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 لطف ۀقاعد

 قاعدۀ لطف 

 برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ایران پیش و پس از اسالم 
تهران،  مجموعۀ سخنرانی  ایرانی،  تحقیقات  به کوشش  2535شهریور    5  - مرداد    30های هفتمین کنگرۀ  ، جلد سوم، 

 375  -  365، برگۀ 127محمدرسول دریاگشت، انتشارات دانشگاه ملی ایران، شمارۀ 

کنگرۀ   در  تبریز  من  ایرانی  تحقیقات  اینک  1354ششم  بودم،  داده  قرار  بررسی  مورد  را  مسائل  چنین  از  نمونه  یک  خ 

 خواهم مورد دیگری از آن را مطرح سازم. می

 خداوند«  قاعدۀ لطف؛ یا قانون »وجوب لطف بر 
 الواِحد« 

ا
است و بیانی دیگر از قاعدۀ »لزوم سنخیت میان   1این قاعدۀ فلسفی که از فروع قاعدۀ »الَیصِدُر ِمن الواِحِد إال

باشد از قواعد فلسفۀ ثنوی ایران پیش از اسالم بوده است. این سه قاعده با چند قاعدۀ همانند آن روی هم  علت و معلول« می 

اسالم بوده است،  اند. تفاوتی که میان کاربرد آن قاعده نزد ثنویان پیش از اسالم و موحدین پس از »قانون صدور« نامیده شده 

فقط در این است که »وجوب لطف از خدا« پیش از اسالم به صورت وجوب فلسفۀ یونان بنا شده بوده، تکوینی بوده و پس از  

 شده است. اسالم »وجوب لطف برخدا« به صورت وجوب اخالقی و تشریفاتی بیان می 

 الواِحد« با اضاف
ا

کردن یک مقدمه دیگر که »جهان کثرت ما ُپر از تضاد خیر و شر  ه ثنویان از قاعدۀ »الَیصِدُر ِمن الواِحِد إال

گرفتند که پس جهان نیازمند به دو مبدأ خیر و شر است. ایشان از قاعدۀ سنخیت میان »علت و معلول« نتیجه  است« نتیجه می 

شدۀ صدور در قرون اولیۀ هجری    گرفتند که »از یزدان، جز لطف و مهر و عدل نباید و از اهریمن، جز کین نزاید« قوانین یادمی

 نمایم. همیشه مورد استفادۀ ثنویان و به ویژه مانویان بوده و من در این جا تنها به چند مورد آن اشارت می

 
 برگردان: از یکی، جز یکی زاده نشود. 1
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
)ثم إنا فرقة ِمن    گوید:می   521ص    الرّد علی الزندیق اللعین ابن مقفعق( در کتاب  246قاسم بن ابراهیم )د:    -1

فِر قاَدها ... و ما
ُ
 ...( الک

ً
 و مفردا

ً
 مثله جوهره مجتمعا

ا
 إال

ً
يَء ال َیکون ِمنه أبدا

َّ
شد که قانون  و این نشان می   2ني َزَعموا أنا الش

 سنخیت بین علت و معلول در سدۀ سوم هجری مورد استفاده فالسفۀ ثنوی )مانوی( بوده است. 

هما اثنان قدیمان خ  ق گوید:284ـ یعقوبی  2 ه لما وجد إنا المادة الواحدة الیکون قال ماني: و الدلیل علی إنا یر و شر أنا

ِمنها ِفعالن ُمختلفان، فمثل النار و الحرارة الُمحرقة الیکون ِمنه التبرید و الذي یکون منه التبرید الیکون منه التسخین، فذلک  

 .4مانی را به تفصیل آورده است و سپس تاریخ  3الذي یکون منه الخیر الیکون منه الشر و الذي منه الشر الیکون منه الخیر ... 

