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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

 القضات  خداشناسی و ارتباط آدمی با خدا از دیدگاه عین 

 های اسالمی و دیگر گنوسیست 

 ی نقی منزوعلی دکتر

 750تا   736از برگۀ   109و   108شمارۀ  ، 1373، اردیبهشت و خرداد نامۀ چیستاماه

 نقی منزوی دکتر علی

 های اسالمی القضات همدانی و دیگر گنوسیستاز دیدگاه عین  خداشناسی و ارتباط آدمی با خدا 

 بخش اول

 خداشناسی و ارتباط آدمی با خدا 
 مقدمه 

می  خواسته  عرفان  نوعی  مقال،  این  در  اسالمی«  »گنوسیسم  اصطالح  در  از  که  در شود  یافته  نشأت  اسالمی  مذهب 

بین سرزمین تا سند، در دو سدۀ نخستینهای شرق  و  م  چون:  ، هم النهرین  راوندیان  رجئیان، جهمیان، قدریان، معتزلیان، 

 هی است. تشود و تسّنن سلفی آن روزگار که در باختر فرات تا مدینه حاکم بود ار آن عرفان لخره شیعیان دیده می اب

 های مسلمان خداوند از دیدگاه گنوسیست شناخت -1
های مسلمان شده از  ئیسم و حتی در شاخه تهدر مشرب پان   :های مسلمان شناخت خداوند از دیدگاه گنوسیست-1

کرد، از  جا که هر کس این بداهت را درک نمی  رفت، تا آن ها در آغاز اسالم اصل وجود خداوند بدیهی به شمار می توئیست پان 

زیرا خدا همه چیز است و همه چیز قابل انکار   ؛1شعور است و در آخرت نه بهشت دارد و نه دوزخ مانند حیوانات بی نظر ایشان 

 نباشد.  

 گراتر شدند، پذیرفتند که معرفت به خدا دو درجه دارد:  ها، چون در سدۀ دوم سّنی رجئیان مانند همۀ گنوسیست م  

 
 .157 ۀ، برگ1977 روت،یچ. ب ،الفرق نیالفرق ب: یبغداد 1
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

 پس حکم شرعی بدان تعلق نگیرد.    ،طراری«، یعنی بدیهی استنخستین درجۀ آن که وجود خداست، ضروری و »اض

   .1درجۀ دوم آن، علم به صفات خداست که کسبی و نظری است، پس حکم شرع دانستن صفات خدا برهمگان واجب است 

 .  2های یکم و پنجم رافضیان نسبت داده است اشعری چیزی نزدیک به همین معنی را به فرقه 

ئیستی است در سدۀ پنجم از طرف  ته بودن وجود خدا و توحید او که عقیدتی پان یعنی بدیهی   ،»المعارف الضروریة«عبارت  

   .3است آن را تهمت بر شیعه شمرده   ،ي شافالکتاب مرتضی در سید  ،رون ازای . شدکفر شیعه محسوب می ،سّنیان 

  :کنندالقضات، مسائل فیزیک را به دو بخش تقسیم می عین  ، ها و از جملۀ ایشان در سدۀ ششم گنوسیست 

 (علم به خدا، که بدیهی است؛  1

 (علم به صفات خدا، که نظری است و باید اثبات شود. 2

 القضاتشناخت از نظر عین

 الف( فرق علم و معرفت 
نهد. علم آن است که هرگاه  کدیگر میها را در کنار یداند و آن قاضی مانند بیشتر عارفان، علم و معرفت را از هم جدا می  

آموزگار آن را در چند جا بیان کند، همگان آن را یکسان و مانند او بفهمند. معرفت آن است جز با الفاظ متشابه )چند پهلو( آن  

 .  4را نتوان بیان نمود 

ناآموختنی( است و  ، گوید:68  –   69، برگۀ  62در فصل  او سپس   های متشابه  با عبارت   معرفت علم لدنی )خدادادی و 

نیز فهمیدنی   و    ؛ نباشدهمگان  )چند پهلو(  با احساس شخصی قابل درک نیست  بیانات عاشقانه است که جز  بلکه همانند 

 د: شوبماند، معرفت دست به کار میچاره بی گاه که علم در میان نفی و اثبات  نباشد. آن پذیر  بیان 

 
 . 7 ، بند200 ۀ، برگ1خ، م. ج 1950  .چ ،یشعراال  مقاالتنک:  1
 .، همان چاپ118 ۀدر برگهمان جا،  2
 . خ1301 ،، چ. تهران3 ۀ، برگ1ج  ق(،436  - 355) الهدیعلمعلی فرزند حسین مرتضی شریف سید  ،مامةفي اال يالشاف 3
 .67 ۀ، برگ61تهران، فصل ران، یعس فیچ. عف  ،قیزبدة الحقا 4
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

شی تعطیل    هست در وصف تو به وقت دلیل    نطق تشبیه و خام 

 .1، تا درمیان نفی و اثبات او را گم نکند دهددست باید که جا نظر مردان )یعنی معرفت( می   و این

شخصی قابل درک نیست، باید تحریک  شنونده براندیشیدن فرض  احساس    ز با آوردن مطلبی که جهدف عارفان از به زبان 

 است.  های مردم بزرگترین انگیزۀ عارفان در هرجا و هروقت و در همۀ ادوار تاریخ بوده شود، تحریک  اندیشه 

واژه  کاربرد  در  ایشان  ب انگیزۀ  و  حقیقت  بیان  از  ایشان  بیم  هرچیز  از  بیش  آشکار،  بیان  از  پرهیز  و  چندپهلو  گفتۀ های  ه 

موا الّناس علی قدر عقولهم« را مراعات نکند سر  بوده (  73،  2، جهانامهالقضات، »عصمت دم« ) عین
ّ
است: هرگاه قانون »کل

 شود. (، بخش شطح دیده15:  435:  1، جهانامهیا بر وی خندند )  ؛( 397:  1، ج هانامه دربازد ) 

 ب( الهام و شعر رمزی 
القضات بعضی شعرها را  است، ولی قابل انتقال به الفاظ نیست، عین ی درک شدنی در این زمینه که مسائل ذوقی و عرفان

آیینه الهام، رمزی دانسته، گوید: جوانمردا این شعرها چون  دان که هرکس فهم خود را در آن جسته، از آن برداشت    مانند 

 کند.  می

تواند  ود نخستین بیننده در آن است، ولی نمی گویندۀ شعر نیز چون یکی از خوانندگان اوست، مانند سازندۀ آیینه که خ 

 (.  350، بند1ج، ها نامهمانع دید دیگران شود ) 

  . شود که هیچ ارتباطی با سراینده ندارد و سراینده از تفسیرهای آیندگان ناآگاه استپیوندی میان شعر و خواننده پیدا می 

تفسیر کند و زبان حال کسی دیگر قرار دهد که از خواست  دهد که شعر دیگران را  القضات به خود اجازت می عین   ،روازاین 

 : گوینده به دور است. او این شعر رودکی را

 بوی یار مهربان آید همی     بانگ جوی مولیان آید همی 

 ( 771، بند1، جهانامه)  .زبان حال ابوبکر در خارستان میان صحرای مکه به مدینه فرض کرده است 

 
 .301، بند 1ج القضات،عین، هانامه  1
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

 ارتباط انسان با خداوندروند تکاملی اندیشۀ -2
کشاکش دو دیدگاه »توحید عددی و توحید اشراقی« که مدتی پیش از   : ارتباط انسان با خداوند  ۀ شیاند  ی روند تکامل-2

هایی که به اسالم درآمدند به شکلی تازه و به زبان  های آغازین اسالم نیز در میان ملت شود، در سده اسالم در ایران دیده می 

نو مط  از  ) رح می عربی  ابوالحسن اشعری  به دست  آغاز سدۀ چهارم  به دست  ق324  –   260شود، در  پنجم  آغاز سدۀ  ( و در 

 گیرد:ق( مورد بحث قرار می429عبدالقاهر بغدادی )د: 

 الف( تعلیِم پیر اصل است یا توفیق الهی 

یا    ؛»ارتیاض و تعلیم« شرط اصلی استو کوشش و به اصطالح عارفان    آیا برای رسیدن به حقیقت و اتصال به حق، آموزش

 هدایت و توفیق الهی بسنده است؟  

ملل  کتاب ( در 548 –  479این پرسش یکی از گفتگوهای میان »روحانی گنوسیست و حنیفی سّنی« است که شهرستانی ) 

هدایت خداوند را اصل  های مسلمان شّق اول بود. در برابر ایشان سّنیان مانند »حنفا«  . پاسخ گنوسیست 1آورده است   و نحل 

  ، مقاالت اشعری)  .دهد شده دیدگاه روحانیان را به »عّباد« و دیدگاه حنیفیان را به »جّبانی« نسبت می شمردند. اشعری یاد می

 (.  122  ،2ج و  ؛ 272  ،1ج

)د:   )   گوید:ق( می 469هجویری  را سبب مشاهدت می 283  -   200سهل شوشتری  ولی سّنیان   ، دانست  ق( مجاهدت 

و در رأس هرم فرهنگی    القضات چنین برمیهای عین ، نامه 1، ج240. از بند  2شود گویند: هدایت خداوند موجب مجاهدت می

سواد  رسید، که از جاهالن بیجامعه قرار داشت و زیردستان او، هر بالتری معلم و مراد زیردست خود بود تا به قاعدۀ جامعه می

 شود.  تشکیل می 

 
 . 335 – 212ترجمۀ صدر ترکۀ اصفهانی، چ. جاللی نایینی، برگۀ ، (ق 548  – 479)  یشهرستان، الملل و النحلکتاب  1
 .255  – 252 ۀبرگ ق(،469)د:  ، هجویریالمحجوبکشف 2
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

