 499  -  498 :عارفانه هاى قصه بيان

 مسئلة نفى و-  ؛ 501 - 500 :-عينية
 ؛ 504 :الطبيعه بعد فلسفة ما و-  ؛ 503 :اتحاد

 و-  ؛ 505 -  504 :معلول و علت مسئلة و- 
 از جودالو واجب ؛ 505 :موجودات تقسيمبندى

 :مثل نظرية و- ؛ 506 -  505 :- نظر
 :عالم قدم و حدوث مسئلة و-  ؛ 507 
 و اخالق ؛ 509 :خداوند علم و-  ؛ 508 - 507 

 و صفات ؛ 514 -  509 :-نظر از سياست
 در- نظر ؛ 512  - 511 :- نظر از زن خصوصيات

 به وصول راه و-  ؛ 512 :فرزندان تربيت
  513 :سعادت

 باجه ابن- صائغ ابن
 اسطفانوس-صديل ناب

  350 :شهرزورى صالح ابن
 :الملك عبد بن محمد بكر ابو طفيل، ابن
 184 ، 262 ، 422 ، 602 ، 606 ، 
-زندگى آغاز و زادگاه ؛ 683 ، 638 ، 634 
 :- تأليفات و آثار ؛ 614 :
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 - بن حى« رسالة نوشتن و-  ؛ 615 - 614 
 طريق با مخالفت و-  ؛ 615 : »يقظان
-فلسفة ؛ 619 :تأويل سئلةم و-  ؛ 615 :تصوف

 :هيولى دربارة-نظر ؛ 621 :
 :فساد و كون عالم در تأمل و-  ؛ 621 
 از حيوانى روح ؛ 622 :روح تعريف و-  ؛ 621 

 :نفس تعريف و-  ؛ 623 :- نظر
 از نبات و حيوان با انسان امتياز وجه ؛ 624 

 و-  ؛ 626 :افالك عالم دربارة-نظر ؛ 625 :- نظر
 و ذات ؛ 627 :عالم قدم و حدوث مسئلة
 خلود مسئلة و- ؛ 628 :- نظر از خداوند صفات
 :نفس

 صفات و-  ؛ 631 - 630 :اتصال نظرية و-  ؛ 629 
 دادن وفق و- ؛ 632 :خداوند سلبى و ثبوتى
  633 :فلسفه و دين ميان
  351 :طملوس ابن
  655 :اللّه عبد عباس، ابن
 ، 273 ، 184 :محمد الدين محيى عربى، ابن
 279 ، 286 ، 290 ، 293 ، 303 ، 
 :-زادگاه ؛ 312 ، 311 ، 307 ، 305 
 ؛ 302 :- مسافرتهاى ؛ 302 :-تحصيالت ؛ 302 

 :صليبى جنگهاى در- شركت
 تقسيمبندى و-  ؛ 303 :-تأليفات ؛ 302 

 :-مرگ و عمر پايان ؛ 296 :علوم
 :تصوف و-  ؛ 303 :شاعرى و-  ؛ 302 
 و-  ؛ 305 :عشق دربارة-نظر ؛ 304 - 303 

 :خدا دربارة- عقيدة ؛ 306 :اسالم
 :فلسفى تأويل با- مخالفت ؛ 307 
 و-  ؛ 309 :قدر و قضا به- عقيدة ؛ 308 - 307 

 به-  ؛ 310  - 309 : »اتحاد« و »حلول« نظرية
 تأثير ؛ 312 :تصوف بزرگ پيشواى عنوان

 در- تأثير ؛ 312 :اسالم عالم در- هاى انديشه
  313 - 312 :اروپا ادبى جنبش

  147 :على القاسم ابو عساكر، ابن
 ، 277 ، 241 :عمر الدين شرف فارض، ابن
 289 ، 303  

  146 :فورك ابن
  636 :مسرّه ابن
 ، 510 ، 344 ، 193 :اللّه عبد مقفع، ابن
 511 ، 513 ، 721  

  637 ، 102 :ميمون ابن
   122 :نباته ابن
  368 ، 367 :حسن على ابو هيثم، ابن
  339 :بكوش بن ابراهيم اسحاق ابو
  285 ، 258 :خرقانى الحسن ابو
  281 :نورى الحسن ابو
  272 :وراق الحسن ابو
  136 :خياط الحسين ابو
  282 :دراج الحسين ابو
  283 :اقطع الخير ابو
  338 :سوار بن حسن الخير ابو
  344 :العتاهيه ابو
  311 :دكتر عفيفى، العالى ابو
 ، 344 ، 343 ، 184 :معرى العالى ابو
 527 ، 529 ، 597  

 ، 131 ، 129 ، 128 ، 124 :الهذيل ابو
 132 ، 133 ، 147  

  396 ، 335 ، 328 ، 327 :متى بشر ابو
  161 ، 109 ، 105 ، 18 ) :خليفه( بكر ابو
  396 :سراج بن بكر ابو
  601 :چاچى بكر ابو
  721 ، 601 :طرطوشى بكر ابو
  715 ، 714 :الرحمن عبد بن موسى حمو ابو
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  194 :توحيدى حيان ابو
  163 :عجلى دلف ابو
  392 ، 377 :الهادى عبد محمد ريده، ابو
  713 :حفصى زيد ابو
  711 :مرينى سالم ابو
  298  ، 288 ، 285 ، 282 :الخير ابو سعيد ابو
  186 ، 185 :جنابى سعيد ابو
  288 ، 285 ، 258 :تسترى سهل ابو
  502 ، 292 ، 252 :مكى طالب ابو
  167 :عباسى اللّه عبد ابو
 و-  ؛ 291 ، 272 ، 261 :محاسبى اللّه عبد ابو

 :تصوف و فلسفه و فقه ميان جمع
 از عبادت صحت شرط ؛ 261 :-كتاب ؛ 261 

  261 :- نظر
 ، 452 ، 451 ، 450 :جوزجانى عبيد ابو
 453 ، 497  

  271 :مغربى عثمان ابو
  602 :مكناسى زغبوش محمد ابو
  162 :راسانىخ مسلم ابو
  288 ، 284 ، 265 :سراج نصر ابو
  248 :كوفى هاشم ابو
  597 :هريره ابو
  133 :عسكرى هالل ابو
 ، 261 ، 258 ، 250 :بسطامى يزيد ابو
- زادگاه و زندگى آغاز ؛ 520 ، 285 ، 263 
  261 :- اقوال از ؛ 261 :

 ، 614 ، 602 :المنصور يوسف يعقوب ابو
 637 ، 643  

  640 ، 639 :يعقوب يوسف ابو
106 :كعب بن ابى  

 ، 129 ، 128 ، 76 ، 75 ، 74 ، 14 :ابيقور
 تعريف و -  ؛ 74 :-فلسفة خالصة ؛ 493 ، 130 

  75 :لذت
  596 :السادة اتّحاف
  38 :-  عقايد خالصة ؛ 45 ، 38 :مكتب اتميها،
 ، 186 ) :عربستان در اى ناحيه( احساء

 187 ، 518   
  458 ، 409 ، 399 ، 398 :العلوم احصاء
  292 ، 109 :حنبل بن احمد
  381 ، 380 ، 378 :معتصم بن احمد

  300 ، 299 :فرقة احمديه،
  114 :قيس بن احنف
 ، 242 ) :العلوم احياء( الدين علوم احياء

 265 ، 266 ، 272 ، 281 ، 284 ، 
 295 ، 299 ، 300 ، 343 ، 251 ، 
 526 ، 530 ، 541 ، 547 ، 551 ، 
 554 ، 559 ، 565 ، 583 ، 590 ، 
 592 ، 593 ، 594 ، 596  

  375 ، 374 :الحكماء اخبار
  136 :على بن احمد اخشيدى،

 ، 170 ، 34 ، 20 ، 14 ، 4 :الصفا اخوان
 174 ، 184 ، 187 ، 188 ، 189 ، 
- ظهور چگونگى ؛ 533 ، 419 ، 402 ، 192 
- دربارة تسيهر -گلد نظر ؛ 193 ، 191 - 190 :
 اختالف ؛ 191 :- دربارة حسين طه نظر ؛ 190 :

 دربارة قفطى نظر ؛ 192 :- دربارة مورخان نظر
-  تشيع اثبات بر دليل چند ؛ 192 :-رسائل

- نظر از »دمنه و كليله« كتاب اهميت ؛ 193 :
 فضايل ؛ 195  -  194 :- هدفهاى ؛ 194 - 193 :

 و سياسى افكار ؛ 195 :- نظر از فلسفى
 پنهانكارى و رمز و-  ؛ 196 -  195 :-اجتماعى

 :اعمال و اقوال در
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-  تشكيالت در افراد مرتبة و مقام ؛ 196 
-نظر از كامل انسان خصوصيات ؛ 197 :
-  199 :-سلك در ورود شرايط ؛ 199 - 198 :
 شماره، ؛ 200 :فلسفى وحدت به-اعتقاد ؛ 200 

 توجه و-  ؛ 202 ، 201 :- رسائل مĤخذ و ويژگى
 ، 220 - 219 ، 203 :ارقام و اعداد به بسيار

-  ؛ 205  -  203 :- نظر از تشيع و امامت ؛ 222 
 :امامت ضرورت و اهميت و
 به-اعتقاد ؛ 206 :- نظر از امام خصال ؛ 206 

 علت ؛ 208  ، 207 :منتظر مهدى ظهور
 و-  ؛ 209 :- نظر از مذاهب ظاهرى اختالفات

 ارباب تحقير و-  ؛ 210  -  209 :تأويل مسئلة
 لزوم و-نظر از دين مفهوم ؛ 210 :جدل

 :نبوت مسئلة و-  ؛ 212 -  211 :آن در تحقيق
 از پيامبر خصوصيات و صفات ؛ 213 - 212 

- نظر از اجنه و شياطين و مالئكه ؛ 213 :- نظر
- نظر از دوزخ و بهشت مفهوم ؛ 215 - 214 :
 :رستاخيز مسئلة و- ؛ 216 :
 شدن متأثر و- ؛ 218 :معجزات انكار و-  ؛ 217 

- استدالل ؛ 220  - 219 :فيثاغورس فلسفة از
 :خداوند وحدت بر
 :خدا قدرت و علم باب در- نظر ؛ 220 
 به- اعتقاد ؛ 223 :عالم حدوث به-اعتقاد ؛ 221 

 :روحانى و جسمانى عالم دو
 و منفعل عقل و فعال عقل مفهوم و-  ؛ 224 

 از نفس مصدر و ماهيت ؛ 226 -  224 :هيولى
 ؛ 230 :تناسخ به-اعتقاد ؛ 229 -  227 :- نظر
 كيفيت ؛ 232  - 231 :- نظر از نفس قواى
 :- نظر از معرفت و ادراك

 و سياست باب در-نظر ؛ 233 - 232 
  236 -  234 :اجتماع
  366،  365 ، 192 :الدين عماد ادريسى،