بر ابراهیم معتزلی خرده گرفته است که این ابراهیم همانند    ( ق245)د:  راوندی    گوید:می  انتصار ـ ابن الخیاط در  3

 الواِحد« را   و  معتقد شده است   « از یک جنس جز یک جنس نزاید» مانویان به قانون  
ا

بدین ترتیب قانون »الَیصِدُر ِمن الواِحِد إال

 .5قانون مانوی دانسته است  یک

آن چه ثنویان را بر آن مذهب استوار داشت آن است که    آرد:  تلبیس ابلیسق( در  597  –   510الجوزی )ـ ابوالفرج ابن 4

 .6گویند: دو چیز از یک چیز نیاید، در حالی که جهان ُپر از تضاد خیر و شر است 

 .7نیز چنان که خواهد آمد این قاعده را از آِن طرفداران خیر و شر تشخیص داده است   ق( 595 –  520رشد )ـ ابن 5

 
 ص مقدمه.  127ص + 28+   54در  1927چ  یتالیایی،ا ۀبا ترجم Michl Anglo. Gyaidi یدیگو   تصحیح ،اللعین یقالزند یالرد عل 1
2  Z  : ،برگردان: گروهی از کافران به رهبری ... و مانی بر این باورند، هیچ چیزی، جز همانند جوهر و ماهیت خودش، به گونۀ ترکیبی و تکی

 .)( چیزی دیگر نزاید 
3  Z  :که از یک ماده دو فعل و کارکرد مختلف زاده نشود، مانند اند و حادث نیستند، آن است  برگردان: گواه این که دو چیز نیکی و بدی قدیم

رو، آن که از آن نیکی ای که سردکننده است، گرمازایی نخواهد داشت. ازاینشود و ماده آتش دارای حرارت سوزاننده است، سردی از آن زاده نمی 

 شد. زاده شود، بدی نخواهد داشت و آن که از او بدی زاده گردد، نیکی زاییده نخواهد
 . 135  - 129ق، برگۀ 1358چ نجف،  ،یعقوبی یختار 4
 . 34و   30برگۀ ، 1957 یروت، ب1925مصر  یبرگ،ن .چ یاط،الخابن ، لحدالم   ي الراوندابن یعل الرد   ي االنتصار ف 5
 .45 - 44 برگۀ، 1347. مصر  یردوم، محمد من  .چ ،ق(597 – 510) یالجوزابوالفرج ابن ،یسابل یستلب 6
 . 47 برگۀ، 1964. مصر یادن یمانسل یحتصح ،ق(595  – 520رشد )، ابنتهافت التهافت 7
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
 قانون صدور نزد یونانیان 

رشد ارسطو از دیمکریتیوس نقل کرده که گفته بوده است: )ال ُیمکن أن یکون واحد من انثین او  د بنا بر گفتۀ ابن هر چن 

 منکر یونانی بودن این قاعده  ؛ لیکن چنان که خواهیم دید، خود ابن 1اثنان من واحد( 
ً
رشد که ناقل کالم ارسطو است صراحتا

 خیر و شر برشمرده است.   به صورت کامل آن است و آن را از طرفداران 

 نثر افالطونیان اسکندریه و قانون صدور 
 وضع جغرافیایی اسکندریه 

 برپایه 
ً
های فلسفۀ یونان بنا شده بوده است، در میان دو تأثیر فکری نهاده بود. نئوافالطونیان این مرکز علمی را که اصوال

و از سوی دیگر تحت تأثیر توحید عددی یهود فلسطین قرار    االصل، از سویی تحت تأثیر گنوس ثنوی هندوایرانی بودهیونانی 

داشتند. ایشان که قانون صدور ثنویان را به طور اصل مسلم پذیرفته بودند، برای آن که این قانون توحید عددی یهود را بر هم  

أ واحد عددی را و هم  نزند، راه حلی یافتند که همان سیستم معروف عقول عشره باشد. ایشان با اختراع آن سیستم هم مبد 

 الواِحد« را پذیرفتند.  
ا

 اصل »الَیصِدُر ِمن الواِحِد إال

من این مسأله را که علت و چگونگی    گوید:رشد دربارۀ نفی انتساب سیستم عقول عشره به فالسفۀ یونان میابن 

جز آن چه فرفریوس صوری صاحب  ام،  صدور کثیر از واحد را در وسایط )عقول عشره( جستجو کنیم در سخنان مشاییان نیافته

 .  2رودگفته است. وی نیز از فالسفۀ زبردست به شمار نمی  ایساغوجی/   مدخل علم منطق 

و شر ساخته  گویدرشد میابن  تأثیر طرفداران خیر  تحت  ثابت    شده  این قاعده  را  توحید مبدأ  زیرا هنگامی که  است؛ 

به تعبیر دیگر نئوافالطونیان اسکندریه برای جمع میان دو نظر    3کردند، دچار این اشکال شدند که پس علت کثرت چیست؟