اسماعیلیان که    این   با  پیوست.ها به دانشمندترین مردم )امام( یا »انسان کامل« میۀ دانش در این هرم فرهنگی سرنخ هم

فیزیکی  دو بخش  شمردند، باز هم علوم را به  ها اصل آموزش و تعلیم را مقدم بر هدایت و توفیق خدایی می مانند همۀ گنوسیست 

 کردند:  و متافیزیکی تقسیم می

 شمردند؛  شدنی می آدمی قابل شناخت و حل های فیزیکی را با خردالف( دانش 

شمردند، و در بارۀ مسائل جهان دیگر همانند بهشت و  ب( از مسائل متافیزیک تنها وجود خدا را بدیهی و انکارناپذیر می 

گفتند: برای پذیرش آنها نیاز به »معلم معصوم« داریم، که در رأس زنجیرۀ معلمان قرار داشته باشد؛ مسائل نادیدنی  دوزخ می

 پس نیاز بشر به »معلم معصوم« در مسائلی است که با عقل آدمی اثبات شدنی نباشد.   توان از خلیفۀ جاهل پذیرفت، را نمی 

دادن عقاید سّنی، سخن  ( برای به کرسی نشاندن قدرت خلیفۀ عرب و حق به جانب نشان ق505  –   450) جا غزالی   در این

 شمرند.  علم میشوند و آدمی را نیازمند مکرده گوید: باطنیان منکر عقل می ها را وارونهگنوسیست 

 آیا برای رسیدن به حقیقت، کوشش آدمی اصل است یا هدایت خدا؟  :شده را کهغزالی پرسش »روحانی حنیف« یاد 

   آیا برای معرفت »عقل« لزم است یا »امام معصوم«؟ دهد که:بدین شکل تغییر می

خ  خواست گنوسیست کاری می فریب این    باغزالی   را ضّد  ایرانی  افکار عمومی  های  برابر  را در  ایشان  و  قراردهد  ردگرایان 

 محکوم کند. 

شدن محمد غزالی را به بزرگواری برادر  القضات با همۀ احترامی که برای خاندان گنوسیست غزالی دارد و گناه درباری عین

   .1شمردبخشد و او را نیز »از ما« و »خودمان« می او احمد غزالی می کهتر 

او میان علم که   زیرا  ؛( 173تا    166، بند 2ها، جلی در این حمله بر تعلیمیان اسماعیلی مقصر است )نامه غزا  گوید:باز می 

 داند.  است فرق نمی است و علم ابراهیم و ابوبکر و علی که ناآموختنی  شطرنج که آموختنی

، به هر یک از بزرگان اولیا و دارندگان  القضات در این نامه از سیستم شناخت و »هرم فرهنگی« نزد تعلیمیان دفاع کرده عین

 نامند.  ها آن را »عصمت« می د که گنوسیست دهفره ایزدی، در آن هرم فرهنگی، جایگاهی مشخص می 

 
 .281 ۀبرگ ،خ1431 ،نا ر هت (، تصحیح عفیف عسیران،ق 525 – 490همدانی )  القضات، عینداتیتمه 1
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

کند و  می نمایی  سّنیباره برخالف همۀ سخنانش  یک جا    همین القضات در  ها بود که عین شاید برای جبران همین تندروی

و   هاپوشیدانیم این پرده که می(، و چنان 167  -  166، بند 2، ج هانامه شود ) منکر »عصمت« از همه کس، از جمله پیامبر می 

 بودن بود. القضات را محکوم به مرگ کرد، باطنیها سودی ندارد و یکی از اتهامات که عین ظاهرسازی 

 ب( آموزش 

(. او تعلیم را نیز  211، بند  2، ج هانامهآورد ) داند و همواره از قرآن و حدیث دلیل می القضات، طلب علم را واجب می عین

  ؛ 10  ، سطر 247  ، 2، جهانامه ) که به مفت آموختی«  شمرد: »مفت بیاموزان چنان کردن علم را حرام می داند، پنهان واجب می 

 (.  2،  152، 2، جاهنامهرا با علما عهدی است که از خلق هیچ پنهان ندارند ) (، خدا 9  سطر ،400  برگۀ ، 2ج و

او را از ترس به  کند،  القضات گنوسیست که در سایۀ سلجوقیان سّنی زندگی می رفتار عین  آری تناقض موجود در  گاهی 

 (.  103و   102بند  ، 1و ج ؛6  سطر ،212  ،2، جهانامه است ) ها!! نیز وادار کرده تحریم برخی علم 

 در راه طلب کتاب و  ،از علم خواندن   گوید:او می 
ّ

  . خواندن، در دنیا هیچ لذت نیست لذیذتر از علم اگرنه    هیچ رنج نیست، إل

 (.  628، بند  399 برگۀ ، 2، جهانامه) 

 است: معین کرده  را  او سۀ مرحلۀ آموزشی

 ؛ادراک حسی  -

 ؛ ادراک عقلی  -

 و معرفت.   -

 (  344، بند 1، ج هانامه )  . ها گذر کردممن در این عامل  گوید:او می

 ( 130، بند 2، ج هانامه )  . استو درجات علمی را به شش رسانده ا

 :استادراک از نظر قاضی موقوف بر دو چیزی 

 ؛ یکی اکتساب و آموزش نزد پیر است  -

 ( 620، بند 2، ج هانامه)  .دوم ذوقی و فطری است  -

 (  127، 2، جهانامه)  .( و همه را اجتهاد نرسد 716، بند 2، جهانامه به اتفاق جهانیان جاهل را رجوع باید کرد با عالمی )  او
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آدم   یخداشناس ارتباط  خدا    یو  از  با 

 القضات نیع  دگاهید

 ( 428، بند  2، جهانامه)  . شمرداو اجتهاد را درجتی علمی می

 (  427، بند 2، جهانامه)   . دانددربارۀ حکم متناقض دو مجتهد، هر دو را برحق می  او

األئمة    و  ؟ شی« کیستی و »قر  ؟ جا تو را پیری رسد، بدانی که اجتهاد چیست  این   او پیر را مجتهد و امام دانسته، گوید:

ن قریش = پیشوا باید قریشی باشد، چه معنی دارد؟ )   ( 392، بند 1، ج هانامهم 

 پیر و مرشد   ج( 

باشد؛  یا نرسیده   ؛یا »واصل« رسیده  ؛یا »ولی«  ؛خواه به درجۀ »نبی«  . پیری کار راهبری انسان آگاه است مر مرید ناآگاه را

 القضات دربارۀ پیروی نادان از داناتر نیز دچار تناقض گنوسیسم و تسّنن است.  عین

( تا از دوباره پیمودن 7  ، سطر 429  ، برگۀ1ج،  هانامه)   1د یاباتفاق جهانیان است که جاهل را رجوع به عالم    گوید:وی می 

 (.  90: 940:  1، جهانامه)   . راه رفته جلوگیری شود

برگۀ   ،  تمهیداتو  ؛  16  ، سطر475  برگۀ  و  ؛14  ، سطر74  ، برگۀ1، ج هانامه )   .پذیرد دین است« را می بی   ،پیراو قاعدۀ »هر بی 

 (  1، سطر 11

از خداپرستی می  به  را  پیرپرستی  ) او حتی  برگۀ2، ج هانامه داند  و حکومت  6  ، سطر87  ،  به تسّنن سیاسی  ولی چون   ،)

زیست که برای جلب حمایت بغداد، کاسۀ تسّنن  تر او در زیر ساطور سلجوقیان می است و از آن مهم خلیفگان عرب گردن نهاده 

 مجبور به مخالفت با اصل »تعلیم« اسماعیلی است.  او دادند، پس  ر از آش خلیفگان نشان می تخود را گرم 

( که قصیدۀ ناصرخسرو اسماعیلی که همان »پیری و مریدی عرفا« است، حمله  126  -   113،  2، جهانامه)   75او در نامۀ  

،  2، ج ها نامه پوشیدۀ کسی را طب نیاموزد )  کند. قاضی حاضر بودن را شرط پیر و معلم دانسته، گوید: جالینوس روی وامی

 (. گویا روی سخن او با غایب بودن امام دوازدهم باشد.  9  ، سطر336 برگۀ و  ؛14  ، سطر86 برگۀ

 
 متن مقاله: یابد.  1
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

تعلیم گنوسیستی اسماعیلی، باز همین دیدگاه او در مورد »پیر و مرید« یکی از سه  بر اصل  های قاضی  باری با همۀ حمله 

 1تکفیر و ریختن خون او گردید اتهام او و سبب 

 ، در تکامل اندیشه د(کفر و شک  

است که مانند آن    القضات برجا مانده، تفسیر کفر و شّک از رسوباتی که از روشنفکران مانوی، قدری و اسماعیلی برای عین

 ( 312 –  198: برگۀ 1، ج مقاالت)  . استجهمیان گنوسیست نسبت داده   به  را اشعری

 است.  را پایۀ تصوف نامیده  شّک  الرعایةکتاب  و  النصایحکتاب  در  م( 859 / ق 243صوفی )د: محاسبی 

اسماعیلیان و پیش از ایشان مانویان، در مناظرۀ به تشکیک    :گوید  ة فضایح الباطنی  کتاب  و  المنقذ من الضاللغزالی در  

 .  2دادند اهمیت بسیار می 

پژوهی  را نخستین پلکان دانش  نهد و مانند اسماعیلیان شک  القضات مانند جهمیان جهل و کفر را مترادف می عین

می بیناگردی  گوید:دانسته،  است(  بشر  مادرزادی  جهل  مقصود   
ً
)ظاهرا اول  کفر  به  تا  نگر  راه   ،در  عموم    رو   پس  ایمان  تا 

