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 اشراق هندوايرانی و نبوت اسراييلی یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

 مقدمه 

 تصوف ماورای اديان
باشد، چنان که در ميان متدینان ایم که تصوف ماورای ادیان است؛ و یا مافوق تمام ادیان می چه بسيار شنيده و خوانده 

شوند و خود ما در ميان مذاهب گوناگون اسالم این  افرادی غير صوفی دیده می از یهود و نصارا و مسلمانان افرادی صوفی و  

کنيم، ُسنی صوفی و غير صوفی، شيعی صوفی و شيعی متشرع؛ یا به اصطالح دیگر، اهل طریقت و  معنی را احساس می

بسيار داریم. می آن اهل شریعت  ما مسلمانان  ادیان غرب آسيا که  از  را  توان گفت که هر یک  و آسمانی  ها  ادیان سماوی 

دار بوده است که گاهی صوفيان از  بندی تا آن جا ریشهگردند. این گروه ناميم به دوگروه عمده صوفی و متشرع تقسيم می می

کردند، چنان که متشرعان شيعی و ُسنی  بندی می ميان دو مذهب با هم نزدیک شده و در برابر متشرعان آن دو مذهب صف 

 گرفتند. رار می ضّد صوفيان ایشان ق

 متشرع( در همۀ مذاهب و ادیان هست؟   -بندی )صوفی  حاال ببينيم! آیا این گروه 

های مسيحيت چنين  پاسخ این سئوال منفی است؛ زیرا که ما در ادیان شرقی )چين و هند( و حتی در برخی شعبه

 ن و صوفی یک معنی دارد.  یابيم. در مذاهب آن اقوام، هر مؤمن صوفی است و متشرع. متدی بندی نمی تقسيم 

دارد که برای کشف روابط موجود ميان ادیان غرب آسيا و تصوف، بررسی بيشتری انجام  طرح این مسأله، ما را بر آن می

 دهيم.
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 های گوناگون  بينی ملت جهان یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران
خورد کنيم و بينی آریایی، سامی، هندی، ایرانی، چينی، عرب و اسرایيلی بر شاید در این مقال مکرر به اصطالح جهان 

ها از طرف نژادپرستان مورد سوء استفاده بسيار قرار گرفته است و ممکن است در این جا سوء تعبير شود، پس  چون این واژه 

از این روی باید پيشاپيش یادآور شوم که امروز دیگر در روی کرۀ زمين نژاد خالص به جای نمانده است تا گفتگو از برتری به  

 ميان آید.  

ها را به ملتی خاص نسبت داد؛ بلکه گفتگوی  افکاری به صورت بدایی، جدا و ناآميخته باقی نيست تا بشود آن چنين  هم 

اند و هر یک از آنان با  زیستههایی که هنوز ملل سامی و آریایی از یکدیگر مجزا می ما در بارۀ تاریخ است، آن هم تاریخ دوران 

أثير وضع جغرافيایی، تاریخی و عوامل طبيعی دیگر، جهان را از دیدگاه ویژۀ  چينيان فاصله بسيار داشتند و هر ملت تحت ت

 نگریستند.  خویش می 

ها را در موضوع  دهد، افکار ویژۀ هر یک از این ملت خواهم تا آن جا که مدارک تاریخی نشان می ها می من در این مثال 

 ها را در حدود امکان به دست آورم. بينیآن جهان  مخصوص تصوف و اشراق بررسی نموده و چگونگی آميزش و ترکيب یافتن 

 بينی هندی و اسراييلی دو جهان
بينی کاماًل متفاوت را برابر ما و کتب مقدس هندی، دو جهان   عهد عتيقاسرایيل  مقایسه بسيار ساده کتب مقدس بنی 

تر است و ناچار  یونانی با افکار هندی نزدیک   نهد و چون بررسی افکار فالسفه یونان را بدان بيافزایيم، خواهيم دید که افکارمی

عربی باستان قراردهيم.    -افکار هند و یونانی قدیم را در برابر افکار عبری    2سيناو ابن   1خواهيم شد که مانند ابوریحان بيرونی 

 
 ق(.440  – 363، بيرونی، ابوریحان محمد فرزند احمد )تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة 1
 . 45و   40ص ، 1994ق(، تحقيق سليمان دنيا، 428 – 370سينا، حسين )، ابوعلی ابناالضحویة في المعاد 2
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ورود به مطالب، در زیر    گویی، فقط برای مقدمۀبينی را با حداکثر فشردگی و کوتاه اینک من دو نمونه از اختالف این دو جهان  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

 آورم: می

 خدا   -1
ها بودند که جهان را مخلوق خدایی دانستند یگانه و مشخص که در خارج از جهان  ترین ملتیهودیان باستان از کهن 

است و پيش از خلقت جهان وجود داشته است. او است که جهان را از عدم محض به وجود آورده است. و به عبارت دیگر حتی  

اسرایيل پا به مرحلۀ توحيد نهادند، باز هم خدا را واحدی عددی و شخصی دانسته و صفات خدای  امی که قوم بنی در هنگ

ایشان، صفات مادی و بيشتر بشری بوده است، در صورتی که هندیان و یونانيان هر یک، به نحوی خدا را عين جهان و ذات؛  

