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 کمونه از منظر ابن یپژوهنید کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 األبحاثتنقیح مایۀ کتاب تحلیل درون
 نقی منزویدکتر علی   نگاری:مقدمه تصحیح و 

 محمدی علی علی  ترجمۀ:

قول کتاب به این  .....« و با این نقل لملل الثالث  األبحاث تنقیح   ي نویسد: »عملت هذه المقالة فمؤلف در دیباچۀ کتاب می

ف، کلمۀ »تنقیح« را از ابتدای آن حذفحال اسم شهرت یافت و برخی از شرح 
 
  لملل الثالث   األبحاثکرده و آن را  نگاران مؤل

   .اند نامیده 

قدوة الحکماء  و معاصر  است  کرده  یاد   البحث عن الملل الثالث  يف  األبحاثتنقیح  از آن با عنوان    نونظکشف الچلبی در  

الدوله و الدین   ونه، سعدِاْبِن عز  اق بن  م( 1284ق /  683  :کمونه )د  فرزندهبةالله    فرزندحسن    فرزند  منصور  فرزند   َکم  ، عبدالرز 

،  لملل الثالث  األبحاثتنقیح  ق سخن گفته است )بنگرید به:  683م( دربارۀ حوادث سال  1323  /  ق 723فوطی بغدادی )د:

 (. 29 -  28ۀ نقی منزوی، برگتحقیق آقای دکتر علی 

 علت تألیف کتاب و تاریخ آن 

ف در  
ّ
»مذاکراتی صورت گرفت که ضرورت یافت تا این نوشته را در بازنگری و اصالح    نویسد:( می 2دیباچۀ کتاب )بند  مؤل

 ...«.  گانۀ یهود، مسیحیت و دین مسلمانان تهیه کنم مسائل ادیان سه 

 گرفته و به تألیف چنین کتابی منجر شده، چه بوده است؟ مفاد مذاکراتی که صورت 

از جزئیات آن اطالع اما شاید  ما  ارائه دهیم،  تا جواب روشنی در این زمینه  تاریخ برای ما  در کتاب چه    آن ی نداریم  های 

ف« ذکر کردم، بعضی از ابهامات آن را روشن می  6 -   3ها را در صفحات مانده و برخی از آن باقی 
 
 سازد. تحت عنوان »عصر مؤل

ا   دراثنای شورش مردم  الدولۀ  اثیر، صاحب دیوان وی و مهذب ابن اق و مجدالدین  ، تمسکای مغول، حاکم عر کمونهنب ضد  

 نصر بن ماشعیری، نمایندۀ حکومت در بغداد بودند.  
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 شده به دست ارغون، و وفاداریش به یهود معروف است.  الدین، صاحب دیوان و کشتهشمس اثیر با آل دشمنی ابن  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 ش به دست مردم نجات دادند. کمونه را از سرنوشت سیاهاین سه تن همان کسانی بودند که ابن 

شاید در اثر آزادی مناظرات و مناقشات دینی، بعد از فروپاشی خالفت و مهار سرکشی فقیهان و علمای متعصب اسالمی،  

که علمای شیعی نیز از این آزادی برای تبلیغ مذهبشان بهره جستند  چنان  هم بزرگان یهود به تبلیغ دینی تشویق شده باشند.  

طاووس در حله به این کار اقدام کرد. از سوی دیگر فالسفه و از جمله خواجه نصیرالدین طوسی از این فضا برای  و فردی از آل 

و سلفش غزالی سود    یهای فخرالدین راز اندیشی سینا در مقابل خشک توسعه و گسترش فلسفه و دفاع علنی از نظریات ابن 

 جستند. 

الدین  غداد، طرح شبهات در اثبات واجب برای بحث و مناقشه از سوی نجم ضایی بعد از سقوط بفدلیل دیگر بر وجود چنین  

   .1کرده و پاسخ داده است ها را گردآوری  دبیران قزوینی و شبهات دیگری که حسین بن ولید اسماعیلی آن 

 بعید نیست که گرایش و اعتماد مغول به یهود شرایطی را فراهم کرد تا آنان از این آزادی استفاده کنند. 

رسیده،  پایان  م به  1280ق/ اکتبر  679اآلخرة    ي شده و تألیف آن در جماددر چنین محیطی تألیف    األبحاث   تنقیح به هر روی  

اآلخرة من تسع و سبعین و ستمائة هجریة هاللیة  جمادی    ي جز تصنیف ذلک فنکه در انتهای نسخۀ برلین آمده است: » چنان 

 و السالم«. 

 التنقیح   اضافات و تغییرات در برخی از نسخ 
ق( برخی از اختیارات  683 -  680آوردن تکودار )احمد( ) فضای آزاد دینی که سخن آن رفت، چندان دوامی نیافت و اسالم 

ت بازگرداند و یهود را ب که به نبوت    التنقیحنشینی وادار کرد و شاید اضافاتی که در باب چهارم عقب   ه را به رجال دینی اهل سن 

شدۀ  دار  یا بعد از آن برای التیام احساسات جریحه   ؛ داری تکودارسالۀ زمام  شود، در دوران دو دیده می  ، اسالم اختصاص دارد

های اسالمی، از جمله نسخۀ  است و فقط در نسخه زیرا همۀ این اضافات تأییداتی بر دین اسالم    ؛مسلمانان صورت گرفته باشد 

ای که به خط عبری موجود است و نیز نسخۀ آنجلیکا که کاتبی مسیحی  شود و در دو نسخه ایاصوفیا، تهران و بغداد دیده می
 

 . 17و   11مسئلۀ م(،  1268ق/  667)د:   دیبن ول نیحس، االیضاح و البیان 1
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های  هانکتابخهای دیگر کتاب که در اثری از این اضافات وجود ندارد. این تفاوت میان نسخه  ،به خط عبری کتابت کرده است کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 خورد.  شود، به چشم می دیگر نگهداری می 

   :برای مثال

، هنگام دفاع از نظر مسلمانان، مؤلف با واژۀ »اجبت« پاسخ را به خود نسبت  285  و  242 های اسالمی، در دو بند  در نسخه   -

   ؛دهد، در حالی که در نسخ دیگر فعل مجهول »اجیب« درج شده استمی

شده »فممنوع  های اسالمی ذکر گوید: »ممنوع«، در حالی که در نسخههنگام دفع جنبۀ منفی از یهود می   270در بند    -

 ؛گرددمیر هم به یهودیان بازمی عندهم« که این ض

ه های اسالمی آمده است: »اورد علی شود، در حالی که در نسخه پاسخ به مسلمانان با واژۀ »قول« آغاز می   269در بند    -

   خواهد خودش را تبرئه کند....«، گویی که می 

،  258،  253،  242،  240،  220،  217،  215،  212های اسالمی بنگرید به بندهای  برای آگاهی از این اضافات خاص نسخه 

 . 285، 284،  283، 275، 274،  273)سه مورد(،  270، 268، 267، 266، 264،  260، 259

زیرا بعد از سقوط وی، یعنی  ؛ ها در دورۀ تکودار نتیجۀ مطلوبی نداشته استرسد که این اضافات و جرح و تعدیل نظر می به  

که بگوییم   مگر این ،فوطی آورده استشوریدند که شرح آن را ابن  کمونهد  ابن ض  بغدادتألیف کتاب، مردم سال از  پس از چهار 

 این اضافات به دست کاتبان مسلمان صورت گرفته باشد که بعید است. 

 اسلوب کتاب 
 الف( اسلوب کتاب در استدالل و تشکیک 

کرده که هنگام معرفی  در عمل نیز تالش ( وعده داده که دینی را بر دین دیگر ترجیح ندهد و  3مؤلف در دیباچۀ کتاب )بند 

تازد و از مناقشه و  رحمانه نمی طرفی خود را نشان دهد. از همین رو، برخالف اغلب متکلمان بر مخالف خود بی ادیان ثالثه بی 

بی  و  خسته  نمیبحث  می   ؛شودحوصله  باز  جدل  و  بحث  برای  را  فضا  استدالل بلکه  در  و  نزد  گذارد  که  قطعیتی  آن  هایش، 

 متکلمان سراغ داریم، وجود ندارد.  
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 هم  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید
َ
 با »ل

ً
 چنین جمالتش را غالبا

َ
ب    ؛...«  »و ال یبعد أن یقال   ؛...«  ذاقال کَ ن أن ی  مِک »و ی    ؛...«ا  ذه کَ عل  َص ما َح »و ر 

َ
«  ...   االیمان   ل

می  می آغاز  وارد  یهود،  عقاید  معرفی  هنگام  حتی  جدیدی،  تردیدهای  بسا  چه  و  روست کند  همین  از  ابن   کند.  محرومۀ که 

و بر مواضعی نیز تردید روا داشته است، از جمله: دربارۀ   گرفتهخرده کمونه و بر این اسلوب ابن  دادهپاسخ   التنقیحمسیحی به  