کالسیک(   عمومی  )شّک   ، آوری  بدست )معلومات  ثانی  کفر  به  تا  کن،  چنان  بیناگردی  پس  کالسیک(  علوم  )علم    ،در  پس 

 مرحلۀ فنا( در نهاد خود بینا ، وحدت( طلب کن تا ایمان فصوص را بیابی
ً
شوی  پس از این اگر دولتی باشی به کفر ثالث )ظاهرا

 (  799، بند 479: 1، جهانامه)  3ظلمات ثالث«  ي»ف

 آدمی است بینا نگردد.  ».....و تا قعر نفس کافر راه دراز است و به کفر ثالث که در نهاد  و نیز در جای دیگر گوید:

 
 .11 – 10 ،ۀبرگ ،(ق 525  – 490) همدانی القضات، عینبیالغر یشکو  1
 است. به عرفان حقیقی رسیده  ، خستوانت که از راه همین شّک الضالل المنقذ منولی خود در  ،را برای اسماعیلیان نکوهیده است البته غزالی شّک  2
3  Z  :آفریند.( می هفرماید: خداوند مردم را در سه تاریکی )شاید: شکم، رحم، مشیممی   ،6  ، آیت39  ، شمارۀقرآن در زمر    
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شما را    د،ی ماده[ هشت زوج آفر  کینر و    کی]شتر و گاو و گوسفند و بز به اعتبار    انیآورد، و از چهارپا  دیسپس همسرش را از او پد  د،یتن آفر  کیشما را از  /    ﴾6﴿

خدا پروردگار شما که    ستا  نی[ به وجود آورد. امهیسه گانه ]شکم و رحم و مش   یها   یک یتار  انی در م  گرید   ینش یپس از آفر  ینش یمادرانتان آفر  یدر شکم ها

 (6گردانند؟ ) یپس چگونه شما را از حق بازم  ست،ی جز او ن ید اوست، معبو ژهیو ،ی مطلق بر همه هست ییفرمانروا
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

 جا هرکسی را راه نیست.   این  بنماید، و  ثالث رو اول کفر علم بود، پس کفر عمل بود، پس کفر  

 کنم گاهی من شک می  / ...    ّک ل ش    ي نّ إالله  رسول یا    عایشه چون از دولت صحبت محمدی بدین مقام رسید، گوید:

  ... 

(. این تکیه بر شک عایشه در  354  –  353:  2، جهانامه ایمان درست همین است. )   / »ذاک نّح الیمان«    مصطفی گوید:

 .  است   شدهیاد  نیز ( 10، سطر 311، 1و ج ؛ 4، سطر  130برگۀ   ، 1ج ، القضات ی عین هانامه کتاب ) 

 گردد.   پیدا جا  چون مرد را دیده دهند، داند که نداند، شک این  نیز گوید:

او    .طلب نبود، پس چون برسد، دیگر بار، جالل ازل کمین قدر بر او بگشاید   ، شک، اول مقام سالکان است تا به شک نرسد

 . ..  جا مرد به کفر بینا گردد   را آواز نماید، این

َقد َعَرَف َرّبه   
َ
 (. 516بند   ،309  ،1ها، جهر کس خود را شناخت، خدا را شناسد )نامه  /َمن َعَرَف َنفَسه  ف

 آسان به کافری نتوان رفت آسان      کفر اندر خود قاعدۀ ایمان است 

 ( 12 -  11 طر ، س297 ، 1، جهانامه )  .... روی شک ندیدند و قدم در وادی حیرت طلب ننهادند   ندادل  خلق بسی ضعیف

بود و چندین هزار به شک رسیده، یکی را گرفتاری طلب  نرسیده چندین هزار جنازه به گورستان برند، یکی از ایشان به شک  

نبود و چندین هزار را درد طلب بگیرد و یکی از راه راست نیفتد و چندین هزار کس راه تمام بروند و ایشان را یکی درمیان نبود  

 (.130بند  ،93 ، برگۀ2، ج هانامهردد ) که شایستۀ حضرت گ

یا وادی چهارم از هفت وادی عطار مطابق دانست که    ؛القضات با مرحلۀ استغناتوان مرحلۀ شک را در راه سلوک عین می

آزمایش  .  1شدن از علم کثرت )وادی سوم( معرفت و در آمدن به علم وحدت )وادی پنجم( توحید است مرحلۀ آزمایش برای بیرون 

،  مرغ و سیمرغسی )نک:    . بگذراند  سربه درستی از  آن را  تواند  هزاران یکی می   ای دشوار است که از صدمرحلۀ استغنا به اندازه 

 (. 69برگۀ 

 
 .شودده ی، د69  – 66 ۀبرگنقی منزوی، علی  ،مرغیو س   مرغیس  1
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

مردا! به ولدت اول به عالم ملک رسند، به ولدت دوم به عالم ملکوت رسند، به ولدت سوم به عالم جبروت رسند، به  جوان 

 (. 266بند   ،1، جهانامه)  ایشان را بخوردحقیقت احدّیت ولدت چهارم 

 ( نبوت، والیت ه

با خدا در اسالم نشان می  را  آگاه  انسان  ارتباط  بعد که کم دادهاین دو اصطالح عربی، دوگونۀ  کم است. از سدۀ سوم به 

اندیشه  می آشکارکردن  آزاد  هندوایرانی  گنوسیسم  ارتباط  های  آن  به  ولیت  و  شد،  آموزش  از  که  یافت  اختصاص  گنوستیک 

  ، شد و به دو شرط ریاضت و آموزش بستگی داشتگرفت که دراصطالح صوفیان »وصول« نیز خوانده میارتیاض سرچشمه می

که »نبوت« در همان معنی پیامبری اسرائیلی قدیم  داشت درصورتی  شود و فّره ایزدی خواهد صاحبدل و معصوم می ، پس ولّی 

 توانست به نبوت برگزیده شود.  سواد نیز می که آموزش و ارتیاض شرط آن نبود و بی  باقی مانند 

 است.  بلکه مانند یک گرامافن بازگو کننده  ؛بودسواد هم تواند  »نبی« در تورات و انجیل جایزالخطاست و بی 

  .ی خود بی ما در آیینۀ روی او بینیاکنون در زینب نیز نگاه کن! تا رو .است هنوز لهوت در اسارت ناسوت مانده   ، در نبّوت

 (  3، سطر 301 ، 2، جهانامه) 

  يّبت ج    ي فیبق در »ولیت« ناسوت از میان رفته، ولی انسان کامل است و کسی است که لم 
ّ

ه  إل
ّ
شطحات صوفیه، بودی،    ،الل

 (.  45برگۀ 

ها،  البته گنوسیست   ؛پیشوا در کنار هم پذیرفتندها و سّنیان »نبی« و »ولی« را به معنای  از سدۀ دوم هجری به بعد گنوسیست 

   .1شمردند »ولی« را و سّنیان »نبی« را برتر از آن دیگری می 

من در سن بیست و یک سالگی دربارۀ نبّوت و مقدمات علمی  گوید:  القضات به این مسئله توجهی ویژه داشته و می عین

رسالۀ   فآن،  البحث  البعث  يغایة  نگاشتم   معنی  عین ،  2را  اجتماعی،  نظر  از  تناقض  ولی  دچار  نیز  مسئله  این  در  القضات 

 
تیمیه، برگۀ ، ابنبغیة المرتاد؛  304  –  303  ۀ(، برگم1076/    ق 469)د:    یر ی، هجو المحجوبکشف  ؛319و    115،  1ج مقاالت اشعری،    :نک  1

82 . 
 . 4 - 3 ۀبرگق(، 525 – 490القضات همدانی )عین ،قیزبدة الحقا 2



 

 

 

 ی ب( الهام و شعر رمز القضات ن ی شناخت از نظر ع

 

11 

آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

ی او وی را به سوی گنوسیسم می 
ّ
د، او را به  برد و شغل دولتی قضاوت که شغل خانوادگی او بوهمیشگی خود است. فرهنگ مل

   . کشانیدها و سلجوقیان حاکم میسوی مذهب سّنی مورد پشتیبانی عرب 

ام عرب نگاشت، »نبوت« را طوری ورای عقل تفسیر کرده تا با این تعریف پیچیده هم  
ّ
او در »زبدة الحقایق« که به زبان حک

 فقیه عددی و هم گنوسیست اشراقی را راضی کند.  

   . »جهش از صغری و کبری به نتیجه« که یک امر عقالنی است بالتر است و چیزی خداداد استاز نظر فقیه، »نبّوت« از  

»نبّوت« و  معنویات بیافزاید، به  و از نظر یک گنوسیست، هرگاه انسان از راه تعلیم و ارتیاض، از مادّییات خود بکاهد و بر  

   يجبتّ   ي سپس به »ولیت« که مرحلۀ »لیس ف
ّ

ه« است   إل
ّ
رسد و این را جز به آزمایش نتوان دریافت و با عقل نتوان اثبات  می  ، الل

 کرد و بیان نمود.  

که سخنی گفته که بوی ترجیح »ولیت« بر »نبّوت« دارد، برای ارضای سنّیان   هایش نیز از این القضات در یکی از نامهعین

 ( 10 ، سطر 378 ، برگۀ1، ج هانامهم از انبیا باشند. ) گویم: اولیا کاز این سخن گمان مبر که می  ، او گوید: خواهدپوزش می 

 (.  73 ، بند 1، ج هانامه)  . شمردیک سّنی تمام عیار، مردود میچون هم وی در نامۀ هشتم تفضیل اولیا بر انبیا را 

  گوید: ترس را کنار نهاده، می   ،« به زبان کم خطرتر فارسی نگاشتة الحقائقاو در تمهیدات که هفت سال پس از »زبد

  45،  تمهیداتها )کرامت، فتوح، واقعه( درگذرد، از قربت تا رسالت چندان است که از عرش تا ثرا ) باید که ولی از این خاصیت 

ا از  یک نتوانست قاضی ر   ، هیچ شکوی الغریب نامۀ  ق و نه عذرخواهی در آن نامه و نه توبه ئ (. نه ابهام تعبیر در زبدة الحقا47  -

 مرگ به دست جالدان سلجوقی نجات دهد. 