کردند تا نيازی به چنان آفرینشی پيش آید. و چون به  ان تصور نمی پنداشته و هيچ گاه حالت عدم محض برای جهیا روح می 

ی و به اصطالح تازه 
ّ
 تر »وحدت وجودی« بوده است. مرحله توحيد و یکتاپرستی رسيدند، توحيد ایشان نيز کل

 رابطۀ خدا و جهان   -2
گردید. یهودیان که خدای خود    دو طرز فکر مختلف یاد شده در بارۀ خدا، موجب اختالف نظر در بارۀ روابط خدا و جهان 

کند، ناچار  کردند که از عرش خویش جهان را اداره میاسرایيل بر تخت نشسته تصور می چون یکی از پادشاهان بنیرا هم 

بودند برای وی سفيری در نظر گيرند که خدا او را برای هدایت مردم و راهنمایی خلق از ميان خود ایشان انتخاب کند و بر  

دیدند، بدون  ارد و از این جا فکر نبّوت اسرایيلی پدیدار گشت، اما هندیان که خدا را در هر ذره از ذرات جهان می ایشان بگم

نيازی به سفارت، به سير تکاملی از مادیات به روحانيات گرایيدند و چگونگی ارتباط مردم را با خداوند در اتصال )اشراق( و 

  1ناسوت به الهوت( جستجو کردند.   حلول )از الهوت به ناسوت( و اتحاد )از

 
، ماللهند من مقولةتأليف باسدیو هندی گرفته است )  کيتاگوید: بليناس حکيم یونانی نيز همين سخن را گفته و گویی آن را از کتاب  بيرونی می  1

 (. 43ص 



 

 

 

 یو اسرایيل یهند  یبين جهان  دو گوناگون  یهاملت  یبينجهان

 

4 

تر اشراق یعنی تابش علم از جهان روحانی بردل انسانی که به درجه معينی از کمال رسيده است و حلول  به زبان ساده  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

یعنی فرود آمدن روح از جهان علوی به جسم انسان کامل و اتحاد و فنا یعنی این که یک فرد انسانی تمام آثار مادی خویش  

 تی از او چيزی باقی نمانده باشد.  را از دست داده به طوری که غير از جزء الهو 

 تنّبؤ اسراييلی و اشراق هندی   -3
اختالف یاد شده در بارۀ ارتباط مردم با خداست که پایۀ اختالف دیگری در بارۀ شخص واسطه گردید، رابط ميان خدا و  

 تواند باشد؟  مردم، چگونه کسی می 

 ند. خواند می  1یهودیان واسطۀ ميان خدا و خلق را نبی و رسول 

پسندید به این رسالت و نبوت  داند هر کس را که می ایشان معتقد بودند که خداوند بنابر مصلحتی که تنها خودش می 

تواند یک تن عالم؛ یا یک نفر جاهل را به این مقام  گمارد. هيچ شرطی برای گزیدن او جز ارادۀ خدا در ميان نبود. خدا می می

های مذهبی را به خلق بياموزد و قوانين اجتماعی و مدنی برای مردم وضع کند.  و عبادت  برگزیند و به وسيلۀ او اجرای مراسم 

ها تدوین شده است، به وسيلۀ وحی بر آن رسوالن و  این احکام و قوانين که در متون مقدس کتب آسمانی و تفسيرهای آن 

دارد. در تورات چندین جا از انبيای جاهل و  گذار نانبيا فرود آمده است و هيچ منافاتی با جهل و نادانی این شخص قانون 

 2نادان یاد شده است. 

 
 تنّبؤ: پيامبری، رسالت. 1
 (. 4و   3: 13و حزقيال  6: 5و  14:  14از انبيای جاهل و احمق بسيار یاد شده است )سفر یرميا،  تتورادر کتب مختلف  2
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،  1داند م( این نظریه را قول قدمای یهود شمرده و خود آن را قابل قبول نمی 1200ميمون فيلسوف بزرگ یهود )د:  و ابن  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

گردید، نه از  السفه وضع می ها«، یعنی حکما و فاما در مذاهب هندی، بنا برگفتۀ بيرونی: احکام و قوانينی از طرف »راشين 

 ها«، یعنی رسوالن.  طرف »ناراین 

آمدهای بزرگ برای رفع خطر  گاه در مواقع پيشرسول در نظر هندیان، نه از جنس بشر؛ ملکی است روحانی که تنها گاه 

از طرف خداوند به زمين فرستاده می  برای مدتی معين در جسمی حلول می از جامعۀ بشریت  و  يان مردم کرد و در مشد 

گشت. به طور عموم مردم از نظر هندیان با خدای  زیست و دوباره از جسد خاکی بيرون شده به عالم خود )روحانيت( بازمی می

های معين توانست با طی علمی و عملی و انجام تمرینات و ریاضت رو بودند، زیرا که به نظر ایشان هر کس می پيغمبر روبه بی 

 ه بعضی از مبادی عاليه نایل گردد.به درجۀ اشراق و اتصال ب

 دوام و نسخ قوانين -4
ع و قانون  رِّ

َ
 گذار، اختالفی دربارۀ قوانين پدید آمده است.  به دنبال اختالف نظر درباره ُمش

شمردند  ها را ابدی و ازلی میدانستند، آن چون یهود برقراری احکام و قوانين را از طرف خدای می  گويد:ابوريحان می