  169 ]:قفقاز در اى ناحيه[ اران
  219 ) :حساب علم( ارثماطيقى

 ارسطو- ارسطاطاليس
 ، 69 ، 63 ، 48 ، 36 ، 29 ، 20 :ارسطو

 73 ، 82 ، 99 ، 100 ، 118 ، 123 ، 
 127 ، 132 ، 193 ، 334 ، 341 ، 
 376 ، 383 ، 397 ، 403 ، 414 ، 
 420 ، 425 ، 457 ، 480 ، 503 ، 
 534 ، 562 ، 578 ، 593 ، 621 ، 
 و زادگاه ؛ 729  ، 719 ، 671 ، 657 ، 642 ، 634 

 مدرسة تأسيس و - ؛ 60 :- زندگى آغاز
 و آثار ؛ 61 :مشاء فلسفة و- ؛ 61 :لوكيون
 علم ايجاد و-  ؛ 62 :- فلسفة ؛ 61 :-هاى نوشته
 موارد ؛ 63 :- مقوالت ؛ 64  - 62 :منطق

 و قضيه تعريف و-  ؛ 63 :افالطون با - اختالف
 - ما( اولى فلسفة و-  ؛ 64 -  63 :قياس

 و جوهر تعريف و-  ؛ 70 ، 64 ) :بعدالطبيعه
 ؛ 65 :صورت و ماده عريفت و- ؛ 65 -  64 :عرض

 تعريف و-  ؛ 66 - 65 :فعل و قوه تعريف و- 
 از النفس - علم موضوع ؛ 133 ، 66 :حركت

 و-  ؛ 68 -  67 :- نظر از نفس قواى ؛ 67 :- نظر
 حس وظايف و تعريف ؛ 68 :احساس تعريف

 :-نظر از مشترك
 مثل و-  ؛ 70 -  69 :عقل دربارة-نظر ؛ 69 - 68 

- 71 :خدا وجود اثبات و-  ؛ 72 - 71 :افالطونى
 تعريف و-  ؛ 72 :-نظر از سياست و اخالق ؛ 72 

 و رشد ابن ؛ 73 :- سياسى آراء ؛ 72 :سعادت
 در رشد ابن نظر ؛ 638 :- آثار تحليل و شرح
  653 :-فلسفة باب

 افروديسى اسكندر-ثانى ارسطوى
  366 ، 322 :ارشميدس

  82 :اريستوبولس
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  35 :فلسفه تا دين از
  114 :زيد بن اسامة

  725 :اسپينوزا
  340 ، 60 :شهر استاگيرا،

  615 :المشرقيه الحكمة اسرار
  644 ) :مترجم( اسطاث

  162 :ابراهيم اسحاق ابو اسطخرى،
  219 ) :هيئت علم( اسطرونوميا
  253 :اسطفانوس
  597 ، 146 :العباس ابو اسفرايينى،

  147 :اسكافى
 ، 329 ، 324 ، 70 :افروديسى اسكندر

 خالصة ؛ 680  ، 646 ، 401 ، 387 ، 339 ، 336 
  81 :- عقايد

 ، 321 ، 82 ، 61 ، 18 :مقدونى اسكندر
 326 ، 347 ، 403  

 ، 255 ، 83 ، 82 ، 80 ، 79 :اسكندريه
 نهضت دو ؛ 337 ، 334 ، 330 ، 328 ، 325 

  83 :- در فلسفى و دينى
 ؛ 401  ، 323 ، 74 ، 15 :مدرسة اسكندريه،

  322 :- شدن يردا كيفيت
  642 ، 615 :كتابخانة اسكوريال،

 :-ظهور ؛ 104 ، 20 ، 14 ، 12 :اسالم
 ؛ اركان 104 :-از پيش اعراب خدايان ؛ 104 

 ؛ 108 :سنى مذاهب و-  ؛ 106 - 105 :-گانة سه
 ورود ؛ 160 :- اجتماعى انقالب ؛ 111 :-فرق
 عصر ؛ 333 -  332 :- جهان به يونانى علوم

 در غربى كتب ترجمة تأثير ؛ 333 :- در ترجمه
 :هلنى تمدن با- برخورد ؛ 342 :-جهان

 طبيعيات و الهيات با- مبارزة ؛ 347 
 :طب علم از تمجيد و-  ؛ 349 :ارسطو

 :-در داروگرى و كيميا علم ؛ 356 

 علم در-دانشمندان پيشرفت ؛ 359 - 358 
 به -دانشمندان توجه ؛ 346 :نجوم

 كرويت فكش و-دانشمندان ؛ 361 :رياضيات
 در-دانشمندان تحقيقات ؛ 365 :زمين

-  365 :موسيقى علم و طبيعيات جغرافيا،
 و فرهنگ به-دانشمندان عظيم خدمت ؛ 367 

 :بشر تمدن
 ابن توجه ؛ 586 :- معارف بر غزالى تأثير ؛ 368 

 :-قوانين و تعاليم به خلدون
  312 :الهى كمدى و-  ؛ 720 

 ، 165 ، 160 ، 18 ، 17 ، 14 :اسماعيليان
 و ظهور ؛ 344 ، 200 ، 195 ، 193 ، 188 

 و نظام ؛ 168 :- هاى فرقه ؛ 168 :- پيشرفت
 ؛ 168 :- تاريخ در ابهام ؛ 168 :-تشكيالت
 ؛ 169 :بابك اشتراكى جنبش به- پيوستگى

 ؛ 169 :- عقايد در »مهدويت« انديشة پيدايى
 مزدكيان و بابكيان از- كه اصولى
 انهاىسازم تشكيل و- ؛ 169 :گرفتند
 :- امام نخستين ؛ 107 :مخفى

-  معتقدات اصول و اساسى مسائل ؛ 171 
 ؛ 172 :-  با سنت اهل دشمنى ؛ 174 ، 171 :

 ؛ 173 :- دربارة مستشرقين تحقيقات و كتب
-  175 :عقول و هيولى و صورت دربارة- نظر
 ؛ 179 ، 175 :عالم آفرينش بارة در- نظر ؛ 176 

 از معرفت انواع ؛ 177 :آدمى عقل معرفت و- 
 و-  ؛ 178 :زردشتيان آراء رد و- ؛ 177 :- نظر

 :قدر و قضا مسئلة
 و-  ؛ 178 :عقاب و ثواب مسئلة و-  ؛ 178 

 ؛ 183 ، 181  - 180 :امامت و نبوت مسئلة
 :-نظر از امام شناختن وجوه
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 فرق ؛ 184 :اسالمى فرهنگ در-تأثير ؛ 182 
 غزالى مخالفت ؛ 441 :- نظر از نبوت با امامت

  543 -  542 :معصوم امام نظرية رد و-اب
  532 ، 368 :مارگرت اسميت،
- نيز و  373 ، 308 ، 307 ، 146 ، 144 :اشاعره
 على الحسن ابو اشعرى،
  712 ، 647 ، 642 ، 605 :اشبيليه
 نظر از- مفهوم ؛ 256 :حكمت اشراق،

 كربن هانرى نظر ؛ 257 - 256 :سهروردى
  259 :تصوف با-ارتباط ؛ 257 :-دربارة

 ، 137 ، 136 :على الحسن ابو اشعرى،
 از- جدايى ؛ 146 :-زادگاه ؛ 150 ، 147 ، 142 

 و كتب ؛ 147  - 146 :آن علت و معتزله
 اصول ؛ 147 :- درگذشت سال ؛ 147 :- تأليفات
 :- عقايد

 ؛ 149 :خداوند صفات دربارة-نظر ؛ 148 - 147 
 :بشر افعال دربارة- نظر
 و مسئلة-  ؛ 150 :نقرآ قدم اثبات و-  ؛ 149 

 و-  ؛ 150 :عالم آفرينش و-  ؛ 150 :خدا رؤيت
 :معرفت و ايمان معنى

 و عقل اصحاب عقايد با- عقايد مقايسة ؛ 151 
 ؛ 155 :- مذهب تطور ؛ 154 -  152 :نقل

 :- عقايد تهذيب و باقالنى
 :- عقايد تطور در جوينى تأثير ؛ 155 
 156  

  111 ، 110 ، 106 :موسى ابو اشعرى،
 اتميها- ذره صحابا

  453 ، 452 ، 163 :اصفهان
  213 :كافى اصول

  597 ، 529 :الغزالى اعترافات
  451 ، 397 :مابعدالطبيعه اغراض
  718 ، 710 ، 709 ، 25 ، 15 :افريقا

  325 ، 34 ، 33 ، 32 :شهر افسس،
 ، 56 ، 54 ، 50 ، 44 ، 26 ، 12 :افالطون

 66 ، 72 ، 76 ، 78 ، 82 ، 93 ، 100 ، 
 127 ، 179 ، 257 ، 275 ، 322 ، 
 376 ، 384 ، 387 ، 393 ، 403 ، 
 420 ، 432 ، 470 ، 493 ، 498 ، 
 ؛ 719 ، 679  ، 634 ، 593 ، 578 ، 534 ، 502 

 :- زندگى آغاز و زادگاه
 و آثار ؛ 48 :آكادمى تأسيس و-  ؛ 48 

 ؛ 49 :-جدلى روش ؛ 49 :- هاى رساله
 نظر از-راءآ ؛ 49 :- مكالمات تقسيمبندى

 :-جمهورى ؛ 50 :راسل برتراند
-  فاضلة مدينة ؛ 50 :- نظر از عدالت ؛ 50 
 :نفس قواى تقسيمبندى و- ؛ 52 - 51 :
 نظرية و- ؛ 52 :فاضله مدينة انحطاط و-  ؛ 51 

 ؛ 54 :-نظر از مثل خصوصيات ؛ 55 - 53 :مثل
 نظرية و-  ؛ 55 : »غار افسانة« تمثيل و- 

 بقاى و-  ؛ 57 -  56 :ادهم عالم و- ؛ 55 :معرفت
 :نفس

 تفاوت ؛ 403 ، 59 :-اشراقى تمايالت ؛ 58 -  57 
 انديشه بيان و-  ؛ 403 :ارسطو با-زندگى روش

 :اشاره و رمز شيوة به
 404  

 نوافالطونيان- جديد افالطونيان
  478 ، 361 ، 350 :اقليدس
  313 :يوهان اكهارت،

  147 :العلويه اآلثار
  38 ، 33 :مذهب الئايى،
  147  ، 145 ، 141 :الديانة اصول عن االبانة

  712 :غرناطة تاريخ فى االحاطة
  511 ، 510 :الصغير االدب و الكبير االدب
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 ، 476 ، 475 :سينا ابن عند الحسى االدراك
 482 ، 489  

  156 :االعتقاد اصول فى االرشاد
  715 ، 518 :مدرسه االزهر،

 ، 466 ، 455 ، 453 :التنبيهات و االشارات
 492 ، 493 ، 496 ، 497 ، 500 ،  503 ، 506  

  540 :االعتقاد فى االقتصاد
  596 :االحياء اشكاالت عن االمالء
  287 ، 275 :الكامل االنسان
  28 :آيين الئوسى،
  576 :البسيط
   356 :التبيين و البيان

  248 :العربى االسالمى التصوف
  305 ، 274 :العرب عند التصوف
  297 :العربى الشعر فى فالتصو

  642 :التكمله
  435  ، 433 ، 432 :السعادة سبل على التنبيه
  327 :االشراف و التنبيه
  637 :التيسير
  360 :االغذية و االدوية لمفردات الجامع
  361 :المقابله و الجبر