 های فاسد های راست و ظن  و( علم 

 : نموددانیم که مانی پیامبران را به دو گروه تقسیم می می

 ؛ آورانی یزدانیپیام   -

   . آورانی اهریمنیو پیام  -

   . شمرداسرائیل را بجز مسیح، همه را انبیای اهریمنی میاو انبیای بنی
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

 ا   يحّد العلم النورانگوید:  بینیم که می حیان را می   بن جابر  در سدۀ دوم هجری 
ّ

  ّنه  العلم عقیقة النور الفائض علی الکل

ل کراوس، برگۀ    .، چ حّیان بن  رسائل جابر )  ...  تهفیّ ّنه  العلم بالضّد للنور و کیّ أ ، يلمانظو حّد العلم ال  (.  104پ 

  ...  های فاسد را اسبابی هست... و ظّن   های راست را اسبابی هست و آن اسباب را مالئکه خوانندعلم  القضات گوید:عین

 ( 16  بند  ،1، جهانامه)  . و آن اسباب را شیاطین خوانند

 (. 34 بند ، 1، جهانامهارادت معاصی در آدمی پیدا شود و آن نه علم است که علم دروغ نبود )  در جای دیگر گوید:

 ند یا نه؟ یانبیا  ز( واصالن

یا تنها تفّضل إلهی باید او را بدان    ؛تواند با کوشش، آموزش و ارتیاض به درجۀ نبّوت واصل آیدبه تعبیر دیگر آیا انسان می 

القضات در پاسخ به آن، دو نامه  ها در گفتگوهای »حنیف و روحانی« است که عینمقام برساند؟ این پرسش یکی از کشاکش 

 است.   همه، او از ترس فرمانروایان سلجوقی و عرب، پاسخ آشکار نداده( را نگاشته است، ولی با این 74و   53) 

 ( 12، سطر 111 ، برگۀ2، جهانامه) . ن در نون و الف »علینا« اند واصال گوید: او

لَحَسند! پاسخ طور کنایت   ند و در پایان بهادر مدارج الوهیت پیش از صالحان   گویدشاید می پسند  های روحانی آمیز، از گفتۀ ب 

 (.  2، جهانامه )  .دهدو مثبت می 

ئیسم از پیشرفت  تهالقضات سر خود را در این راه از دست داد، ولی تکامل نظریۀ پان عیناحتیاط باز هم  همه   این چه با  اگر 

»مرحلۀ وصول« را    ...   بینیم عطار یک قرن پس از قاضی همدانی، به جای طرح پرسش »آیا واصالن انبیایند؟« زیرا می   ؛ نماند

حال،  در عین  ،رودبسنده نکرده تا مرحلۀ اتحاد پیش می او به اتصال    .کندیا »فنا و بقا« تقسیم می   ؛به دو بخش حیرت و فنا

 هایش قایل به امامت شیعی است، نه خالفت سّنی.  قاضی همدانی در برخی نوشته

 است. او برای رئیسی مدینۀ فاضله، مثل فارابی ارتباط با عقل فعال را لزم شمرده، پس او امامت خدایی را پذیرفته 

 القضات.  و »واصل« با خدا از دیدگاه عینچنین بود رابطۀ »نبی«، »ولی« 

 ما رابطۀ ایشان را با مردم نیز با عنوان »پیر و مرید« دیدیم. 



 

 

 

 ی ب( الهام و شعر رمز القضات ن ی شناخت از نظر ع
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

 ح( شمار انبیا  

سدۀ   دو  در  ایرانی  موبدان  اعتراض  مورد  و  است  یهودی  سامی  اندیشۀ  مخصوص  معین،  اشخاص  به  انبیا  محدودکردن 

 داند.  راه وصول را برای هر انسان باز می  هندوایرانی ( و گنوسسیم 89، برگۀ 35: 3)دینکرت،   استنخستین اسالم بوده

هزار را  124خواهد نامحدودبودن را تلقین کند. این شمارۀ  هزار نبی خود یک واکنش گنوسیستی است که می 124شمارۀ 

،  219برگۀ    ؛ 2  ، سطر 46، برگۀ  2و ج   ؛ 8  ، سطر 388برگۀ    ؛ 15  ، سطر 96برگۀ    ؛ 13  ، سطر36، برگۀ  1ج  ، هانامه ) القضات در  عین

برگۀ    ، 1  سطر  سطر 242و  مسئلۀ  آورده (  9  ،  ولی خودش در  ) 18است،  عالم  جهانامه هزار  بند  1،  این617و    295،  گونه    ( 

 است.  عددهای بزرگ را تعبیری دیگر از نامحدود دانسته

هزار  124( همین عدد  38  ، برگۀتجددترجمۀ    ؛ و 22ندیم )چ. اروپا، برگۀ    ت س ر هفو    ؛157برگۀ    ،الدین   اصول کتاب  بغدادی در  

 اند.  را برای انبیا آورده

 خواهد شمارۀ اولیا را نیز محدود سازد. مآبی، میثیر سّنیأ ( زیر ت23)  ، برگۀجامع االسرارکتاب  آملی در 

ها در آن راه بود که نبّوت را  کردن میدان  »نبّوت« و »ولیت« نزد سّنیان، کوشش گنوسیست در برابر این محدودیت و تنگ 

 ای از علم شمرند و راه وصول بدان را برای همه باز گذارند.  درجه

می عین زندگی  سلجوقی  سّنیان  حکومت  فشار  زیر  در  که  خودش القضات  بداد،  راه  این  در  را  خود  سر  پایان،  در  و  کرد 

، چنان   ؛ .. مثاًل تو که عزیزی  : یک روز جایی گفتم که در بیداری چیزی دیدن ثلثی بود از نبّوت. گوید می که حکایت    یا پدرم مثاًلّ

 (.  632  ، بند1، ج هانامه)  ...  .. مسکین ابلهی این نتوانست شنودن .  کردم

 ( 33و   14، برگۀ کوی الغریب ش)نک:  . القضات به ادعای نبّوت باشدشاید همین داستان نیز از موارد اتهام عین 

 ط( سقوط تکلیف

گری« بود.  آوردند، تهمت »اباحی های مسلمان چهار سدۀ نخستین وارد میها که سّنیان سلفی به گنوسیست یکی از تهمت 

 کنند.  نظام زندگی می ها به هیچ قانون پابند نبوده و بی گفتند: گنوسیست سّنیان می

 از خودشان، وارد کنند؟   شنفکرتر روتوانستند چنین تهمتی بر عارفانی افتاده میاینک ببینیم چگونه مردمی عقب



 

 

 

 ی ب( الهام و شعر رمز القضات ن ی خت از نظر عشنا
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

ه( را    ها )حق عبادت و پرستش   هندوایرانیدهد آن است که متون مقدس باستانی  چه منابع موجود تاریخ نشان می  آن 
ّ
الل

رسید،  پنداشتند که چون مؤمن اجراکننده بدان مرحله می هایی تلقینی برای رسیدن به یک مرحله از علم و ایمان میتمرین 

 .1گردید شد و از عهدۀ آن مؤمن ساقط می فایده و کاری عبث شناخته می ها برای او بی آن تمرین 

 (  10 ، سطر 197برگۀ   ،2، ج هانامه )  . للربوبیة سرٌّ لو ظهرت لبطلت النبوة گوید:( می ق283  – 200سهل شوشتری )

 علی سّر   إّن  نیز:
ً
ه اذا إّطلع عبدا

ّ
ک یهذ  الل

ّ
 (. 11 ، سطر221 برگۀ ، 2، جهانامه) به بالّنار   القدر زل

 شود.  های اسالم تا سدۀ چهارم به روشنی دیده می این معنی نزد گنوسیست  

   است.  به تفصیل بیان کردهاین معنی را    178برگۀ   ،اثبات النبوات کتاب سجستانی اسماعیلی در 

 : قوانین را به دو بخشاو  

 ؛الناس(  عقلی )حّق  -

ه( تقسیم کرده و »وصفی« )حّق  -
ّ
   است. الل

ه تمرین برای وصول به مرحله   حّق 
ّ
   . شودای دانسته،که بعد از رسیدن بیهوده خواهد بود و ساقط می الل

هیچگاه  الّناس    کند، ولی حّق که با تغییر نیاز جامعه تغییر میگزار دانسته  قانون الّناس را تابع خواست جامعه و تصمیم    حّق 

 شود. ساقط نمی 

ه« و »حق  پیداست که سّنیان که فرقی میان »حق
ّ
اعتنایی  سقوط نوعی از تکالیف تمرینی را، بی  .گذاشتندالّناس« نمی   الل

 پنداشتند.  طلب می ها را »اباحی« و هرج و مرج ، گنوسیست کرده فرض به کلّیۀ قوانین 

کند که ایشان  دهد، سپس از آن استنباط میرا به ایشان نسبت می   ابوالحسن اشعری، نخست سقوط تنها عبادات اندامی

 ( 112  ،2، ج مقاالت االسالمیین)  . پابند نیستند یاباحی هستند و به هیچ قانون 

 کرد.  نشینی می کم مسلمانان گنوسیست را وادار به عقب فشار تسّنن عربی حاکم بر ایران، کم 

 
 . 412 ۀبرگ ،یمنزو  یها، ترجمه و پانوشتاسالم ۀ دربار  ییهادرس  هر،ینک: گلدز 1
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

ت می   1م( را 1076  /ق  469در سدۀ پنجم، هجویری )د:  
 

 کند که گویند:گرایانه، کسانی را محکوم می بینیم که سن

 . 2چون حال حقیقت کشف گشت، شریعت برخیزد

آورد و حفظ جان واجب است  »عصمة الّدم« می  که  زیرا  ؛ شوددر حال وصول نیز عبادت ساقط نمی :گویدالقضات می عین

،  494،  388، بندهای  1، جهانامهشود، مگر جنون باشد که مست را مرگ و زندگی یکی نماید ) و ترک عبادت موجب کشتن می

 (. 521بند    ،2جو  ؛640

 بخش دوم  

 اثبات وجود خداوند و توحید او 
های نقلی  را با دلیلها توحید  جملۀ آن های نخستین اسالم، پیروان توحید عددی، وجود خداوند و صفات او، و از  در سده 

دارد که سخنانش را دربارۀ وجود خداوند و صفت و یگانگی  آوردن پیامبر، ما را مجبور می که: معجزهگونه    بدینکردند،  اثبات می 

 او بپذیریم. 