 
1  Z  ::520رشد )ابن  ،یعهماوراء الطب  برگردان: ممکن نیست یک چیز از دو چیز متفاوت، و یا دو چیز متفاوت از یک چیز ساخته شود. نک  –  

 . 970برگۀ  یز،ق(، چ بوئ595
 .  68 برگۀ ،106بند ، رشد، ابنتهافت التهافت 2
 . 48 ۀ، برگ82، بند  تهافت التهافت 3
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
متضاد توحید عددی یهودی و ثنویت آریایی به اختراع سیستم »عقول عشره« به عنوان »وسائط میان وحدت و کثرت« دست  

 اند و بدین شیوه استنتاج ثنویت را از قانون صدور از میان برداشتند. زده

 های حران و بابل  قاعدۀ صدور در دانشگاه
( فیلسوف ُکرد ساکن حران به پیروی از فالسفۀ یونان ثنویت ایرانی خیر و شر را به 222  -  154دیصان؛ یا بردیسان ) ابن 

اش سریانی  کرد. این فیلسوف ُکرد که زبان فرهنگی فیزیک و متافیزیک بیان می صورت ثنویت »تن ـ روان«؛ یا جسم و جان؛ یا  

سنتز؛ یا جهان نور + جهان    ← ثالوث آریایی قدیم )یعنی تز+ آنتی¬تز  ، بود و به همین سبب تحت تأثیر مسیحیت قرار داشت

ـ مسیح فرزندگی« جهان سوم مادی( را به تعبیر مذهبی جدید در آورده گفت: »روان پدر زندگی    ← تاریکی    .  1+ تن مادر زندگیـ 

ثالوث به جای کلمۀ مسیح، کلمۀ انسان قدیم را به کار می  از مسیح نزد 2اند برده مانویان در ترکیب این  ؛ لیکن مقصود 

ی جهان مادی است که بشر نی 
ا
ز  دیصانیان و انسان قدیم نزد مانویان شخص عیسا؛ یا آدم ابوالبشر نبوده؛ بلکه منظور نفس کل

 .  3جزء آن است 

دادند، در در عین حال دیصانیان و مانویان که اکثریت فالسفۀ سه قرن اول هجری را در بغداد و غرب ایران تشکیل می

شمردند، در صورتی که ثنویت  این مسأله با هم اختالف داشتند: مانویان خیر و شر روان و تن هر دو را دو امر وجودی و زنده می 

روز از ارزش وجودی تن )جهان تاریکی و بدی ماده( کاسته بر ارزش روان )جهان روشنایی و نیکی(  فته روزبهدیصانیان تکامل یا 

 افزودند تا آن جا که کلمۀ »بدی« مرادف »نیستی« و کلمۀ »نیکی« مرادف »هستی« شناخته شد.  می

 
1 Dr. H. J. W. Drijvers. Bardaison of Edesse. Assen 1966. P.P.5 . 

 ی. احوال مان در بخش یم،ندابن فهرست 2
از   یشاندور شدن ا ۀپل یننخست یم،اروپا بنگر یلسوفانف یشترب ۀنامیبه زندگ اگرثالوث را مسخ کردند که  یاییآر یشۀچنان اند یحیانبعدها مس 3

 . یابیمی ثالوث م ینبه خرافات ا یشانرا اعتراض ا یحیتمس
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 پس از اسالمو  ش یپ  رانیا
وشنایی« است و »جهان تاریکی«  زندگی، دانش، توانایی، احساس و ادراک همگی از صفات »جهان ر  گفتند:ایشان می 

،  2ق نیز منسوب شده است 221. در میان مسلمانان این نظریۀ دیصانی به نظام معتزلی  1حس است مرده، جاهل، ناتوان، و بی 

 .3نمودند شمردند و برای آن استدالل میدر صورتی که مانویان روشنایی و تاریکی هر دو را زنده و حساس می 

 توحید اشراقی 
شد تا آن جا که ثنویت ایران به صورت  یافت و از صفات وجودی شر کاسته می ثنویت خیر و شر هم چنان تکامل می   اندیشۀ 

های جهان هستی علت  توحید اشراقی ظاهر گشت؛ زیرا که احساس کردند که روشنایی دانش، توانایی، ادراک، و دیگر پدیده 