شمردند،  دانستند، اما هندیان که احکام و قوانين را از وضع و تصویب حکما و فيلسوفان می قابل فسخ و تغيير ناپذیر میو غير  

   2گفتند این قوانين بسته به نظر حکما قابل فسخ و تغيير است.پذیر دانسته و می ها را تابع مصالح بشر و جرح و تعدیل آن 

 
 .94 - 92موسی بن ميمون و احواله، دکتر ولفنسون، ص  1
 . 95بيرونی، ماللهند من مقولة، پژوهش دکترعبدالحليم، ص  2
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 مدرسۀ اسکندريه یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران
این ملت اما آشکار است که   را که درميان ساحل دریای مدیترانه و هندوستان  فواصل جغرافيایی نتوانست  ها و مللی 

بينی ها را از آميزش بازدارد، پس از حمله اسکندر به خاور، این دو جهان زیستند از یکدیگر جدا نگاه دارد و افکار و اندیشه می

ندر به هندوستان رسيد و در بازگشت افکار هندی را با خود به بابل آورد و رو شدند، افکار یونان با لشکریان اسکبهبا یکدیگر رو 

ها درآميخت و معجون جدیدی از افکار به وجود آمد که بعدها  از آن جا به اسکندریه رسيد و با افکار همسایگان اسرایيلی آن 

متافيزیک   منطق  را  نوظهور  فلسفه  اساسی  عناصر  یافت.  شهرت  »نئوافالطونی«  نام  نبوت  به  و  هندوایرانی  اشراق  و  یونان 

می  تشکيل  بطالسه  اسرایيلی  فرمانروایان  سلطۀ  تحت  و  داشت  یونانی  رنگ  اسکندریه  مدرسه  فرهنگ  و  زبان  چون  و  داد 

شد، این فلسفه به نام فلسفۀ یونان شناخته گردید و همه محتویات عرفانی و اشراق هندوایرانی و  جانشينان اسکندر اداره می 

های علمی و فلسفی این مکتب به یونان منسوب شد تا آن جا که برخی از آثار بزرگان این مکتب نيز به افالطون  دههمۀ فرآور 

 1یونانی و زنون و دیگر فالسفه یونان قدیم منسوب گردید. 

 مسيحيت 
بود. مردم  در سدۀ سوم پس از اسکندر، افکار مدرسۀ نئوافالطونی به سواحل پيغمبرخيز شرق مدیترانه سرایت کرده  

ها را به نام کتب  های ملی خویش را به نام کلمات وحی شده به سينه نقل کرده و سپس آن ها افسانهسرزمين فلسطين که قرن 

کم به زبان  شمردند، کم ها را یگانه منبع علوم و معارف بشری می آسمانی نازل شده بر انبيا گردآوری و تدوین کرده بودند و آن 

ک شده و به وسيله آن با منطق یونان آشنا گشتند. گروهی از احبار یهود در صدد تأویل تورات و تطبيق آن  و آداب یونانی نزدی

 
و چند اثر دیگر که در دوران اسالمی به فالسفه یونان نسبت داده شده همگی از آثار   رسالۀ زینونو  تاسوعاتهای آینده بياید: چنان که بخش 1

 باشند.مکتب نئوافالطونی می



 

 

 

 مانويت  گوناگون  یهاملت  یبينجهان

 

7 

با علم روز برآمده ودسته »فریسيان« را به وجود آورده و برفرقۀ »صدوقيان« که محافظه کارتر طرفدار حفظ سنن قدیم یهود و   یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

 بودند، پيروز شدند.   تورات بيشتر تابع ظاهر الفاظ 

بود،   برخورد کرده  نئوافالطونی اسکندریه  افکار  با  ناصری« نيز که کمی  نام »یسوع  به  این هنگام، نجارزاده جوان  در 

درصدد اصالحاتی برآمد، ولی چون مسيح احبار هارونی نبود، به دست رؤسای ایشان نابود گردید. پس از او یاران و حواریان  

ده و دین جدیدی در رم پایۀگذاری کردند. در این دین نبوت اسرایيلی را با  دربدر شده وی نظریات ساده او را گسترش دا

حلول و اشراق هندی جمع کرده، افکار »متيرایيسم« رایج در اروپا را با مراسم و عبادات فلسطينيان هماهنگ ساختند و بدان  

 نام مسيحيت دادند. 

 مانويت
»نئوافالطونی« با مذهب یهود در سرزمين فلسطين دین مسيح به وجود آمد، از ترکيب  گونه که از ازدواج فلسفه  همان 

زردشتی در سرزمين عراق مذهب  ثنوی  با مذهب  فلسفه  پدیدار گشت که معروف این  نوینی  ها، سه مذهب:  ترین آن های 

ها سه قرن پس از  بود، چون این مذهب تر »مانوی« بود که تا سدۀ پانزدهم هنوز پا برجا  »مرقيونی« و »دیصانی« و از همه مهم 

 مسيح پدیدار گشته، هر یک به صورتی ثالوث مسيحی را با ثنویت زردشتی در خود جمع کردند. 

