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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (1) پیش و پس از اسالم
 (1) برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسالم 

 جسمانيت و روحانيت

 فيزيک و متافيزيک
 منزوی  نقیعلی دکتر 

های روز، انتشارات بنیاد نیکوکاری  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش مجلۀ گوهر، ماه 

 . 611 –  608، برگۀ 1357، آبان  68کامران، شمارۀ نوریانی، مرتضی 

 از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسالم  یبرخ بررسی 

 : هایی است که من درسخنرانی اصلی  این عنوان 

 ؛ مسألۀ »جبر و اختیار«، خ( 1354تحقیقات ایرانی ششم )در تبریز   ۀکنگر  ( 1

 ؛ قاعدۀ لطف و قانون صدور«، »خ( 1355هفتم )تهران تحقیقات ایرانی   ۀکنگر  ( 2

 القا نمودم.   مسألۀ »قدم و حدوث کالم« ، خ( 1356هشتم )کرمان تحقیقات ایرانی   ۀکنگر  ( 3

مسألۀ   دربارۀ  و در کرمان  ؛»قاعدۀ لطف و قانون صدور«دربارۀ و در تهران   ؛مسألۀ »جبر و اختیار«دربارۀ در تبریز را  م سخن 

 »قدم و حدوث کالم« به عرض حضار رسانیدم.  

گرفته مسأله نظر  در  کنگره  این  برای  که  که  ای  است  جسمانیت«  و  روحانیت   « اندیشۀ  و  میام  »فیزیک  به  را  آن  توان 

 متافیزیک« نیز تعییرکرد. 

 يا فيزيک و متافيزيک  ؛روحانيت و جسمانيت
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (1) پیش و پس از اسالم
 های تکاملی بشرت مرتب

شناسان مدارج تکامل اندیشۀ بشر را در سه مرحله تعیین  دانیم در نیمۀ اول قرن نوزدهم میالدی، جامعهمیچنان که  

 کرده بودند: 

 دورۀ مذاهب؛   :الف

 دورۀ متافیزیک؛  :ب

 .1پوزیتیویسم  :ج

 دورۀ مذاهب  :الف
ون در این دوره به مرحلۀ توحید  کرد و چ میبشر در دورۀ نخستین از این سه مرحلۀ تمدن، قوای مادی طبیعت را پرستش  

بود. تنها در دورۀ متافیزیک است که بشر به موجودات مجرد از ماده، ایمان  میرسید، باز خدای یکتای او مادی و جسمانی  

 نامیدند.  میها را به اصطالح متکلمان اسالمی »مفارقات«؛ یا » جواهر مفارقه«  پیدا کرد که آن 

و جغرافیایی این دو مرحله را بررسی کنیم با یک مقایسۀ ساده میان کتب مقدس قدیم هند و  اگر بخواهیم سابقۀ تاریخی 

جنبۀ مادی داشته و قابل اشارت جسمی است. با این که    تورات یابیم که خدا در  میکتب مقدس قدیم یهود فلسطین چنین در 

نسبت داده شده، همگی طبیعی و با شرایط زمان و    به خدای یکتا  توراتیهود پا به مرحلۀ توحید نهاده بودند، صفاتی که در  

 باشند: میمکان توأم  

 خدا پیش از جهان وجود داشته و آن را در مدت هفت روز از عدم به وجود آورده است؛  -

فرستد. این  میاو مردم را آفریده و هر چند گاه یک بار بنابر مصلحتی که تنها خود داند، کسی را به پیغامبری نزد ایشان    -

 گونه توحید پس از عصر سهروردی به عنوان »توحیدعددی« خوانده شده است. 

 
 باشد.می م(  1857 - 1798بندی از آن اگوست کنت فیلسوف فرانسوی )این تقسیم 1
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (1) ز اسالمپیش و پس ا

شمار  و در عرفان هندوایرانی اسالم جنبۀ متافیزیک دارد؛ همه جا هست و هیچ جا نیست! بی   ودا خدا در کتب هندی مانند  

فیض  نور، خورشید نیست، خدای بیید بی چنان که خورشاست، قابل اشارۀ حسی نبوده، فیض خدا ازلی و ابدی است، هم 

 هم خدا نباشد، پس هر وقت که خدا بوده، جهان نیز بوده است.  

تواند و باید از تعلیم و ارتیاض جزء  میترین موجود عالم مرکب از جزء الهی )روح( و جزء مادی است. او  انسان تکامل یافته

ه« برسد. این گونه توحید پس از  الهی خویش را گسترش دهد و از جزء مادی خود بکاهد ت
ا
 الل

ا
ا به مرتبۀ »لیس في جبتی إّل

 »شیخ اشراق« به عنوان »توحید اشراقی« شهرت یافته است. 

ها، دیگر  های اسکندری بر ایران و امتزاج افکار و عقاید ملت های ایرانیان بر یونان و مصر و نیز یورش البته پس از یورش 

توان با توضیحات باّل در دورۀ اسالم نیز  میلیکن    ؛ محض یا »اسرائیلی« خالص باقی نماندهچیزی به نام خداپرستی »هندی«  

»توحید عددی« را بازماندۀ دوران اول تمدن )پرستش قوای مادی طبیعت( و »توحید اشراقی« را مربوط به دورۀ دوم )پرستش  

 مجردات متافیزیک( به شمار آورد.

ِمْنُه  آیات »تنزیهی توحید اشراقی و آیات تشبیهی »توحیدعددی« در کنار هم آمده است و سپس آیت: ...    قرآن کريم در  

اِبَهاٌت 
َ

َخُر ُمَتش
ُ
ِکَتاِب َو أ

ْ
ُما ال

ُ
َماٌت ُهَنا أ

َ
 کرده است  1... آَیاٌت ُمْحک

ا
، مشکل جمع میان آن دو گونه دیدگاه را در آن دو رشته آیات حل

 
1  Z  : َما 7، آیت  3عمران، شمارۀ  قرآن کریم، سورۀ آل

َ
أ
َ
اِبَهاٌت ۖ ف

َ
َخُر ُمَتش

ُ
ِکَتاِب َو أ

ْ
ُما ال

ُ
َماٌت ُهَنا أ

َ
ِکَتاَب ِمْنُه آَیاٌت ُمْحک

ْ
ْیَك ال

َ
 َعل

َ
ْنَزل

َ
ِذي أ

َا
ِذیَن : ُهَو ال

َا
ا ال

اَبَه ِمْنُه ابْ 
َ

ِبُعوَن َما َتش َیَتا
َ
وِبِهْم َزْیٌغ ف

ُ
ل

ُ
ِم یَ ِفي ق

ْ
ِعل

ْ
اِسُخوَن ِفي ال ُه ۗ َو الَرا

َا
 الل

َا
ُه ِإّل

َ
ِویل

ْ
ُم َتأ

َ
ِویِلِه ۗ َو َما َیْعل

ْ
ِفْتَنِة َو اْبِتَغاَء َتأ

ْ
َنا ۗ َو َما  ِتَغاَء ال  ِمْن ِعْنِد َرِبا

ٌا
ا ِبِه ُکل وَن آَمَنا

ُ
ُقول

َباِب )
ْ
ل
َ ْ
و اْل

ُ
ول

ُ
 أ

َا
ُر ِإّل َکا

َا
فرستاد که برخی از آن کتاب آیات محکم است که اصل و مرجع سایر آیات کتاب خداست  ( / اوست خدایی که قرآن را بر تو  7َیذ