بنابر اصول پان های مسلمان گنوسیست  او را بدیهی و بی ته، پیروان توحید اشراقی،  از  ئیسم، وجود خداوند و توحید  نیاز 

 قابل انکار نیست. بودن آن و یگانه زیرا که وجود جهان  ؛دانستنداستدلل می 

 اند.  جستهثنویان نیز برای اثبات دوآلیسم خود، تا سدۀ سوم هجری به »قانون صدور« استناد می

ی را مرکب از دو مایۀ خیر و شر می  ایشان  از یکی جز یکی   گوید:دانستند و با کمک »قانون صدور« که می جهان ماد 

رسیدند که این جهان جز از دو مبدأ مستقل خیر و شر نتواند بود. اینان با این باور خود را هم در برابر  ، بدین نتیجه می3نماند 

البته اختالف ایشان با    ؛دادند)گنوسیست( و هم در برابر مذهب رسمی خلفای )سّنی(، قرار می شده  موالی ایرانی مسلمان 

 
 متن مقاله: مرا. 1
 . 3  طر، س 499 ۀبرگ ،ی، چ. ژوکوفسککشف المحجوب 2
 الواحدالواحد  ر منصد  چندین رساله دربارۀ موضوع با عنوان لیَ  3

ّ
 است.، معرفی شده 7 - 5، برگۀ 25ج ،ذریعة، در إل



 

 

 

 او د ی اثبات وجود خداوند و توح بخش دوم 
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

دانستند و موالی گنوسیست مسلمان،  زیرا ثنویان ظلمت را موجود و دارای مبدأ اصیل می   ؛ها، لفظی و ساده بودگنوسیست 

نیاز از کشاکش و استدلل توحید اشراقی خود را بدیهی و بی دانستند و  موجود می   ،نیاز از علتشمرده، بی   میَعَد ظلمت و شر را  

های مسلمان با سنّیان پیرو توحید عددی و دربار خلیفه شدید بود و از طرف  که، اختالف گنوسیست شمردند، درصورتی می

ش علم کالم، اثبات  ولی پس از روی کارآمدن حکومت معتزلیان و پیدای  ،شدنمی آنان پاسخی جز زندان و شمشیر به ایشان داده 

 توحید عددی با کمک منطق ارسطو، شکلی ویژه به خود گرفت. 

می را  نوبختی  چهارم  سدۀ  »بی در  که  »بسبینیم  و  شرط  / ط  ی نیازی«  از  را  بودن  الوجودی«  نامرکب«  »واجب  لزم  های 

 . 1شمردمی

است که در مسئلۀ توحید بر دلیلی نقلی  بهتر آن   گوید:نوبختی در مسئلۀ هفدهم همان کتاب، مانند سنیان سلفی می

ناگزیریم آن را    2مند به ما خبر داد که خدا یکی است، یعنی چون پیامبر معجزه  ،( 94تکیه کنیم )همان کتاب، برگۀ    ( )سمعی

 بپذیریم. 

در آخرین تنبیه، نمط    است،   نجاتکتاب  و    شفاکتاب  تر از  که اشراقی   اشاراتکتاب  بینیم در  سینا را میدر سدۀ پنجم، ابن 

اشراقی می  مانند یک گنوسیست  به چیزی جز  تگوید:  چهارم،  نیاز  او  یگانگی  و  ثبوت خداوند  ما دربارۀ  وجه کن که سخن 

ندارددقت  وجود  معنی  در  ابن   ،کردن  همین  در  ولی  باز    نجاتسینا  الوجود«  واجب  »اثبات  برای  ویژه  فصلی  شده،  مشائی 

 . 3است کرده

یافت، معجونی از دو گونۀ توحید اشراقی و  زدۀ معتزله گسترش های سّنی ز سدۀ سوم به دست گنوسیست علم کالم که ا

های حاّد مسلمان  های عددی آن با پرخاش گنوسیست های اشراقی آن با پرخاش یهودیان و جنبهتوحید عددی بود که جنبه

 
 .94و  55 ۀچ. نجم، برگ ،اقوتی ،ینوبخت 1
 الواحد«، در ذریعة )ج 2

ّ
  است.(، معرفی شده 7 –  5، برگۀ 25چندین رساله دربارۀ این موضوع با عنوان »لیصدر من الواحد إل

 پژوه.دانش  چ.، 596 ۀبرگق(، 428 – 370ابوعلی سینا )، نجاتکتاب  3
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

لمان را مانند سلفیان، قشری می 
ّ
های حاّد هم به  با گذشت زمان کم کم برخی گنوسیست   ولی،  1شمردند روبه رو بود، که متک

سینا شاید برای نزدیکی با مذهب حاکم، شرط »بسیط بودن واجب الوجود« را که  های عددی علم کالم تن در دادند: ابن جنبه

دلیل به  نوافالطونی، بی   2بود، پذیرفت و با کمک کلمۀ »عدد« که ثامستیوس   نوبختی با مفهوم میان اشراقی و عددی آورده

جا برخالف    سینا در این همه، این یا این  ؛ »دلیل ترکیب« را برای اثبات توحید عددی سّنی بساخت  ،3بود  ارسطو نسبت داده

 شمرد. گاه اصلی میسنیان سلفی ، دلیل عقلی را به جای دلیل نقلی تکیه

 دلیل ترکیب   –الف 
 های تودۀ محکوم(.  )مذهب حاکم( و توحید اشراقی )اندیشه  پس از چهار قرن کشاکش میان توحید عددی 

پذیرد و در فصل  بینیم که در کتاب شفا، برخالف نظرش در کتاب اشارات، اصطالح »توحید عددی« را می سینا را می ابن 

الوجود واحد بالعدددوازدهم مقالت هشتم کتاب شفا می  أّن واجب  ای  جا به گونه کن در همان لی   ؛4...«   گوید: »فقد بان لنا 

سپس در فصل پنجم از همان مقالت، »دلیل ترکیب« معروف را    ، خواندکند و او را »واحد لذاته موجود؟« می اشراقی بیان می 

 آورد.  که فرمول آن را در زیر خواهیم  5آوردمی

 
 . 185 ۀم، برگ1972چ. آنکارا،  مون،یمابن ،نیداللة الحائر 1
(، جاللی نایینی، پاورقی 151، ترجمۀ فارسی، برگۀ  107(، و »قفطی« )چ. عربی، برگۀ  259« )برگۀ  صوان الحکمة(، در »themistiosثامستیوس )احوال   2

 شود. می (، دیده 359ترجمۀ »ملل و نحل« )برگۀ 
 (315 ۀبرگ ،یاصفهان ۀ، ترجم40 ۀ، برگ 3م، جخر ابن یۀق( در حاش 548 – 479) یشهرستان ،ملل و نحل 3
 . 487 ۀ، برگه 1303 ،یچ. سنگق(، 428 – 370سینا )ابن، شفا ات،یاله 4
 . 375 ۀچ. مصر، برگ ؛ 5570 ۀپژوه، برگو نجات، چ. دانش ؛ 494 – 493 ۀ، برگهیات شفاال همان کتاب 5
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

 ( پایان  ق548  –  479شهرستانی  است، »دلیل ترکیب«  سینا را آورده ای ار الهیات ابن خود که خالصه  ملل و نحل ( نیز در 

از  آرائی  نقل   است، ولی همین شهرستانی هنگام کدام نامی از ثامستیوس درمیان نیامده . هرچند در هیچ 1آوردیادشده را می 

ه در توحید است،گوید:»ثامستیوس،  لۀ دوم از شانزده مسئله کأکند، در مسسینا از ثامستیوس نقل می ن بها را ا ارسطو که آن 

،  40، برگۀ  3)شهرستانی، همان چاپ، ج   .استمحرک اول را واحد؟ »کلمه« و »عدد« یعنی یگانه در اسم و ذات، نقل نموده

 است. سپس »دلیل ترکیب« را به عنوان توضیح از قول، یکی از یاران ثامستیوس، آورده ، ( 315ترجمۀ اصفهانی، برگۀ  

توحید عددی    ( م359این گزارش، ثامستیوس، سناتور دولت مسیحی و متعصب در ثالوث و شهردار قسطنطنیه ) در  که  این 

پس شاید این    ، باشدمی برانگیز  گمان سازد، خود  شود و یکی از یاران او، »دلیل ترکیب« را برای اثبات آن می یهود را پذیرا می 