 
َ
ف »ل

 
 این قول مؤل

َ
وجود دارد؛ در تعلیق بند    شک    ، محرومه گفته است: در آن اظهار(، ابن 128...« )بند    تثبیت المعجزة ه لِ عل

ه«، ابن   ه کان بوحی من« دربارۀ عبارت »و عسی ما زادوه إن  22:  152»
 
ف یقین داشت، نمیالل

 
گفت:  محرومه گفته است: اگر مؤل

 . 1...«   »عسی

ف موجب شده که نوع بحث و مناقشۀ وی دربارۀ مسائل تفاوت کند. زیرا وی زمانی 
 
ااما محیط یهودی مؤل ۀ  که به ذکر 

 
دل

ۀ کم  می مسلملنان و مسیحیان فرا 
 
   . دهدها جواب می تر به آن های قوی کند و با پاسخ ارزش را بیان می و بی اهمیت رسد، ادل

ها  ارزشی را دربارۀ آن پردازد، به تشریح آن پرداخته و اعتراضات جزئی و کم  که به ذکر اعتقادات یهود می چنین هنگامی  هم 

 طرفی خود را وانمود کند. کوشد که بی نه در این دوحالت می کموکند. ابن وارد می

شده،    ذکر   التنقیحبودن تثلیث که در کتاب  دربارۀ کیفیت یکی   أقوال ِفَرق مختلف مسیحی محرومه در شرح  ابن 

ف    نویسد:می
 
نبوده    بندپای بدان  «  امچیزی از روی هوی نگفتهباره    در این »  در آغاز کتاب تصریح داد که  این کهرغم   بهمؤل

های آن  هنگام بحث دربارۀ یهود، به ذکر فرقه  این که او بگویم این است که از انحرافات باره    اینخواهم در است. چیزی که می 

 تک ذکر کرده است.  های مسیحی را تک نپرداخته، در حالی که فرقه 

کند، اما اعتراض را  ها جدا نمی ها را از ردیهگوید، پاسخ از دیگر انحرافات او این است که هنگامی که دربارۀ یهود سخن می 

آن  پاسخ می آورده و در همان زمان به  آورده شوند  تا این کهدهد  ها  اغراق گمان می   ، همه  این  با  گویی در صدد  کنم که وی 

 افترازدن بوده است. 

 
عقوب بن یم بن  یهابر ا، ابوالحسن بن  م( 1296)ز:    المحرومةابن،  کمونةالمحرومة على کتاب تنقیح األبحاث للملل الثالث البن حواشي ابن  1

از بن المحرومة  م. 1984 رم، ایتالیا، المکتبة البولسیة،، نختوما الخب 
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ف    چنینهم محرومه  ابن  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید
ّ
  نویسد: می   184  -   183دربارۀ کارهای ایشوع ناسوتی در بند    التنقیحهنگام مناقشه با مؤل

بهمی است،  گرفته  پیش  در  تعصب  راه  مسیحیت  علیه  و  یهود  نفع  به  مسیر  این  در  ف 
 
مؤل که  بهگونه   دانم  وی  که  دلیل    ای 

  چیزی به آن افزوده و بار دیگر از آن کم کردهبار    یک نموده و  کرده، تحریف  انصافیش گفتۀ انجیل را که در این کتاب نقل کم 

 است.  

 های سوفسطایی است. کردن کالم آنان به باطل با نیرنگ گویی به نصارا و منحرف افترازدن و تهمت ها مبالغه برای همۀ این 

سال پس   ده ای که گونهاحساسات مسلمانان را در زمان حیات و پس از مرگش برانگیخته است، به  التنقیحبه هر روی مؤلف 

م(  1368  /  ق 788سپس ماردینی )د:    ،م( 1295  /   ق694د:  ساعاتی ) فرالدین ابن ظاز مرگش، مسلمانان از جمله فردی به نام م

   . اندهایی بر آن نوشتهو دیگران ردیه

 قرن چهاردهم میالدی به این کار اقدام کرده است. نخست محرومه در نیمۀ  از مسیحیان نیز ابن 

بی  نتوانسته است  اگرچه مؤلف  این  به  با وجود  برای تظاهر  را حفظ کند، تالشش  ارزش  بی طرفی خود  به کتاب  طرفی، 

 دهد. تاریخی در زمینۀ علم مقایسۀ ادیان می 

 ب( اسلوب کتاب عربی 
ای که به او کمک کند که فصاحت زبان را تمییز اندازه داند، اما نه به  متذکرشده که زبان عربی را می   218بند  مؤلف در پایان  

بلکه در قواعد صرفی نیز    ؛نشدهرعایت  نه تنها قواعد نحوی چندان  التنقیح  دهد و آن را به حد  اعجاز برساند. با وجود این در  

ف از تألیف کتاب به زبان عامیانه و رایج عصر خود در  سش مطرح می گاهی اهمال شده است؛ بنابراین، این پر 
 
شود که آیا مؤل

که محیط یهودی او موجب شده بود که وی از محیط عربی فاصله بگیرد و گاهی نیز از روحیۀ    بغداد تعمدی داشته است؟ یا این

 عبری اشباع شده باشد؟  

جمل از  یهود  علمای  از  بسیاری  برای  را  شرایطی  اچنین  کتاب  در  اندلسی  یوسف  بن  یحیی  القلوب  إلهدایة  ه  فرائض  لى 

 شاهدیم.  
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   .1و جهالتم نسبت به زبان عربی فصیح  ...  امماندگی برای عقب ...   »خودم را مقصر دانستم  وی اعتراف کرده است: نه کمواز منظر ابن   یپژوهن ید

عنایت کافی نداشت  به قواعد نحوی زبان عربی صحیح   صورتبه  ( م1204 -   1135  / ق 560  -   530میمون ) همچنین ابن 

 .2های عربی مصر و اندلس آن دوره بوده است و عبارات وی حاوی الفاظ عامیانۀ رایج در لهجه 

کریم متأثر نبود، در حالی که این کالم الهی تأثیر  قرآن های علمای یهودی عرب در قرون وسطی از اسلوب به هر روی نوشته

است  داشته  تألیفات مسلمانان  در  که  ،بسیاری  رشد می  چرا  و  یافته  پرورش  آن  آیات  و حفظ  مطالعه  با  ؛ کننداز خردسالی 

   ؛عراقتنها    نه    ، طور که عامۀ مردمچنین بوده و او همان    األبحاث تنقیح  بنابراین، اسلوب مؤلف  
 
فظ  بلکه سوریه و فلسطین تل

 :برای مثال   ، نوشته استاند، می کردهمی

 جای »بعد«؛  »بعن« به  -

 «؛ قرآنجای » ه »قروان« ب -

 جای »مثله«؛  »مثلی« به  -

 . نویسدجای »رونقه« می »رونقی« به  -

له حاصل تغییر خط کتاب از  أکند. شاید هم این مسو »هاء « ضمیر غایب را به »یاء « خفیفه یا »الف« ممال تبدیل می   - 

 عبری به عربی بوده است. 

 کمونه تردید کنیم. دادن کتاب به ابن تا در نسبت   شدهموجب این مسائل 

 کمونهنسبت کتاب به ابن 
له مانع  أاما این مس  ، کمونه در اغلب آثار بزرگش نام خود را ذکر کرده استابن   با این که نام مؤلف در دیباچۀ کتاب نیست،    ( 1

 ؛مغالطاتش نام خود را نیاورده است زیرا در برخی از رسائل کوچک و   ؛به وی منسوب نباشد شود که کتاب از آن نمی 

 
-   1907  ،لیدن  ، المطبعة البریلیة  ،ابراهیم سالم بن بنیامین یهودای، ترجمۀ  بن باقودا اندلسیحیی بن یوسف  ،  فرائض القلوب  ى لإ  ة یالهدا  1

 . 23 ۀبرگ ،1912
 ق. 1355چاپ قاهره،  ،(بی)ابوذو لیولفنسون، اسرائ ،و احواله مونیبن م ىموس  2
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ابن   ( 2 کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید به  را  کتاب  مقدماتی که  داده تردید  نسبت  که  کمونه  کسانی  از  برخی  حتی  انتساب،  این  در خصوص صحت  اند، 

 ای کتاب به او منسوب است: کمونهاند، نه ابن اند، تصریح دارند که کتاب را رد کردهرا رد کرده  یحن التق

طوری که محتاطانه  فوطی است، به وطن وی، ابن داده، معاصر و هم  کمونه نسبت تاب را به ابن ترین کسی که کالف( قدیم 

کمونه نشان  وی با این جمله تردید خود را در صحت انتساب کتاب به ابن   . کمونه استگوید: شایع شد که کتاب تألیف ابن می