ر عدمیات نیاز به علت ندارند و به اصطالح متأخرتر »عدم العلة یکفي  خواهد، در صورتی که جهل، ناتوانی، تاریکی و دیگمی

 یکی شناخته شد که  
ا

علة للعدم« و بدین طریق ثنویت خیر و شر به توحید اشراقی و وحدت وجود منجر گردید یعنی مبدأ کل

 . باشدهمان وجود باشد که هم مبدأ و هم معاد است که هم عاقل و هم معقول می 

می شیخ   یکه  گوید:اشراق  و  موحد  باستان  ایران  مغ حکیمان  و  بودند  ساخته گرا  را  ثنویت  موبدان  و  لیکن  ها  اند؛ 

و کنفرانس آذرپاد در عهد    م272های توحیدگرایانۀ ساسانیان، مانند تشکیل کنفرانس ارداویراف در عهد شاپور اول  کوشش 

 دهد. عکس آن را نشان می  م 397شاپور دوم 

 ر قرون اولیۀ اسالم قانون صدور د 
پس از آن که ثنویت ایرانی به صورت توحید اشراقی تکامل یافت جنبۀ خطرناک آن نظر مسلمانان )که همانا ثنویت مبدأ  

 الواِحد« در ایران نیز مانند اسکندریه از عمل افتاد و کتابی شد، یعنی از  
ا

بود( از میان برفت و قاعدۀ »الَیصِدُر ِمن الواِحِد إال

ک سالح قاطع برای ثنویان بیرون افتاده به صورت یک قاعدۀ فلسفی آکادمیک در آمد و از طرف برخی مسلمانان هم  صورت ی 

 
 .250،  1ج یالنی،چ گ ی،شهرستان ملل و نحل، 1
 .270، 2ج ی،اشعر ،یینمقاالت االسالم 2
 .130  ،1، جیعقوبی یختار 3
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
های صوفی و اسماعیلی قابل تحمل  ها این قاعده فقط از طرف فالسفه و گنوسیست به رسمیت شناخته شد. با این همه مدت 

 کردند.  آن به شدت مبارزه می   های ُسنی، یعنی متکلمان معتزلی بابود و گنوسیست می

کردند، اما باالخره بعد  دهد، تکیه میایشان به ظاهر آیات قرآن که خلقت  اشیاء کثیر را به خدای یکتای واحد نسبت می 

از آن که هجوم افکار نئوافالطونی از اسکندریه و شیوع افکار توحید اشراقی صوفیه در بغداد صورت خطرناک اثبات ثنویت را  

های علوم االوائل حتی  نون صدور سلب کرد و صورت آکادمیک بدان داد به عنوان یک اصل مسلم فلسفی و یکی از پایه از قا 

گنوسیست  خشک نزد  هم  باز  اما  شد،  پذیرفته  هم  معتزله  یعنی  ُسنی،  ادامه  های  قانون  این  با  مبارزه  به  اشعری  مذهبان 

 دادند. می

ابومنصور   نظ429بغدادی  بر  حمله  هنگام  میق  او  فضایح  نقل  ضمن  در  معتزلی  من    گوید:ام  الرابعة  الفضیحة 

ما اخذ هذا القول من الثنویة   .  1فضایحه )النظام المعتزلي( دعواه الروح جنس واحد و افعاله جنس واحد ... و إنا

الیکون  الواحد  الجنس  أنا   
ً
ایضا زعم  و   ... واحد  الحیوان جنس  أنا  دعواه  فضایحه:  الخامسة من  منه عمالن    الفضیحة 

مختلفان کما الیکون من النار تسخین و تبرید و ال من الثلج تسخین و تبرید. و هذا تحقیق قول الثنویة أنا الظالم یفعل الشر و  

   2الیکون منه الخیر النا الفاعل الواحد الیفعل فعلین مختلفین ... 

 م  و نیز در رد بر نظام معتزلی گوید: 
ً
ن الثنویة ... و زعم أنا الجنس الواحد الیکون منه و کان في شبابه قد عاشر قوما

 3عمالن مختلفان کما ال یکون من النار تسخین و تبرید ... و هذا تحقیق قول الثنویة ...  