گری پدید آرند، در  کردن آن در دین راه شبهه و فتنهو برخی دیگر متشابه است، و آنان که در دلشان میل به باطل است از پی متشابه رفته تا به تأویل

نش نداند. گویند: ما به همه کتاب گرویدیم که همه از جانب پروردگار ما آمده و به این )دانش( تنها صورتی که تأویل آن را کسی جز خداوند و اهل دا

 اند.خردمندان آگاه 
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (1) پیش و پس از اسالم

ْرِض ... میراقی«  و برای آیات »توحید اش
َ ْ
َماَواِت َو اْل ُه ُنوُر الَسا

َا
، ّلیدرکه  2و سخن ... أقرب الیه من حبل الورید    1توان آیت: الل

ا توان  میو مانند آن را نمونه آورد، و برای آیات »توحید عددی و تشبیهی«    3اّلبصار ...  ا َصف ا ُك َصف ا
َ
َمل

ْ
َك َو ال ِئٍذ  ُوُجوٌه َیْومَ   ،4َو َجاَء َرُبا

َعْرِش اْسَتَویَٰ   5َناِضَرٌة 
ْ
ی ال

َ
ُن َعل ْحَمَٰ و مانند آن را یاد کرد، و بیشتر اختالفات مسلمان در دو قرن اول اسالم در بارۀ یقین    6و الَرا

 »محکم« و »متشابه« این دو دسته آیات بوده است.  

پرچم اسالم ِگرد آمدند و به سبب گرایش آبا  پس از فتوحات عرب، هنگامی که مردم سکنۀ میان دو رود از فرات تا سند زیر  

بینی اشراقی خود پذیرفته، آیات اشراقی قرآن را »محکم« و  اجدادی که این مردم به اشراق هندی داشتند، اسالم را با جهان 

به »توحید    خواندند. در صورتی که مردم سامی غرب نهر فرات )عرب و یهود( که گرایش آبایی ایشان میآیات عددی را »متشابه«  

 نامیدند.  میبود آیات عددی قرآن را »محکم« و آیات اشراقی را »متشابه«  میشدیدتر    توراتعددی« 

 
1  Z  :  اٍة ِفیَها ِمْصَباٌح ۖ  :  35، آیت  24سورۀ نور، شمارۀ

َ
ک

ْ
 ُنوِرِه َکِمش

ُ
ْرِض ۚ َمَثل

َ ْ
َماَواِت َو اْل ُه ُنوُر الَسا

َا
ٌيا  الل َها َکْوَکٌب ُدِرا َنا

َ
َجاَجُة َکأ ِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة ۖ الُزا

ْ
ال

ْم َتْمَس 
َ
ْو ل

َ
اُد َزْیُتَها ُیِضيُء َو ل

َ
ٍة َیک  َغْرِبَیا

َ
ٍة َو ّل  َشْرِقَیا

َ
ُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَکٍة َزْیُتوَنٍة ّل

َ
ُه ِلُنوِرِه ُیوق

َا
یَٰ ُنوٍر ۗ َیْهِدي الل

َ
   ْسُه َناٌر ۚ ُنوٌر َعل

َ
ْمَثال

َ ْ
ُه اْل

َا
اُء ۚ َو َیْضِرُب الل

َ
َمْن َیش

 َشْيٍء َعِلیٌم )
ا

ِل
ُ
ُه ِبک

َا
اِس ۗ َو الل ها و زمین است، داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در دا نور آسمانخ  ( /35ِللَنا

آن که آتشی زیت آن را از درخت مبارک زیتون که شرقی و غربی نیست و بی   ای است درخشان، و روشنای که از تأللؤ آن گویی ستاره میان شیشه

را خدا برای  برافروزد خود به خود روشنی بخشد، پرتو آن نور بر روی نور قرار گرفته است و خدا هر که را خواهد به نور خود هدایت کند و )این( مثلها

 زند و خدا به همه امور داناست! مردم می 
2  Z  :  َوِریدِ   :16، آیت  50ق، شمارۀ  سورۀ

ْ
ْیِه ِمْن َحْبِل ال

َ
َرُب ِإل

ْ
ق

َ
ُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه ۖ َو َنْحُن أ

َ
ْنَساَن َو َنْعل ِ

ْ
ْقَنا اْل

َ
َقْد َخل

َ
( / ما آدمیان را آفریدیم 16 )َو ل

 .های او آگاهیم. ما از رگ گردن به او نزدیکتریماز گونۀ اندیشهو 
3  Z  :  ،َخِبیُر )103، آیت،  6شمارۀ  سورۀ انعام

ْ
ِطیُف ال

َا
ْبَصاَر ۖ َو ُهَو الل

َ ْ
ْبَصاُر َو ُهَو ُیْدِرُك اْل

َ ْ
 ُتْدِرُکُه اْل

َ
بیند و اوست که ( / هیچ چشمی او را نمی103: ّل

 بیند و او لطیف و نامرئی و به همه چیز آگاه است.همه را می
4 Z :  َك : 22، آیت 89سورۀ فجر، شمارۀ ا )َو َجاَء َرُبا ا َصف ا ُك َصف ا

َ
َمل

ْ
 آیند. ( / خدا و فرشتگان صف در صف می 22 َو ال

5 Z :  َها َناِظَرٌة  )22: ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة )23 -  22، آیت  75سورۀ قیامه، شمارۀ یَٰ َرِبا
َ
اند و خدا نگاه  (/ آن روز رخسارها بر افروخته و نورانی23( ِإل

 کنند. می 
6 Z : َعْرِش اْسَتَویَٰ / خداوند بر عرش قرارگرفته است.: 5، آیت  20سورۀ طه، شمارۀ

ْ
ی ال

َ
ُن َعل ْحَمَٰ  الَرا
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (1) پیش و پس از اسالم

 مذهب حکومتی و مذهب مردم 
از نظر جغرافیایی، حجاز در میان راه یمن به فلسطین قرار دارد. فلسطین در شمال، مرکز تمدن باستانی یهود بوده، پرتو  

داشتند به سوی  میتابید و اعراب شمال شبه جزیره را که به »نزاریان« شهرت  میاز آن جا بر حجاز    اندیشۀ »توحید عددی«