 ؛1داده است 

 داده، نزد نگارنده موجود است.  خ کمونه پاسنویس مسلمانی که به ابن یه ب( نسخۀ رد  

تنقیح   يفالدولة سعد بن منصور کمونة  الحکیم الفاضل عز    یإلالرسالة المنسوبة    ي بعد ما تأملت ف  نویسد:وی در آغاز می 

محرومه، در انتساب  نویس مسیحی، ابن یه (.در حالی که رد  1ۀ  ، برگ1447)نسخۀ عکسی کتابخانۀ حمیدیه، شمارۀ    ...  األبحاث 

 کمونه تردیدی ندارد.  کتاب به ابن 

می  متعجبانه  سبب  حکیمانه   نویسد:بدین  تألیفات  در  خود  روش  برخالف  ف 
 
و  مؤل واهی  ادعاهای  کتاب  این  در  اش، 

در این کتاب از نفس خود    زیرا وی در آثار دیگرش از عقل خود پیروی کرده و   ؛ پایه را عادت خود قرار داده استتحکمات بی 

با آثار دیگرش حسن شهرت یافته بود، با این کتاب نتیجۀ کار خود را    از این که کمونه بعد  تبعیت نموده است. بدین ترتیب ابن 

 ب(. 58برگۀ  27خراب کرد )پاورقی شمارۀ 

می   مسأله این   ابن نشان  که  کتاب دهد  ابن محرومه  خوانده  های  را  به کمونه  ناسازگاری  طور    و  دیگر    التنقیحقطع  آثار  با 

  اللمعة و   الکاشف هایی که حسن شهرت او را فراهم کرد، محرومه از کتاب کمونه برایش روشن شده است. شاید مقصود ابن ابن 

 جوینی تألیف کرده است. و آل سنجری باشد که به ترتیب این دو اثر را برای آل 

 
وا:  نک  1 الجامعة  المائة    لحوادث  في  النافعة  َوطابنی،  الفوطابن  ،السابعةالتجارب  الشیبان  یالمروز  یالف  أبوالفضل    ،یالبغداد  یاألصل، 

 . 441 ۀبرگ ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،م(1323  - 1244 / ق 723 -642) عبدالرزاق بن احمد بن محمد  لدیناکمال
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ابن   آن   ( 3 کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید که  را  گمان  این  چیزی  هر  از  بیش  که  مؤلف  چه  می   األبحاثتنقیح  کمونه  دور  ذهن  از  سبک  بوده،  کند، 

استزبان  کتاب  غلط   ؛شناختی  از  مملو  کتاب  زبان زیرا  قلم  های  به  را  آن  تألیف  که  است  صرفی  حتی  و  نحوی  شناختی، 

ف  ابن 
 
 نمایاند.  می ممکن  غیرو آثار دیگر  اللمعة الجوینیةو  لمطالب المهمةا، الکاشفکمونه، مؤل

ابن  با سبک دیگر مسلمانان تفاوتی  سبک  یهود،  نویسندگان  به کمونه، برخالف دیگر  و  با سبک خواجه  طور کامل    ندارد 

کمونه  آثار ابن . هر کس که  تر استسادهتر و  سینا فصیح نصیرالدین طوسی و فخرالدین رازی مشابهت دارد و حتی سبک او از ابن 

و در خطاهایی که این رساله مملو از آن است، فرو  بوده    مسلط کند که او بر زبان عربی  را مطالعه کرده باشد، یقین پیدا می 

ها  ام نسخهدر تمطور یکسان    را که بههایی  کرده، حتی آن   که موسی پرلمان بسیاری از این اغالط را اصالح   افتد، با این نمی 

ف است. 
 
 وجود دارد و محرز است که خطای مؤل

ف    ( 4
 
مؤل رویکرد کالمی  فلسفی    التنقیحتفاوت  رویکرد  بهابن و  و  کمونه در شرح  ابنبینیم  طوری که می   کمونه،  االصول 

رویکردهای  بداشتن  سینا و خواجه نصیرالدین طوسی در مقابل فخرالدین رازی که  رویکرد تعقلی ابن داری  جانب ه  ب  الجمل 

ف    .1شتابد می  ،متحجرانه و قشری معروف بود
 
)بنگرید    .کنداز رویکردهای فخر رازی پیروی می التنقیح  برخالف این امر، مؤل

 « در ادامۀ این مقاله( التنقیحبه: بخش »منابع  

این دو  لتنقیح  کند و مؤلف اسینا، اسماعلیان و شیعیان تفسیر می معجزه و سحر را همانند ابن   الکاشف کمونه در کتاب  ابن 

 کند. را همانند غزالی، شهرستانی و متکلمان اشعری، تفسیر می

کند، در  سینا تفسیر می ابن   ها را همانند تفسیر فلسفی، آن الکاشفکمونه، مؤلف اند، ابن لۀ صوری که انبیا دیده أمس دربارۀ 

 شیوۀ کالمی و دینی تفسیر کرده است.   ها را بهآن  التنقیححالی که مؤلف 

بر مبنای نزول  التنقیحنماید، اما در  آن را پیوسته با رویکردی تعقلی تبیین می  الکاشف کمونه در تفسیر علم غیب ابن  دربارۀ 

 کند. مالئکه تفسیر می 

 
 . عةیالذرشارات؛ و ، مدخل ال وننکشف الظ: نک 1
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به کار    جابه نا بینیم برخی از اصطالحات فلسفی را طوری که می  به ،کمونه استتر از آثار ابن ن پایی   التنقیحسطح علمی    ( 5 کمونه منظر ابن از   یپژوهن ید

 برده است.  

 برای مثال به این دو نمونه توجه کنید:

 محرومه به آن اشاره کرده است.  کند که ابن واژۀ »الوجدان« را به مفهوم نادرستش استفاده می  -

 در دو قانون متناقض، قانون اسبق را ناسخ قرارداده و همچنین به قانون عام و خاص اعتنایی نکرده است.  -

و تصور مشارکت بیش از یک نفر در  ه شائبه  ک  ای گونه   به ها،  باب با اسلوب سایر    تفاوت آشکار اسلوب و باب اول کتاب   ( 6

 شود. تألیف آن احساس می 

های دیگر  بودن برخی از مضامین این کتاب و کتاب ک کمونه تردیدی در مشتر های دیگر ابن نگارنده پس از بررسی کتاب 

 در لفظ و بیان متفاوت باشند.  چه   اگرتردیدی ندارد، 

 کمونه در تألیف این رساله تردیدی نیست.  گیری کرد که در دخالت ابن توان نتیجهها می چنین از همۀ این هم 

  ؛ اندکرده و شاگردانش آن را با لهجۀ سوری نوشته مال إتوان فرض کرد که آن را بر بعضی از شاگردان یهودیش چنین می هم 

گفتن »مذاکراتی صورت گرفت که ضرورت یافت این    اند و شاید بااشتهیا این که گروهی از شاگردانش در تألیف آن مشارکت د

 اشاره کرده است.  مسأله ( به این 2، بند تنقیحرساله را تهیه کنم« ) 

پادشاهان    ، ...«. در حالی که داوود و سلیمان در تاریخ   »و داوود النبی یقول   نویسد: ( می 13  ،182مؤلف در باب سوم )بند  

  اند. خردورزی توصیف شده و  و با توجه به اندرزها، امثال و مزامیری که به این دو منسوب است، به فراست  اند  بزرگ قلمداد شده 

های شریعت به ایشان منسوب است،  شرایط دربارۀ آدم، نوح، ابراهیم و موسی نیز وجود دارد و آنان با توجه به این که کتاب  این 

  6  ،12و از فحوای نامۀ پولس به رومیان )   هاست آن   تر از مقام زیرا نبوت پایین   ؛یاشوند و نه انب گذار شناخته میبه پدران شریعت 

   .1شود که نبوت نزد یهود، حتی در عصر پولس، فراتر از شغل معلمی، واعظی و کاهنی نبوده است ( روشن می 7 -

 شمردن انبیا متفاوت است. این امر با دیدگاه مسلمانان و مسیحیان متأخر نسبت به تکریم و محترم 

 
 .ایاند و نه انبرا رسل خوانده حیحضرت مس ونیمتقدم حوار انیحیشده که مسباشد که موجب یل یاز دال  یکی نیا دیشا 1
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مس  التنقیحصاحب   کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید دیدگاه  از  زیادی  تا حد   نبوت  از  موردنظرش  مفهوم  بهدربارۀ  است،  بوده  متأثر  که وی   لمانان  طوری 

« با پیروی نظریۀ »قطب« تصوف و نظریۀ »حجت« شیعه، نبی را به  8:  73کند، حتی در بند »تر میاختیارات نبی را گسترده

 کند.  قطب عالم تشبیه می

ف در ها فواید سیاسی هسکند که اغلب آن به پانزده فایدۀ نبوت اشاره می  74تا   59وی در بندهای 
 