  645 ، 644 :الجوامع
  357 :الحاوى
  684 :المحسوس و الحس
  492 ، 455 ، 454 :المشرقية الحكمة
 ، 202 ، 201 ، 196 ، 195 :الرسائل

 206 ، 208 ، 216 ، 220 ، 221 ، 
 228 ، 230 ، 232 ، 235 ، 286  

 ، 207 ، 204 ، 192 :الجامعه الرسالة
 215 ، 217 ، 219 ، 222 ، 225 ، 
 227 ، 229 ، 230 ، 231  

  542 :القدسيه الرسالة

 ، 566 ، 563 ، 560 ، 541 :اللدنية الرسالة
 571 ، 578 ، 580 ، 581 ، 582  

  147 :العالم و السماء
 ، 422 ، 420 ، 417 :المدنية السياسات

 423 ، 425 ، 428 ، 432 ، 435 ، 
 437 ، 438 ، 440 ، 442 ، 443 ،  511  

 ، 268 ، 266 ، 255 :االسالم فى الصوفية
 273 ، 287 ، 294  

  712 :التاسع القرن اعيان فى الالمع الضوء
  359 :العربى الطب

 ، 286 ، 190 :االسالم فى الشريعة و العقيدة
 289 ، 531  

  187 ، 172 ، 114 :الفرق بين الفرق
  108 :االكبر الفقه

  375 ، 374 ، 357 ، 142 :الفهرست
  454 :الطب فى القانون

  578 ، 577 :المستقيم القسطاس
  136 :التنزيل حقايق عن الكشف
 ، 655 ، 649 :دلةاال مناهج عن الكشف

 660 ، 685 ، 686 ، 687 ، 690 ، 
 691 ، 695 ، 697 ، 699 ، 701  

  288  ، 284 ، 267 ، 265 :التصوف فى اللّمع
  494 :المعاد و المبدأ

  475 :الفاضلة المدينة
  576 ، 544 ، 543 ، 542 :المستظهرى

  258 :المطارحات و المشارع
 ، 637 :المغرب اخبار تلخيص فى المعجب

 638 ، 640  
  422 :الفاضله الملة
  336 ، 208 ، 114 :النحل و الملل
 ، 280 ، 256 ، 242 :الضالل من المنقذ

 350 ، 520 ، 521 ، 522 ، 523 ، 



٧٩٥ 
 

 525 ، 527 ، 529 ، 534 ، 540 ، 
 543 ، 576 ، 585 ، 589 ، 596  

  338 :الجدليه المواضع
  446 ، 395 :الكبير الموسيقى

،  491 ، 470 ، 469 ، 461 ، 459 :النجاة
504 ، 505 ، 513  

  576 :الوجيز
  576 :الوسيط

 ، 345 ، 157 ، 156 ، 145 :الحرمين امام
 جوينى- نيز ؛ 540 ، 519 ، 517 

  113 :- عقايد اصول ؛ 113 :فرقة اماميه،
 انباذقلس-امباذقلس

 ، 166 ، 143 ، 125 ، 107 :امويان
 167 ، 247 ، 249 ، 332 ، 342 ،  344 ، 715  

 امويان-امويين
  737 :امير
  716 ، 710 :تيمور امير

  247 ، 136 ، 135 :احمد امين،
 خالصة ؛ 336 ، 258 ، 62 ، 42 ، 41 :انباذقلس

  42 -  41 :- عقايد
 ، 251 ، 201 ، 172 ، 80 ، 20 :انجيل

 253 ، 280 ، 307 ، 335 ، 532 ، 
 554 ، 560 ، 590  

 ، 636 ، 605 ، 601 ، 312 ، 192 :اندلس
 640 ، 642 ، 687 ، 710 ، 711 ، 712 ، 
 714 ، 715 ، 718 ، 722  

  532 :غزالى انديشة
  518 ، 328 ، 327 :شهر انطاكيه،
 :-تأسيس سال ؛ 323 :مدرسة انطاكيه،

  323 :يونان فلسفة نشر در-تأثير ؛ 323 
 خالصة ؛ 336 ، 62 ، 45 ، 40 ، 38 :انكساغورس

  41 -  40 :- عقايد

 :-عقايد خالصة ؛ 31 ، 29 :انكسيمانوس
 31  

 ؛ 127  ، 45 ، 44 ، 31 ، 30 ، 29 :انكسيمندروس
  30 :او كتاب نام و-عقايد خالصة

  240 :دينى معرفت انواع
  326 :انوشيروان
  458 :انولوطيقا
  22 :اوپانيشاد
  18 ، 17 ، 14 ، 13 ، 12 :ماسون اورسل،

  87 ، 85 ، 59 ، 28 :آيين اورفئوسى،
  19 :اوستا
  332 ، 324 :اولرى

  684 ، 645 ، 644 ، 643 :احمد فؤاد اهوانى،
  19 ، 18 ) :اورمزد( مزدا اهورا

  375 :كتابخانة اياصوفيه،
  82 ، 48 ، 36 ، 34 ، 33 :ايتاليا
 ، 102 ، 83 ، 28 ، 25 ، 17 ، 14 :ايران

 105 ، 109 ، 161 ، 218 ، 255 ، 
 فلسفه و دين ؛ 332 ، 331 ، 329 ، 257 ، 256 

  20 - 18 :قديم-در
  458 ، 329 :ايساغوجى

   174 ، 173 :ايوانوف
 
  ب

 و-  ؛ 162 :-جنبش علت ؛ 162 :خرمى بابك
 تسامح و-  ؛ 162 :اشتراكى جمهورى تشكيل
 ؛ 163 :اجتماعى اصالحات و-  ؛ 163 :مذهبى
 و شكست ؛ 164  - 163 :-عقايد اصول
  146 :-نابودى

 تمدن و علم ؛ 105 ، 25 ، 18 ، 17 ، 16 ، 14 :بابل
  18 - 16 :-در

   458 :ارمينياس بارى
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  79 :باسيليدس
 اسماعيليان-باطنيان باطنيه،
 ، 540 ، 156 ، 155 :محمد بكر ابو باقالنى،

 :اشعرى عقايد تهذيب و- ؛ 597 ، 587 
 :اشعرى مذهب تطور در-تأثير ؛ 155 
 156  

  453 :يان باكوش،
 بسطامى يزيد ابو- مىبسطا بايزيد
 ؛ 365 :-زادگاه ؛ 365 :اللّه عبد ابو بتّانى،

  365 :نجوم علم در- نظريات
  714 :شهر بجايه،
  451 :بخارا

  300 :احمد سيد بدوى،
  282 ، 267 :الرحمن عبد بدوى،
 ، 86 ، 85 ، 84 ، 11 :اميل ،) برهيه( برئيه

 87 ، 89 ، 94  
  358 :برتلو

  521 :بركيارق
 ، 54 ، 53 ، 45 ، 42 ، 37 ، 36 :دسبرماني

  36 :-عقايد خالصة ؛ 130 ، 86 
  18 :بابلى بروس

  45 :ويكتور بروشار،
  302 :بروكلمان

  684 :برهان
  250 ، 22 :برهما
  261 :بسطاء
 ، 126 ، 116 ، 114 ، 110 ، 106 :بصره

 146 ، 185 ، 186 ، 193 ، 247 ، 
 255 ، 344 ، 374  

 ، 123 ، 122 ، 115 -  114 :حسن بصرى،
 124 ، 248 ، 249 ، 259 ، 291  

  647  ، 419 ، 367 ، 394 ، 174 :بطلميوس

 ، 143 ، 136 ، 126 ، 120 ، 18 :بغداد
 155 ، 156 ، 186 ، 249 ، 255 ، 
 302 ، 321 ، 326 ، 334 ، 349 ، 
 362 ، 374 ، 395 ، 450 ، 518 ، 
 521 ، 527 ، 529 ، 540 ، 596 ،  601  
 ، 118 ، 114 ، 113 :القادر عبد غدادى،ب
 124 ، 125 ، 146 ، 163 ، 169 ،  172  

  357 :بقراط
  300 ، 293 :فرقة بكتاشيه،

  147 :فرقة بكريه،
  714 -  710 :دولت احمر، بنى
 امويان- اميه بنى
  711 ، 710 :دولت حفص، بنى
 عباسيان-عباس بنى
  715 :طايفة عريف، بنى
  711 ، 710 ، 709 :دولت مرين، بنى
  710 ، 709 :دولت نصر، بنى
  374 :قبيلة هاشم، بنى
  719 :قبيلة هالل، بنى
  255 ، 250 ، 249 ، 21 ، 20 :بودا

  458 :بوطيقا
  337 :بومشتارك

   652 ، 646 ، 645 :اب بويج،
  334 :الحكمة بيت
  529 :المقدس بيت

  368  ، 367 ، 366 ، 365 :ريحان ابو بيرونى،
  18 ، 17 ، 16 ، 14 :نهرينال بين

  129 ، 128 :بينس
  540 ، 374 :الحسن ابو بيهقى،

  پ
  590 :پاسكال
  17 :فالت پالمير،
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  56 ، 44 ، 43 ) :پروتاگوراس( پروتاغورس
  45 ، 43 ، 40 :پريكلس

  590 ، 312 ، 311 :آسين پالسيوس،
  722 :جنگهاى پلوپونز،
  8 :هانرى پوانكاره،
  77 :پورهون

  256 :وكپوك
  253 :قديس پولس

  34 :پولوكراتس
  335 ، 333 ، 326 :زبان پهلوى،

  
  ت
  596 :العروس تاج

  359 :العربى الفكر تاريخ
  498 ، 356 :االسالم فى الفلسفة تاريخ
  724 :پلوپونز جنگهاى تاريخ
  540 :االسالم حكماء تاريخ
  162 :طبرى تاريخ
  333 :عربى طب تاريخ
  364 :المىاس نجوم تاريخ

  337 :تاسوعات
  61 :تئوفراستوس

 ؛ 210 - 209 :الصفا اخوان نظر از- : تأويل
 عربى ابن ؛ 290 - 288 :قرآن آيات-و متصوفه

 اعتقاد ؛ 308  - 307 :فلسفى-با مخالفت و
- 588 :-مسئلة و غزالى ؛ 380 :-به كندى

 و مفهوم ؛ 619 :- دربارة طفيل ابن نظر ؛ 589 
  672 - 571 :رشد ناب نظر از- ضرورت

  15 :شهر ،) طيوه( تب
 ، 433 ، 432 ، 409 :السعادة تحصيل

 434 ، 435 ، 436 ، 445  
  329 :اولى تحليالت

  608 ، 607 :المتوحد تدبير
  303 :االشواق ترجمان
 مدكور ابراهيم عقيدة ؛ 332 :نهضت ترجمه،
 خلفاى فراوان تأثير ؛ 335 ، 333 :-دربارة
 دانشمندان كوشش ؛ 334 - 333 :-در عباسى

-تأثير ؛ 335 -  334 :-  پيشبرد در مترجمان و
  342 :اسالمى تمدن و فرهنگ بر

 راه و- اهل ؛ 22 - 21 :هندى-  ؛ 21 :تصوف
 مسئلة و- اهل ؛ 240 :باطن مشاهدة

- اهل ؛ 242 :مكاشفت علم و- اهل ؛ 241 :اتحاد
 :توكل مسئلة و
 زا-كلمة معنى ؛ 243 :- اساسى مفاهيم ؛ 242 