ثیر یهودیان  أو افالطونیان اسکندریه باشد که بیش از مسیحیان ثالوثی، زیر تشانزده مسئله، نه از ارسطو، بلکه از آن گروه از ن 

کوشیدند مذهب نوبنیاد مسیحی خود را هرچه بیشتر از گنوسیسم نوافالطونی به دور نگاه دارند،  عددی فلسطین بودند که می 

 شود.وده و به توحید عددی و جبرگرایی یهودی بیالیند، تا بر سانترالیسم دولت بیزانس افز 

های سیاسی مذهبی که در سدۀ چهارم میالدی، در قسطنطنیه به دست دولت روم شرقی رخ داد، ترمزی برای  فعل و انفعال 

چوبی نهاد که جلو هرگونه گسترش گنوسیسم هندی و ایرانی را در آن مسدود کرد، ولی در  مذهب مسیح بود و آن را در چهار 

از هیئت حاکمۀ عرب و در صف  دیگر شد. گنوسیست چهار قرن آغاز اسالم، وضع به گونۀ   باسوادتر  های مسلمان، مردمی 

  الصفا رةالمعارف اخوانئدا که    پرداختند، چنان صدای دولت خلیفگان بودند، دور از چشم دولتیان، به نشر علم می مخالف بی 

  گنوسیسم اسالمی بیش از گنوسیسم مسیحی رشد ،رو  ازاین   . کردندنامه در مساجد پخش می را تألیف کرده، به صورت شب 

( و  ق525:  کالقضات ) ( و عین ق875  : ک( و سهروردی ) ق309:  ک( و حالج ) ق260کرد و به دست بایزید بسطامی )د:  

جا را   بدان شاید بتوان دوری بیزانس از سرزمین هند و نزدیک بودن مسلمانان  ، ئیسم پیش رفتته ( تا مرز پان ق617عطار )د: 
 

،  134  ۀ، برگ3خرم، ج ابن  یۀچ. در حاش   ،ق(548  -  479)  یابوبکر احمد شهرستان  فرزند  میابوالقاسم عبدالکر  فرزند ابوالفتح محمد  ،  ملل و نحل  1

  479)  یفرزند ابوبکر احمد شهرستان   میابوالفتح محمد فرزند ابوالقاسم عبدالکر،  لالنح  و  االهواء  و  المللي ف  الفصل؛  390  ،یترکه اصفهان  ۀترجم

  في   الفصل؛  تای ب  ه،یفتح الله بدران، قاهره، مکتبه النجلو المصر  فرزندمحمد    جیتخر؛ دیگر:  ق 1321  –  1317مطبعة األدبیة، مصر،    ،ق(548  -

 .1384، الهیثمابن دار ات،ر ا شتن، ااحمد بنی خرم، علابن، النحل و االهواء و الملل



 

 

 

 او د ی اثبات وجود خداوند و توح بخش دوم 
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

های  ئیسم گنوسیست تهنیز به عنوان عاملی در این جدایی برشمرد. به هرحال، بزرگترین عارفان اروپایی مسیحی نیز به پان 

 مسلمان یادشده رسیدند. ایشان برای مسیح نیز مقامی والتر از »تجّسد« تصور نتوانستند کرد.  

 فرمول دلیل ترکیب
نیاز از هم )نور خیر و شر ظلمانی( درست باشد، ناگزیر باید هر دو موجود فرض  اگر باور ثنویان به دو مبدأ بسیط جدا و بی 

باشد، پس  جداکننده نداشته الختیار  بود. اینک، اگر هریک از آنها، مابه الشتراک آن دو خواهد  شوند، پس وجود جنس و مابه 

خواهند  یکی  دو  تآن  دو  نه  مابه بود،  دارای  هریک  اگر  و  خواهد ا،  مرّکب  دو  آن  از  هریک  پس  باشد،  نیز  یک  المتیاز  از  بود 

المتیاز مخصوص. پس هیچ یک آن دو واجب نخواهندبود، زیراکه مرّکب نیازمند اجزای خود  الشتراک وجود + یک مابهمابه

 است و نیازمند واجب نتواندبود.

 ب( دو نکته دربارۀ دلیل ترکیب 
 : باید در خاطره داشتدربارۀ اثبات توحید خدا با »دلیل ترکیب« دو نکته را   ب ی ترک لی دل ۀته دربار دو نک

 »دلیل ترکیب« برای طرفداران »توحید عددی« طرح   - 1
ً
اما    ، است که »خیر و شر« هر دو را موجود شمرندریزی شده اصول

تنها مبدأ خیر و نور را موجود شمرند، هیچ نیازی بدین  ( که  م1191  / ق  587:  کطرفداران »توحید اشراقی« چون سهروردی ) 

پس در نظر    1،0دانند شمرند و نیازمند علت موجود نمی ها و شگون و ظلمت را عدم می زیرا ایشان شرور و بدی   ؛ استدلل ندارند

نی   منتفی می  /   ایشان »دوب 
ً
کمتر بخش ویژۀ »اثبات    های اشراقی رو در کتابباشد و از همین ثنوّیت« خود به خود و بداهتا

 است. توحید« ساخته شده 

می  - 2 هنگامی  ترکیب«  ثابت »دلیل  را  توحید  وجودتواند  »اصالت  بحث  در  که  استدلل،   ؛کند  طرف  دو  ماهیت«،  یا 

  زیرا برای کسی که ماهیت را اصل و وجود را اعتباری بشناسد، ممکن نیست وجود اعتباری را   ؛باشد   الوجود را پذیرفتهاصالت 

 .2المتیاز پیش آید الوجود« اعالم کند تا نیازی به مابه  الشتراک آن دو »واجب جنس و مابه 

 
 . 195 – 110چ. کربن، برگۀ  ،م(1191ق / 587سهروردی )ک:  الدین شهاب، حکمت اشراق  1
2  

ّ
 .95 ۀبرگ ،اقوتیشرح ال يالملکوت ف نوارأ ،یحل



 

 

 

 اصالت تحقق نور  تی ماه  ای اصالت وجود؛  ۀخچیتار
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید
 یا ماهیت  ؛تاریخچۀ اصالت وجود

 اصالت تحقق نور 
اعتنایی اشراقی سهروردی به »دلیل ترکیب« او را در نظر فیلسوفان متأخر )دو مدرسۀ دشتکی و  بی   که:  کوتاه سخن آن

داند  که وی وجود و ماهیت هر دو را اعتبار ذهنی می(، طرفدار »اصالت ماهیت« جلوه داد، درصورتی 11و    10دوانی در قرن  

صدرا درجات وجود به شمار که نزد    هستند، چنان (. در نظر سهروردی درجات نور  186و    64)حکمت اشراق، چ.کربن،  
ّ

  مال

او را در نظر فیلسوفان یادشده، طرفدار »اصالت وجود« جلوه داد، درروند. تکیۀ ابن  بر »دلیل ترکیب«  که    صورتی  سینا نیز 

 ا ماهیت ندارد.توجهی آشکار به اصالت وجود یاست؛ و او نیز بی  رفته  ه سینا فقط برای اثبات »توحید عددی« بدین راابن 

صدرا ) 
ّ

 : توان دو چیز شمرد( در تبدیل واژۀ »نور« اصطالح سهروردی به واژۀ »وجود« را می ق1050 –  979انگیزۀ مال

ابن   نخست آن   - به دست  نوری فهلوی ساسانی دورسازد،که  و فلسفۀ  به ثنوّیت  اتهام اعتقاد  از  را  ) که شیعه    –   200مقفع 

به عربی ترجمهق243 و    (  ) شده  (  ق587  –  532( و سهروردی ) ق525  –  490) القضات  ( و عین ق309:  کبه دست حالج 

بود تا در سدۀ دهم هجری؟ شانزدهم میالدی، در شیراز در دو    شدن این چهار تن مسکوت مانده گسترش یافته و پس از کشته 

ن عثمانی آن را وسیلۀ تکفیر صفویان  رونق یافته بود و قشریان تسنّ   ( از نوق948د:  و دشتکی ) (  918  -  830مدرسۀ دوانی ) 

 .1بودند   قرار داده 

« در فلسفۀ سهروردی، برای »وجود« در فلسفۀ صدرا، معنی مصدری و  دوم آنکه با عاریت گرفتن اصالت »اصالت تحقق نور 

ها رساله به عنوان »شبهۀ  سینا بسازد؛ زیراکه دهای برای »دلیل ترکیب« این بودن را از »وجود« دورسازد، تا شاید پایه اعتباری

از واکنش ثنویان سدۀ پنجم در برابر »دلیل  سازد.  کس دیگر را قانع بود نه مالصدرا و نه هیچ شده نتوانستهکمونه« نگاشتهابن 

شد، چیزی به نام »شبهۀ  های دیگر توحید عددی که در سدۀ چهارم و پنجم با کمک منطق مشائی یونان ساخته ترکیب« و دلیل

ما رسیده ابن  به  پدرم در  کمونه«  ه  25  –  24  ، 13ج  ،ذریعةاست.  به  را  ه بن کمونه، هم ةب این شبهه 
ّ
ابن الل ینا نسبت  سروزگار 

 
تشّیع ایرانیان نوشته و رقابتی میان استانبول و اصفهان در ریا و تظاهر به   ها بر رّد شد، کتاب   ( صدراعظم ایران که به عثمان پناهندهق995میرخدوم )د:    1

 بود.   قشریگری، پدید آورده



 

 

 

 ب ی ترک لی نقض دل ا یکمونه؛  ابن  ۀشبه تی ماه  ای اصالت وجود؛  ۀخچیتار
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