 کشانید.  میخود  

و مدتی پیش از اسالم    1یمن؛ یا »سبا« در جنوب شبه جزیره، که مرکز ارتباط هند با آفریقا و لذا به »داّلن چین« ملقب بود

های جنوب را  تابید و عرب می، اندیشۀ اشراقی و گنوسیزم هندوایرانی از آن جا بر حجاز  2بوده است میدر اشغال دولت ایران  

کشانید. شهرت مردم یمن به گنوسیزم تا آن جا بود که در شمال جزیره  میشدند به سوی خود  میکه »قحطانیان« خوانده  

 خواندند.  سبا، سبایی« می، ابن العرب نیز افرادی را که دارای افکار گنوسیستی بودند به لقب »برسابا

عرب  میالدی،  هفتم  قرن  شمالی  در  و  »نزاری«  را  خود  است  واقع  مدینه  جنوب  در  که  این  با  مکه  و  میهای  شمردند 

دانستند، پس از فتح مکه به دست پیغمبر میهای ساکن مدینه که در شمال مکه قرار دارد، خود را »قحطانی« و جنوبی عرب 

شمردند، کینۀ شکست از قحطانیان را در دل نهفته در پی فرصتی  مییه، اشراف مکه که خود را نزاری و شمالی  اسالم صلوات عل

ساعده« نزاریان شمال حکومت را به  بودند که آن هم پس از مرگ نابهنگام پیغمبر )ص( دست داد. در انجمن »سقیفۀ بنیمی

ب رسمی شناختند که بعدها »سنت و جماعت« لقب گرفت، پس از  ئولوژی »توحید عددی« شمالی را مذهدست گرفته، اید 

های اهل ُصفه و دیگر منسوبان به یمن از قحطانیان و هم چنین خاندان پیغمبر )ص( که افکارشان  انجمن سقیفه، گنوسیست 

 بود، کنار نهاده شده در اقلیت قرار گرفتند.  میها سازگارتر  با گنوسیست 

 
 .34، مقدسی، احسن التقاسيم 1
ای به جلو کشانیده گوید: سه پسر فریدون روابط ایران با یمن را تا دوران افسانه  شاهنامه فردوسی در  ، فریدون:  4، بخش  شاهنامه  گنجور:نک:    2

 اند: یمن قراردادی منعقد ساخته بوده به یمن رفته با شاه

 برون آمدند، ایمن مرد و زن  ---شدند آن سه پرمایه اندر یمن 
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (1) پیش و پس از اسالم

پرچم اسالم تا رود سند برافراشته شد، مردم ساکن میان دو رود فرات تا سند، اسالم را با    پس از فتوحات قرن هفتم که 

های  پذیرفتند؛ زیرا که قرن سوم میالدی و پس از تشکیل کنفرانس میحفظ ایدئولوژی آبا و اجدادی خود »توحید اشراقی«  

م( و انجمن آذرپاد ماراسپندان ثنویت کهن مردم  390  -  309م( به دست آذرفرنبغ پیروزگر و شاپور دوم ) 272  -  241شاپور اول ) 

 های »میترائیزم« و مزداپرستی کشانیده شده بود. ئیزم هندی به صورت تهایران به سوی نوعی »توحید اشراقی« و پان 

تابخانۀ  های سورا )نزدیک تیسفون( و جندیشاپور و حران و نصیبین و نیز مرکز علمی و کاین »توحید اشراقی« در دانشگاه

ها را خاموش کرد؛ لیکن پس از آن ایشان کار تعلیم را از  های عرب هر چند مدتی این دانشگاه مورد بحث بود یورش   1اصفهان 

مانده زندگی جدیدی را به نام »موالی« وابسته به  نو آغاز کرده بودند و بسیاری از وابستگان بدان دانشگاه در میان مردم باقی 

ها فرو ننشسته  عجل قیس، ِکنده و بنی اسد آغاز کرده بودند. در قرن اول که هنوز خروش عرب انند بنییکی از قبایل عرب، م

داشت، به این موالی هیچ گونه حق اظهار نظر  میها ادامه  های داخلی میان خود عرب بود و یورش فتوحات به صورت جنگ 

یک خود را با استفاده از اختالفات سیاسی سران فاتح عرب پس  های گنوست گاه برخی از ایشان اندیشه شد و تنها گه داده نمی 

کردند. نمونۀ این گونه رابطۀ فعاّلنۀ  میساز کردن آن اندیشه با سیاست یکی از دو طرف نزاع، به نام آن سردار عرب پخش  از هم 

یابیم که در مقالۀ »حبر  حنفیه میموالی را در میان »عکرمه« با ابن عباس و »کیسان« با مختار ثقفی و »کنگر کابلی« و محمد

 .  2اّلمة« در مجلۀ کاوه بیان شده است 

در سدۀ دوم هنگامی که شمشیرها به غالف رفته »موالی« روشنفکر امکانات بیشتری یافته، اندیشۀ گنوسیزم هندوایرانی  

َدریه، معتزلیان و غالت شیعه درآمده بودند، دوگابه صورت مذهب 
َ
نگی و جدایی مذهب رسمی دولت  های اسالمی ُمرجیان، ق

شد. مذهب رسمی دولتی، از نظر ذهنی بر پایۀ »توحید  میهای بومی که مسلمان شده بودند، روز به روز آشکارتر  و مذهب توده 

 
 . 440- 438برای مرکز علمی و کتابخانۀ اصفهان پیش از اسالم، نک: ابن ندیم، ترجمۀ تجدد، ص   1
، حبر اْلمة، علینقی 25  –  23، برگۀ1395، محرم  1975ژانویه  ،  1353، بهمن  12، سال  6  -  5، شمارۀ  56  -  55، مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه  2

 منزوی. 
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (1) پیش و پس از اسالم

های  ها استوار بود، مذهب تودهعددی« نهاده شده و از نظر سیاست عملی بر تبعیض نژادی و استثمار بومیان به نفع عرب 

 بودند. ها میی از نظر ذهنی بر »توحیداشراقی« و از نظر عملی خواستار تساوی با عرب مردم بوم

 مانده دارد 

*** 
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (2) م، فیزیک و متافیزیکپیش و پس از اسال
در ايران پيش و پس از اسالم،   مشترکبرخی از مسائل مورد بحث 

 (2فيزيک و متافيزيک ) 
های روز، انتشارات بنیاد نیکوکاری  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش ، ماه مجلۀ گوهر

 . 693 –  689، برگۀ 1357، آذر و دی 70 -  69نوریانی، مرتضی کامران، شمارۀ  

ایرانی، ج پانزده گفتار تربیت معلم،  1، مجموعۀ گفتارهای نهمین کنگرۀ تحقیقات  برگۀ  1358، دانشگاه  ،  64  –  54خ، 