-اشكال و اقسام ؛ 243 :نولدكه نظر
- دربارة خاورشناسان نظر ؛ 244 :اسالمى
 ؛ 244 :اسالمى- مؤثر در عوامل ؛ 244 :اسالمى
 استناد و- اهل ؛ 245 :اسالمى -مصادر و مĤخذ

-  و زهد ميان فرق ؛ 246 - 245 :قرآن آيات به
- و تشيع اشتراك وجوه ؛ 248 :طيباوى نظر از
 ؛ 249 :اسالمى-  در دىهن عامل تأثير ؛ 249 :

 تأثير ؛ 250 :اسالمى و هندى-اشتراك موارد
 تأثير ؛ 253 - 251 :اسالمى-در مسيحى عامل
 ؛ 254 -  253 :اسالمى- در نوافالطونى عامل

-در گوناگون عوامل تأثير چگونگى
-در اشراق عامل تأثير ؛ 255 :اسالمى
 از تن چند احوال شرح ؛ 256 :اسالمى
 شمار و تعريف ؛ 264 -  260 :- مشاهير

 شمار و تعريف ؛ 266 -  264 :- در »مقامات«
 مراتب و مقام ؛ 268  -  267 :- در »احوال«

 ؛ 271 - 268 :-در سالك و) مرشد( شيخ
 :- در مجاهده
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 - 272 :- در عشق و محبت ؛ 272 - 271 
 و- اهل ؛ 274 :- در خوف و انس و شوق ؛ 274 

 :وجود وحدت و توحيد مسئلة
-  اهل نظر از عالم يقتحق ؛ 278 - 275 
 وجد ؛ 281  -  280 :- در سماع و جذب ؛ 279 :
 ؛ 285 :- در فنا درجات ؛ 284 -  282 :- در فنا و

 آيات تأويل و-اهل ؛ 286 :اديان وحدت و-اهل
-  پيدايش علت و منشأ ؛ 290 -  288 :قرآن

 دشمنى ؛ 292 :سنت اهل و- ؛ 291 :اسالمى
- 293 :- اهل نظر از شريعت ؛ 292 :-با خوارج

 و شريعت ميان وفق در-  بزرگان سعى ؛ 294 
- اهل نظر از معرفت ؛ 295  -  294 :طريقت

-تعريف و بريتانيا المعارف دائرة ؛ 297 -  296 :
 اصول ؛ 298 - 297 :اسالمى- تطور ؛ 297 :

- 300 :-  مشهور هاى فرقه ؛ 299 :-در طريقت
 :سينا ابن نظر در-  ؛ 301 
 :- دربارة ىغزال كتابهاى ؛ 493 - 492 
 ؛ 615 :- با مخالفت و طفيل ابن ؛ 530 

 اسماعيليان-تعليميه
  288 :العظيم القرآن تفسير
  643 :الطبيعة كتاب تفسير

  646 ، 645 :المقوالت كتاب تلخيص
 ، 674 ، 673 :النفس كتاب تلخيص

 675 ، 681 ، 682 ، 684  
  715 ، 713 ، 711 :تلمسان
  257 :تلويحات

 ، 307 ، 201 ، 179 ، 172 :تورات
 335 ، 532 ، 554 ، 560  

  724 :توسيديد
  718  ، 715 ، 714 ، 712 ، 710 ، 302 :تونس
 ، 651 ، 549 ، 540 :التهافت تهافت

 655 ، 659 ، 660 ، 663 ، 665 ، 

 667 ، 669 ، 670 ، 685 ، 688 ، 
 689 ، 690 ، 691 ، 693 ، 694 ، 
 695 ، 697 ، 699 ، 700 ، 701  

 ، 535 ، 533 ، 522 ، 520 :الفالسفة فتتها
 536 ، 538 ، 540 ، 542 ، 552 ، 
 562 ، 570 ، 576 ، 586 ، 649 ، 
 650 ، 655 ، 685   

  336 :تيمايوس
  
  ث

  356  ، 346 ، 335 ، 327 ، 116 :قره بن ثابت
  682 ، 681 ، 680 ، 646 :ثامسطيوس

   587 :فرقه ثنويه،
 
  ج

 ؛ 359 :- نسب و نژاد ؛ 358 :حيان بن جابر
 عنصر چند كشف و-  ؛ 359 :- تأليفات

  360 :شيميايى
 ، 124 :بحر بن عمرو عثمان ابو جاحظ،

 128 ، 132 ، 169 ، 248 ، 249 ، 
 344 ، 356 ، 360 ، 361  

  124 :فرقة جاحظيه،
  648  ، 397 ، 357 ، 336 ، 333 :جالينوس

  345 :العلوم جامع
  277 ، 276 :الرحمن عبد جامى،

 :- دربارة بحثى ؛ 102 :عصر جاهليت،
  102 :قرآن در- عرب سيماى ؛ 102 

  124 :فرقة جبائيه،
  711 ، 710 :الطارق جبل

 ، 110 ، 109 ، 105 ، 104 :العرب جزيرة
 251 ، 326 ، 331 ، 355 ، 374  

  359 ، 192 ، 168 :امام ،) ع( صادق جعفر



٧٩٩ 
 

  247 ، 110 :جنگ جمل،
 ، 405 ، 336 ، 53 ، 50 :جمهوريت

 432 ، 592 ، 703  
  333 ، 331 ، 326 :مدرسة شاپور، جندى
-  زندگى آغاز و زادگاه ؛ 263 :بغدادى جنيد

 :-اقوال از ؛ 263 :- القاب ؛ 263 :
 263  

  297 :الذّات جواهر
  530 ، 527 ، 526 :القرآن جواهر

  332 ، 330 :جورجيوس
 مذهب تطور در- تأثير ؛ 156 :جوينى
 بر فقهى روش تأسيس و-  ؛ 156 :اشعرى
  156 :اشعرى مذهب اساس
  122 :صفوان بن جهم

  147 ، 122 :فرقة جهميه،
 ، 287 ، 249 :القادر عبد ،) گيالنى( جيالنى

 300  
  287 ، 275 :الكريم عبد ،) گيالنى( جيلى

  240 :ويليام جيمس،
  21 :آيين جين،

  
  چ

  376 :مقاله چهار
  710 ، 18 ، 12 :چين

  
  ح

  288 ، 286 :شيرازى حافظ
  247 ، 186 ، 171 ، 156 ، 104 :حجاز
  576 ، 543 :الحق حجة

 :الصفا اخوان نظر از-مسئلة: قدم و حدوث
 ابن عقيدة ؛ 627 :- مسئلة و طفيل ابن ؛ 223 

  696 -  695 :عالم-دربارة رشد

   386 :رسومها و االشياء حدود
  396 ، 328 ، 327 :شهر حران،

  111 :ةفرق حروريه،
  301 :فرقة حروفيه،
  166 :ثابت بن حسان
 -  68 :- تعريف و ارسطو ؛ 68 :مشترك حس

- دربارة سينا ابن نظر ؛ 69 - 68 :-وظايف ؛ 69 
 دربارة ارسطو و سينا ابن نظر اختالف ؛ 477 :

 ابن نظر از- وظيفة و مفهوم ؛ 487 :- وظيفة
  675 :رشد
  638 :محسوس و حس
  339 :سوار بن حسن
  518 :صباح حسن

  686 ، 685 ، 292 :فرقة حشويه،
  257 ، 256 :االشراق حكمت
  737 :مدنى حكومت
 ، 241 ، 184 :منصور بن حسين حالج،

 ؛ 301  ، 292 ، 286 ، 285 ، 261 ، 258 
 :- سفرهاى ؛ 261 :- استادان

 :عباسيان وسيلة به- شدن دار بر ؛ 261 
 شعرى ؛ 262 :-دربارة مورخان نظر ؛ 262 

  263 -  262 :- از دچن
  549 ، 301 :فرقة حلوليه،
  185 :قرمط حمدان
  493 :الحليم عبد دكتر حمود،

  17 ، 16 :قوانين حمورابى،
-اصول ؛ 109 :- مؤسس ؛ 109 :مذهب حنبلى،

: 109  
- اصول ؛ 108 :- مؤسس ؛ 108 :مذهب حنفى،

  108 : - در »استحسان« اصل ؛ 108 :
  644 ، 334 ، 332 :اسحق بن حنين
  361 :الكبرى الحيوان حياة



٨٠٠ 
 

 ، 606 ، 498 ، 422 ، 256 :يقظان بن حى
 614 ، 628  

  301 :فرقة حيدريه،
  
  خ

  358 :يزيد بن خالد
  521 ، 518 ، 450 :خراسان
 ؛ 162 :-جنبش علت ؛ 162 :خرميان

 به- اعتقاد ؛ 162 :مزدكيان با- پيوستگى
  162 :- دربارة اسطخرى نظر ؛ 162 :تناسخ
  325 :مجمع ونيه،خلقيد

  301 :فرقة خلوتيه،
- عقايد اصول ؛ 292 ، 247 ، 147 ، 111 :خوارج

  111 :-فرق ؛ 111 :
 در -تبحر ؛ 362 :موسى بن محمد خوارزمى،

 بردن -كار به و-  ؛ 362 :رياضيات و نجوم
 رياضى معادالت حل و-  ؛ 362 : »الجبر« كلمة

  362 :هندسه راه از
  326 :خوزستان

  104 ]:حةوا[ خيبر،
  
  د

  653 ، 533 ، 312 :دانته
  213 :پيامبر ،) ع( داوود
 ، 297 ) :بريتانيكا( بريتانيا المعارف دايرة

 298 ، 367  
   285 :اسالمى مختصر المعارف دايرة

 فرق ؛ 298 :- مفهوم و معنى ؛ 298 :درويش
 گوناگون روشهاى ؛ 298 :- و صوفى ميان

 ؛ 299 - 298 :هدف به وصول براى- جمعيتهاى
 تصوف- نيز

  166 :خزاعى دعبل

  336 :سقراط از دفاع
  526 ، 468 ، 392 :دكارت
  47 :معبد دلفى،
  716 ، 521 ، 396 ، 255 ، 143 :دمشق

  333 ، 331 :منصور دوانيقى،
  718 ]:اميل[ دوركيم،
  51 ، 27 :تمدن دوريايى،

  169 :دوزى
  110 :الجندل دومة

  587 ، 172 :فرقة دهريه،
  323 :اتساروندي

  458 ) :ديالكتيك( ديالقطيقا
  653  ، 498 ، 454 ، 337 :ج. ت بود، دى

  114 ]:حنيفه ابو[ دينورى،
  304 :اكبر ديوان

  29 ، 18 ) :ديوژن( ديوجانس
  325 :ديودوروس

  28 :مذهب ديونوسوسى،
  
  ذ

  249 :العالء ابى ذكرى
 و زادگاه ؛ 260 ، 258 ، 253 :مصرى النون ذو
 با افتادن - در و-  ؛ 260 :- زندگى ازآغ

 وارد و-  ؛ 260 :- شدن زندانى ؛ 260 :معتزله
- هاى گفته از ؛ 260 :تصوف در فلسفه كردن