ها از نظریۀ  آن تند و مؤل

 کند.  فارابی در زمینۀ نبوت سیاسی و حکومت الهی پیروی می

   .1گوید از نبوت موسی و انبیای پیش از او سخن می   101 و 89در بند   چنینهم 

 خواند.  آدم ابوالبشر و نوح، ابراهیم، اسحاق و یعقوب را نبی می  ، خالف اصطالح یهود  با پیروی از مسلمانان و بر 92در بند 

 گیرد.  های مربوط به سلیمان و داوود خرده می« بر مسلمانان دربارۀ اختالفشان دربارۀ افسانه 1: 254با وجود این در بند » 

ت نوح را صفوت )برگزیده( قلمداد  هایش تا حضر خواند و هریک از نوه هابیل را خلیفه )جانشین( آدم می   92در بند    چنینهم 

 کند.  می

اند  دهد. بدیهی است که »خلیفه« و »وصی« دو اصطالح اسالمی« یوشع بن نون را وصی موسی قرار می 2:  99مؤلف در بند »

   .2اند شود و در آن هریک از انبیا مستقل از دیگری خوانده شده ها دیده نمی که در عهدین اثری از آن 

ر داللت دارد. این واژۀ   م برای متأخ  از متقد  باورهای    »صفوت« نیز به برگزیدن )اصطفا( نص  اصطالح، همانند وصایت، از 

ف ا
 
 آن را گرفته و وارد یهودیت کرده است.   لتنقیحشیعی است که مؤل

ف آن را  151توان به حرمت حمل مصحف که در بند  ها میاز دیگر نمونه 
 
ه أال    ذکرشده، اشاره کرد که مؤل از آیۀ »ال یمس 

رون« )واقعة   .3( اخذ کرده است 79:  56المطه 

 
 . 6 –7:  12به: سفر  دیبنگر ا،یو انب یموس   انیتفاوت م یبرا 1
 داللت ندارد. ایلیا یبه جا شعی ینی« آمده، بر جانش2الملوک ، 2که در »  شعی یبه آسمان و اعالم آن از سو  ایلیعروج ا ۀاسطور  یحت 2
3 Z وَن ﴿: 79، آیت 56: قرآن، سورۀ واقعه، شمارۀ ر  َطَه  م 

ْ
 ال

 َ
ه  ِإال  َیَمس  

َ
 (79ندارند. ) یبه آن دسترس پاکان جز  /  ﴾79ال
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 مطالب کتاب  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 یا کمی بیشتر و شامل مقدمه و چهار باب است.    ؛هزار کلمهبیست  شامل حدود التنقیحرسالۀ 

 ای از ابواب آن اختصاص دارد.  مقدمه به بیان علت تألیف کتاب و خالصه 

ف نخست شرایط نبوت 
 
ت را شرح می سپس ویژگی  ،کندها را به اختصار ذکر می مؤل  دهد.  های هر ام 

م کرده است م زمانی نبوت یهود، آن را بر دو نبوت دیگر مقد  کتاب را با نبوت  گاه نبوت نصرانی را آورده و  آن   ،با توجه به تقد 

 مسلمانان به پایان برده است.  

ۀ صاحبان نبوت 
 
ها وارد شده و پاسخ  ها، اتهاماتی که به آن وی وعده داده است که اصول اعتقادی هر امت را ذکر کند و ادل

 ها و نظرات هر یک توجه کند.  مدافعانشان را بیان نماید و به دیدگاه 

 اساس تمایالت خود نظر ندهد و دینی را بر دین دیگر برتر نداند.   ای برمسأله چنین وعده داده است که در هم 

بلکه پس از حمد    ؛ ذکر نکردهوی در دیباچۀ کتاب برخالف اسلوب اغلب مسلمانان نام حضرت محمد)ص( را به صراحت  

 اصحابش بسنده کرده است.  و  الهی، به درود بر رسول مصطفی و آل 

 کند. صفت عامی است که دربارۀ انبیای دیگر صدق می  ، روشن استکه بدیهی و  چنان  ، مصطفیواژۀ 

 باب اول: معرفی کلی نبوت
در این باب به معرفی نبوت پرداخته و آن را باالترین درجۀ معرفت بعد از درجات حس، تمییز و عقل دانسته است.    مؤلف

چه را که در مرحلۀ عقل  کند و آن کودکی درک نمیکند، در مرحلۀ  چه را که در مرحلۀ تمییز درک می   طور که انسان آن   همان 

 کند.  کند، در مرحلۀ عقل درک نمیچه را که در مرحلۀ نبوت درک می  کند؛ بنابراین، آن کند، در مرحلۀ تمییز درک نمی درک می 

 وی بر آن است که سه ویژگی نبوت عبارتند از: 

 ده و صورت دیگران تأثیر گذارد؛سازد تا در جوهر، عرض، ماقدرت نفس که نبی را قادر می( 1

 شان؛ قوۀ بصیرت و آمادگی برای پذیرش علوم از خاستگاه ( 2

 یا بیداری.   ؛علم به غیب در خواب( 3
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   . انبیا را به سه بخش تقسیم کرده است ، هاهمین ویژگی اساس   بروی  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 هستند؛   یا ضعیف ؛انبیایی که دارای هر سه ویژگی قوی

 باشند؛  انبیایی که دارای دو ویژگی می

 و انبیایی که فقط یکی از این سه ویژگی را دارند. 

 کرده که عبارتند از:گانه را دربارۀ نبوت مطرح سپس آرای سه 

 ؛ انتخاب از سوی خداوند  -

 ؛ یا ریاضت و کسب  -

 یا هر دو با هم.    -

 واسطه بیان شده است.  یا بی  ؛ا واسطهپس از آن اقسام چهارگانۀ وحی در خواب و بیداری و هر یک ب 

   بر شمرده است. و دو درجه برای آن  کرده  ذکررا از نبوت درجۀ آن   بودن پایینبحث والیت و    گاه  آن مؤلف 

 بندی آنان در این مراتب ذکر شده است.  در بخش دیگر این باب مراتب دهگانۀ انبیا و تقسیم 

ف پس از آن معجزه و شرایط پنج 
 
 کند.  و هفت شبهه وارد می  کرده ذکرگانۀ آن را مؤل

عدم فایدۀ نبوت    ئل به وجود عقل و اشراق قا   دلیل  به وی در ادامه پانزده فایدۀ نبوت را در پاسخ به براهمه و اشراقیان، که  

 برای انسان هستند، آورده است. اغلب این فوائد متنی بر عدم اعتماد به عقل بشری است. 

 در پایان این باب نیز شبهاتی در مخالفت با نبوت ذکر شده است که عبارتند از: 

 شبهۀ اهل جبر با ذکر شش دلیل؛( 1

 ؛شبهۀ براهمه که بر این باورند عقل بشری کافی است( 2

 ها با عقل.مخالفت شریعت ( 3
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 م: نبوت یهود وباب د کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید
ف در این باب معجزات منسوب به انبیای بنی اسرائیل و دعوتشان به طهارت ظاهری و باطنی و دوری از زنان را ذکر  

 
مؤل

روایات مسلمانان بر    خالف  بر  ها و اصالحاتشان را طبق اعتقادات یهودیان وسپس نام برخی از انبیا، سرزمین   ،کندمی

 شمارد.  می

نویسد  دهد و دربارۀ معاد کبیر و صغیر بحث کرده و می یهود نسبت میعقاب غیر دائم را به  وی آموزۀ ثواب اخروی دائم و  

 نه جسمانی.   ،که ثواب و عقاب روحانی هستند

 سبت دهد. ها نظرات نوافالطونی است که مؤلف کوشیده آن را به یهود ن بدیهی است که همۀ این 

 های واردشده به یهود آمده که از این قرارند:یه در بخش دیگر این باب رّد 

 عدم تواتر دین یهود؛ -

 ؛توراتعدم تواتر   -

 بودن خدا؛ بودن و مرئی  قائل به جسم  -

 به آخرت؛  تورات عدم باور  -

 است؛  قطعی غیراند، روایاتی معجزات یهود همانند معجزاتی که ایرانیان به زردتشت نسبت داده  -

 طبق پنج دلیل منسوخ است.  تورات  -

 ها پاسخ داده است. یهوی به هریک از این رد  

 باب سوم: نبوت مسیحیت 
 نگرد.  مؤلف در این باب به تاریخ مسیحیت پرداخته و با عینک یهودی به آن می 

آورد و با واسطه از کتاب یحیی  در این باب متن اعتقادنامه و اختالف یعقوبیان، نسطوریان و ملکانیان را دربارۀ آن می وی  

نویسد؛ بهترین دلیل عدم  کرده و می لۀ تثلیث و ادلۀ مسیحیان و ادلۀ مخالفانشان را بیان أسپس مس  ،کندعدی نقل می   بن 
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هایی است که مسیحیان تحمل  ها همان مقاومت در برابر شکنجه و سختیآن   استدالل و این قول است که نهان و آشکار  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 اند. کرده