 منزوی.  نقیعلی، دکتر برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسالم

این جریان تا پایان سدۀ دوم هجری به صورت کشاکشی میان بومیان ایرانی که به دور موالی روشنفکر وابسته به همان 

گنوسیستی اسالمی پدید آورده بودند، از یک سو، و میان دولت خلفا  های ِخردگرای  مؤسسات علمی کهن ِگرد آمده و مذهب 

َدریان، معتزله، ُغالت شیعه و صوفیان همه از میان داشت. نهضت میو فقیهان دربارشان، از سویی دیگر، ادامه  
َ
های ُمرجیان، ق

اللطایف« پدید آمده است،    های اشراقی »گنوسیست« و به اصطالح آن روز، »اصحاب الروحانیات« و »اصحاب همین مذهب 

 رأی هستند، چنان که:این مذاهب، با همۀ اختالفات که با هم دارند در اصول گنوسیزم هم 

شعب   همۀ  است  ایشان  عددی«  »توحید  همان  از  ناشی  و  بود  خلفا  رسمی  مذهب  که  »جبر«  عقیدت  برابر  در  الف( 

 بودند. میها کمابیش به »اختیار« قائل  گنوسیست 

های  ها به »حدوث کالم« قائل بودند و من ریشه ر عقیدت قدم »کالم« که مذهب رسمی بود، همۀ گنوسیست ب( در براب

 ام.  های قبل بیان کرده ایرانی پیش از اسالمی این دو مبحث را در سخنرانی 

برابر صفات خشونت ج( گنوسیست  دادند، بر  میآمیزی چون »جبار« و » فعال ما یرید« که ُسنیان به خدا نسبت  ها در 

در دانشگاه   1355کردند، چنان که در سخنرانی سال های محدودکنندۀ »جاللی« و تنزیهی »عدل« و »لطف« تکیه میصفت

ملی تهران گفتیم قاعدۀ لطف؛ یا قانون صدور که »از یکی، جز یکی نزاید« مورد استناد ثنویان پیش از اسالم برای اثبات دوآلیزم  

 بوده است.  
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (2) زیکپیش و پس از اسالم، فیزیک و متافی 

بح که شرعید( در مسألۀ  
ُ
 بودن آن معتقد بودند. ها به عقلی بودن آن مذهب رسمی دولتی ُسنی بود، گنوسیست ُحسن و ق

مادی و  جسمانی  مورد  در  دولتی  هـ(  سنی  مذهب  که  ملکوت  قائل  میبودن  »لطافت«  یا  »روحانیت«؛  به  ایشان  بود، 

 باشد.  میبودند، و این بحث در پیرامون این دو اندیشۀ متضاد  می

 روحانيت و لطافت دورۀ ب: 
 آیا خداوند جسم و دارای اعضاء است؛ یا غیر جسمانی است؟   -

 اند )موجود روحانی(؛ یا جسم کثیف هستند؟  مالئکه جسم لطیف  -  

 روان آدمی جزء الهی و روحانی و قدیم است یا جسم کثیف و حادث و میرنده؟  -  

مادی است یا روحانی؟ و به تعبیر دیگر، معاد جسمانی است یا    آیا جهان دیگر، رستاخیز، بهشت، دوزخ و پل صراط   -

 روحانی؟

 معراج پیغمبر جسمانی یا روحانی بوده است؟  -

ها بود که مسلمانی موالی روشنفکر بومی را از مسلمانی دولتیان ُسنی و عربان مهاجر به ایران جدا  بسیاری از این پرسش 

ئولوژی تشبیهی  ساعده« به دست شمالیان و عربان نزاری افتاده بود، ایده ۀ بنی کرد. دولت خلفا که پس از انجمن »سقیفمی

کرد و متافیزیسم اشراقی )روحانیت(  میبودن را تأیید  ها طرف جسمانی داد و در همۀ این پرسسش میتجسیمی مادی را ترجیح  

داد. تنها  مید و زیر پیگرد و شکنجه و کشتار قرار  کوبی میو طرفداران آن و گنوسیزم ِخردگرای هندوایرانی را تا سر حد امکان  

زندان  در  که  شیعه  امامان  اصحاب  دانشمند  موالی  از  بسیاری  بن  اتهام  یونس  مانند  دادند،  جان  عرب  خلیفگان  های 

بودن  بدیکتاب همین بود که برای انسان »جزء الهی؛ یا روح« قائل بودند و ازلی و ا   94عمیر مؤلف  عبدالرحمان و محمد بن ابی 

رفت. این اصحاب دانشمند ائمه و دیگر  میوارد به ایران و مذهب ُسنی دولتی ایشان کفر به شمار  روان آدمی نزد عربان تازه 

های ایرانی پیش از اسالم؛ و یا تحت  نویسندگان »چهار صد اصل« شیعی، بیشتر از »موالی« ایرانی و بازماندگان همان دانشگاه

آنان  اطرافیان  ارتباط دانشگاه میبودند، پس  می  تأثیر  را حلقۀ  ایشان  ترجمه در قرن سوم  توان  و دوران  از اسالم  پیش  های 

 هجری اسالم به شمار آورد.  
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (2) پیش و پس از اسالم، فیزیک و متافیزیک

رفت. از این روی به ناچار  میفرق اینان با ترجمانان بعد در آن است که در قرن اول هجری »کتب اوایل« کفر به شمار  

ها را به نام  گرفت و نخستین کسی که جرأت کرد آشکارا آن میبه نام روایت از سران عرب انجام  ها به صورت آزاد و  ترجمۀ آن 

 بود که سزایش را با آن شکل فجیع بدادند.  میمقفع کتب باستانی ترجمه کند، ابن

ق( و بغدادی  330های اشعری )د:  های فلسفی و متافزیک از »موالی« دو قرن اول به جا مانده که کتاب برخی از اندیشه 

 اند.  ها را همراه با ناسزاگویی به صاحبانش برای ما نگاه داشتهنویسان آن ق( و دیگر ملل و نحل 415ق( و معتزلی )د:  429)د:  

شد، و گاه به  میهای »لطیفه«، »روحانیه«، »ارتفاع« و »ُغلو« نامیده  های متافیزیک در دو قرن اول هجری به نام اندیشه 

سالح   یک  جهان ایده صورت  علیه  کار  ئولوژیک  به  عرب  خلفای  حکومت  سنتی  دیگر  میبینی  و  مأمون  اصلی  محرک  رفت. 