: 260  
 ، 43 ، 40 ، 39 ، 38 ، 14 :ذيمقراطيس

 خالصة ؛ 462  ، 335 ، 130 ، 129 ، 128 ، 74 
  138 :- عقايد
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  ر
 ، 259 ، 252 ، 249 ، 248 :عدويه رابعة

 :عشق دربارة- نظر ؛ 274 ، 273 ، 266 
 273  

 به-  ؛ 357 :زكريا بن محمد بكر ابو رازى،
 به-كتب ترجمة ؛ 357 :بزرگ طبيبى عنوان
 مدارس در- كتب تدريس ؛ 357 :التينى زبان
 آراء خالصة ؛ 357 :- وفات و والدت ؛ 357 :اروپا

 :- آراء در مانى فلسفة تأثير ؛ 358 :-  فلسفى
  358 :اسالمى توحيد و- عقايد ؛ 358 

  479 ، 262 ، 257 :فخر امام رازى،
  50 ، 28 ، 27 :برتراند راسل،
  407 ، 405 ، 337 ، 335 :ربوبيت
 ، 378 ، 375 :الفلسفيه الكندى رسائل

 379 ، 382 ، 387 ، 388 ، 389 ،  390  
  613  ، 612 ، 611 ، 608 ، 607 :االتصال رسالة
  498 ، 454 :الطير رسالة

  574 :العقل الةرس
  566 :الدنية رسالة
  608 ، 607 :الوداع رسالة
 :احوالها و الناطقة النفس معرفة فى رسالة
467  
 ، 271 ، 267 ، 259 ، 251 :قشيريه رسالة

 294 ، 296  
  261 :اللّه لحقوق رعاية

  300 :احمد رفاعى،
  300 ، 299 :فرقة رفاعيه،
  705 :لويجى رنالدى،
 ، 321 ، 101 ، 100 ، 99 :ارنست رنان،

 329 ، 642 ، 644 ، 645 ، 646  
  342 :رنسانس

 ، 78 ، 76 ، 74 ، 20 ، 18 ، 14 :رواقيان
 82 ، 122 ، 127 ، 266 ، 322 ، 
 :-فلسفة خالصة ؛ 466 ، 457 ، 337 
  77 :-  نظر از سعادت ؛ 76 :-نظر از خدا ؛ 76 

  725 :القوانين روح
  101 ، 100 :روژيه
  725 :ژاك نژا روسو،
 ، 179 ، 178 ، 177 ، 174 :التسليم روضة

 180 ، 182 ، 183 ، 214  
 ، 561 ، 555 ، 551 :الطّالبين روضة

 567 ، 568 ، 569 ، 570 ، 572 ،  573  
  83 ، 82 ، 76 :روم

  287  ، 279 ، 273 ، 241 :الدين جالل رومى،
 وسيلة-  ايجاد ؛ 329 ، 327 ، 324 :مدرسة رها،

 تدريس- در كه علومى ؛ 323 :نايرانيا
 وسيلة- شدن بسته ؛ 324 -  323 :شد مى

  324 :زنون
  375 :هلموت ريتر،

  458 :ريطوريقا
  89 ]:هانرى پير[ ريو،

  
  ز

  367 ]:ادوارد كارل[ زاخاو،
  554 ، 307 ، 172 :زبور

  596 :مرتضى سيد زبيدى،
  246 ، 125 ، 114 ، 110 :عوام بن زبير

  256 :زردشت
  347 ، 255 ، 19 :آيين شتى،زرد

  19 :- اصول خالصة ؛ 19 :آيين زروانى،
  136 :محمود القاسم ابو زمخشرى،

  94 :فلوطين زندگى
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 ؛ 329  ، 324 ، 130 ، 129 ، 76 ، 66 ، 37 :زنون
  37 :-عقايد خالصة
  712 :مدرسة زيتونه،

  106 ، 105 :ثابت بن زيد
  194 ، 193 :رفاعه بن زيد
  167 ، 112 :على بن زيد

 اصول ؛ 167 ، 126 ، 125 ، 112 :فرقة زيديه،
  112 :- عقايد

  
  ژ

  467 ، 79 ، 69 :اتين ژيلسون،
  
  س

  368 ، 367 :جرج سارتن،
  737 :الحصرى ساطع

   83 :آمونيوس ساكاس،
  450 :سامانيان
  74 ، 34 :جزيرة ساموس،
 اسماعيليان-فرقة سبعيه،

  60 :سپئوسيپوس
  368 ]:امانوئل[ سديو،
  721 :الملوك سراج

  329 :عينى رأس سرجيوس
  114 :وقاص ابى بن سعد

  299 ، 298 :فرقة سعديه،
  187 :خسرو ناصر سفرنامة
  108 :ثورى سفيان
 ، 45 ، 44 ، 30 ، 26 ، 20 ، 5 :سقراط

 46 ، 47 ، 48 ، 56 ، 57 ، 72 ، 82 ، 
 ؛ 534  ، 408 ، 376 ، 337 ، 335 ، 322 ، 89 

- زندگى چگونگى ؛ 44 :- از قبل يونان فلسفة
 تعريف و- ؛ 46 :فلسفه پدر عنوان به- ؛ 46 :

 و راه ؛ 47 -  46 :- هاى انديشه اصول ؛ 46 :نفس
  47 :معرفت به رسيدن براى- روش

  511 ، 498 :ابسال و سالمان
  170 :فارسى سلمان
  666 :طبيعى سماع
  638 :الكيان سمع
  364 :هند سند
  76 :سنكا

  300 :فرقة ه،سنوسي
 ، 105 ، 82 ، 79 ، 18 ، 17 ، 14 :سوريه

 109 ، 110 ، 161 ، 185 ، 186 ، 
 254 ، 321 ، 323 ، 326 ، 330 ،  331 ، 332  

 خالصة ؛ 527 ، 62 ، 46 ، 44 ، 43 :سوفسطاييان
  44 -  43 :- عقايد

  458 ، 338 :سوفسطيقا
  16 :- در تمدن و علم ؛ 16 :سومر

 ، 243 ، 189 :ينالد شهاب سهروردى،
 256 ، 257 ، 258 ، 259 ، 264 ، 
 و-  ؛ 504 ، 283 ، 280 ، 272 ، 265 

 از اشراق مفهوم ؛ 258 :حكما تقسيمبندى
  283 : »فنا« بارة در- نظر ؛ 257 -  256 :- نظر

  301 :فرقة سهرورديه،
  721 ، 336 :سياست
  48 :شهر سيراكوز،
  76 :سيسرون
 صقليه-سيسيل

  
  ش

  301 ، 300 :قةفر شاذليه،
-اصول ؛ 108 :- مؤسس ؛ 108 .مذهب شافعى،

: 108  
  283 ، 266 ، 265 شبلى،
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  310 :الكون شجرة
  479 :اشارات شرح

  300 :فرقة شطاريه،
  169 :فرقة شعوبيه،

 ، 470 ، 469 ، 468 ، 466 ، 453 :شفا
 474 ، 476 ، 478 ، 480 ، 482 ، 
 483 : 485 ، 488 ، 489 ، 490 ، 
 491 ، 493 ، 570 ، 606  

   13 :آلبرت شواتزر،
 ، 114 ، 113 :الكريم عبد شهرستانى،

 119 ، 120 ، 208 ، 275 ، 336  
  256 :الدين قطب شيرازى،

 هاى - فرقه ؛ 112 :-عقايد اصول ؛ 112 :شيعه
 :- غالت ؛ 113 - 112 :-مهم
 ؛ 166  -  164 :- پيدايش در مؤثر عوامل ؛ 113 

 به فارابى تمايل ؛ 167 :تفويض به عقيده و- 
  402 - مذهب
  19 :آيين شيوا،

  
  ص

  419 ، 356 ، 342 ، 327 :فرقة صابئين،
  185 :قيام الزّنج، صاحب
  375 ، 374 :اندلسى صاعد
  201 :صحف
  247 ، 146 ، 110 :جنگ صفّين،
  48 ، 41 ، 36 ، 34 :صقليه
 تصوف-صوفيه
 و المنطق فن عن الكالم، و المنطق صون
  577 :الكالم

  
  ض

  247 :االسالم ضحى

  147 :فرقة ضراريه،
  
  ط

 خالصة ؛ 336 ، 44 ، 30 ، 29 ، 27 ، 26 :طالس
  30 :- عقايد
  249 ، 193 :دكتر حسين،) طاها( طه

  737 :تاريخ فلسفة و امم طبايع
  163  ، 146 ، 114 ، 108 :جرير ابن طبرى،
  374 :االمم طبقات
  126 ، 125 ، 114 ، 110 :طلحه

  60 :اسرار ، »طوباويان«
  530 ، 521 ، 518 :طوس

 ، 174 ، 173 ، 170 :نصير خواجه طوسى،
 176 ، 177 ، 179 ، 183 ، 204 ، 
 214 ، 216 ، 262 ، 419 ، 440 ، 
 و سالمان قصة تفسير و- ؛ 499 ، 498 ، 479 

  499 :ابسال
  248 :طيباوى

  
  ظ

  109 ، 107 :داود ظاهرى،
  293 ، 292 :فرقة ظاهريه،

  
  ع

  125 ، 110 :عايشه
 ، 143 ، 126 ، 125 ، 107 :عباسيان

 161 ، 162 ، 164 ، 169 ، 191 ، 
 206 ، 207 ، 249 ، 261 ، 326 ، 
 344 ، 363 ، 601 ، 715 ، 740  

  114 :عمر بن اللّه عبد
  305 :دكتر النور، عبد
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 ، 114 ، 111 ، 110 ، 106 :عفان بن عثمان
 115 ، 125 ، 161  

  546 :الكائنات اسرار و المخلوقات عجايب
  249 :طريقة عدويه،
،  247 ، 246 ، 185 ، 171 ، 161 :عراق
249 ، 332  
  104 :بت عزّى،

 ابن نظر از- اهميت و مفهوم ؛ 743 :عصبيت
 و سياست در- اثر ؛ 744 -  743 :خلدون
  746 -  745 :اجتماع
 ، 278 ، 268 :الدين فريد شيخ عطار،

 283 ، 295 ، 296  
  641 :محمود عباس عقّاد،
  671 :النفس علم
  737 :جديد علم
 به اشاعره ؛ 141 :-تعريف ؛ 141 :كالم علم

- پيدايش عوامل ؛ 142 :- مؤسس عنوان
 :-و معتزله ؛ 143 - 142 :
  540 :-و غزالى ؛ 144 

 ، 112 ، 110 ، 109 ) :ع( ابيطالب بن على
 113 ، 114 ، 125 ، 126 ، 146 ، 
 161 ، 169 ، 172 ، 183 ، 196 ، 
 204 ، 205 ، 247 ، 249 ، 289 ،  293  

  161 ، 109 ، 105 :الخطاب بن عمر
  597 ، 333 ، 327 :العزيز عبد بن عمر
  126 ، 125 ، 115 ، 114 :عبيد بن عمرو
  111 ، 110 :عاص عمرو
 ، 264 ، 248 ، 243 :المعارف عوارف