 باب چهارم: نبوت اسالم
 )ص( ذکر شده است که عبارتند از: در این باب شش دلیل برای نبوت حضرت محمد 

 المعالم گوید که بهترین نظر گفتۀ فخرالدین رازی در  و می  کرده  ذکراعتراض را دربارۀ آن    15که مؤلف    قرآنتحدی با  (  1

 اگر معجزه لفظی نباشد، معجزۀ معنایی خواهد بود؛ ،باتوجه به مفاهیمی که در بردارد  قرآنمبنی بر این که   ،است 

محمد (  2 حضرت  با   خبردادن  که  غیب  از  مثال   )ص(  مخالفت ذکر  آن  با  می   هایی  و  که  کرده  چه نویسد  دربارۀ    آن 

 ؛ شده، خالف واقعیت استروایت   قرآن در  ،مثل قصۀ سلیمان  ،اسرائیلبنی

ف با  معجزات دیگر حضرت محمد( 3
 
 کند؛شود و آن را نفی می که اعجاز را منکر می قرآن  ذکر آیاتی از  )ص(. مؤل

   ؛های مقدسبشارت به نبوت در کتاب ( 4

ف در پاسخ به آن از صاحب  
 
 کند.  حروف ابجدی نقل میاستداللی را علیه آن طبق   االفحاممؤل

آورده،    زنج صاحب    خروجیهود دربارۀ    آن چه )ص(، آن را با    چنین دربارۀ بشارت دین یهود به نبوت حضرت محمدوی هم 

 ؛کندنقض می 

 ؛ تر استو توحید مسلمانان از توحید دیگران قوی  )ص(، به بشر از انبیای دیگر بیشتر بوده خدمات حضرت محمد ( 5

 ؛ )ص(  صفات حضرت محمد  ( 6

 التنقیحمنابع  
ف

 
فان    ؛مؤل

 
الی، شهرستانی، فخرالدین رازی و ابن التنقیح  یا مؤل سینا، فیلسوفان اسالمی  در باب اول کتاب از تألیفات غز 

 اند. میمون سود جسته و ابن 

بسیار نقل    تورات و از نص    بردهبهره  میمون و سموئیل مغربی  ها و تألیفات ابن های خاخام در باب دوم از تورات، کتاب 

 کند که این با اسلوب اغلب مؤلفان مسلمان مغایر است.  می
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رود ( که احتمال می 169و پایان بند    155کرده )بنگرید به: پایان بند  ، آرای پولس استفاده  اناجیل اربعهدر باب سوم از   کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 وی نقل کرده باشد.   رسائلها را از آن 

خان ادیان نیز نقل می   کند.  وی از شهرستانی و دیگر مؤر 

ف با فرقه به نظر می   چنینهم 
 
های موجود نزد برخی از آن  های نصرانی در ارتباط بوده که به مقایسۀ نسخهرسد که مؤل

 پردازد.  ِفَرق می 

ف در باب چهارم ا
 
یا به طور   ؛بردهبهره  و نام کسانی را که از آنان  سود جستههای کالمی و تاریخی مسلمانان ز کتاب مؤل

بلکه تنها نام تعدادی از علما را که مسائل خاص تاریخی    ؛نیاورده  ، سخنی به میان کردهاستفاده  شان  قطع از آثار فلسفی 

 ، ذکر نموده است. کردهنقل  از آنان  

این مقاله ادامۀ  ف    ،در 
 
مؤل که  ترتیب هجایی معرفی    التنقیحکسانی  اساس  بر  برده است،  بهره  آنان  از  به هر شکلی 

 شوند. می

 م( 1200  –  1116  / ق 597 –510)  جوزیابن 
ه قریشی بغدادی حنبلی فقیه حافظ تمیمی بکری در بغداد درگذشت   ابوالفرج عبدالرحمن بن

 
 .  1ابوالحسین علی بن عبدالل

ف  
 
ا   ي المنتظم فاز تاریخ وی که شاید  التنقیح  مؤل داد، نقل  باشد، قصۀ زن نابینای بغدادی که از غیب خبر می   مم تاریخ اال

 کرده است.  

این   را در بیان  آن  از غیب معجزه نیست و ستاره   مسألهوی  را  شناسان و اهل طلسم و خواب که خبردادن  این کار  گزاران 

 (. 249، بند التنقیحکردند، نقل کرده است ) می

 م( 1037  – 980 /  ق 428 –  375)  سیناابن 
ه بن سینا، مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوف اسالمی است.  ابوع

 
 لی حسین بن عبدالل

 در خرمثین بخارا و در عصر حکومت سامانیان به دنیا آمد.  

 
فین  1

ّ
 . 520، برگۀ 1، جهدیة العارفین في اسماء المؤل
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اشراقی هدایت کند،   کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید و فلسفۀ  به سمت علومی چون حساب، هندسه  را  توانست مردم  اسماعیلیان  تبلیغات  هنگامی که 

ای در زمینۀ ریاضیات و فلسفه  یلی گرایش یافت و از همین رو برای فرزندشان، حسین، معلم ویژه اسماع خانوادۀ او نیز به تشیع  

سینا طب را فرا گرفت و امیر نوح بن منصور سامانی را درمان کرد که موجبات شهرت او را فراهم  پس از آن ابن  ، گرفتند  در نظر 

 ساخت.  

وی بعد از مرگ پدرش مدتی در دیوان کار کرد، سپس برای دیدار با امیر قابوس بن وشمگیر به گرگان رفت، اما قابوس پیش  

 .  درگذشتنی شد و سینا با او دیدار کند، زندا که ابن  از آن 

ه جوزجانی به دیدار او رفت و تا  
 
سینا بود. وی اولین کسی است که احوال  سال شاگرد با وفای ابن   25در گرگان ابوعبیدالل

 کرده و دربارۀ او نوشته است.  استادش را نقل 

آن ابن  آل   سینا  امیران  و  رفت  ری  به  اصفهان  گاه  و  همدان  ری،  در  خود  وزیر  را  او  شی برگزیدند  بویه  از  خود  عیان که 

به آرای سلفی در عصر شیخ مفید )د:  هامامی دوازده بودند که  م(  1067  /   ق460م( و شیخ طوسی )د:  1022  /  ق 413ای 

دوازده  مذهب  حتی  داشتند،  نزدیکگرایش  اسماعیلیه  شیعۀ  از  سنت  اهل  به  را  که  امامی  شد  موجب  امر  این  ساختند.  تر 

 خود به زبان عربی و فارسی سخنی به میان نیاورد.  های  سینا از آرای افراطی خود در اغلب کتاب ابن 

دهد که وی اسماعیلی باطنی بوده است،  نشان می   ،که شاگردش جوزجانی نقل کرده است   چنان   ،سینازندگی شخصی ابن 

ه به  اند کها به درس، شراب، لهو، غنا و نماز همه با هم توجه داشته است. اسماعیلیه همان کسانی طوری که در اغلب شب به 

شدنش به افکار و مذهبش مرتبط  سینا از وزارت و زندانیخداوند بدون ظواهر دینی اعتقاد داشتند. بعید نیست که طرد ابن 

 بوده باشد.  

 ادیب و شاعر نیز بوده و جوزجانی برخی از مطالع اشعار او را نقل کرده است.   چنینهم او 

ها با اشعار خیام به دلیل نزدیکی مضامین در زمینۀ  که برخی از آن   سینا موجود استاشعار عربی و فارسی منسوب به ابن 

 است.  درآمیخته  ، هااعتقاد به خدا و شک نسبت به نبوت 

راسات  مجلة الدّ )بنگرید به:    . نوشته است سینا کرائد ِلرباعّیات خیام ابن ای با عنوان  دکتر محمدیحیی هاشمی حلبی مقاله

 ( 332 -  317، برگۀ 4و   3، ش دبیةاأل 
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 سینا عرفان ابن کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید
   .1هایش بارز است ها در بیشتر نوشتهآن  کرده  شدسینا با اشراق و عرفان ر ابن 

های  و پدیده   2برده میبهره  های زهد، وجد، وقت و سایر اصطالحات مشترک میان تصوف سنی و شیعی عصر خود  وی از واژه 

توان گفت که او اشراقی بزرگ شد و فلسفۀ  بنابراین، می ؛کندنند سایر عرفا تفسیر می روحانی مثل عشق، شوق و جذب را هما 

اما وزارتش در درباری که    ،3، به کار برده باشد کرده  تصور»مهرن«  چنان که  مشائی آموخت. او فیلسوفی نیست که تصوف را  

نظام    تهدیدکنندۀآن رشد کرده بود، از افکار تند و  بر اساس  مخالف اسماعیلیه بود، او را واداشت که از اشراق اسماعیلی که  

ناپذیر  ها، از فلسفۀ ارسطاطالسی انعطافاجتماعی موجود همانند »اتصال«، »اتحاد«، و »حلول« دست بشوید و با انتقاد از آن 