های هندوایرانی قرن اول  چارچوب گنوسیست ساز مشاء، مبارزه با این فلسفۀ بی خلیفگان در تشویق ترجمۀ فلسفۀ چارچوب 

و از اصحاب اجماع    1کتاب   94عمیر مؤلف  محمد بن ابی هایشان دانشمندانی، مانند  بود. برای خلیفگان که زندان میهجری  

 .  2توان قائل شد پروری نمی فشرد، حسن نیت و دانش میشیعه را در خود  

 اينک معنی اين چهار اصطالح:  

 لطف و لطيفه و لطيف 
در   الفنونتهانوی  در    و احمد   کشاف اصطالحات  العلماء نگری  این  و دیگر فرهنگ  دستور  برای  های مصطلحات عرفا، 

 ها را به دو معنی زیر بازگردانید: توان همۀ آن میاند که  ها چند معنی آورده واژه

ر« است. 1  ( مهربانی و مهربان که معنایی نزدیک به »خیر و خیا

 باشد.  ( رقت و رقیق که معنایی نزدیک به کلمۀ »متافیزیک« می 2

 
 . رجال نجاشی 1
 . 122 – 116،  5و طوسی و نجاشی، قهپایی، ج رجال کشی 2
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (2) پیش و پس از اسالم، فیزیک و متافیزیک

»آوردن »لطیف« )به معنی دوم( در وصف خدا جایز نیست. و گفتن »لطیف بر   گفت:می معتزله  عباد سليمان از سران 

 .  1بندگان« )به معنی اول( جایز است 

چیزی است که خداوند بدان، بنده را از گناه دور دارد و به    نوبختی در قرن چهارم هجری در تعريف »لطف« گويد:

 .  2نیکوکاری نزدیک سازد 

رانی کنگرۀ هفتم بحث شده، »قاعدۀ لطف« بخشی از قانون ثنوی »صدور« است که به موجب آن: »از  چنان که در سخن 

 یزدان، جز نیک نیاید و از اهریمن جز کین نزاید«. 

های مصطحات صوفیه »لطیفه« به معنی نفس ناطقۀ انسان نیز به کار رفته است که از معنی دوم گرفته در بیشتر فرهنگ 

ر دو قرن اول هجری موجودات متافیزیک هم چون ملک، جن، روح، دل را که حقیقت انسانیت به شمار  شده است؛ زیرا که د

های مسلمان این مفهوم  و گویا گنوسیست  4و جسم نزد آنان به معنی »وجود« بوده است  3دانستندمیرفت »جسم لطیف«  می

طول و  کند که جنود نیرین در جهان نیکی، اجسام بیمینی نقل  ما   کنز االحياء را از مانویان گرفته باشند؛ زیرا که بیرونی از  

 .  5اند صورت عرض و بی 

. شاید بتوان نتیجه گرفت که در دو قرن 6ای است که مرکز تا محیط آن ُبعد ندارد نفس دایره   آمده است که:   اثولوجياو در  

متافیزیک« از فلسفۀ مشایی یونان به زبان عرب و پیش از پیدایش اصطالح    /آغاز اسالم، پیش از واردشدن واژۀ »ما بعد الطبیعه  

شده  »اشراق« کلمۀ »لطیف« به جای متافیزیک در مشرب اشراق هندوایرانی کهن که به وسیلۀ همان »موالی« به عربی وارد  

کار   به  خوضمیبود،  که  چنان  است.  متافیزیک  رفته  بارۀ  در  گفتگو  و  تفکر  معنی  به  لطیفه«  »مذاهب  و  »لطیف«  در  کردن 

 
 . 294،  1اشعری، مقاّلت، ج 1
 .153، برگۀ 1338یاقوت، چ تهران،  2
 . 99  - 98،  2؛ ج 274،  1اشعری، ج ،مقاالت 3
 . 6، 2همان جا، ج 4
 . 29، بیرونی، چ حیدر آباد، هند، برگۀ ندتحقيق مالله 5
 . 64، 12؛ چ بدوی، برگۀ214، 164، میرداماد، برگۀ قبسات، چ در حاشیۀ اثولوجيا 6
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (2) پیش و پس از اسالم، فیزیک و متافیزیک

به شمار   با سنت و جماعت  بوده و ضدیت  بر خالف شرع تسنن  تعبیر  میاشراقی،  نیز  ُغلو«  و  آن به»ارتفاع  از  رفته و گاهی 

 دانستند.  میکردن وبه اند و آن را گناهی شایستۀ تکردهمی

، دو استاد معتزلی از گناه » خوض در لطیفه«  1ق( و ]عیسی بن صبیح[ مردار 221کردن نظام )د:  خیاط معتزلی از توبه 

 گردیدند. میها نبود نظام و مردار نیز دچار همان سرنوشت یونس و ابوعمیر  و چه بسا اگر این توبه  2یاد کرده است 

ها که تألیف های نخستین اسالم یاد شده، و دربارۀ یکی از آن کتاب در فلسفۀ »لطیفه« در قرن   در حرف »م« ذریعه چند

توان  می، پس  3ق( است گفته شده است که چون او کتابی هم در ردا بر فالسفه داشته است 260فضل بن شادان نیشابوری )د:  

 .  4فلسفۀ مشاء یونانی بوده است   حدس زد که کتاب اللطیف او در دفاع از گنوسیزم هندوایرانی برضد

 روحانيت

رفت،  میبوده، نزد سنیان عرب کفرآمیزتر به شمار  میچون مفهوم این کلمه از مفهوم واژۀ » لطیفه« به متافیزیسم نزدیکتر  

ها بدان نام و  کتاب ها به ویژه شیعیان  کم قابل دفاع گشته، گنوسیست چنان که دیدیم »لطیفه« از قرن سوم هجری به بعد کم 

ها به دست  در دفاع از آن نگاشته بودند، در صورتی که واژۀ »روحانیت« تا سدۀ پنجم هجری هنوز وسیلۀ تکفیر گنوسیست 

نمایی و ظاهرسازی، روحانیان مسلمان را تکفیر کرده  بوده است، تا آن جا که هجویری گنوسیست نیز برای ُسنی میُسنیان  

 . 5است 

 
حجر عسقالنی  ندیم او را مردار و محمد فرزند احمد ذهبی مرداز و ابن ق(، شاگرد بشر فرزند معتمر. ابن226ابوموسی عیسی فرزند ُصَبیح )د:   1

 اند.ده مدرار لقب دا 
 . 53، 37، برگۀ 1957، چ بیروت، االنتصار 2
، فضل فرزند شاذان فرزند خلیل نیشابوری راوی از امام جواد )ع(. نک: رجال نجاشی، الرّد علی الفالسفة:  615، شمارۀ  217،  10، ج ذريعه  3

 .217برگۀ 
 یشابوری. نک: رجال نجاشی.، ابومحمد فضل فرزند شاذان ازدی ناللطيف: کتاب 302، شمارۀ  325، 18، جذريعه 4
 . 341، برگۀ کشف المحجوب 5
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (2) پیش و پس از اسالم، فیزیک و متافیزیک

باشند، او همگی ایشان را به اتهام ثنویت  میطرفداران »نور و ظلمت« و »روح و ماده« و »بقا و فنا« یکسان    گويد:میاو  

 محکوم کرده، اعتقاد به جاودانگی روان انسان را دلیل کفر ایشان آورده است.  

