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و    نایسابن   ان یم  القضات ن یع  ی داور 

 د یابوسع
 سینا و ابوسعید  ابن  میانالقضات داوری عین

 منزوی   نقیعلیدکتر 

 509 –  508برگۀ ، 4، شمارۀ 1370، سال نهم، دی 84مجلۀ چیستا، شمارۀ ردیف  

 ریخلا وب ا دیو ابوسع نایسابن   انیم القضاتن یع یداور

 مقدمه 
ق( نوشته 428  -   370سینا ) ق( به ابن   440  -   357کند که ابوسعید ابوالخیر میهنی ) ای یاد می القضات از نامهقاضی عین 

 .  1و پاسخی که این بدو داده است 

کتابی به نام  کند؛ لیکن چون کسی  ابوسعید نقل می  مصابیحسینا و  ابن   اضحویۀ ها را از کتاب  قاضی مضمون این نامه 

م و ترجمۀ فارسی آن چاپ  1949عربی چاپ سلیمان دنیا در مصر سال    اضحویۀبه ابوسعید نسبت نداده است و در    مصابیح

رو، من در  ها رخ داده باشد. ازاین رود که تصحیفی در آن نام کنیم، گمان میخدیوجم در تهران با چنین مطلبی برخورد نمی 

های  کند، با نسخه القضات نقل می هایی از آن در نامه که عینآورم تا با برابرنمودن جملهرا میالقضات  این جا گفتۀ خود عین 

، چاپ  سیناهای مصنفات ابن فهرست نسخه سینا به ابوسعید ابوالخیر که دکتر یحیا مهدی در  ابن  أجوبۀگوناگون از مجموعۀ  

 تر شود.  ها آسان اند، شاید شناخت آن آورده   11  -  2خ، برگۀ 1333دانشگاه تهران، 

 
)ک:    ی،همدان  القضاتینع  ،یداتتمهنک:    1 محمد  فرزند  مقدم350  –   349خ،  1341تهران،    یران،عس  یفق(، عف525عبدالله   یفعف  ۀ ؛ 

  ۀ مجل پژوه در  دانش   ی مقالت محمدتق؛  105  -99  ۀبرگ  ی،فارس   ۀترجم  ینا،س ابن  ،یهاضحو جم بر    یو خد  ینحس  یقات؛ تعل73  -  71  ۀبرگ  یران،عس

برگۀ ،  7شمارۀ  ،  19  ۀ دور  ،سخن  ۀ مجل  ی،کدکن  یعیمقالت دکتر محمدرضا شف  ؛یدبه پرسش ابوسع  یناس ابن  ئیسر   ۀپاسخ خواجسال سوم،    دانش،

 .  38 -  25 برگۀچ آگاه،  ،یداسرار التوح ۀ؛ مقدم 698 - 681
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و    نایسابن   ان یم  القضات ن یع  ی داور 

 د یابوسع

ای که ابوسعید ابوالخیر )ره( پیش بوعلی  مگر که نخوانده   اضحویه اما ای دوست! در رسالۀ    القضات گوید: قاضی عین

 سینا نوشت:  

ني علی الدلیل!
ّ
 / راهنما را به من بنما!.   دل

 بوعلی در آن رساله به راه پاسخ چنین گفت:  /  الرسالة علی طریق الجوابوعلي في فقال الرئیس اب

 آمدن؛به کفر درست درون رفتن و از اسالم مجازی بیرون   /  الدخول في الکفر الحقیقي و الخروج ِمن إسالم المجازي

ة 
َ
 ِبما کاَن َوراَء الشخوص الثالث

ا
ْن التلتفت اال

َ
   1و ا

ً
 و الکافرا

ً
سَت مؤمنا

َ
ل

َ
، و إْن کْنَت َوراَء َهذا ف

ً
 و کافرا

ً
َو    2حتی تکون ُمْسلما

هِ 
َ
َک و الُتَعدُّ ِمن ُجمل

َ
ْن القیمة ل

َ
م ا

َ
َک تْعل ِانَّ

َ
رک ُمْسلم، و اإْن کْنت جاهاًل ًِمن هذا ف

َ
ْنَت ُمش

َ
ـا

َ
 الموجوداِت. ُکْنَت تحت هذا ف

سینا به اندازه یک صد هزار سال عمر در عبادت به من علم آموخت،  ین کلمات ابن آورد که امی   مصابیح شیخ ابوسعید در  

چنان که بوعلی و  گویم که شیخ ابوسعید هنوز این کلمات را نچشیده بود؛ اگر چشیده بودی، هم القضات( می اما من )عین 

دیگران که مطعون بیگانگان آمدند، او نیز مطعون و سنگسار بودی در میان خلق، اما صد هزار جان این مدعی فدای آن شخص  

 دری کرده است. باد که چه پرده 

 ر کــوی خرابـات تو، رسوایـی به د    اندر ره عشق کفر و ترسایی به  

ار به جـای دلـق یکتــــایی به    3سودائی و سودائی و سودائی به   زنا

سینا را بر بوسعید برتری داده است درست عکس دیدکاه صوفیان آن روزگار است که در کتاب  القضات که ابن این نظر عین

 شود: چنین دیده می اسرار التوحید 

 
پس جان کن! تا   ی،عموم به دست آور  یمانپس راه رو تا ا ی،گرد ینانگر تا به کفر اول ب در :آوردیم ینشصت و چهارم چن ۀدر نام القضاتینع 1

! تا ایگرد  یناب  یکفر ثان   ی ها! )نامه یشو   ینابه کفر ثالث در نهاد خود ب  یباش   یاگر دولت  ینپس از ا  یابی،خصوص را ب  یمان. پس طلب کن بجدا