زکریای رازی( از هواداران آرای هندی و ایرانی تهدیدکنندۀ  راوندی و ابن انکار نبوت )ابن زیرا چنان که مدعیان  یت کند.  حما

اند، فتح باب ارتباط )اتصال( هر  اعتقاد داشته  ، سینا یکی از وزیرانشان بوده استخالفت و دربارهای منسوب به خالفت که ابن 

سینا و فارابی  شود. این همان چیزی است که ابن کند و این امر به بطالن آن منجر مینفی می   انسانی با خدا نیاز به نبوت را

های  ای از اشراق معتدل گرایش داشته باشند که ناقض مفهوم نبوت در کتاب و به گونه  بکاهند کوشیدند که از شدت این افکار 

های  دی و عربی را به هم نزدیک سازند. از همین رو از نظام هن   باشند تا حد امکان اندیشۀمقدس نباشد تا از این طریق قادر  

به عنوان رؤسای مدینه امرای مستقل مسلمان  و  قرار گرفتهپادشاهان  تأیید  از سوی خدا مورد  فاضله که  اند_ حمایت  های 

 کردند. می

در عین حال مرکز خالفت و  این نظریه دربارۀ نبوت، اگرچه مورد نظر و رضایت امیران و پادشاهان کشورهای مستقل بود،  

الی، هنگامی که در بغداد به سر می علمای بغداد را راضی نمی  برد، با آن مخالفت کرده و آن را  کرد. به همین دلیل است که غز 
 

،  73  - 52  ۀبرگ م،1994، بیروت، التوزیع النشر و دار النشر دارالجیل للطباعة و میرفت عزت بالی،  ،نای س االشراقي في فلسفة ابن ه جاتاال: نک 1

154 - 180 . 
آن را جز در    نایس . ابنبردندی در آن زمان آن را کمتر به کار م  انیعیکه ش   بردی به کار م  «ی»ول  ی از موارد به جا  یلی»عارف« را در خ  ۀکلم  ی و 2

 ه است.دبه کار نبر  االشاراتو کرامت در معجزه   انیذکر تفاوت م
 .18 ۀبرگ ،ینو یللتصوف الس ةیالمقدمات الفلسف نا،یس ابن یذکر: نک 3
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شد و سرانجام به نوعی تصوف لطیف در کتاب    های او کاسته اما در زمان اقامتش در قدس و خراسان از مخالفت   ، کندنقض می  کمونه ظر ابن از من   یپژوهن ید

 اذعان کرد.  من الضالل  المنقذ

  اخذ میمون نظریۀ نبوت فارابی را  یا از طریق ابن   ؛مستقیم   طوربه  سینا سودجسته و  کمونه در تمام تألیفاتش از آثار ابن ابن 

 شمرده، مورد توجه قرار داده است.  سینا دربارۀ نبوت باطل ها نظرات فارابی و ابن و آرای غزالی را که در آن  کرده

ف را  ابن  النجاةهای کتاب  وی برخی از بخش 
 
سینا را با حذف برخی از عبارات تند باطنی آورده، اما نه نام کتاب و نه نام مؤل

 ذکر نکرده است. 

 (  م925  - 855 /  ق 313 -  251)  زکریاابن 
 محمد بن زکریا بن یحیی طبیب رازی، بزرگترین فیلسوف طبیعی ایران بعد از اسالم است.  ابوبکر 

در ری به دنیا آمد و نزد ابوزید بلخی و ابوعباس ایرانشهری درس آموخت و در دورۀ مکتفی و مقتدر عباسی ریاست بیمارستان  

 .  درگذشت  جا  همان و  بازگشتسپس به ری  ، بغداد را بر عهده داشت

 ها دوری گزیدند. راوندی از نبوت ترین هواداران نظریۀ الهوت است که همانند دو استادش و ابن او از بزرگ 

زکریای رازی با اذعان کامل به وجود خداوند، به صراحت بر نادرستی ادعاهای انبیا دربارۀ رسالتشان و بطالن استادانشان  

 کند.  به معجزات تأکید می 

و شامل    رسیده  طبع  در پاریس به   1936ابوریحان بیرونی فهرستی از آثار رازی را نوشته که با تحقیق پل کرواس در سال  

د  و رسانده است. دکتر محم   200تعداد آن را به حدود  بر شمرده و  ، آثارش  رسالۀ السیرة الفلسفیة. خود رازی در  کتاب است 184

.  است  برشمرده ی او  عنوان برا    271نموده و تا    اند، اضافهندیم ذکر کرده و ابن اصیبعه  ابی ابن را که قفطی،  آن چه  آبادی  نجم 

از جمله   آثار  این  از  است   الکناشو    1ي الحاوبرخی  مانده  کتاب   ،باقی  و  الهیات  و  فلسفه  زمینۀ  در  او  آثار  از    رحیلهای  اما 

 
  المعارف، ة ر یمجلس دا  پاچ  ،م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیب925  -   855ق /  313  -   251زکریا )رازی، ابن،  الحاوي في الطبکتاب    1

سال به زبان مادری نویسنده رازی توسط    1200پس    هعو مجم  نیا  ،دلج  25  ،م1970  –  1955/    ق 1390  –  1374  ،دنه  نکد   ،دابآر دیح  ،یعثمان
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االنبیاء   و  ؛المتنبئین کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید ومخاریق  الروحانى  ؛  األ و    ؛ الطب  بخش   دیاننقض  کتاب فقط  درضمن  آن هایی  به  که  پاسخ  هایی  ها 

رسائل فلسفیة صفحه با عنوان    316در    6193و در سال    کرده  گردآوری  1ها را به زبان عربی مانده و پل کراوس آن اند، باقی داده

 چاپ کرده است.    لمحمد بن زکریای الرازی

را به خود نسبت    ء خویشدهند، او آرارا به براهمه نسبت می   ء خوددر حالی که اسالف او آرا  ، رازی فیلسوفی مستقل است 

پیشگان مساجد و مرتاضان  کند، راهبان دیرها، عزلت های زاهدان و نامرتاضان را محکوم می وی هنگامی که ریاضت  . دهدمی

 کند.  ذکر میطور یکسان  هندی را به 

  ة السیر وجود این او در کتاب    شناسد. با گرایی است که برای رسیدن به معرفت، جز عقل بشری را به رسمیت نمی او عقل 

را مورد خطاب قرار    ،اششود و هنگامی که در مناظرهبه مثابۀ عارفی متصوف ظاهر می   ةالفلسفی  ابوحاتم رازی اسماعیلی 

 خواند.  ی می یسدهد، خود را افالطونی و دشمنش را ارسطاطالمی

از عربی به عبری به او توصیه داللة الحائرین    ای خطاب به سموئیل به تبون، مترجم میمون، فیلسوف یهودی، در نامهابن 

زیرا صاحب آن فقط یک طبیب است و به طور کلی خودش را با   ؛رازی خسته نکند الحکمة الهیةکرده بود که خودش با کتاب  

 (.  63، برگۀ موسى بن میمون و احوالههای منطق به سختی نیندازد ) کتاب

که عدم توانایی در مخالفت با عمل انسانی صاحب فن، خبره و    فقط در دو جا از زکریای رازی برای بیان این   التنقیحمؤلف  

 کند.  نقل می  ،بودن او داللت نداردکارآزموده بر نبی 

گوید و هر چیزی  فهمی سخن می کند که وی انسانی را مد  نطر دارد که با کالم قابلوی بدین منظور از زکریای رازی نقل می 

این مسائل بر نبوت آنان داللت    ،روز چیزی نخورده است   27بیند که  دیگری را می کند و  را بخواهد، کسی با او مخالفت نمی 

 
در کتابخانۀ ملی ایران با   1395آذرماه    28نقی به فارسی ترجمه شد و در یادمان رازی  های دکتر علیها و مقاله محمدابراهیم ذاکر ویراستار کتاب

یی  حضور معاون علوم و فناوری ریاست جمهوری و ریاست دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و میهمانان سخنران ایرانی و خارجی رونما

 شد.
 متن مقاله: به دو زبان عربی و فارسی. 1
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ف    ، ندارد کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید
 
آید که وی از کتاب به صورت مستقیم گرفته باشد و از عبارت آن بر می   مخاریق االنبیاء آن را از کتاب    التنقیحشاید مؤل

 (. 241و  236و نه به واسطه نقل کرده باشد )بند 

 م(  959 -  868  / ق348 -  254)  کوفی ابن 
ندیم، نجاشی و  های ابن است. در فهرست   درگذشتهجا  ابوالحسن علی بن محمد بن زبیر در بغداد به دنیا آمده و همان  

 طوسی نام او ذکر شده است. 