را در برابر »حنفا«  ق( »اصحاب روحانیات« را مترادف »صابئیان« و ایشان  548در قرن ششم هجری نیز شهرستانی )د:  

 نهاده است.  

 او پیروان یهود، مسیحیت، مجوس و اسالم را در شمار »حنفا« شمرده است.  

های متافیزیک )تنزیهی( هندوایرانی را، در یک سو و  های ایدئولوژیک میان اندیشه شهرستانی در یک محاوره کشاکش 

پسند و  صورت یک گفتگوی دلکش در آورده که بسی دل های مادی )تجسیمی( سامی را در سوی دیگر به  باورهای مذاهب 

باشد. وی در آن جا مظاهر دو گونه خداپرستی »هندی« و »اسرائیلی« را در برابر هم نهاده خواص » توحید اشراقی«  میسودمند  

نیان مسلمان به  ؛ البته شهرستانی در آن جا نامی از روحا1هندی و خواص »توحید عددی« یهودی را رو در رو بیان کرده است 

او برصابئیان روحانی   نیاورده، حملۀ  آراء که بدین روحانیان نسبت داده، مورد پذیرش همان  میمیان  از  باشد؛ لیکن بسیار 

 های مسلمان نیز هست که مورد تکفیر و تفسیق هجویری قرار داشتند. روحانیان و گنوسیست 

 باشد: میتانی آورده به قرار زیر  خالصۀ اختالفات این دو گروه بنابر آن گفتگو که شهرس

نمی   - بشری  واسطۀ  و  رابطه  به  نیازی  خداوند  با  انسان  ارتباط  برای  واسطه »روحانیان«  و  بسنده  بینند  را  روحانی  های 

 دانند؛ میشمرند؛ در صورتی که »حنفا« وجود پیغامبری از جنس بشر را ّلزم  می

و    -  لذایذ  و  روحانی  را  معاد  روانی  رنج »روحانیان«  را  رستاخیز  جهان  آن میهای  همۀ  »حنفا«  و  جسمانی  دانند  را  ها 

 شمرند؛می

 
خ، برگۀ 1335م(، ترجمۀ صدر ترکه اصفهانی، چاپ تهران،  1153  –  1086ق /  548  –  479، محمد فرزند عبدالکریم شهرستانی )ملل و نحل  .1

210 – 235.   
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (2) پیش و پس از اسالم، فیزیک و متافیزیک

جهان از دیدگاه »روحانیان« فیض ازلی و ابدی خداوند است که با کلمۀ متافیزیک »کن« پدید آمده است و از دیدگاه    -

 ام گرفته است؛»حنفا« خلقت مادی جهان با دو دست معمولی خدا و در چند شبانه روز معین انج

 موجودات »روحانی« از دیدگاه »روحانیان« برتر و واّلتر از موجودات »مادی« هستند، و در نزد »حنفا« عکس آن است.   -

 ریزی این گفتگو به کار برده است، اشارت رود:در این جا شایسته است به دو نکتۀ سیاسی که شهرستانی در طرح  

گنوسیست ایرانی بوده و برخی از مؤرخان برای وی سابقۀ گنوسیزم تند اسماعیلی  ( شهرستانی که خود از یک خانوادۀ  1

خود را هم چون یک ُسنی دو آتشه قلمداد کرده است،    ملل و نحلدهند، در این جا مانند بیشتر جاهای کتاب  مینیز نشان  

نمایندۀ اصلی »حنفا« شمرده است، تا از    گرا باشند، روی این زمینه او تنها بخشی از اسالم را که قشریان ُسنی سلفی تشبیه

های بومی  به نفع مذهب ُسنی دولتی خلفای عرب استفاده کرده، اکثریت توده   قرآنمفهوم صفت مدح بودن کلمۀ »حنیف« در  

 اندیشیدند، از دایرۀ اسالم بیرون سازد. میبودند و روحانی و متافیزیک  میایران را که مسلمان و گنوسیست  

ی در حالی که مسلمانان گنوسیست را از »حنفا« بیرون انداخته، »مجوس« را در شمار»حنفا« نهاده است،  ( شهرستان2

 سیاسی بود  چنان که شیعه نیز در فقه خود، مجوس را در شمار اهل کتاب یا »شبه اهل کتاب« شمردههم 
ا

اند و این یک راه حل

داشتند، در پیش گرفته شده بود. ُسنیان سلفی و مسلمانان غرب  میکه برای خشنودی زردشتیان که هنوز در ایران اکثریت  

 را قبول نداشته
ا

سینا در نیز مجوس در مسائل یاد شدۀ باّل پاسخ روحانیان  اند، و به نظر ابن رود فرات و شمال آفریقا این راه حل

 . 1اند، نه پاسخ »حنفا« را دادهمیرا ترجیح  

  

 
 .11؛ فارسی، برگۀ 40، عربی، برگۀ االضحوية 1
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (2) پیش و پس از اسالم، فیزیک و متافیزیک
 نامه کتاب 

 نمايۀ کتاب و مقاله 

؛ چاپ عبدالرحمان بدوی، قاهره،  211،  172ق، برگۀ  1315میرداماد، سال    قبسات، چاپ سنگی، در حاشیۀ  ولوجيااث

 م. 1966

األقاليم  معرفة  في  التقاسيم  شمس احسن   ، ( احمد مقدسی  فرزند  ابوعبدالله محمد  کوشش  380  –   334الدین  به  ق(، 

خ(، چاپ کاویان، ناشر کومش،  1389  –   1302منزوی )   قی نعلیم؛ برگردان  1906م(، لیدن،  1909  –   1836دخویه هلندی ) 

 خ. 1361شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، 

الّرجال  ة 
َ
َمعرف ّشی،  إختياُر 

َ
ک یا  ِرجال  الّناقلين؛  )د:  معرفُة  کشی  فرزند عمر  تحقیق حسن  340، محمد  و  تصحیح  ق(، 

مقدمه واعظ مصطفوی،  محمد  دانشگاه  نگاری  خراسانی  و  زاده  تحقیقات  مرکز  اسالمی،  معارف  و  الهیات  دانشکده  مشهد، 

خ؛ دیگر: تحقیق و تصحیح محمدتقی فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان، سازمان چاپ و انتشارات  1348مطالعات، مشهد، 

 خ. 1382وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،  

 . 1949یق سلیمان دنیا، قاهره،  ق(، تحق428  – 370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن االضحوية في المعاد

ابن   االنتصار،  علی  الرد  عليهم،  و  الطعن  و  المسلمين  علی  الکذب  من  به  قصد  ما  الملحد  معتزلی،  الروندي  خیاط 