 (.799، بند 1ج القضات،ینع
به    یمسم   ۀ و رسال  یناس منسوب به ابن  رهد  یا  ؛ ارشاد  ۀ به نقل از رسال  یدکتر مهدو  یف، تأل9برگۀ    ،یناس فهرست مصنفات ابنعبارت در    ینهم  2

 شود. ی م  یدهد یرابوالخ یداز ابوسع یحمصاب یا مصباح
 . خ1341چ تهران،  ی،همدان القضاتینع ،یداتتمه، 350 -  349 برگۀ، 463کوتاه شده از بند  3
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و    نایسابن   ان یم  القضات ن یع  ی داور 

 د یابوسع

سینا در  ای دربسته که هیچ کس سخنانشان ندانست، ابن سینا و بوسعید بولخیر در خانه روزۀ ابن  کردن سهپس از خلوت 

 پاسخ شاگردان که شیخ را چگونه یافتی؟  

 بیند!  دانم، او میهر چه من می  گفت:

 داند!  بینیم، او میهر چه ما می  ابوسعید نیز در پاسخ همان پرسش گفت:

سینا را در حق شیخ ما ارادتی پدید آمد و پیوسته نزدیک شیخ آمدی  ابن   افزاید:می   چنین  اسرار التوحیدلیکن صاحب  

 . 1دیدی و کرامات شیخ می 

دل سدۀ ششم باشد، بگذریم، آن دو پاسخ هماهنگ از دو هرگاه از افزودۀ نوادۀ ابوسعید که شاید دیدگاه صوفیان ساده

 دهد: طرف مناظره نشان می 

-  ،
ً
در  ابن   اوال که  چنان  هم  می   اشارات سینا  سنی نشان  پس  است.  مسلمان  گنوسیست  و  اشراقی  یک  و  دهد  نمائی 

ائی 
َ

 کند، برای حفظ مقام وزارت خود بوده است؛که با »دلیل الترکیب« توحید عددی را ثبات می   شفاگری او در کتاب َمش

- ،
ً
 نهاده است. به فلسفه و علم گردن میابوسعید با آن که یک اشراقی و گنوسیست خالص است،   ثانیا

  

 
 .210برگۀ  ،یداسرار التوح  1
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و    نایسابن   ان یم  القضات ن یع  ی داور 

 د یابوسع
 نامه کتاب 

 نمایۀ کتاب و مقاله 
ابي  شیخ  مقامات  في  ابي اسرارالتوحید  )تألیف:  الخیرسعید  منور  محمد  بهمن 570،  تصحیح  تهران، ق(،  کرمانی،  یار 

 خ. 1366خ؛ تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات آگاه، تهران،  1313

 خ. 1381ق(، پژوهش مجتبی زارعی، بوستان کتاب، قم، 428 –  370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن التنبیهاتاإلشارات و  

 . 1949ق(، تحقیق سلیمان دنیا، قاهره،  428  – 370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن االضحویة في المعاد

بر اضحویه،  انتشارات بنیاد ، نویسندۀ ناشناس، پارسی تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم  ترجمۀ رسالۀ اضحویه 

 خ. 1350فرهنگ ایران، 

)ک:  تمهیدات، عین  فرزند محمد  عبدالله  همدانی،  و مقدمه525القضات  تهران،  ق(، تصحیح  عسیران،  نگاری عفیف 

 خ.  1341

 پژوه.  ، محمدتقی دانشسینا به پرسش ابوسعیدپاسخ خواجۀ رئیس ابن مجلۀ دانش، سال سوم، 

 ، محمدرضا شفیعی کدکنی. 698  – 681، برگۀ 7ارۀ ، شم19مجلۀ سخن، دورۀ 

، سال نهم،  84، شمارۀ ردیف  مجلۀ چیستامنزوی،    نقیعلی، دکتر  سینا و ابوسعید ابوالخیر القضات میان ابن داوری عین 

 . 509 –  508، برگۀ  4، شمارۀ 1370دی 

 ، یحیا مهدوی. 9برگۀ  ، سینافهرست مصنفات ابن سینا. نک: منسوب به ابن  رهد؛ یا ارشادرسالۀ 

 ، یحیا مهدوی.  9، برگۀ سینافهرست مصنفات ابن سینا، نک:  منسوب به ابن  ارشاد،؛ یا رسالۀ رهد

 ق. 1406، طبیعات، شیخ رییس، پژوهش ابراهیم مدکور، قم، کتابخانه مرعشی، شفاء 

 خ. 1333، یحیا مهدوی، دانشگاه تهران،  سیناهای مصنفات ابن فهرست نسخه 

سینا و  القضات میان ابن داوری عین ،  509  –  508، برگۀ  4، شمارۀ  1370، سال نهم، دی  84، شمارۀ ردیف  مجلۀ چیستا

 منزوی.  نقیعلی ، دکتر ابوسعید ابوالخیر



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

5 

و    نایسابن   ان یم  القضات ن یع  ی داور 

 د یابوسع

سینا، دانشگاه تهران، های مصنفات ابن ، یحیا مهدی در نک: فهرست نسخه سینا به ابوسعید ابوالخیرمجموعۀ أجوبۀ ابن 

 خ. 1333

 ، ابوسعید ابوالخیر. بیحمصا یا  مصباح

عین امهن بیروت،    نقیعلی ،  القضات های  عسیران،  عفیف  یکم،  جلد  اساطیر، 1969منزوی،  انتشارات  تهران،  سپس  م، 

 خ. 1377
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