 
برگردان:   .86  -  79  برگۀم.  1948  مصر،  چ  ة،و المعتزل   یةرَد الت فرق الضالل من الَق امق  یانب  يباب سوم فصل سوم ف  ، بغدادی،الفرق   ینالفرق ب  1

 ها گرفته است. رسوای چهارم نظام معتزلی: باور او به یک جنس بودن روح و افعال آن است ... او این سخن را از دوآلیست
چنین او بر این باور است که از یک جنس یک جنس است ... و همبرگردان: رسوایی پنجم او: براین باور است که حیوان دارای    :Z  همان جا.  2

دهد. این سخن آید، همان گونه که از آتش، گرمی و سردی با هم برنیاید و از یخ گرمی و سردی با هم رخ نمی دو فعل و کارکرد متفاوت به دست نمی

 زیرا یک فاعل، دارای دو فعل مختلف نیست.گویند از تاریکی بدی زاده شود و نیکی در آن نیست؛ هاست که میدوآلیست
3  Z  :ها گذراند ... او بر این باور است که یک جنس واحد، دارای دو فعل و کارکرد  برگردان: او ]نظام معتزلی[ در جوانی، زمانی را با دوآلیست

 هاست.ستمتفاوت نیست، همان گونه که از آتش، گرمازایی و سرمازایی پدید نیاید ... این دیدگاه دوآلی
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
ابن   االنتصار و نیز در کتاب   از ابراهیم همکار خود و در ردا بینیم که ابن راوندی ملحد می در ردا  الخیاط معتزلی در دفاع 

پرسیم که پس چگونه  اند که از یک فاعل دو فعل متضاد سرزند، از ایشان می گوید: چون مانویان منکر آن راوندی زندیق می ابن 

 .  1باشد( ی درست )که مخلوق نور میگوید و گاهیک فرد گاهی دورغ )که مخلوق ظلمت است( می 

 نتیجه
ی علیه توحید اسالمی به شمار می 

ا
رفت، بعدها  این اصل فلسفی که در آغاز کار از نظر ُسنیان دلیل ثنویان و به طور کل

و    1های  چنان مردم مسلمان را تحت تأثیر نهاده بود که ِخردگرایان مسلمان به نفی توحید عددی برخاستند. اینان به خطبه 

آوردند که در یکی از  هایی از پیغمبر می جستند و حدیث استناد می   صحیفه سجادیه و برخی بندهای  نهج البالغه  183و  161

 پرسد: ها پرسنده از پیغمبر می آن 

 زند. گوید: نه از خیر، شر سر نمیاو یأتي الخیر من الشر؟ پیغمبر مدتی ساکت مانده سپس می

، بخش  21موضوع مقاله قرار داده با ترجمه فرانسه و تحقیقات در مجله اوریانتالیا، ج  J. H. Kramersاین حدیث را کریمرز  

 منتشر کرده است.   222 -  10، ص1

ابن    مسندماجه و نسایی )در چهار مورد( و  ابن   سنن)سه مورد( و مسلم )سه مورد( و    صحیح بخاریاین حدیث حتی در  

 اثیر آمده است. ابن   ایةالنهحنبل و 

هـ کوشیده  4داشتن مذهب ُسنی و درباری خلفا ابوالحسن اشعری در سدۀ  شدن علم کالم در استوار نگاه پس از مغلوب 

های  های فلسفی بنهد. این عمل اشعری به گنوسیست تا از فلسفه استفاده نماید و زیر ساختمان پوسیدۀ علم کالم را شمعک 

 از فالسفه دفاع کنند و از اصول آن و از  سینا و ابن )سدۀ پنجم( چون ابن شیعه و فالسفه در سدۀ 
ً
مسکویه جرأت داد که صریحا

 جملۀ همین قانون صدور در فصلی مخصوص دفاع نمایند. 

 
از    ۀدرگذشت  یمعتزل  یاطابوالحسن عبدالله بن محمد بن عثمان خ  یفلأت،  االنتصار  1 ن  ،ق 300پس  دارالکتب مصر،   H. S. Nyberg  یبرگچ 

 . 30 م، برگۀ1925
2 Acta. Orientalia. 
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 مو پس از اسال  ش یپ  رانیا
 الواِحد«  1031میرزا ابراهیم همدانی معاصر شیخ بهایی )د:  

ّ
ق( در رسالۀ ویژه که به عنوان »الَیصِدُر ِمن الواِحِد إال

از ابن بهمن   گوید:اشته می نگ الواِحد«   
ا

إال الواِحِد  سینا دلیل خواست، سپس همدانی  یار برای درستی قاعدۀ »الَیصِدُر ِمن 

 . 1سینا را آورده، شرح کرده است های ابن دلیل

، چاپ شده  هبرگ  70خ در  1333سینا دربارۀ قاعدۀ صدور به وسیلۀ ضیاء ُدری در مجموعۀ پنج رسالۀ او در تهران  رسالۀ ابن 

 است.  