ه، سعد بن منصور بن کمونه ) ب است که نوادۀ این هاند، ولی میرداماد این شبهه را از روزگاری پیش دانستهداده
ّ
ق/  683ةالل

بودن این شبه، نظر میرداماد  (. ثنوی 351  ، 18ج و    ؛ 244  ،15، جذریعةاست ) ، به این شبه پاسخ گفته ةم( در کتابش لمع1284

های  ترین دلیلکمونۀ قرن پنجم باشد و شاید در روزگاری، یکی از محکم تر از روزگار ابن ثنوی« کهن  کند که »شبهۀرا تأیید می 

 است.  نی بودن جهان بوده ب    مانویان برای اثبات دو

 یا نقض دلیل ترکیب  ؛کمونهشبهۀ ابن 
نی( بوده  ای که به دلیل ثنویان برای اثبات دوآلیسم )دوشبهه کردند،  سینا را نقض می دلیل ترکیب ابن است و به وسیلۀ آن  ب 

 دهندۀ بدان است شهرت گرفت، چنین است: کمونه بدان پاسخ داد و به نام وی که پاسخو نخستین بار ابن 

الشتراک )جز وجود( فرض نکنیم، ترکیب لزم المتیاز »خیر، شر«، هیچ مابه »اگر در هر یک از دو مبدأ بسیط جدا، جز مابه

 است.« وجود اعتبار محض است که ذهن ما به آن دو دادهنیاید، زیراکه 

عقلی »ترکیب« ترجیح    های سمعی توحید را بر دلیلنوبختی دلیل  ،روازاین بودند،  مشاییان خودشان نیز بدین شبهه پی برده 

   .داد

ی )
 
اصیل و واقعی    »این دلیل وقتی سودمند است که وجود را  گوید:( در شرح »دلیل ترکیب« میق726-  648عالمۀ حل

 . 1بدانیم، نه اعتباری 

 جالل نخستین کسی که این شبهۀ ثنوی را به ابن 
ّ

(  م1502  /ق  089دوانی )   الدینکمونه که بدان پاسخ داد، نسبت داده، مال

مآبانه از توحید عددی دفاع کرده، بر توحید  سهروردی نگاشته، سّنی  هیاکل النورکه در شرح    شواکل الحور است. او در کتاب  

هماسب صفوی،  ط صدر اعظم گنوسیست شاه  (  ق948الدین منصور دشتکی )د:  که غیاث جا    تا آن   دتاز اشراقی سهروردی می 

 .  2نگاشت  اشراق هیاکل النور کتابی در دفاع از سهروردی و رّد بر دوانی به نام  

 
  ۀ، عالمالملکوت انوار 1

ّ
 . 95 ۀبرگ ،یزنجان یچ. نجم ،ق(726 -  648) یحل

 .240و   178 -  177، 14؛ و ج103،  2ج  عة،یذر 2



 

 

 

 ب ی ترک لی نقض دل ا یکمونه؛  ابن  ۀشبه تی ماه  ای اصالت وجود؛  ۀخچیتار
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آدم   یاسخداشن ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

)د: /  943خضری  )د:  م 1535ق  /  1041(، میرداماد  )د:  م1631ق  /  1050(، مالصدرا  بن حسن  م1641ق  (، محمد 

ق /  1060شمسای گیالنی )د:(،  م1650ق /  1060العابدین عاملی )د:  (، احمد بن زین م1686ق /  1098شیروانی )د:  

(، محمد بن عبدالکریم بروجردی،  م1686ق /  1098(، محمدشریف کشمیری شاگرد میرداماد، محمدطاهر قمی ) م1650

  ، یپس از و (،  م1889ق /  1306)د:  (، مضی محمدعباس لکهنوی  م1872ق /  1289جّد بحرالعلوم، مال هادی سبزواری )د:  

  ولی پس از آن ،  استدرج شده   ذریعةای در رّد بر این شبهۀ دوآلیستی نگاشته که خصوصیات هر یک در مجلدات  هر یک مقاله 

خ در سمنان درگذشت، کتابی در دفاع ار  1350، یکی از معاصران ما به نام شیخ محمدصالح مازندرانی که در  همه کشاکش

 ق، چاپ شد.  1377، نگاشته که به سال ودایع الحکم اصالت ماهیت به نام 

ردی، به لفظ  سینا، لفظ »نور« را در فلسفۀ نوری سهرومالصدرا برای نجات دادن »دلیل ترکیب« ابن   گوید:در آن می او  

شده  وجود  اصالت  به  قائل  حق،  برخالف  او  کرد.  تبدیل  ترکیب«  »وجود«  »دلیل  به  نیازی  توحید  اثبات  برای  ما  ولی  است. 

  ،6ج  ،ریعةذ) ( حدیث فرجه نیز در  62  ، 25،  ذریعةکنیم ) سینا نداریم، ما با »حدیث دلیل فرجه« توحید خدا را اثبات می ابن 

 ست. ا( معرفی شده 24  ،13جو  ؛248

 القضات نظر عین 
 قاضی دربارۀ توحید عددی نیز دچار همان تناقض همیشگی »سنّی و گنوسیسم« بودن خود هست.  

پان او که ده  به صورت  اشراقی  توحید  از  بار  تند دفاع تهها  اینئیستی  برای سّنی  کرده، در  راضی جا  و  کردن حکام  نمایی 

سپرده، درصدد اثبات توحید عددی برآمده و با چهار مقدمه آن  را به فراموشیبودن توحید اشراقی خود  سلجوقی سّنی، بدیهی 

 است: را اثبات کرده 

 است.   برای دوگانگی، اختالف صفات لزم  -1

 یا در صفات َعَرضی  ؛اختالف یا در صفات ذاتی است  -2

 بود.  اختالف ذاتی میان دو قدیم نتواند   -3

 بود.   انداختالف َعَرضی نیز میان دو قدیم نتو   -4



 

 

 

 ب ی ترک لی نقض دل ا یکمونه؛  ابن  ۀشبه تی ماه  ای اصالت وجود؛  ۀخچیتار
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

 (. 177  -  170بندهای   ،1ها، ج بود )نامه  پس قدیم بیش از یکی نتواند  نتیجه:

 

  



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

 

 

 نامه کتاب 

 نمایۀ کتاب و مقاله 

النبوة،   )سدۀ  اثبات  احمد  فرزند  اسحاق  ابویعقوب  اثبات  ه 4سجستانی  دیگر:  پنجم؛  مقالۀ  هشتم،  فصل  بیروت،  چ   ،)

 خ. 1395ویلفرد مادلونگ و پل واکر با مقدمۀ حسن انصاری، کتاب رایزن، تهران، النبوات، ابویعقوب سجستانی، تصحیح 

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

ق(، برگردان پارسی آن  646-563الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند ابراهیم فرزند عبدالواحد شیبانی ) جمال 

 خ. 1347گیرد، پژوهش بهین دارایی، تهران، ق به دستور شاه سلیمان صفوی انجام می 1099قفطی در سال  تاریخ الحکماء  

مرکز پژوهشی میراث    (،ق948د:  )   یراز ی ش  ی منصور دشتک  نی الداث ی ، غإشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور

 خ. 1382مکتوب، تهران، 

ق، چاپ  1356ق(، چاپ استانبول ترکیه،  429بغدادی تمیمی ) عبدالقاهر فرزند طاهر  ، التبصرة البغدادیة،  اصول الدین 

 ق. 1401دوم دارالکتب العلمیة، بیروت، 

   ۀ، عالماقوتی شرح ال  يالملکوت ف  نوارأ
ّ
خ؛  1338، دانشگاه تهران،  یزنجان  ی نجممحمد    تحقیق  ،ق( 726-  648)   ی حل

 . خ1363چاپ دوم، انتشارات رضی، قم، 

  تحقیق موسی   (، ق728  –   661احمد فرزند عبدالحلیم )   هی می تابن،  ةی المتفلسفة والقرامطة والباطن ة المرتاد في الرد علی  ی بغ

 . ق1415، ، مکتبة العلوم و الحکم، مدینه، عربستان سبن سلیمان الدوی 

 خ. 1341(، عفیف عسیران، تهران، ق525 –  490) القضات همدانی، عبدالله فرزند محمد ، عینتمهیدات

 . 195  –  110چ. کربن، برگۀ    ،م( 1191ق /  587سهروردی )ک: الدین  شهاب حکمت اشراق، 
م چاپ شد؛ ترجمۀ دکتر علینقی منزوی،  1890و    1885های  (، در سال1921  -  1850، نوشتۀ ایگناس گلدزیهر )هایی دربارۀ اسالمدرس

 . 822خ، دو مجلد،  1357چاپ بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

ق /  603  –  530میمون، ابوعمران موسی فرزند میمون فرزند عبدالله قرطبی اسرائیلی قرطبی اندلسی ) ، ابن داللة الحائرین

استانبول،  1205  –  1135 اتای،  قاهره.  1974م(، تصحیح حسین  الدینیة،  الثقافة  نیز در مصر، مکتبة  و  الحائر م    ن، یدللة 

 . Munk  ،Guide des ègarès 2: 304مونک  ی فرانسو  ۀترجم مون؛ی مابن 
 فرنبغ پسر فرخزاد و آذرپاد پسر امید. ، آذرنامٔه دین مزدایی زرتشتیدرس یا  دانشنامٔه َمْزَدَیْسنیکرد، دینکرت، دین

سینا العینیه، آقابزرگ تهرانی، مطبعه القضاء، نجف، عراق، شرح قصیده ابن  –عشر، شاپور و شهناز  ، الجزء الثالث الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1959  /ق 1378

لیلی و مجنون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران،   –عشر، کشف  ، الجزء الثامنالذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1967ق /  1387خ / 1346