رسد که  ( و به نظر می 261نقل کرده که کوه فاران در حجاز واقع است ) بند    ةمنازل مکبه واسطه از کتاب    التنقیحصاحب  

کوفی خطایی رخ داده، به طوری که ثبت  چاپ موسی پرلمان هنگام نقل آن از ابن   التنقیحخودش کتاب را ندیده است و در  

 (. 261« )سطر پایانی بند  ي الکوف« به جای این که نوشته شود: »بخط ابن ي شده: »بالخط الکوف

 م( 1152 /  ق547)د:  ملکا بغدادیابن 
ه بن علی بن ملکا بلدی، طبیب دربار مستنجد عباسی که یهودی بود و اسالم آورد. چند روایت دربارۀ  ابوالبرکات هبة

 
الل

اوردند  اما دخترانش اسالم نی   ، کرده استبه اسالم تظاهر می   ،دهد به دلیل ترس و طمعآوردن او وجود دارد که نشان می اسالم 

 هایی متوسل شدند.  میراث وی به نیرنگ  به دست آوردن و برای  

دیگر نزدیک باشد، به متکلمان نزدیک است و الگوی متعصبان بیشتر از این که به فیلسوفان  او همانند فالسفۀ یهودی دیگر،  

 آید. کاران متحجر به شمار می و محافظه 

منهاج  و در کتاب  است  از او اقتباس کرده    العقل و النقلو    على المنطقیین  الردّ ملکا یادکرده و در کتاب  تیمیه از ابن ابن 

 . ها ستوده است: او را به سبب تقلیدنکردن از فالسفه و روش عقلی آن 96، برگۀ 1ج ، السنة

هل  و ابوالبرکات میان علمای ا  1رشد میان کالمیه سینا میان متکلمان نافی صفات زیسته و ابن ابن   چنین گفته است:هم 

 ( 98، برگۀ 1ج منهاج السنة، اند. ) سنت بغداد زیسته

 
 متن مقاله: کالبیه.  1
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نزهة االرواح  اغلب شبهاتی که فخرالدین رازی به حکما واردکرده، از آن ابوالبرکات یهودی است. )   و شهرزوری گفته است: کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 ( 148برگۀ  2، ج و روضة األفراج

 م(  1169  / ق 565ظهیرالدین علی بن زید بیهقی )د: 
   .1نامیده است  نقض المعتبر  ي المشتهر فکرده و آن را از فلسفۀ ابوالبرکات دفاع کرده و کتابی تألیفوی 

به صراحت نامی از ابوالبرکات، جز در یک جا نبرده است و در آن قصۀ زن نابینای بغدادی است را که از  التنقیح  صاحب  

( ذکر  434 -  433، برگۀ 2ز سوی ابوالبرکات که آن را در کتابش )جا  المعتبرداده، نقل کرده تا زمان تألیف کتاب  غیب خبر می 

 ( 249)بند  .خبردادن از غیب معجزه نیست، بدان استناد جسته است   ، برای این که نشان دهد التنقیح کرده است و مؤلف 

 م( 1204  - 1135  / ق603  - 530)  میمونابن 
کرد. هنگامی که شهر  جا رشد    همان ترین فیلسوف یهودی در عصر اسالمی در قرطبه به دنیا آمد و موسی بن میمون بزرگ 

یا    ؛م به دست عبدالمؤمن کومی زناتی افتاد، به شکنجۀ یهودیان و مسیحیان پرداخت و آنان را به پذیرش اسالم1148در سال  

هایی  میمون نیز از جمله خانوادهتوانستند قرطبه را ترک کردند. خانوادۀ ابن ی می کسان ، روترک سرزمینشان مجبور کرد. ازاین 

 مهاجرت کردند.  ،بود که به مریه، در جنوب آندلس، واقع در حوزۀ حاکمیت مسیحیان 

اش حکومت و علمای متعصب را از خود خشمگین ساخته بود، به آن جا مهاجرت  فلسفی   رشد نیز که به دلیل گرایشابن 

میمون به عنوان  م در مریه اقامت داشت و پس از آن به فاس رفت تا ابن 1160میمون تا سال  د و اقامت گزید. خانوادۀ ابنکر 

 یک کشیش یهودی آموزش ببیند.  

پس از آن خانوادۀ میمون در سال    ، ای به زبان عربی نوشت و یهود را به پایداری و حفاظت از دینشان تشویق کرداو نامه

اش ادامه  میمون در آن جا نیز نتوانست به زندگی عکا )فلسطین( که تحت حاکمیت صلیبیان بود، گریخت. ابن م به  1165

 را در قدس باقی گذاشت، به مصر رهسپار شد.  بعد از این که پدرش دهد، به همین دلیل  

 
 .189 ۀبرگبیروت،  نقی منزوی،نگاری علیآقابزرگ تهرانی، تصحیح و مقدمه  ،في سادس القرون ونیالثقات الع؛ و 212 ۀ، برگمعجم األدباء 1
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میمون را  ی آن حاکم بود، ابن مصر که در آن زمان تحت حاکمیت علویان اسماعیلی بود و آزادی دینی و ترویج فلسفه بر فضا کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

تا در این سرزمین اقامت گزیند. وی در آن جا به تجارت جواهرات روی آورد. در سال   م پدرش در قدس  1166تشویق کرد 

اش به  میمون بود، غرق شد و او برای ادارۀ امور خانوادهاز آن نیز کشتی تجاری که حاوی ثروت خانوادگی ابن درگذشت و پس 

های دینی چندان  ولی آزادی   ، وی آورد. در این اثنا با سقوط علویان و ظهور ایوبیان شرایط سیاسی تغییر کردحرفۀ طبابت ر 

 میمون در مقام پزشک مخصوص ملک نورالدین علی بن صالح الدین ایوبی وارد دربار شد. دچار تغییر نشد و ابن 

ثیری گذاشته بود که احساسات قومی و دینی را برانگیخته و او را به دین خود  أ میمون چنان تهای آندلس در ابن شکنجه

چنان که سفرها و مطالعۀ  ای که وی در فاس منتشر کرد، به خوبی روشن است. هم در نامه  ،مسألهبود. این  بندتر ساخته  پای 

به طوری که به مخالفت   ، خارج ساخته بودهای جدیدی را پیش رویش گشوده و او را از تعصبات دینی  و ادیان مختلف افق  ء آرا

 با یحیی، رییس یهودیان مصر پرداخت.  

ها از دیانت اصلی یهود خارج است،  ناپذیری که ریشه در یهودیت داشت، با این اساس که آن میمون با افکار انعطاف ابن 

یهودی را برچید  داب و رسوم دینی اصیل  م به ریاست یهودیان مصر انتخاب شد و برخی از آ1187سال  کرد تا این که در  مبارزه  

جدیدی را وارد کرد که با علم جدید آن روز سازگاری داشت. از همین رو برخی از علمای یهودی با وی مخالفت کردند.  و مسائل  

میمون ن های متعصب آنان حمایت کند و علما را مورد ضرب و شتم قرار دهد و امثال ابیهودیان پشتیبانی نداشتند که از اندیشه 

 را تحت تعقیب قرار دهد.  

مسلمانان اعتنایی نداشت و    کرد، این دربار به امور غیر وی هر چند در دربار پادشاهی اسالمی و متعصب دینی فعالیت می 

آنان  رساند، در حالی که تحول و گسترش اندیشه گسترش دین یهود به دربار امرای مسلمان آسیبی نمی  به  های مسلمانان 

 ساند. ر آسیب می 

 م درگذشت و جسدش به طبریه انتقال یافت و میان دو قدیس یهودی دفن شد. 1204چهارم دسامبر  میمون ابن 

 بهره جسته و از اسلوب آن پیروی کرده است.    داللة الحائرینکتاب   ویژه و به میمون؛ های ابن از کتاب  لتنقیحاصاحب 

میمون برخی از عناصرش  میمون، خاصه نظریۀ نبوتش بهره برده است. نظریاتی که خود ابن ات ابن یوی از بسیاری از نظر

 های مقدس نزدیک و از نظریۀ نبوت فلسفی فارابی دور ساخته است.  را تغییر داده و آن را به نبوت کتاب
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از تغییرات ابن   األبحاثالتنقیح  کمونه نیز در  ابن  کمونه ظر ابن از من   یپژوهن ید پر به بازنگری در برخی  داخته به طوری که آن را به نظریۀ فارابی  میمون 

که دکتر اسرائیل ولفنسون اعتقاد دارد، اولین یهودی است که معاد شرعی را  میمون، چنان تر کرده است؛ بنابراین، ابن نزدیک 

 (  34، برگۀ موسى بن میمون و احواله)  . انکار کرده است

اند که از معاد اند و خود او آن را از اسماعیلیه که نخستین کسانی ه سینا نقل کردابن ة  االضحویهر دو این نظریه را از کتاب  

 اخذ کرده است.   ، اندروحانی سخن گفته

رون من الیهود« )بند  108  میمون را ذکر نکرده و با عباراتی چون »و منهم من زعم« )بند نام ابن التنقیح  صاحب   (؛ »ِلمتأخ 