م کشته شده است، نبوت اسرایيلی را در کلده و از راه مسيحيت آموخت و برای نخستين بار آن را او به  272مانی که در 

ی پيغمبری کرد؛ بلکه زردشت حکيم ایرانی را نيز پيغمبر یزدان شمرد که به خاور زمين ایران آورد. مانی نه تنها خود ادعا

اسرایيل حتی موسی را که پيش از  فرستاده شده است و مسيح را پيغمبر یزدان برای مردم باختر شناخت و دیگر انبيای بنی

با افکار )هلنی ـ هندوایرانی( مانی سازش نداشت،  پراکنده بود،    توراتنهضت هلنيزم زندگی کرده بودند و افکار ایشان که در  

 همگی را فرستادگان اهریمن خواند.  
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.  1سازی در مشرق همان کارها را انجام دادند که پولس و دیگر یاران مسيح انجام داده بودند شاگردان مانی برای دین  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

اسرایيل ـ  ای زردشت از طراز نبوت انبيای بنیگونه دليلی در دست نيست که ایرانيان تا پيش از اسالم، لقب پيغمبری بر هيچ

طبق نظر مانی ـ پذیرفته باشند. آری در سدۀ سوم هجری زردشتيان عراق تازه به فکر افتادند که به پيشوای مذهبی خویش  

  نقرآو    تورات )زردشت حکيم( لقب پيغمبری بدهند و کتاب او را از طراز کتب مقدس سامی قلمداد کنند، یعنی آن را مثل  

های  فرود آمده و وحی آسمانی بشمرند، تا بتوانند بدین وسيله از مقررات ارفاقی قانون متعلق به »اهل ذمه« که خاص ملت 

»اهل کتاب« بود استفاده نمایند و شاید علت مردود شدن این در خواست از طرف فقيهان اهل سنت همانا عدم اتفاق نظر  

هرحال تنها امتيازی که زردشتيان به دست آوردند لقب »شبه اهل کتاب« بوده    خود زردشتيان در این مساله بوده است. به

 و بعدها در کتب فقه شيعه ایشان را ملقب به »اهل کتاب« دانستند.   2است 

 سدۀ هفتم ميالدی 
يلی و  ها ادامه داشت، افکار هندی، چينی، یونانی، اسرایها و داد و ستد اندیشهدر ده قرن پس از اسکندر آميزش ملت  

شاپور، نصيبين، گردید. مدارس جندی ایرانی که در اسکندریه ترکيب شده بود، از آن جا دوباره به ایران و اروپا منعکس می

ها اشراق هندوایرانی با نبوت یهودی و حلول تجسيد مسيحی با هم تدریس گردید،  حران، انطاکيه و روم به وجود آمد و در آن 

 توانست این آميزش فکری کامل و همه جانبه باشد.  و وسایل ارتباطی آن روز نمی ولی آشکار است که با شرایط  

 
 . 170 -169م(، تثبيت دالیل النبوة، ص 1024ق / 415قاضی عبدالجبار همدانی معتزلی )د:  1
ق /  548شهرستانی )د:    ملل و نحلرث از کتب فقه و نيز نک:  های جهاد و ابرای عنوان »شبهه اهل کتاب« و »ملحق به اهل کتاب« به باب  2

 . 37، ص 1م(،گيالنی، ج1153
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دو قطب اصلی این اختالف فکری هر یک در منطقه زادگاه خویش پابرجا مانده بود، اگر چه نبوت اسرایيلی به وسيلۀ  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

تا مرزهای چين رسيد و به وسيلۀ پولس به اقصا نقاط اروپا کشي  ایران و مشرق و  ده شد؛ ليکن مذاهب برهمنی و  مانی به 

ورزیدند، و ارتباط خدا و مردم را به وسيلۀ نيازی خدواند از ارسال پيغمبران اصرار می چنان بر بی بودایی در هندوستان هم 

روحانی می  به مبادی عاليه،  اتحاد  و  اتصال  و  ریاضت  انجام  و  یهود  کسب علوم  فلسطين ملت  از طرفی دیگر در  شمردند. 

کردند، و هنوز به انتظار  چنان حفظ می ن خویش را دربارۀ خدای شخصی و توحيد عددی او و نبوت و وحی هم معتقدات که 

ها،  بردند و پس از شيوع دین تازۀ مسيحيت در سواحل شرقی مدیترانه به دست رومیفرستادۀ خدا و ظهور مسيح به سر می 

ان رو به جنوب پس کشيدند و در حجاز و یمن با عموزادگان  جزیره عربست اندک خود را به درون صحرای شبهیهودیان اندک 

 عرب خویش درآميختند.  

پایينعرب  فرهنگ  یهود میها که سطح  از  نيز خواه داشتند، جهان تر  آن  را که  یهود  رنگ  بينی  به مقدار کمی  ناخواه 

 یرفتند.  گنوسيسم )اشراق هندی و هلينيزم( به خودگرفته بود، به آسانی جرح و تعدیل کرده، پذ 

 تا دو  بينی آغاز شد. این یورشهای تازیان در خاورميانه، در چنان روزگاری و با چنين جهان یورش 
ً
ها در آغاز کار و تقربيا

ی جلو پيشرفت افکار حاد را گرفت. با توقف کار در مدارس جندی 
ّ
شاپور در آغاز کار همان افکار عبری را به زبان  قرن، به کل

گوشزد کرده و تحليل روانی ظریفی از آن نموده    اضحویهسينا در کتاب نگی افکار عربی و عبری را ابن ر عربی پخش کرد. هم 

  1است. 