ق / 1355خ /  1315ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،    –، الجزء الثاني، األساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1936

یهو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران،   – ، الجزء الخامس و العشرون، واثق  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1978ق /  1398خ / 1357

خ /  1343عیون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران،    –عشر، صابون  ، الجزء الخامس الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1965ق /  1384

ق /  1381الشینیه، آقابزرگ تهرانی، مطبعة اآلداب، نجف، عراق،    –الفارض  عشر، شرح قصیده ابن، الجزء الرابعالذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1961

حزن المؤمنین، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران،   – ، الجزء السادس، الحائریات  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1946ق /  1365خ / 1325

ل  198  –  120، جابر بن حیان صوفی )رسایل جابر بن حیان م(، : مکتبه الخانجي، قاهره، 1904  -  1944)  Kraus,   Paulکراوس ق(، تصحیح پ 

 خ. 1314ق /  1354

  ی الثان ع ی رب  9هند    ، یرازی ش  لی کشکول فرزند محمد اسماع  یکننده محمدعل  سی الصفا و خالن الوفاء، رونورسائل اخوان  

 م. رسائل اخوان الصفا و االعتبار.1957  روت،ی م؛ چاپ دارصادر، ب1884 هیفور   7/   1301

   . م( 859ق / 243محاسبی صوفی )د:  ، الرعایة
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

ترجمۀ  همراه  متن  ؛ دیگر:  خ1341  ، ن ار هت  ، تصحیح عفیف عسیران ق(،  525  –   490القضات همدانی ) عین   ، قی زبدة الحقا

انتشارات اساطیر،  غالمرضا جمشیدنژاداول،    ۀ متن همراه ترجمخ؛  1379مرکز نشر دانشگاهی، تهران،    مهدی تدین، نشر  

 خ. 1392تهران،  

س  مرغیس و    ، مرغی و  عطار  طیر  منطق  نمایش تحلیل  یک  منزویعلی ،  نامهطرح  یکم   ،خ( 1389  –   1302)   نقی  ،  چاپ 

 . خ 1379 تهران،   راه مانا،؛ چاپ دوم، انتشارات 1364انتشارات سحر، تهران،  

 خ. 1301، چ. تهران، 3 ۀ، برگ1ق(، ج436 -   355)  یالهدعلم   ن ی فرزند حس یعل ی مرتض فی شر دی ، سالشافي في االمامة
 ق. 1364، محمد فرزند یوسف گیسودراز، چاپ حافظ سیدعطا حسین، حیدرآباد دکن شرح تمهیداتالمعروف به  شرح زبدة الحقایق

 . ق 1303  تهران،   ،یچ. سنگق(، 428 –  370سینا ) ابن  الهیات،   ،شفا

 م. 1962ق /  1382تهران،  ران،ی عس فی به کوشش عف  ،شکوی الغریب عن األوطان إلی علماء البلدان

النورشرح  في    شواکل الحور  جالل ،  يسهروردلل   هیاکل 
ّ

) مال و  تحقیق م  ، م( 1502ق /  089الدین دوانی  حمد عبدالحق 

 محمد کوکن 

ابوسلیمان محمد سجستانی، به کوشش عبدالرحمان بدوی،    ،بعده  تاریخ للحکماء قبل ظهور اإلسالم وهو    و،  الحکمةصوان  

 م. 1974تهران،  

 ق(. 525  –  490همدانی )  القضات عین،  غایة البحث في معنی البعث
یَعة م؛ برگردان محمدجواد مشکور، 1931(، هلموت ریتر، مطبعه دولت، استانبول،  ه4موسی َنوَبختی )سدۀ  ، ابومحمد حسن فرزند  ِفَرُق الِشّ

 خ.1325تهران، 

ق(، تصحیح محمد بدر، قاهره، 429طاهر فرزند محّمد اسفراینی بغدادی )د:  ، عبدالقاهر فرزند  الفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم

1910  / قاهره،  1328م  الکوثری،  محمد  دیگر: تصحیح  بیروت،  1948ق؛ چاپ  داراآلفاق  مشکور،  1977م؛  محمدجواد  برگردان  خ؛  1330م؛ 

 ق. 1408م / 1987دارالجیل، بیروت، لبنان، 

م؛ چاپ دیگر به کوشش محمد علی القطب، 1962ق /  1383، غزالی، به کوشش عبدالرحمان بدوی، دارالقومیة، بیروت،  فضائح الباطنیة

 م. 2001ق /  1421مکتبة العصریة، بیروت، لبنان، 
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آدم   یخداشناس ارتباط  از    یو  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

ق / (،  385 - 297ندیم ) ق(، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق بغدادی وراق، ابن 377)تألیف:    فوز العلوم؛ یا ندیم فهرست ابن 

ق؛  1348م؛ دیگر: چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  1872  –   1871م(، لیپزیک،  1870  -   1802تصحیح گوستاو فلوگل اتریشی ) 

به کوشش و برگردان رضا    ق؛ 1348، مصر،  خ.چاپخانۀ رحمانی 1346رگانی ایران،  برگردان محمدرضا تجدد، تهران، بانک باز 

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، خ؛ دیگر: برگردان رضا تجدد، به کوشش مهین جهان 1346تجدد، چاپ تهران، 

جویری َغزَنویکشف المحجوب نج   (،م1076/    ق469)د:    ، علی فرزند عثمان فرزند علی جالبی ه 
َ
وکوفسکی،  ژ َبخش،  داتا گ

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

 خ؛ ترجمۀ نیکلسون. 1383دیگر: تصحیح محمود عابدی، انتشارات سروش،  

 م( 1284ق/ 683سعد بن منصور بن کمونه ) ، یةالجوین  لمعة
ل کراوس198  –  120، جابر بن حیان صوفی )مختار رسایل جابر بن حیان م(، : مکتبه الخانجي،  1904   -  1944)   Kraus,   Paulق(، تصحیح پ 

 خ. 1314ق /  1354قاهره،  
ین  ؛ دیگرخ 1950  .چ  ،یشعرال   مقالت

ّ
، علی فرزند اسماعیل اشعری  مقاالت اشعری،  مقاالت االسالمّیین و اختالف المصل

 م. 1980ق / 1400م(، چ. هلموت ریتر، ویسبادن، 941ق / 330)د: 

  یۀ چ. در حاش  ،ق( 548  -  479)   یابوبکر احمد شهرستان   فرزند  م یابوالقاسم عبدالکر   فرزند، ابوالفتح محمد  نحلالملل و  ال

، ابوالفتح محمد فرزند  لالنح و  االهواء  و المللي ف الفصل؛  خ1335، تهران، چ. جالل نایینی  ،یترکه اصفهان  ۀخرم، ترجمابن 

  ج یتخر ق؛ دیگر:  1321  –  1317مطبعة األدبیة، مصر،    ،ق( 548  -  479)   یفرزند ابوبکر احمد شهرستان  م یابوالقاسم عبدالکر

،  احمد   بنی  خرم، علابن ،  النحل  و  االهواء   و  الملل  في  الفصل ؛  تایب   ه،یفتح الله بدران، قاهره، مکتبه النجلو المصر   فرزندمحمد  

 . 1384، الهیثم ابن   دار ات،ر اشت نا

 . 335 –  212ترجمۀ صدر ترکۀ اصفهانی، چ. جاللی نایینی، برگۀ  ، ( ق548  –  479)  یشهرستان، نحلالملل و ال
.  نامۀ غزالیتوبه تاریخ؛ دیگر:  جا، بینژاد، بیالدین کیانیق(، برگردان زین505، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی )د:  المنقذ من الضالل

 خ.1390بعدها توسط ناصر طباطبایی ترجمه شد، انتشارات مولی، تهران، 
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ارتب  یخداشناس آدم و  از    یاط  خدا  با 

 القضات نیع  دگاهید

عیننامه بیروت،  القضاتهای  عسیران،  عفیف  دوم،  جلد  منزوی،  علینقی  اساطیر، 1972،  انتشارات  تهران،  سپس  م، 

 خ. 1377

 خ. 1377، علینقی منزوی، جلد سوم، تهران، انتشارات اساطیر، القضاتهای عین نامه

عین نامه بیروت،  القضاتهای  عسیران،  عفیف  یکم،  جلد  منزوی،  علینقی  تهرا1969،  سپس  اساطیر، م،  انتشارات  ن، 

 خ. 1377

هو في    ، و النجاة ؛ دیگر:  ، دانشگاه تهران پژوهدانش   چ. ق(،  428  –   370)   نای س  ی ، ابوعلبحر الضالالت   ي النجاة من الغرق ف

 . م 1912ق / 1331مطبعة السعادة، مصر،   ،الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و اإللهیة

 . م( 859ق /  243محاسبی صوفی )د: ، النصایح 

شرکت سهامی طبع   (، م1971/    خ 1350  )د:، شیخ محمدصالح مازندرانی  الحکم   عی بدا  عی کشف خدا   يالحکم ف   عیودا

 ق.  1377 تهران،   کتاب،

 . م1916ق /  1335مصر، ، مطبعة السعادة، ( ق587ک: الدین یحیی فرزند حبش ) هیاکل النور، شهاب 

 ق.  1310، چ. قاهره، 20، 2م(، ج996ق / 386، ابوطالب مکی )د: یاقوت القلوب

ابراهیم بن اسحاق بن فضل بن ابی سهل بن نوبخت  یاقوت في علم الکالم  ؛ دیگر: چ. نجم   ، ینوبخت   ، اقوتی ابواسحاق   ،

 ق. 1413الله مرعشی، قم، (، انتشارات کتابخانۀ آیت ه 4نوبختی، )سدۀ  
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