ق( و صدر  672م باز هم این موضوع یکی از مسائل اساسی مفاوضات جاریه میان خواجه طوسی )د:  13هـ /  7در سدۀ  

خواجۀ طوسی    762( به خط  1022، 9( و نسخه دانشگاه )ج313 - 312، 21ق( قرار گرفته است )ذریعه، ج673قونوی )د:  

و چگونگی صدور جهان کثرت را از واحد، با فرض قبول صحت این قاعده بیان    ای مستقل نیز در این موضوع نگاشتهرساله

 ( 89، 16؛ ج32 –  31،  15، جذریعهنموده است. ) 

ابراهیم همدانی یاد شده در باال   11در سدۀ   او میرزا  از   این مسأله را مالصدرا مورد دقت قرار داده است و پس 
ً
مجددا

مِ رساله »الَیصِدُر  عنوان  به  مستقل  مورخ  ای  نسخه  که  نگاشته  الواِحد«   
ا

إال الواِحِد  )ذ.    1095ن  است  موجود  مشهد  در  آن 

 الواحد(.  

 این قاعده نزد متأخران 
و یکی شیخ    1206یکی به نام مالنظرعلی گیالنی در    ذریعهاند در  ها داشتهمتأخرین نیز دربارۀ اثبات این قاعده رساله 

ثبت شده که به طبع این اخیر نیز اشارت   3ق( 1339و یکی به نام شیخ شریعت اصفهانی )د:  2ق( 1221)د:   ی سلیمان بحرین 

 
اکبر مروج  است که نزد علیق 1095 سالیخ رونویسی محمدتقی فرزند محمدصادق موسوی در با تار یهمدان یمابراه یرزااز رساله م یانسخه 1

 . (26، شمارۀ  5، 25جیعه، ذر) اهدا شد یکتابخانه آستانه رضو  در مشهد بود، سپس به
 الواِحد، ِمنه  َیصِدر  الواِحِد ال  2

 
 . 28، شمارۀ  5،  25، جذریعهق(. نک: 1266عبدالجبار قطیفی )د: ، سلیمان فرزند احمد آلإال

 الواِحد  ِمنه،  َیصِدر  الواِحِد ال   3
 

(، م1929  –  1850/    ق 1339  -  1266)  مدار ی، شریعتنجفنمازی غروی    یالشریعة اصفهان  یخالله ش فتح  یرزا، مإال

 (.29 ۀ، شمار 5، 25ج  ،یعهذرچاپ در تهران )
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
نیز در همین موضوع بود که مورد قبول    1خ( 1324دانیم که رسالۀ دکترای مرحوم استاد یدالله نظرپاک )د:کرده است. ما می

 شورای دانشگاه واقع شد و استادی ایشان محرز گردید. 

  

 
 الواِحد، ِمنه  َیصِدر  الواِحِد ال  1

 
نوشت و از آن دفاع کرد  خ1314 را در سالنامۀ دکتری او بود که آن خ(آن پایان 1323)د:  ک یدالله نظرپا، میرزا إال

   (.32، شمارۀ 6،  25)ذریعه، ج
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
 نامه کتاب

 ایۀ کتاب و مقالهنم
Dr. H. J. W. Drijvers. Bardaison of Edesse. Assen 1966. P.P.5 . 

لحد، االنتصار في الرد  علی ابن  الخیاط، ابوالحسن عبدالله فرزند محمد فرزند عثمان خیاط معتزلی )ز:  ابن   الراوندي الم 

 م.1925دارالکتب مصر،  H. S. Nybergق(، چ نیبرگ 300

لطف قاعدۀ  اسالم،  از  پس  و  پیش  ایران  در  مشترک  بحث  مورد  مسائل  از  دکتر  برخی  مجموعۀ  منزوی،    نقیعلی ، 

، جلد سوم، به کوشش محمدرسول دریاگشت، انتشارات دانشگاه ملی ایران،  ایرانیهای هفتمین کنگرۀ تحقیقات  سخنرانی 