 
 . 45م، ص 1994، پژوهش سليمان دنيا، اضحویهسينا، رسالۀ ابن 1
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 نظريات برهمنی در بغداد و ری یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران
به  نو  از  نصيبين  و  مدارس جندیشاپور  رفت،  غالف  به  شمشيرها  که  هنگامی  هجرت،  از  نخستين  سده  پایان  از  پس 

ی تفاهم جای اعمال زور را گرفت و فالسفه توانستند نظریات خویش را تا حدودی بيان  نورافشانی آغازید و همين که اندک

توان این نظریه را پایه و ریشۀ نظریات اشراقی  نياز از پيغمبر« به وجود آمد. و می دارند، موج جدید نظریۀ »پرستش خدای بی 

م گسترش یافته و به  9/    ه 3نظریه در آغاز سدۀ    به نام این   1سلسله«خواهم صاحبان آن را »صوفيان بی دانست که من می 

 « معروف شده بود.  شبهة البراهمة في النبّواتعنوان »

 ايرانشهری و راوندی
اند، تنها نام  م در ایران و عراق ترویج کرده 9/    ه 3از فيلسوفانی که نظریات هندوایرانی را به نام »براهمه« در آغاز سدۀ   

درخشيد. متأسفانه ار آثار ابوالعباس ایرانشهری و راوندی به علت مخالفت با افکار حاکم  اریک میاین دو ستاره در آن آسمان ت

 در آن روزگار کتاب مستقلی به جا نمانده است. 

م( بوده  1088ق /  481و ناصرخسرو )د:    2م( 1048ق /  440آثار ایرانشهری مورد استفاده کامل ابوریحان بيرونی )د:

صورت( شمرده است و نظریۀ قدمای  ز اصحاب هيوال یعنی قایل به ابدی و ازلی بودن هيوال )مادۀ بی است. ناصرخسرو او را ا

  3گانۀ زکریا رازی مقایسه نموده است. چهارگانه او را با نظریۀ قدمای پنج

 
 . 88 -  77، برگۀ 1352، نوروز 11، سال  45، شمارۀ  مجلۀ کاوهمنزوی،  نقیعلی، های ایشانسلسله و برخی ویژگیصوفيان بینک:  1
 ، )مکرر(.ماللهند من مقولةبوریحان بيرونی، ا 2
 . 116، 107،  103، 96، ص زاد المسافرینناصرخسرو،  3
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یا  ابوالحسين احمد بن یحيی بن اسحاق راوندی در رحبه؛   گويد:م( می 957ق /  346دربارۀ راوندی، مسعودی )د:   یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

؛ البته ابوالندا  1م درگذشت، و او یک صد و چهارده کتاب تأليف کرده است 820ق /  205بغداد در سن چهل سالگی به سال 

 نماید.  تر می م( نوشته است، ولی گفتۀ مسعودی درست 906ق /  293م( مرگ راوندی را در ) 1331ق / 732)د: 

را در رّد بر افکار راوندی نگاشته است که به وسيله نيبرگ در قاهره در    االنتصار م( کتاب  912ق /  300خياط معتزلی )د:  

 م چاپ و منتشر شده است.  1925

از دو کتاب  تکه او    الزمودةو    الدامغ هایی  است.  نگاه داشته  ما  برای  او،  بر  رّد کنندگان  از  را یکی دیگر  راوندی  تأليف 

المجالس  کتاب    522تا    517های شمارۀ  م( است که مجلس 1077  ق / 470مؤیدالدین هبةالله شيرازی داعی اسماعيلی )د:  

 خویش را به رّد بر راوندی اختصاص داده است.    المؤیدّیة

چاپ    های خاورشناسیمجلۀ بررسی بند در  21ها را با قطعات دیگر جمع کرده و در م( نيز آن تکه1944ُپل کراوس )د: 

 .3و عبدالرحمان بدوی از روی آن دوباره چاپ نموده است  2کرده است 

آراء راوندی را نيز می از  م( به دست  1556ق /  963تأليف عبدالرحيم عباسی )د:    معاهد التنصيصتوان در  مقداری 

 .  4آورد

خدا را  نظریات این فيلسوف کاشانی بر مبنای قابل اعتماد بودن عقل بشری در تشخيص نيک و بد استوار است. او  

گوید: عقل یگانه رسول خدا است که به نزد افراد بشر فرستاده شده و خدا  باصفات جمال و جالل اسالمی قبول دارد و می 

 
 . 237، ص 7مسعودی، مروج الذهب، چ پاریس، افست تهران، ج 1
 Beitrage  Zur  IsIamishen  Ketzer Geschicht، با عنوان: 1934، سال 14، جلد های خاورشناسیمجلۀ بررسی 2
 . 188 - 75م، ص 1945بدوی، من تاریخ االلحاد في االسالم، چ مصر،   عبدالرحمان 3
 . 76، ص  1ق، ج1274، چ بوالق معاهد التنصيص 4
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چنين َخرق قوانين طبيعی غير ممکن است، پس معجزات همه دروغ  نيازی به ارسال انسانی نزد انسانی دیگر ندارد. هم  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

 است. 