 266 ، 271 ، 272 ، 283  
 ، 204 ، 183 ، 182 :پيامبر ،) ع( عيسى

 218 ، 251 ، 252 ، 271 ، 291  

 ، 374 :االطباء طبقات فى االنباء عيون
 395 ، 454 ، 607  

 ، 418 ، 417 ، 416 ، 411 :المسائل عيون
 421 ، 423 ، 426  

  
  غ

  118 ، 112 :حموده دكتر غرابه،
 ، 714 ، 710 ، 709 ، 614 ، 302 :غرناطه

 715 ، 718  
 ، 100 ، 12 :احمد بن محمد حامد ابو لى،غزا
 117 ، 146 ، 157 ، 188 ، 240 ، 
 242 ، 252 ، 262 ، 265 ، 267 ، 
 280 ، 284 ، 290 ، 292 ، 295 ، 
 ؛ 698 ، 693  ، 642 ، 350 ، 348 ، 343 ، 301 

 ؛ 518 -  517 :- زندگى زمان و نژاد و زادگاه
 :-تسمية وجه

 ؛ 520  -  519 :- تحقيقات و تحصيالت ؛ 519 
 :-به الملك نظام خواجه توجه

- تأليفات كثرت ؛ 521 :- گزينى عزلت ؛ 519 
 و-  ؛ 523 :جويى - معرفت به-شوق ؛ 522 :

 مسائل در شك و-  ؛ 524  - 523 :تقليد مسئلة
 :دينى و عقلى

 :دكارت شك با-شك فرق ؛ 526 - 524 
 :ترديد و شك بند از رهايى و-  ؛ 526 
 جويندگان تقسيمبندى و-  ؛ 528 

 :مجاهدت و رياضت و- ؛ 528 :حقيقت
 در - كتابهاى ؛ 529 :تصوف و-  ؛ 529 

 -درون يك عنوان به-  ؛ 530 :تصوف
 :عبادات دربارة- نظرية ؛ 531 :گرا
-  معلومات وسعت ؛ 532 :-فلسفة ؛ 531 
 و »قرآن« به دادن اهميت و-  ؛ 532 :

 و فالسفه دربارة-نظر ؛ 532 :حديث
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 عقايد حكماى رد و-  ؛ 532 :آنها تقسيمبندى
 و-  ؛ 535 :- الفالسفة تهافت ؛ 534 :يونان
 :عالم قدم و حدوث مسئلة

 و- ؛ 537 :- نظر از خدا علم ؛ 537 - 536 
 و-  ؛ 539  -  538 :اجساد حشر و معاد مسئلة
 :كالم علم تشريح و تعريف

 :باطنيه فرقة با- مخالفت ؛ 541 - 540 
 :معلو تقسيمبندى و-  ؛ 543 - 542 
 ؛ 548  -  546 :خدا وجود بر- داليل ؛ 545 

 بارة - در فلوطين با-عقايد هماهنگى
 »محجوبان« تقسيمبندى و-  ؛ 549 :خدا

-  551 :- نظر از خداوند صفات ؛ 550 - 549 :
 افعال در- نظر ؛ 522 :سببيت اصل و-  ؛ 553 

 در- نظر ؛ 558 -  556 ) :اشعرى كسب( خداوند
 مثل به توجه و - ؛ 560 -  558 :عالم آفرينش
 دربارة- آراء ؛ 584  ، 559 :افالطونى

- نظر از فطرت مفهوم ؛ 562  - 560 :انسان
 نظر ؛ 563 -  562 :نفس دربارة بحث و- ؛ 561 :
 ؛ 565  ، 562 :نفس دربارة سينا ابن آراء به- 

 و-  ؛ 564 :- نظر از عقل و قلب روح، مفهوم
 جوهر و طبيعت ؛ 565 :نفس وجود اثبات
 عرضيت انكار و-  ؛ 566  -  565 :- ظرن از نفس
 روحانيت بيان در- داليل ؛ 566 :روح
 و-  ؛ 568 :چشم و عقل مقايسة و-  ؛ 567 :نفس
 ؛ 570 -  569 :نفس خلود و حدوث اثبات

 قواى ؛ 572 - 571 :- نظر از نفس سرنوشت
 مفهوم و تعريف ؛ 573 -  572 :- نظر از نفس
 نظرية و-  ؛ 575 -  574 :-نظر از عقل
 علم به دادن اهميت و-  ؛ 576 :تمعرف

 در افالطون با- آراء نزديكى ؛ 577 :منطق
 تقسيمبندى و-  ؛ 578 :معرفت مسئلة
- نظر از معرفت كسب طرق ؛ 579 :معرفت

 علم تعريف و-  ؛ 580 :اشراق نظرية و-  ؛ 580 :
 »معاملت علم« شرح و تعريف و-  ؛ 583 :لدنى

-ثيرتأ ؛ 591 ، 585  - 584 : »مكاشفت علم« و
 مصلح يك عنوان به- ؛ 586 :اسالم در

 تهافت« كتاب تأليف از-غرض ؛ 586 :دينى
 : »التهافت

 مراتب ؛ 587 :ايمان و كفر تعريف و-  ؛ 586 
 تقسيمبندى و-  ؛ 588 :- نظر از »وجود«

 ؛ 589 ، 588 :تأويل مسئلة و- ؛ 588 :مسلمانان
 ؛ 590 :مسلمانان زندگى بر- هاى انديشه تأثير
 علم و-  ؛ 590 :زمين مغرب متفكران بر - تأثير

 احياء« كتاب تأليف سبب و- ؛ 591 :اخالق
-  591 :كتاب محتواى و تقسيمات و »العلوم

 مسئلة و-  ؛ 592 :خلق تعريف و-  ؛ 592 
-  ؛ 595 ، 593 :اخالق بودن اكتسابى يا غريزى

 و موافق نظرات ؛ 594 :كودك تربيت اهميت و
 رد و باجه ابن ؛ 597 ، 596 :- دربارة مخالف

  608 :- آراء
  108 :شهر غزه،
-تأثير ؛ 113 :- عقايد اصول ؛ 113 :شيعه غالت

  164 :اسالم تاريخ در
   126 ، 122 :دمشقى غيالن

  
  ف

 ، 128 ، 100 ، 20 :محمد نصر ابو فارابى،
 177 ، 200 ، 206 ، 327 ، 335 ، 
 337 ، 342 ، 367 ، 373 ، 387 ، 
 393 ، 449 ، 451 ، 457 ، 470 ، 
 480 ، 489 ، 491 ، 492 ، 494 ، 
 504 ، 509 ، 510 ، 513 ، 562 ، 
 575 ، 615 ، 621 ، 636 ، 653 ، 
 :-زادگاه و نژاد ؛ 721 ، 719 ، 705 
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 :گوناگون زبانهاى به- آشنايى ؛ 395 
 به-  ؛ 396 :-سفرهاى و تحصيالت ؛ 396 

 به- احاطة ؛ 396 :زهدپيشه فيلسوفى عنوان
 مورخان و حكما نظر ؛ 396 :مختلف علوم
 »ثانى معلم« به شدن ملقب و-  ؛ 397 :-دربارة

 و-  ؛ 398 -  397 :- تأليفات و آثار ؛ 397 :
 خصوصيات ؛ 400 - 398 :علوم بندى - دسته
 حكيمى عنوان به-  ؛ 400 :-فلسفة

 ؛ 440  ، 402 :تشيع به- تمايل ؛ 401 :التقاطى
 و افالطون آراء ميان دادن وفق و- 

 ميان اختالف علل ؛ 407 - 406 ، 402 :ارسطو
 ؛ 407 -  403 :- نظر از افالطون و ارسطو عقايد
 و-  ؛ 406 - 405 :افالطونى مثل دربارة- نظر
 و تعريف ؛ 408 :فلسفه و دين ميان دادن وفق

-  407 :-نظر از منطق علم نتيجة و اهميت
 و-  ؛ 410 :الطبيعه - مابعد فلسفة و-  ؛ 410 

 صفات و ذات ؛ 411 :موجودات تقسيمبندى
 مفهوم و ماهيت ؛ 414 - 412 :-نظر از خدا

 عقول و-  ؛ 415 -  414 :- نظر از فيض
 از وجود عالم ترتيب و نظام ؛ 416 :گانه يازده
 از) الصور واهب( فعال عقل ؛ 418 -  417 :- نظر
 تعريف و-  ؛ 428  ، 419 ، 417 :- نظر
- نظر از نفس سرانجام و اصل ؛ 420 :نفس

 قواى بندى دسته و-  ؛ 422 - 420 :
 و-  ؛ 425 :نفس وحدت و- ؛ 424 -  423 :نفس

 عقل تعريف و-  ؛ 428 -  426 :عقل مسئلة
 عقل تعريف و-  ؛ 426 ) :بالقوه( هيوالنى
 عقل تعريف و-  ؛ 427 ) :بالملكه( بالفعل
 ؛ 429 :حسى معرفت تعريف و- ؛ 427 :مستفاد

 :- نظر از اولى معقوالت
 فضائل و اخالق موضوع و-  ؛ 431 

 :سياست و-  ؛ 434 -  432 :اخالقى

 و-  ؛ 435 :سياست علم در-كتب ؛ 345 
 از ملتها اختالف ؛ 436 :اجتماع وجود ضرورت

 و-  ؛ 437 :فاضله مدينة و -  ؛ 437 -  436 - نظر
 :ها مدينه انواع

 :-نظر از فاضله مدينة اوصاف ؛ 437 
 فاضله مدينة رئيس وظايف و خصال ؛ 438 
 و صفات ؛ 440 -  439 :-نظر از) امام(

- نظر از فاضله مدينة اهل آراء و خصوصيات
 و- ؛ 441 :جاهله مدينة و-  ؛ 444 - 443 :

 خصوصيات ؛ 442 :جاهله مدينة تقسيمبندى
- نظر از ضاله و متبدله فاسقه، هاى مدينه

 ؛ 445 :نبوت مسئلة به توجه و-  ؛ 442 :
 و فكر خالصة ؛ 446 :- نظر از وحى كيفيت
- با باجه آراء ابن پيوستگى ؛ 447 :-فلسفة

: 612  - 613  
  171 :فارس

  20 ) :ثانى مسيح( فارقليط
  718  ، 714 ، 713 ، 711 ، 605 :شهر فاس،
  126 ) :ع( زهرا فاطمة

 ، 198 ، 191 ، 190 ، 172 :فاطميان
 358 ، 518 ، 601  

  312  ، 310 ، 306 ، 304 ، 302 :مكيه فتوحات
  574 ، 573 ، 564 :اللئالى فرائد
  330 ، 110 :رود فرات،

  710 :اول فرديناند
  84 :فرّرو

  213 ، 205 :فرعون
  401 ، 336  ، 329 ، 255 ، 94 ، 84 :فرفوريوس

  114 :الشيعه فرق
  543 :الخالف فصل
 ، 658 ، 657 ، 656 ، 649 :المقال فصل

 660 ، 662 ، 665 ، 685  
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  303 ، 302 :الحكم فصوص
  324 :تاريخ در آن موقعيت و اسالمى فكر

 و تعريف و پيدايش ؛ 3 :- حقيقت: فلسفه
 علوم با-رابطة ؛ 5 :- موضوع ؛ 4 :- تطور
- موضوع و مفهوم ؛ 7 :- هدفهاى ؛ 8 -  6 :ديگر
 :غرب و شرق در قديم