)د:   عثمان  فرزند  محمد  فرزند  عبدالرحیم  /  300ابوالحسین  مقدمه 912ق  و  تعلیق  تصحیح،  ساموئیل  م(،  هنریک  نگاری 

 م. 1981م؛ و دارقابس، بیروت، 1957: بیروت، م؛ دیگر 1925نیبرگ، قاهره، 

از اسالم ايران پيش و پس  از مسائل مورد بحث مشترک در  يا فيزيک و متافيزيک برخی  (، 1)   ، جسمانيت و روحانيت؛ 

انتشارات بنیاد  های روز،  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش ، ماهمجلۀ گوهرمنزوی،    نقیعلی

برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران  ؛  611  –   608، برگۀ  1357، آبان  68نیکوکاری نوریانی، مرتضی کامران، شمارۀ  

نامۀ تحقیقی گوهر  منزوی، مجلۀ گوهر، ماه   نقیعلی (،  2)   ، جسمانيت و روحانيت؛ يا فيزيک و متافيزيک پيش و پس از اسالم
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از مسائل مورد بحث مشترک در ایران    یبرخ 

 (2) پیش و پس از اسالم، فیزیک و متافیزیک

  -   69های روز، انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی، مرتضی کامران، شمارۀ  خ و فرهنگ ایران و دانش دربارۀ ادبیات، هنر، تاری 

 . 693 –  689، برگۀ 1357، آذر و دی  70

از اسالم ايران پيش و پس  از مسائل مورد بحث مشترک در  يا فيزيک و متافيزيک برخی  (، 1)   ، جسمانيت و روحانيت؛ 

های روز، انتشارات بنیاد  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش منزوی، مجلۀ گوهر، ماه  نقیعلی

 . 611  – 608، برگۀ  1357، آبان 68نیکوکاری نوریانی، مرتضی کامران، شمارۀ 

از اسالم ایران پیش و پس  از مسائل مورد بحث مشترک در  (، 2)   يا فيزيک و متافيزيک ، جسمانيت و روحانيت؛  برخی 

های روز، انتشارات بنیاد  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش منزوی، مجلۀ گوهر، ماه  نقیعلی

 . 693  – 689، برگۀ 1357، آذر و دی 70 -  69نیکوکاری نوریانی، مرتضی کامران، شمارۀ 

پانزده   ، ، جسمانيت و روحانيت؛ يا فيزيک و متافيزيکان پيش و پس از اسالم برخی از مسائل مورد بحث مشترک در اير 

 . 64  – 54خ، برگۀ  1358، دانشگاه تربیت معلم، 1گفتار، مجموعۀ گفتارهای نهمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ج

از اسالم ايران پيش و پس  از مسائل مورد بحث مشترک در  يا فيزيک و متافبرخی  (، 1)   يزيک ، جسمانيت و روحانيت؛ 

های روز، انتشارات بنیاد  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش ، ماهمجلۀ گوهرمنزوی،    نقیعلی

برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران  ؛  611  –   608، برگۀ  1357، آبان  68نیکوکاری نوریانی، مرتضی کامران، شمارۀ  

نامۀ تحقیقی گوهر  منزوی، مجلۀ گوهر، ماه   نقیعلی (،  2)   مانيت و روحانيت؛ يا فيزيک و متافيزيک ، جسپيش و پس از اسالم

  -   69های روز، انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی، مرتضی کامران، شمارۀ  دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش 

 . 693 –  689، برگۀ 1357، آذر و دی  70

از مسائل مورد  از اسالم  برخی  ايران پيش و پس  يا فيزيک و متافيزيک بحث مشترک در  (، 1)   ، جسمانيت و روحانيت؛ 

های روز، انتشارات بنیاد  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش منزوی، مجلۀ گوهر، ماه  نقیعلی

 . 611  – 608گۀ  ، بر 1357، آبان 68نیکوکاری نوریانی، مرتضی کامران، شمارۀ 
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شترک در ایران  از مسائل مورد بحث م   یبرخ 

 (2) پیش و پس از اسالم، فیزیک و متافیزیک

از اسالم ایران پیش و پس  از مسائل مورد بحث مشترک در  يا فيزيک و متافيزيک برخی  (، 2)   ، جسمانيت و روحانيت؛ 

های روز، انتشارات بنیاد  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش منزوی، مجلۀ گوهر، ماه  نقیعلی

 . 693  – 689، برگۀ 1357، آذر و دی 70 -  69کامران، شمارۀ  نیکوکاری نوریانی، مرتضی

پانزده   ، ، جسمانيت و روحانيت؛ يا فيزيک و متافيزيکبرخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسالم 

 . 64  – 54خ، برگۀ  1358، دانشگاه تربیت معلم، 1گفتار، مجموعۀ گفتارهای نهمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ج

ایرانی، ج انزده گفتارپ تربیت معلم،  1، مجموعۀ گفتارهای نهمین کنگرۀ تحقیقات  برگۀ  1358، دانشگاه  ،  64  –  54خ، 

 منزوی.  نقیعلی، دکتر برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسالم

  362ابوریحان بیرونی، محمد فرزند احمد ) ، تحقيق ماللهند،  تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل او مزدولة مالهند

 . 1391؛ برگردان منوچهر صدوقی سها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، چ حیدر آباد، هند   ق(،440 -

ت بنیاد ، نویسندۀ ناشناس، پارسی تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر اضحویه،  انتشاراترجمۀ رسالۀ اضحويه 

 خ. 1350فرهنگ ایران، 

 تورات. 

هـ(، ترجمه  12، قاضی عبدالنبی فرزند عبدالرسول احمدنگری )سدۀ  جامع العلوم في اصطالحات الفنون،  دستور العلماء 

 م. 2000هـ /  1421فارسی آن به عربی حسن هانی فحص، دار الکتب العلمیة بیروت، 

 مComte  Auguste  (1798  -  1857 .)ُکنت  دین انسانیت، ایزیُدر اگوست ماری فرانسوا زاویه

لیلی و مجنون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    – عشر، کشف  ، الجزء الثامن الذريعة إلی تصانيف الشيعة

 م. 1967ق / 1387خ / 1346اسالمیه، تهران، 

الشيعة تصانيف  إلی  ماتم  الذريعة  ذائقه  العاشر،  الجزء   ،–   ( تهرانی  آقابزرگ  المکاتیب،  و  به 1348  –   1255الرسائل  خ(، 

 م. 1956ق / 1376خ / 1335خ(، چاپخانه مجلس، تهران، 1389 –  1302منزوی )  نقیعلی کوشش 
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 (2) کپیش و پس از اسالم، فیزیک و متافیزی