 زکريای رازی
م( پس از  925ق /  313پزشک بزرگ و فيلسوف طبيعی سترک ری )د:    Razzesبن یحيی رازی    ابوبکر محمد بن زکریا 

نيازی از پيغمبر« را توضيح و گسترش بيشتر داده است. احواالت رازی به طور سربسته و کوتاه  ایرانشهری و راوندی نظریۀ »بی

کتاب یاد کرده است و خود رازی در    184جداگانه،  در بيشتر کتب تاریخ فلسفه هست، و فهرست آثار او را بيرونی در رسالۀ  

  2ندیم هایی که ابن با افزودن فهرست   1آبادی کتاب دانسته است و دکتر محمود نجم   200آثار خویش پيرامون    سيرة الفلسفية 

قی است؛ ليکن  های طبی او بارسانيده است، اگرچه برخی کتاب 271اند، کتب رازی را به داده 4اصيبعه ابی و ابن  3و قفطی

تعصب مخالفان بيشتر آثار وی و به ویژه کتب فلسفی او در علم الهی و نبوات ]نبوت[ را نابود کرده است و جز چند مقاله و تکه  

 ها به دست نيست.  هایی که در کتب رّد بر او باقی مانده است، چيزی دیگر از آن پاره 

بکر بن  رسایل فلسفية ألبي ای به نام  ک نام ُپل کراوس در مجموعه های عربی و فارسی را نيز خاورشناس ني این تکه پاره 

 ص. چاپ کرده است. 316در   1939در قاهره به سال   زکریا الرازي 

سازد. او عقل انسان را یگانه رابط ميان خدا و  ای با افکار او آشنا می آن چه از آثار این مرد در دست است، ما را تا اندازه

يدۀ استواری که به وجود خدا و مبادی روحانی دارد، هيچ راهی برای شناخت جهان، جز استفاده از  داند و با عقانسان می 

 
 آبادی.، نجم مؤلفات و مصنفات رازی 1
 .641،  535 – 531ندیم، برگردان تجدد، فهرست، ابن 2
 .383 – 373، قفطی، تاریخ الجکماء 3
 .727  – 701، 2اصيبعه، برگردان ذاکر، جابیابن، عيون األنباء 4
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شود، و  به صورت یک صوفی حقيقی دیده می   السيرة الفلسفيةشناسد و باالخره او در کتابچۀ خود تجربه و عقل انسانی نمی  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

 سلسله« ناميد.  شاید بتوان او را سردستۀ »صوفيان بی 

 او به وسيلۀ دکتر مهدی محقق به فارسی نيز ترجمه و منتشر شده است.   السيرة الفلسفيةرسالۀ  خوشبختانه

گویم نظر افالطون است و آن چه تو  آن چه من در باب مکان می   گويد:رازی هنگام مناظره با ابوحاتم رازی به او می 

 گردی گفتار ارسطو است. بدان متشبث می 

افالطون همان نظریۀ اشراق هندوایرانی است که چنان که پيش از این گفتم به اسکندریه رفته و  مقصود رازی از نظر  

 اند. ها را به افالطون نسبت داده فالسفه مسلمان آن 

گرچه نظریه پنج قدیم رازی شباهتی با نظریات مانی دارد؛ ليکن وی به هيچ وجه به نبوت مانی؛ یا جز وی قایل نبوده  

کرد، رازی فيلسوفی مستقل است و هنگام  ندی که در نظریاتش بيشتر به گفتارهای برهمنان هند تکيه می است، برخالف راو

های مذهبی از مرتاضان هندی و راهبان مسيحی دیر و صومعه و معتکفان مسلمان مسجد، یک جا نکوهش  حمله به ریاضت 

کند، باالخره او بزرگترین  بيعی یونان پشتيبانی میتازد و از فالسفۀ ط کند. او به فلسفۀ جامد مشایی ارسطو سخت می می

 توان در آثار او یافت. فيلسوف طبيعی و خداشناس دورۀ اسالم بوده و ریشۀ افکار صوفيان حاد و شطاح را می 

 واکنش دستگاه خالفت 
خالفت ناشی از  ساخت؛ زیرا که قدرت  آشکار است که نظریه پرستش خدا و انکار نبوت پایۀ رژیم خالفت را متزلزل می 

جانشينی پيغمبر بود. اگر عقل بشری برای اثبات وجود خدا و تشریع قوانين کافی است و نيازی به فرستادن پيغمبران نيست،  

 پس چه نيازی به وجود خليفه چون او، تواند بود؟ 

از  های مخالف دولت و معتقدات رسمی سخت و کوبنده بوده اس واکنش دربار خالفت دربرابر کليه نغمه  ت و بسياری 

عباس در خراسان و کرمان و آذربایجان و جز آن رخ داده و در  اميه و بنیکشتارهای دسته جمعی که به دست خلفای بنی 
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شد، ولی ذکر آن وقایع از موضوع بحث این مقال بيرون تواریخ ضبط است، کما بيش با نظریات و معتقدات مردم مربوط می  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

 است.  