 11 ، 25  
  238 :روبرت فلنت،
  80 :فلنتين
 ، 88 ، 86 ، 85 ، 82 ، 80 ، 12 :فلوطين

 90 ، 91 ، 93 ، 119 ، 174 ، 196 ، 
 222 ، 254 ، 255 ، 276 ، 324 ، 
 384 ، 397 ، 405 ، 407 ، 410 ، 
 آغاز و زادگاه ؛ 502 ، 470 ، 447 ، 419 ، 415 

- اقنوم سه ؛ 84 :-هاى - رساله ؛ 83 :- زندگى
 دربارة-نظر ؛ 84 :- فلسفة خالصة ؛ 84 :

 ساختمان دربارة- نظر ؛ 87  ، 85 :نفس
 مفهوم ؛ 88 :-نظر از نفس قواى ؛ 85 :عالم
 فلسفة در ارسطو تأثير ؛ 89 :- فلسفة در عقل

 و -  ؛ 91 -  90 :احديت دربارة-نظر ؛ 89 :- 
 و محسوس عالم و-  ؛ 92 -  91 :عرفان
 ؛ 93 :-فلسفة در شرقى عناصر ؛ 93 :ماده

  549 :خدا دربارة غزالى با-عقايد هماهنگى
  492 ، 465 ، 244 :االسالميه الفلسفة فى
  392 ، 390 :االولى سفةالفل فى

 ، 41 ، 38 ، 35 ، 34 ، 28 ، 14 :فيثاغورس
 54 ، 57 ، 58 ، 62 ، 218 ، 258 ، 
 ؛ 34 :-زندگى آغاز و زادگاه ؛ 361 ، 336 ، 322 

 ؛ 35 :-نظر از تصوف ؛ 34  - 33 :-عقايد خالصة
 به اعتقاد و- ؛ 36 - 35 :نفس دربارة -عقيدة
 -اخوان ةفلسف بر تأثير و-  ؛ 36 :تناسخ
 :-فلسفة در عدد اهميت ؛ 218 :الصفا

 219  
 كيفيت و توصيف ؛ 34 :جمعيتهاى فيثاغورى،

  34 :- روش و كار
 :- روش و انديشه ؛ 91 ، 83 ، 82 :فيلون

 83   
  61 :مقدونى فيليپ

  
  ق

  300 ، 249 :فرقة قادريه،
  458 :قاطيقورياس

  485 ، 453 ، 357 :قانون
  716 ، 715 ، 712 :قاهره
 ، 201 ، 189 ، 179 ، 172 :كريم قرآن

 211 ، 244 ، 251 ، 267 ، 274 ، 
 282 ، 289 ، 291 ، 293 ، 299 ، 
 306 ، 312 ، 349 ، 479 ، 554 ، 
 590 ، 691 ، 712  

  359 :قرابادين
  725 :اجتماعى قرارداد
 قرمطيان- قرامطه
  642 ، 640 ، 637 ، 601 :قرطبه

 ؛ 193  ، 190 ، 189 ، 185 ، 184 :قرمطيان
 بالد در- نفوذ ؛ 185 :- پيدايش چگونگى
 ؛ 186 :فاطميان با- پيوند ؛ 186 :اسالمى
 شعائر و-  ؛ 187 :بابكيان و مزدكيان با- ارتباط
 نظر ؛ 188 - 187 :-روش و فلسفه ؛ 187 :دينى
 فرهنگ در-تأثير ؛ 188 :-دربارة غزالى

  188 :اسالمى
  366 ، 361 ، 298 :زكريا قزوينى،

  346 ، 335 ، 328 ، 116 :لوقا بن سطاق
  715 ، 714 ، 713 ، 711 :قسطنطنيه

  297  ، 295 ، 294 ، 265 :الكريم عبد قشيرى،



٨٠٨ 
 

  710 :الحمراء قصر
  396 ، 374 ، 253 ، 202 :قفطى

  301 ، 300 :فرقة قلندريه،
  498 ، 143 ، 142 :قنواتى
  542 :العقايد قواعد
  718 :شناسى جامعه روش قواعد
  520 ، 300 ، 252 :القلوب قوت

  
  ك

  368 :كاجورى
  292 ، 244 ، 173 :وو دو كارا

  259 :الرزاق عبد مال كاشانى،
  112 :الغطاء كاشف
  240 ، 239 ، 130 ، 128 :كانت

  301 :فرقة كبرويه،
  337 :التفاحه كتاب
  638 :الجوامع كتاب
  640 ، 360 :الحيوان كتاب
  338 :الخطابه كتاب

  384 :الربوبيه ابكت
  432 :السياسة كتاب
  408 :العباره كتاب
  351 :المنطق لصناعة المدخل كتاب
  362 :المقابله و الجبر فى الوصايا كتاب
  337 :محض خير كتاب

  577 :فرقة كراميه،
  257 :هانرى كربن،
  48 ، 29 ، 27 ، 25 :جزيره كرت،

  28 ، 3 :آندره كرسون،
   251 :كرمر

  18 :كريسيبوس
  453 ، 296 :الظنون كشف

  285 ، 284 ، 270 :المحجوب كشف
  19 ، 18 :كلدانيان
  81 :اسكندرانى كلمنت
  511 ، 510 ، 193 :دمنه و كليله

  213 :يعقوب بن محمد االسالم ثقة كلينى،
  653 ، 533 ، 312 :الهى كمدى
  724 :اگوست كنت،
  374 :شهر كنده،
 ، 100 :اقاسح بن يعقوب يوسف ابو كندى،

 128 ، 342 ، 374 ، 376 ، 449 ، 
 :-نسب و نژاد ؛ 705 ، 655 ، 464 
 وسعت ؛ 374 :- زندگى خالصة ؛ 374 

 :- رسائل و تأليفات ؛ 374 :-معلومات
 ؛ 375 :ريتر توسط-رسائل كشف ؛ 375 

 عنوان به -  ؛ 375 :- تأليفات محتواى و موضوع
 به- گرايش ؛ 376 :التقاطى حكيمى
 :رياضيات به- توجه ؛ 376 :معتزله

 :-نظر از فلسفه اهميت و تعريف ؛ 376 
 :- نظر از حقيقت مفهوم ؛ 377 - 376 
 راه از معرفت به وصول و-  ؛ 377 

 فيلسوف نخستين عنوان به-  ؛ 377 :رياضيات
 و كم علم در بحث و-  ؛ 377 :اسالم مشائى
-  378 :- نظر از اولى فلسفة ، 378 :كيف

 و دين ميان ادند وفق و- ؛ 390 ، 379 
 مخالفان دربارة- نظر ؛ 379 -  378 :فلسفه
 ؛ 380 :تأويل به- اعتقاد ، 380  -  379 :فلسفه
 از برخى تعريف و-  ؛ 380 :- فلسفى روش

 - 380 :فلسفى اصطالحات و مفاهيم
 فلسفة مسائل در-بحث ؛ 392 ، 381 

- نظر ؛ 381 :عالم قدم انكار و-  ؛ 381 :طبيعى
 و-  ؛ 382  -  381 : »فساد و كون« دربارة

 حدوث به عقيده و-  ؛ 382 :عالم تقسيمبندى



٨٠٩ 
 

 ؛ 384 -  383 :نفس تعريف و- ؛ 383 :عالم
 قواى تقسيم و- ؛ 384 :نفس خلود به-عقيدة
- نظر از آن قواى و عقل ؛ 386 -  385 :نفس

 خواب ؛ 388 :عقل دربارة- رسالة ؛ 388 ، 386 :
 :-نظر از رؤيا و
 :خدا دوجو اثبات بر- داليل ؛ 388 
 :-نظر از خداوند صفات ؛ 391 - 390 
 بر كلى حكم ؛ 392 :دكارت با-مقايسة ؛ 391 

  393 -  392 :-روش و فلسفه
  12 :كنفوسيوس

  35 :كورنفورد
  100 :ويكتور كوزن،
 ، 247 ، 185 ، 116 ، 110 ، 106 :كوفه

 255 ، 374  
  17 :فرنتس كومون،
  545 :الرحمن عبد كيسان،
  358 :وسطا نقرو در كيميا

 ، 562 ، 530 ، 522 :سعادت كيمياى
 566 ، 573 ، 580  

  
  گ

  143 ، 142 :گارده
  519 ، 451 :شهر گرگان،

،  286 ، 250 ، 246 ، 190 :گلدتسيهر
289 ، 344  

 ، 174 ، 78 ، 27 ، 20 :آيين گنوسى،
-  78 :- خالصة و تعريف ؛ 348 ، 254 ، 253 
- با اسقف يوسايونا مبارزة ؛ 79 :- بانى ؛ 80 
: 80  

  704 ، 101 ، 100 :لئون گوتيه،
  44 :گورگياس

  

  ل
  293 :فرقة ادريه، ال

  737 :جان الك،
  244 :المنس
  367 :دو بارون النژه،

  128 ، 74 ، 39 ، 38 :لئوكيپوس
  704 :محمد جمعه، لطفى
  368 ، 333 :لكلر

  173 ، 170 :برنارد لوئيس،
  310 :االنوار لواقح

  101 :لوكيون
  79 :ليبسيوس

  83 :شهر ليكوپوليس،
  
  م
  405 :الطبيعه بعد ما

  142 :محمد منصور ابو ماتريدى،
  590 رامون، مارتين،
  105 :هانرى ماسه،

 ، 188 ، 186 ، 173 :لويى ماسينيون،
 244 ، 285 ، 397  

  267 ، 244 ، 198 ، 142 :ماكدونالد
  737 ، 724 :ماكياول

  588 ، 108 :انس بن مالك
- اصول ؛ 108 :- مؤسس ؛ 108 :مذهب مالكى،

  108 :-  در »استصالح« اصل ؛ 108 :
 ، 162 ، 136 ) :عباسى خليفة( مأمون

-  ؛ 374 ، 363  ، 360 ، 349 ، 348 ، 334 ، 171 
  348 :يونانى كتب مترجمان تشويق و

 ، 188 ، 143 ، 83 ، 20 ، 18 :كيش مانى،
 آراء بر- تأثير ؛ 20 :- اصول خالصة ؛ 347 ، 253 

  358 :رازى زكرياى



٨١٠ 
 

  368 ، 367 :ماكس مايرهوف،
  168 :فرقة مباركيه،
  344 :طيب ابو متنبى،
 ، 327 ، 136 ) :عباسى خليفة( متوكل

 328 ، 334 ، 360  
 ؛ 53 :-نظرية و افالطون ؛ 53 :مثل

 :-درك چگونگى ؛ 54 :- خصوصيات
 رد و معتزله ؛ 70 :- نظرية انكار و ارسطو ؛ 55 

-  405 :-بارة -در فارابى نظر ؛ 119 :-نظرية
-  ؛ 507 :-نظرية و سينا ابن ؛ 428 ، 406 

  584 ، 559 :غزالى نظر از افالطونى
  147 :فرقة مجسمه،
 ، 172 ، 147 ، 20 ، 17 :آيين مجوس،

 188 ، 193 ، 257 ، 280 ، 288  
  576 :النظر محك
 ، 182 ، 105 :پيامبر ،) ص( اللّه عبد بن محمد

 183 ، 204 ، 205 ، 213 ، 272  ،
 286 ، 289 ، 301 ، 349 ، 379 ، 
 578 ، 583 ، 587 ، 588 ، 594 ،  665  