 . 375  -  365، برگۀ  2535شهریور   5  -مرداد  30، تهران،  127شمارۀ  

م؛ دیگر: چاپ  1960خ /  1339ق(، به کوشش هوتسما، صادر، بیروت،  284، احمد فرزند ابویعقوب )د:  تاریخ یعقوبی

 خ. 1341هیم آیتی، دو جلد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،  ق؛ ترجمۀ محمدابرا1358نجف،  

ابلیس ابن تلبیس  ابوالفرج  ابلیس،  تلبیس  ناموس  کشف  ابلیس،  تلبیس  کشف  ابلیس،  تلبیس  في  الناموس  جوزی،  ، 

ی،  ق؛ برگردان علیرضا ذکاوتی قراگزلو، مرکز نشر دانشگاه1368ق و 1347ق(، قاهره، 597  –  508عبدالرحمان فرزند علی ) 

 خ. 1368تهران،  

م(، تصحیح سلیمان 1198  –   1126ق /  595  –  520رشد، ابوالولید محمد فرزند احمد فرزند اندلسی ) ، ابن تهافت التهافت

 . 1964دنیا. مصر 

المقالة، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی،    –، الجزء الحادي و العشرون، المستبین  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1972ق /  1392خ / 1351میه، تهران، چاپخانه اسال

منزوی، چاپخانه    نقیعلییهو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    –، الجزء الخامس و العشرون، واثق  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 ق / 1398خ / 1357اسالمیه، تهران، 

الشیعة،   تصانیف  إلی  الخامس الذریعة  به    –عشر، صابون  الجزء  تهرانی،  آقابزرگ  احمد منزوی، دانشگاه  عیون،  کوشش 

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
الشیعة تصانیف  إلی  السادس الذریعة  الجزء  غارات  ،  چاپخانه   -عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  قائد، 

 م. 1966ق / 1386خ / 1345اسالمیه، تهران، 

  127ص +  28+    54در    1927ترجمۀ ایتالیایی، چ    با  Michl Anglo. Gyaidi، تصحیح گویدی  الرد علی الزندیق اللعین

 ص مقدمه. 

اللعین ابن مقفع الزندیق  با ترجمۀ   Michl Anglo. Gyaidiق(، تصحیح گویدی  246، قاسم بن ابراهیم )د:  الرد  علی 

 ص مقدمه.  127ص +  28+   54در  1927ایتالیایی، چ 

(، تصحیح و  م 887  -  824  /ق  273  -   209)   ماجه زوینی، ابن ق  محمد فرزند یزید َرَبعی   ، حافظ ابوعبداللهماجهسنن ابن 

اد معروف، دارالجیل، بیروت،   ار عوا
ا

 م. 1998ق / 1418تحقیق بش

نسایی السنن،  سنن  من  الصغری،  المجتبی  ) السنن  نسائی  علی  فرزند  شعیب  فرزند  احمد  ابوعبدالرحمان   ،215  -  

 کار الدولیة، ریاض.  ق(، تحقیق ابوطاهر زبیر علی زئی؛ دیگر: بیت األف309

اِمه ،  صحیح بخاری ی 
َ
َننه و ا ه )ص( َو س 

 
مور َرسول الل

 
ْخَتَصر ِمْن ا م 

ْ
حیح ال ْسَند الص  م 

ْ
جامع  ال

ْ
ل
َ
، حافظ ابوعبدالله محمد فرزند  ا

 م. 1932ق(، چاپ مصر، 256–194اسماعیل فرزند ابراهیم فرزند مغیرة فرزند بردزبه بخاری ) 

مسلم  الصحیح،  صحیح  )   ،الجامع  قشیری  نیشابوری  حجاج  فرزند  مسلم  حافظ  261  –  206ابوالحسین  نصحیح  ق(، 

 ق. 1334تا   1329های طرابلسی اسماعیل فرزند احمد، دارالطباعة العامرة، استانبول، سال 

 العابدین )ع(.  ، امام زین صحیفه سجادیه

م؛  1948م(، چ مصر،  1037ق /  429دادی )د:  ، عبدالقاهر فرزند طاهر بغ الَفرق بین الِفَرق و بیان الفرقة الناجیة منهم 