های ایدئولوژیکی دستگاه را مورد بررسی قرار دهم، هنگامی که دستگاه خالفت احساس  خواهم تنها واکنش من می 

 تواند هر اندیشه را با شمشير و زنجير پاسخ گوید، ناچار در صدد مبارزۀ فکری با مخلفان برآمد.  نمود که دیگر نمی 

پرداخت تا به ترجمه کتب ارسطو   م( در برابر نهضت یاد شده به تشویق علما و فالسفه833ق / 218مأمون عباسی )د:  

از فارسی بپردازند و برای توجيه عقالنی و لزوم دستگاه خالفت و حکومت و مذهب رسمی سنی منطق    هانامهآیين از یونانی و  

هایی نيز از خود  نشينی قدرت و زور در برابر علم و فلسفه، مأمون عباسی گذشت فلسفی و علمی تهيه نمایند. در این عقب 

مقدسان و اصحاب حدیث و پيروان  نمای »معتزله« را مذهب رسمی قرار داد و خشکداد. او مذهب متجددانه و فلسفی نشان  

نيان متعصب را از دستگاه براند و برخی از آنان را مانند احمد بن حنبل برای مخالفتی که کردند به چوب  سلف صالح، یعنی ُس 

 بست. 

های ایرانی بود که او را در رسيدن به  منشانه برخی خاندان ثير افکار اشرافنشينی از طرفی تحت تأمأمون در این عقب 

توان به  خالفت و پيروزی بر برادرش امين یاری کرده بودند و از طرفی تجربه خود و پدرانش بدو آموخته بود که با زور تنها نمی 

اندیشه  پایه جنگ  رفت، پس خواست  استو ها  فلسفی  منطق  بر  را  پدرش دههای حکومت خود  مانند  او  نه  گر  و  ها  ار دارد 

هایش  دانشمند را که برای اجرای منویات او آمادگی نداشتند، به نام زندیق کشته بود و همواره صدها از ایشان را در زندان 

 داشت.  اسير می 

شکن باشد! و  او و جانشينانش برای استحکام بخشيدن به نظام خالفت نيازمند یک سيستم فلسفی بودند که چارچوب 

های جامدی از نئوافالطونی از زبان یونانی  های مشایی فلسفه یونان و بخش بينيم که به کمک دربار خالفت بغداد بخش لذا می 

ه کردند و در این خانۀ حکمت آموزش دادند و در همين حال که دستگاه از این  ای از زبان پهلوی را ترجمو اخالق کليله دمنه
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شکن اشراق و طبيعيون خداشناس به مبارزه  کرد، عليه فلسفۀ چارچوب نمود و آن را ترویج می ساز حمایت میافکار چارچوب  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

 االعتبار و    اخوان الصفا شد، نویسندگان  داد. در همان وقت که در دارالحکمه بغداد فلسفۀ مشاء تدریس می رحمانه ادامه می بی 

ناچار کتب و رساله و  بودند،  و آواره  آن دربدر  بوده است، بی و جز  را که همگی طبيعی خداپرستانه  و  های خویش  نام مؤلف 

 کردند. مخفيانه منتشر می 
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 نامه کتاب  یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

 نمايۀ کتاب و مقاله 

العلماء بأخبار الحکماء،   العلماء بأخبار الحکماء،    ق؛1326القفطی، چاپخانه سعاده، قاهره،  الدین  جمال إخبار  إخبار 

ابراهيم فرزند عبدالواحد شيبانی ) قفطی جمال  ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند  ق(، برگردان  646  -  563الدین 

ش بهين دارایی، تهران،  گيرد، پژوه ق به دستور شاه سليمان صفوی انجام می1099قفطی در سال  تاریخ الحکماء  پارسی آن  

 خ. 1347

، مرداد 9، سال  36، مونيخ، شمارۀ  مجلۀ کاوه خ(،  1389  –  1302منزوی )   نقیعلی ،  اشراق هندوایرانی و نبوت اسرایيلی

 . 224 –  218های  ، برگه 1971، اوت 1391الثانی ، جمادی 1350

 . 1994ن دنيا،  ق(، تحقيق سليما428  – 370سينا، حسين ) ، ابوعلی ابن ألضحویة في المعادا

 م. 1925م( به کوشش نيبرگ، قاهره، 912ق / 300خياط معتزلی )د:  ،  االنتصار

الحکماء  الحکماء ،  تاریخ  به أخبار  العلماء  ) قفطی، جمال   إخبار  ابراهيم شيبانی  فرزند  یوسف  فرزند    –   568الدین علی 

ق( به دستور شاه سليمان صفوی،  1099) م(، برگردان محمد فرزند علی فرزند محمد خطيبی روزنی  1248  –  1172ق /  646

 خ؛ 1347به کوشش بهين دارایی، تهران، 

رسالۀ کوچک، شش مجلد، ترجمه به انگليسی آرمسترانگ به همراه متن یونانی،    54م(،  370  –  304، فلوطين ) تاسوعات

 م؛ برگردان عربی، انتشارات مکتبة لبنان ناشرون. 1988  –  1966لندن، در هفت جلد، 

  -   324، قاضی عبدالجبار فرزند أحمد فرزند عبدالجبار همدانی األسدأبادی، أبوالحسين المعتزلی ) ل النبوهتثبيت دالئ

 ق. 1427ق(، دارالمصطفی، قاهره، مصر، 415
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ق(، به کوشش  440  –  363، بيرونی، ابوریحان محمد فرزند احمد ) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران

 م؛ تحقيق دکتر عبدالرحيم.  1958خ / 1337رآباد، دکن، هند،  الدین، حيدنظام 

 . 4و  3: 13و حزقيال   6: 5و   14:  14، سفر یرميا،  تورات 

 ق(.274احمد راوندی )د:   الدامغ،

الحائرین ) داللة  قرطبی  عبيدالله  فرزند  ميمون  فرزند  موسی  ابوعمران  فریدلندر،  1204  –  1135،  مایکل  ترجمه  م(، 

 . 1۹۵6انتشارات دوور، ویرایش دوم، نيویورک، 

فا   الص ّ ِاْخوان  الوفا،    یا رسائل  ن 
ّ

ُخّل و  الصفا  ِاْخوان  اسماعيل رسائل  محمد  فرزند  کشکول  محمدعلی  کننده  رونویس 

 م؛ چاپ دارصادر، بيروت.  1884فوریه  هفتم /  1301الثانی ربيع   نهم  ، شيرازی، هند

 ص 316در  1939ل کراوس، قاهره به سال ، پُ بکر بن زکریا الرازيرسایل فلسفية ألبي 

ق(، نسخۀ خطی، کتابخانۀ 339]زنون[، ابونصر محمد فارابی )د:    شرح رسالة زینون الکبير؛  زینون الکبير،  رسالۀ زینون

 . 1211771، محل و شماره بازیابی:  IR 10-20095م، شمارۀ مدرک کتابخانه مجلس: 48.7مجلس شورا، شماره بازیابی:  

 زاد المسافرین، ناصرخسرو قبادیانی ) 493  –  184ق(، چاپ برلين  1491م. 

ق(، به کوشش ُپل کراوس، ترجمۀ مهدی محقق، تهران،  313 –   251، شرح احوال و آثار و افکار رازی ) السيرة الفلسفية

 خ. 1371

  77، برگۀ  1352، نوروز  11، سال  45، شمارۀ  مجلۀ کاوه منزوی،    نقیعلی ،  های ایشانسلسله و برخی ویژگیصوفيان بی 

- 88 . 

م(، پژوهش  1270  –   1204ق /  668  –   600الدین احمد خزرجی ) اصيبعه موفق ابی ، ابن عيون األنباء في الطبقات األطباء 

ق، چاپ نوین  1300امروالقيس فرزند طحان و احمد ميهی فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی، مصطفی افندی وهبی،  
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لبنان،  بيرودارالثقافه،  آن،   یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران /    1987ت،  بيروت،  و    ق؛1408م  نزار رضا،  برگردان محمدابراهيم ذاکر،  1965به کوشش  م، 

 خ. 1393انجمن گياه درمانی، تهران، ایران،  

« ابراهيم مشاطة لرسالة الفهرست ق( و »440، ابوریحان بيرونی )د:  های بيرونیهای رازی و نامهای کتاب فهرست کتاب 

   خ.1366به کوشش مهدی محقق، تهران،  فرزند محمد »غضنفر تبریزی«

ق( 385ـ    297ندیم ) الندیم، دارالمعرفة، بيروت؛ فهرست یا فوز العلوم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابن فهرست ابن 

 خ. 1366بگلو، اميرکبير، تهران، برگردان رضا تجدد، به کوشش مهين جهان 

 ، باسدیو هندی. کيتا

  نقیعلی ،  های ایشانسلسله و برخی ویژگی صوفيان بی ،  88  –  77، برگۀ  1352نوروز  ،  11، سال  45، شمارۀ  مجلۀ کاوه

 منزوی.

اشراق  ، 224 –  218های  ، برگه 1971، اوت 1391الثانی ، جمادی1350، مرداد 9، سال 36، مونيخ، شمارۀ مجلۀ کاوه

 خ(. 1389  – 1302منزوی )  نقیعلی،  هندوایرانی و نبوت اسرایيلی

المؤیدیّ  مؤیدفي ةالمجالس  )د:  ،  اسماعيلی  داعی  شيرازی  موسی  فرزند  هبةالله  /  470الدین  تصحيح  1077ق  م(، 

 مصطفی غالب، داراألندلس، بيروت. 

 Beitrage  .Zur  IsIamishen  Ketzer، با عنوان:  1934، سال  14، ُپل کراوس، جلد  های خاورشناسیمجلۀ بررسی 

Geschicht 

م(، تحقيق شار پال. چاپ پاریس، افست  957ق /  346حسين مسعودی )د:  فرزند   علی مروج الذهب و معادن الجوهر،  

 . م1966تهران؛ چاپ داراالندلس للطباعة و النشر، بيروت، چاپ دهم 

 ق. 1274م(، چاپ بوالق،  1556ق / 963، ابوالفتح عبدالرحيم عباسی )د: معاهد التنصيص علی شواهد التلخيص
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لا یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران الِنح  و  ل 
 
) لِمل شهرستانی  عبدالکریم  فرزند  محمد  مصر،  548  –   479،  چاپ  دارالمعرفة  1945ق(،  دیگر:  چاپ  م؛ 

 خ؛ دیگری پژوهش گيالنی. 1364م؛ انتشارات شریف رضی، قم،  1972للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، 

 . 1945، عبدالرحمان بدوی، مصر، من تاریخ االلحاد في االسّلم 

 ، دکتر ولفنسون. ن و احوالهموسی بن ميمو
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