شیخ  الطوسي،  )د:  رجال  حسن  فرزند  محمد  ابوجعفر  آل 460الطائفه  محمدصادق  تصحیح  مطبعة ق(،  بحرالعلوم، 

نجف،   /  1381الحیدریة،  دیگر:  1961ق  چاپ  الطوسي م؛  )د:  ، شیخ األبواب،  رجال  طوسی  جواد  460الطائفة  ق(، چاپ 

 ق؛1415قیومی اصفهانی، قم،  

ق(، تصحیح موسوی  274، شیخ ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی برقی )د:  رجال برقی

 . 60برگه +    655م، 1962خ / 1331 و مقدمۀ جالل محدث ارموی، تهران، 

 خ. 1364ق(، ناشر اسماعیلیان، قم 1011الله قهپایی )ز: ، عنایت مجمع الرجال ؛ رجال قهپايی

فهرست أسماء مصنفي الشيعة و ما ادرکناه من مصنفاتهم و ذکر طرف  ؛ یا  فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ یا  رجال نجاشی

 رجل منهم من مدح أو ذمّ   من کناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم 
ّ

  372، ابوالعباس احمد فرزند علی نجاشی ) و ما قيل في کل

 ق. 1407ق؛ چاپ دیگر: جامعه مدرسین، قم، 1317ق(، چاپ بمبئی، 450 –

؛  217، فضل فرزند شاذان فرزند خلیل نیشابوری راوی از امام جواد )ع(. نک: رجال نجاشی، برگۀ  الرّد علی الفالسفة

 . 615، شمارۀ 217، 10ج ، ذريعه

ابوالقاسم حسن فرزند اسحاق فرزند شرفشاه توسی  شاهنامۀ فردوسی،  ، فریدون. نک: گنجور؛  4، بخش  شاهنامه فردوسی

 خ. 1363م(، امیرکبیر، تهران،  1025 –  941ق / 416 –  329) 

، مصر،  ق( ، چاپخانۀ رحمانی385ـ    297ندیم وراق بغدادی، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق ) ابن   فوز العلوم،   یا الفهرست؛  

 خ. 1346به کوشش و برگردان رضا تجدد، چاپ تهران،   ق؛1348

 قرآن کریم. 

 ها را همراه با ننویسان آن ق( و دیگر ملل و نحل 415ق( و معتزلی )د:  429ق( و بغدادی )د:  330های اشعری )د:  کتاب

مکتبة ،  ق( 1185)د:    تهانوی   علی فرزند علیم(، محمد1745ق /  1158و العلوم )نگارش:    کشاف اصطالحات الفنون

 م. 1996لبنان ناشرون، بیروت، 
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المحجوب نج کشف 
َ
گ داتا  َغزَنوی،  ُهجویری  جالبی  علی  فرزند  عثمان  فرزند  علی  لنین ،  چ  زوکوفسکی،  گراد،  َبخش، 

خ؛ دیگر: تصحیح  1374آباد،  اسالم م؛ دیگر: تصحیح محمدحسین تسبیحی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان،  1926

 خ. 1383محمود عابدی، انتشارات سروش، 

 مانی  کنز االحياء 

 .302، شمارۀ  325،  18، جذريعهق(. نک: رجال نجاشی؛  260، ابومحمد فضل فرزند شاذان ازدی نیشابوری)د:  اللطيف

  –   23، برگۀ1395، محرم  1975، ژانویه  1353، بهمن 12، سال  6 -  5، شمارۀ  56  - 55، مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه

 منزوی.  نقیعلی ، حبر اْلمة، 25

های روز، انتشارات بنیاد نیکوکاری  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش ، ماه مجلۀ گوهر

، جسمانيت و روحانيت؛ يا فيزيک و  برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسالمن،  نوریانی، مرتضی کامرا

برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش  ؛  611  –   608، برگۀ  1357، آبان  68منزوی، شمارۀ    نقیعلی (،  1)   متافيزيک

، برگۀ  1357، آذر و دی  70  -  69منزوی، شمارۀ    نقیعلی(،  2)   متافيزيک، جسمانيت و روحانيت؛ يا فيزيک و  و پس از اسالم 

689  –  693 . 

های روز، انتشارات بنیاد نیکوکاری  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش ، ماه مجلۀ گوهر

، جسمانيت و روحانيت؛ يا فيزيک و  از اسالم  برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پسنوریانی، مرتضی کامران،  

 . 611 –  608، برگۀ 1357، آبان 68منزوی، شمارۀ   نقیعلی (، 1)  متافيزيک

های روز، انتشارات بنیاد نیکوکاری  نامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش ، ماه مجلۀ گوهر

، جسمانيت و روحانيت؛ يا فيزيک و  مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسالمبرخی از مسائل  نوریانی، مرتضی کامران،  

 . 693 –  689، برگۀ  1357، آذر و دی 70 -   69منزوی، شمارۀ   نقیعلی (، 2)  متافيزيک

اری  های روز، انتشارات بنیاد نیکوکنامۀ تحقیقی گوهر دربارۀ ادبیات، هنر، تاریخ و فرهنگ ایران و دانش ، ماه مجلۀ گوهر

، جسمانيت و روحانيت؛ يا فيزيک و  برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسالمنوریانی، مرتضی کامران،  
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برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش  ؛  611  –   608، برگۀ  1357، آبان  68منزوی، شمارۀ    نقیعلی (،  1)   متافيزيک

 . 693 –  689، برگۀ 1357، آذر و دی 70 -  69شمارۀ منزوی،   نقیعلی (، 2)  و پس از اسالم

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  إرشاد األريب إلی معرفة األديب؛ یا  معجم األدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

) البلدان  معجم  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،   ) ( ّلیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله  - 1873الدین 

منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی    نقیعلیم، برگردان به پارسی دکتر  1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380تا پایان حرف الف در سال  و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را

 امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. . خ. به چاپ رساند1383تا پایان حرف "ز" در سال 

م(، تصحیح هلموت  941ق /  330علی فرزند اسماعیل اشعری ) مقاالت االسالميين و اختالف المصلين، مقاالت اشعری،  

 م. 1980ق /  1400ینر، چاپ ویسبادن آلمان، ریتر، دارالنشر فرازنس شتا

الِنَحل و  ل 
َ
) الِمل شهرستانی  عبدالکریم  فرزند  محمد  مصر،  548  –   479،  چاپ  دارالمعرفة  1945ق(،  دیگر:  چاپ  م؛ 

 م؛ دیگری پژوهش گیالنی. 1972للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، 

م(، ترجمۀ صدر ترکه اصفهانی، چاپ  1153  –   1086ق /  548  –   479، محمد فرزند عبدالکریم شهرستانی ) ملل و نحل 

 . 235  – 210خ، برگۀ 1335تهران،  
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