  303 :اسالمى المعارف دايرة مختصر
 ، 116 ، 104 ، 101 ، 99 :ابراهيم مدكور،

 244 ، 333 ، 335 ، 336 ، 346 ، 
 376 ، 401 ، 429 ، 446 ، 654  

 ، 160 ، 143 ، 110 ، 106 ، 104 :مدينه
 247 ، 529  

  724 :االهى مدينة
- اهل آراء و خصوصيات ؛ 441 :جاهله مدينة

 :-تقسيمبندى و فارابى ؛ 442 :
 442  

 فارابى- نيز ؛ 442 :ضاله مدينة
 فارابى- نيز ؛ 442 :فاسقه مدينة

 نظر از-خصوصيات ؛ 50 :فاضله مدينة
 ؛ 51 :- حكمرانان صفات ؛ 51 :افالطون
-  انحطاط چگونگى و سبب ؛ 51 :- طبقات

 و صفات ؛ 437 :فارابى نظر از-  ؛ 52 :
 از- خصوصيات ؛ 444 - 443 :- اهل خصوصيات

  608 :باجه ابن نظر
 فارابى- نيز ؛ 442 :متبدله مدينة

  711   710 ، 642 ، 638 ، 637 ، 601 :مراكش
  533 :رامون مرتى،

  147 :فرقة مرجئه،
  17 ]:سومريان خداى[ مردوك،

  244 :يوتمرگل
  327 :ابراهيم مروزى،

  325 ) :ع( عذرا مريم
  18 :آيين مزدايى،
 و جنبش علت ؛ 188 ، 162 ، 143 :مزدك
  162 :-عقايد اصول

  366 ، 327 :حسين بن على مسعودى،
 خرميان-مسلميه
 )ع( عيسى- پيامبر ،) ع( مسيح
 عنوان به رها شهر ؛ 321 ، 61 :فلسفة مشّاء،
  377 :-و ىكند ؛ 321 :-پايگاه

  411 ، 147 :فرقة مشبهه،
 ، 559 ، 549 ، 530 ، 522 :االنوار مشكاة

 560 ، 568  
 ، 25 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 :مصر

 28 ، 48 ، 82 ، 83 ، 102 ، 103 ، 
 109 ، 161 ، 257 ، 298 ، 321 ، 
 347 ، 453 ، 710 ، 712 ، 715  

  270 ، 268 :نامه مصيبت
 ، 569 ، 567 ، 565 ، 559 :القدس معارج

 571 ، 575 ، 576 ، 581  



٨١١ 
 

  703 ، 111 ، 110 :معاويه
 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 :فرقة معتزله،

 ؛ 373 ، 308  ، 307 ، 292 ، 288 ، 221 ، 150 
 وجه ؛ 114 :-  پيدايش چگونگى و مؤسس
 ؛ 117 - 116 :- عقايد اصول ؛ 114 :-تسمية
- پنجگانة اصول ؛ 117 :مجادله در- روش

 صفات ؛ 123 -  118 :-تعاليم مهمترين ؛ 118 :
 خلق مسئلة و-  ؛ 119 :-نظر از خداوند

 و جبر مسئلة و-  ؛ 120 : »قرآن«
 تقسيمبندى افعال و-  ؛ 122 -  121 :اختيار
 نهى و معروف - به امر مسئلة و- :  122 :آدمى

 ؛ 125 - 124 :- سياسى فلسفة ؛ 123 :منكر از
 :- طبيعى فلسفة

 :هستى عالم دربارة-عقيدة ؛ 126 
 : »فرد جوهر« دربارة-نظر ؛ 131 - 127 
 :عرض و جوهر دربارة- نظر ؛ 129 
 مسئلة و - ؛ 131 :انسان دربارة- نظر ؛ 130 

-  133 :اختيار اثبات بر- داليل ؛ 132 :معرفت
 ؛ 135 -  134 :- اخالقى فلسفة اصول ؛ 134 

 :- زوال علت
 136  

  376 ، 374 ) :عباسى خليفة( معتصم
 ، 552 ، 551 ، 522 :السالكين معراج

 556 ، 557 ، 562 ، 568 ، 570 ، 
 571 ، 572 ، 573 ، 579  

 ارسطو-اول معلم
 فارابى- ثانى معلم
  577 ، 576 :العلم معيار

  20 :فرقة مغتسله،
 مراكش- مغرب
  577 ، 535 ، 522 ، 520 :الفالسفه مقاصد

  366 :احمد بن محمد مقدسى،

 ، 718 ، 716 ، 576 :خلدون ابن مقدمة
 721 ، 727 ، 731 ، 732 ، 739 ،  744 ، 748  

  340 ، 322 :مقدونيه
  113 :على بن احمد مقريزى،
  530 :القلوب مكاشفة

  529 ، 160 ، 104 :مكه
  34 ، 33 :ملطيه
  275 :نحل و ملل

 :ارسطو توسط-علم قواعد وضع: منطق
 :- علم تعريف و سينا ابن ؛ 64 - 62 
 از- علم نتيجة و اهميت و تعريف ؛ 459 - 457 

 نظر از-  علم اهميت ؛ 480 :فارابى نظر
  577 :غزالى
  504 ، 492 :المشرقين منطق

 بر- استيالى ؛ 614 ، 601 :موحدان
 در »مهدويت« انديشة رواج ؛ 601 :مراكش

 :-عقايد اصول و هدف ؛ 601 :-عهد
 و تفسير علم به دادن اهميت و-  ؛ 602 - 601 

 در جدل شيوة شيوع ؛ 602 :سفهفل و فقه
  605 :- عصر

  724 :توماس موروس،
  182 ، 83 ، 82 :پيامبر ،) ع( موسى

 183 ، 204 ، 205 ، 307  
  168 :امام ،) ع( الكاظم موسى
  301  ، 294 ، 290 ، 288 :الدين جالل مولوى،
  301 ، 298 :فرقة مولويه،

  725 :مونتسكيو
  646 ، 642 ، 619 ، 615 ، 605 :مونك

 :- انديشة سابقة و مفهوم ؛ 166 :مهدويت
) مراكش( مغرب در-انديشة رواج ؛ 167 ، 166 
: 601  

  20 ، 19 :آيين ميترا،



٨١٢ 
 

  576 :العمل ميزان
  110 :اوگوست ميللر،
   171 :قداح ميمون

  
  ن

  135 :البر نادر،
  187 :خسرو ناصر

  161 :نبطيان
  489 ، 483 ، 482 ، 475 :محمد نجاتى،

  355 :سرزمين د،نج
  183 :فرقة نزاريه،

 اشاعة و- ؛ 332 ، 329 ، 326 ، 324 :نسطوريان
  324 :آسيا قارة در نصرانيت

  325 نسطوريوس،
 ، 102 ، 82 ، 81 ، 80 ، 12 :آيين نصارى،

 172 ، 218 ، 288  
 توسط-تأسيس ؛ 323 :مدرسة نصيبين،
  324 :ايرانيان
  193 :فرقة نصيريه،

 ، 131 ، 130 ، 129 ، 124 :مابراهي نظّاء،
 132 ، 133  

 ، 519 ، 518 ، 156 ، 155 :الملك نظام
 521 ، 522 ، 576  

 ، 521 ، 519 ، 518 :مدارس نظاميه،
 522 ، 540  

 نظر ؛ 67 :ارسطو نظر از آن قواى و-: نفس
 ابن هاى رساله ؛ 646 :- دربارة اسالمى حكماى

 زا- حقيقت و طبيعت ؛ 464 :- موضوع در سينا
 غزالى بحث و نظر ؛ 471  -  470 :سينا ابن نظر

 :-دربارة
 :-دربارة باجه ابن آراء ؛ 565 - 562 

 رشد - ابن ؛ 624 :-تعريف و طفيل ابن ؛ 611 
  672  - 671 :-قواى تشريح و تعريف و

  167 :زكيه نفس
  301 :فرقة نقشبنديه،

  454 ، 368 ، 364 :نلينو
 ، 94 ، 82 ، 78 ، 26 ، 20 :نوافالطونيان

 99 ، 172 ، 175 ، 203 ، 218 ، 
 254 ، 255 ، 324 ، 327 ، 337 ، 
 343 ، 414 ، 532 ، 546  

  114 :موسى بن حسن نوبختى،
  204 ، 183 ، 182 :پيامبر ،) ع( نوح
  451 ، 450 :منصور بن نوح

  243 :تئودور نولدكه،
  247 :جنگ نهروان،
  283 ، 250 :نيروانا

 ، 521 ، 519 ، 166 ، 156 ، 155 :نيشابور
 527 ، 530 ، 596  

  312  ، 311 ، 303 ، 254 ، 253 :نيكلسون
  
  و

 ، 120 ، 116 ، 114 ، 112 :عطا بن واصل
 122 ، 123 ، 125 ، 134 ، 248  

  293 :فرقة وثنيه،
  395 :االعيان وفيات
  738 :ولتر

  244 :وهابيان
  303 :وير

  737 ، 725 :باتيستا جان ويكو،
   ه

   724 :هابز
 ، 171 ) :عباسى خليفة( الرشيد هارون

 359 ، 360  



٨١٣ 
 

  357 :ويليام هاروى،
  89 :مان هاينه

  284 ، 270 :عثمان هجويرى،
  738 :هردر

 ، 37 ، 33 ، 32 ، 29 ، 14 :هرقليطوس
 :- عقايد خالصة ؛ 62 ، 54 ، 45 ، 43 
 32  

  79 :هرناك
  28 :هرودت
 :غرب و قشر در-تأثير ؛ 347 :تمدن هلنى،

  347 :- با اسالم برخورد ؛ 347 
  451 ، 163 :همدان

  348 ، 51 ، 27 :همر
 ، 103 ، 102 ، 83 ، 28 ، 17 ، 12 :هند
 ؛ 616 ، 300  ، 259 ، 257 ، 256 ، 218 ، 105 

  21 :- فلسفة در تصوف ؛ 21 :- فلسفة در تناسخ
  128 :هورتن

  
  ى

 مدينه- يثرب
  396 ، 346 ، 339 :عدى بن يحيى

  366 ، 163 :واضح ابن يعقوبى،
  333 ، 332 ، 326 :يعقوبيان

  396 ، 328 ، 327 :حيالن بن يوحنا
  359 ، 334 ، 332 :ماسويه بن يوحنا
  22 ، 21 ، 12 :مكتب يوگا،
 ، 27 ، 25 ، 19 ، 16 ، 12 ، 11 :يونان

 36 ، 43 ، 48 ، 51 ، 62 ، 73 ، 74 ، 
 78 ، 80 ، 81 ، 93 ، 99 ، 103 ، 124 ، 
 ؛ 25 :-قديم فرهنگ ؛ 368 ، 338 ، 275 ، 190 

 تكامل و پيدايش ؛ 26 :- فلسفة هاى دوره
-در »اسرار« مسلكهاى رواج ؛ 27 :- در تمدن

 انتقال چگونگى ؛ 28 :- فلسفى مكتبهاى ؛ 28 :
  322 ، 321 :اسالم جهان به- معارف و فلسفه

  37 ، 33 ، 29 ، 28 :مكتب يونيايى،
 ، 172 ، 102 ، 81 ، 80 ، 12 :آيين يهود،

 218 ، 288   
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