 م. 1977دیگر: داراآلفاق الجدیدة، بیروت، چاپ دوم، 

، 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

 . J. H. Kramers، کریمرز 21مجلۀ اوریانتالیا ج 



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

12 

از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
دریاگشت، انتشارات دانشگاه    های هفتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، جلد سوم، به کوشش محمدرسول مجموعۀ سخنرانی 

برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ایران  ، 375 – 365، برگۀ  2535شهریور    5 -مرداد   30، تهران،  127ملی ایران، شمارۀ 

 منزوی.  نقیعلی ، دکتر پیش و پس از اسالم، قاعدۀ لطف

 ، فرفریوس صوری. ایساغوجی/   مدخل علم منطق 

ق(، تصحیح و تحقیق  241  -   164فرزند محمد فرزند حنبل فرزند هالل شیبانی مروزی )   ، ابوعبدالله احمدحنبلمسند ابن 

الرسالة،   تن دیگر، مؤسسة  و هفت  کامل خراط، هیثم عبدالغفور  نعیم عرقسوسی،  لحام، عادل مرشد، محمد  سعید محمد 

 م. 1996ق / 1416بیروت،  

نگاری محمدجواد مشکور،  ق(، تصحیح و مقدمه301د:  ، سعد فرزند عبدالله، ابوخلف اشعری قمی ) المقاالت و الِفَرق

 م. 1963مؤسسه مطبوعاتی عطائی، مطبعه حیدری، تهران،  

ل و الِنَحل
َ
خ؛ چاپ دیگر:  1364ق(، انتشارات شریف رضی، قم،  548  –  479، محمد فرزند عبدالکریم شهرستانی ) الِمل

 م. 1972دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، 

اال  المصلین،  مقاالت  اختالف  و  اشناینر،  سالمیین  فراز  دارالنشر  ریتر،  هلموت  تصحیح  اشعری،  اسماعیل  فرزند  علی 

 بیروت، لبنان. 

ق( مجدالدین مبارک فرزند محمد فرزند عبدالواحد شیبانی  606اثیر جزری )د:  ، ابن النهایة في غریب الحدیث و األثر

 خ. 1367حمد زاوی، انتشارات اسماعیلیان، قم، موصلی رجالی، تصحیح محمود محمد طناحی و طاهر ا 

البالغة ابن نهج  شرح  ابن ابي ،  به  معروف  هبةالله  بن  عبدالحمید  ) ابی الحدید،  پژوهش محمد  656  -   586الحدید  ق(، 

 ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیة، عیسی الباب الحلبی و شرکاء. 

   الواِحدِ 
 

سینا در حکمت و  ق(، برگردان پارسی ضیاء دری، همراه پنج رسالۀ ابن 428سینا )د:  ، ابن الواِحدالَیصِدر  ِمنه، إال

 برگه. 70خ، 1372فلسفه، تهران، 

 الواِحد 
 

م(،  1274  –   1201ق /  672  –   597، ابوجعفر محمد فرزند محمد خواجه نصیرالدین طوسی ) الواِحِد الَیصِدر  ِمنه، إال

 . 30، شمارۀ  5، 25نک: ذریعه، ج



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب
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از مسائل مورد بحث مشترک در   ی برخ

 و پس از اسالم ش یپ  رانیا
 الواِحد

 
، شمارۀ 5،  25، ج ذریعهق(. نک:  1266عبدالجبار قطیفی )د:  ، سلیمان فرزند احمد آل الواِحِد الَیصِدر  ِمنه، إال

28 . 

 الواِحد 
 

ق 1339  -  1266مدار ) الله شیخ الشریعة اصفهانی نمازی غروی نجفی، شریعت ، میرزا فتح الواِحِد الَیصِدر  ِمنه، إال

 (. 29، شمارۀ 5،  25پ در تهران )ذریعه، جم(، چا1929 –  1850 /

 الواِحد
 

خ  1314نامۀ دکتری او بود که آن را در سال  خ(آن پایان 1323، میرزا یدالله نظرپاک )د:  الواِحِد الَیصِدر  ِمنه، إال

 (. 32، شمارۀ 6،  25نوشت و از آن دفاع کرد )ذریعه، ج

 الواِحد 
 

 . 31، شمارۀ 5، 25ق(، نک: ذریعه، ج 1206گیالنی فرزند محمدمحسن )ز:  ، نظرعلی الواِحِد الَیصِدر  ِمنه، إال
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