 کرده است. ( از او نقل 130(؛ و »بعض الفضالء« )بند  12

 م(  908  / ق 296)د:   وحشیه ابن 
 .  است  وحشیهاحمد بن علی بن قیس بن مختار بن عبدالکریم کسدانی صوفی معروف به ابن 

از او اخذ نکردهالفالحة النبطیة  از کتاب  التنقیح    مؤلف   داللة الحائرین بلکه آن را از    ؛وی نقل کرده، اما به طور مستقیم 

 میمون گرفته است. ابن 

 م(  1085  – 1028 /   ق478  – 419) جوینی 
ه شافعی ابتدا به بغداد آمد، سپس به مکه ب ضیاءالدین ابوالمعالی امام الحرمین عبدالملک بن ع

 
ه بن یوسف بن عبدالل

 
دالل

جا   همان در جا به درس و مطالعه مشغول شد تا این که زم نیشابور شد و در آن  اپس از آن ع  ،جا رهسپار مدینه شد رفت و از آن 

العارفین پاشا در  صاحب تألیفات بسیاری است. اسماعیلجوینی  درگذشت.   ال و چلبی در    هدیة  کتاب را از    25  نونظکشف 

 اند. ها ذکر کرده شمار آن 

ف از جوینی و کتابش    جا یک  فقط    التنقیحصاحب   کرده و گفته است که هشام فوطی و عباد نقل  اصول الدین   يالشامل 

 کردند.  صمیری کسانی بودند که تحدی از طریق اعجاز قرآن را انکار می 
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ندیم در  حجر به نقل از ابن هشام بن عمرو فوطی و شاگردش، عباد بن سلیمان ضمیری دو تن از بزرگان معتزله بودند که ابن  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

متذکر شده  که چلبی  و چنان   ای در کالم است کتاب برجسته   اصول الدین  ي امل فالشها را ذکر کرده است. آن  لسان المیزان

 .1پنج جلد بوده است 

 م( 1174 /  ق570)د:    سموئیل مغربی
، مهندس و عالم یهودی  مراغه درگذشته است. طبیبدر  2ابوالنصر مؤیدالدین سموئیل بن ابوالبقاء یحیی بن عباس مغربی 

کتاب   و  آورد  اسالم  که  میالدی  دوازدهم  ششم/  سه   الیهود   افحام قرن  ادیان  صحت  اثبات  در  که  را  اسالم  از  دفاع  و  گانه 

م تألیف کرد. این کتاب را موسی پرلمان در  1163نوامبر16ق/  558حجة  کردند، در نهم ذی پیشینیانش به آن اعتراف نمی

   .3اپ کرده است م در نیویورک چ1964سال 

ای به همراه  ای از آن در مجموعه توان اشاره کرد که نسخهمی  الجواب عما سأله الزنادقة  يرسالة فاز جمله آثار سموئیل به  

شیرازی    الدینقطب شود که تمام آن مجموعه از نسخۀ  داری می نگه  2794در کتابخانۀ مجلس تهران به شمارۀ    افحام الیهود 

سموئیل    .4استنساخ شده است   ،م در قونیه از کتابت آن فراغت یافته1286  /   ق685اآلخر  های ربیعکه در پایان یکی از شب 

 د که شامل شش فصل است.  دار لتوراة و النبوة الخاصة ای به نام امغربی رساله 

 ها از این قرار است: عناوین فصل 

 
 . 626 ۀ، برگ1ج  ،نیالعارف ةی هدو  ن؛ی، حرف ش کشف الظنون 1
  ن یالدم قطب 1650  /  ق 1060و در سال    شودی م  یدارنگه  593  ۀمجلس تهران با شمار   ۀکه در کتابخان  فحاماأل  ۀنسخ  انینسب و نسبت در پا  نیا2

مجلس    ۀو نسخ  نونظکشف الدر    نیدالدیو لقب مؤ   نون ظکشف الابوالنصر در    یۀذکر شده است. کن  ،کتابت کرده  لیخط سموئ   یآن را از رو  یرازیش 

 آمده است. ،شودی م  یدارنگه 1447 ۀبول به شمار ناستا یۀدیحم ۀثبات النبوات که در کتابخانا ۀقدم و م
3 Ed. M. Perlman (New York, 1964). Proceedings of the American Academy for jewish Research, Vol, XXXII. 

شیرازی، دارای نسخۀ   چنینهمشود.  داری می( نگه120  –  118از داخل مجموعه، برگۀ    14)4547انۀ مجلس به شمارۀ  نسخۀ دیگری در کتابخ

 ( 227، برگۀ 12، جفهرست مجلس) .رفت، نیز در این کتابخانه موجود است از آن سخن  جا اینق. که در 685تاریخ کتابت 
4  
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 )ص( اشاره شده است؛ ها به حضرت محمد کردن مواضعی که در آن مشخص  - کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 کردن موضعی که در آن به نبوت خاص اشاره شده است؛ عشق خداوند؛ کفر یهود؛مشخص  -

 که شایسته نیست همه اصالح شود؛ این   -

 اعتقادات اسالم.   -

ه علی ما الهم الی من الهدایة و عصم عنه من الغوایة....و بعد فان سبیل من    آغاز این رساله چنین است:
 
»ما بعد، حمد الل

   . ...« من العباد بالفطانة  صح  

کانت بخط محمد  مما یکفرون، فقلت هذه النسخة من نسخة منقولة من خط سموئیل و  ...    رسد:و با این جمله به پایان می 

ای به خط  و حواشی   117  -   103از داخل مجموعه، برگۀ    13، ش  4547، ش  کتابخانۀ مجلسفهرست  بن مسعود الشیرازی« ) 

 (. 226 ، 12ج  ،فهرست مجلس عبری در آن وجود دارد؛  

اعجاز المهندسین، األقرباذین  شرح حال سموئیل را آورده و به این آثار او اشاره کرده است:    هدیة العارفینپاشا در  اسماعیل 

، الردّ   يف
ً
  الهندی(،  559، برگۀ  1، جنونظذیل کشف ال؛ و  410  -  409، برگۀ  1، ج هدیة العارفین)   على الیهود  تسعة و أربعین بابا

دینار،  رهم و الدحساب ال  يف   ي المسائل الحسابیة، الجبر و المقابلة، الکاف  ي خدود ف(، رسالۀ ابن باشدلهندباء  رود ا)احتمال می 

مساحة    ي المنیر ف   کتابالطب،    ي المفید األوسط ف، کتاب  الهندسۀ  يالمثلث القائم الزاویة ف  کتابالحساب،    يف  يالقوام  کتاب

 ها. و نظایر آن  الباه  ي معاشرة األحباب ف ياالصحاب ف  ة ، نزه]المختلطة[ اجسام الجواهر الختلطة

على الیهود، افحام    دّ الر   پاشا ازذکر نشده و شاید مقصود اسماعیلافحام الیهود    یۀ وی به زنادقه و نام در میان این آثار از رد  

 باشد. الیهود  

  267و    262،  112های  اما فقط در بند   ،ها پاسخ داده است را ذکرکرده و به آن   افحام الیهودبرخی از مسائل    التنقیحصاحب  

 فعاند الیهود   يفهام الذ با این عبارت که »صاحب األ
ً
 سلم.....« از او نام برده است. أو یهودیا
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 م( 1111 -  1058  / ق 505 -  450)  غزالی کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید
شمندان مسلمان است که با فراگیری  ی ترین انداالسالم غزالی طوسی از بزرگ ابوحامد محمد بن محمد بن محمد. امام حجت 

دهد. وی جز با احتیاط و دشواری و با  کوشید که اعتقادات اسالف صالح و متعصب خود را مورد استفاده قرار علوم همواره می 

اش دربارۀ آرای  شود. با وجود این وی به دلیل کثرت مطالعهاین شرط که حدود ایمان مورد تعرض قرار نگیرد، تسلیم عقل نمی 

هایی در  نشینی و بازنگریهای مختلف کم کم از آرای خود عقب مختلف و سفرهایش به کشورهای خاورمیانه و تعامل با ملت 

رسد و با آرای متعصبانۀ  به تصوف و اشراق می   1قذ من الضالل ن المای که در اواخر عمرش در کتاب  گونه   به   ، ها ایجاد کردآن 

بغداد خارج نمی  ،گیردخود در دورۀ جوانی فاصله می از مرکز خالفت در  را  شاید اگر غزالی  پایان عمر خود  شد، اعتقادات 

 پذیرفت. نمی 

اما نه از نام وی و نه از آثارش سخنی به میان   ،ها بسیار بهره برده است یفات غزالی تکیه داشته و از آن بر تألالتنقیح  مؤلف  

 نیاورده است.  

اخذ شده    ذ قالمن به طور کامل از    مسألهکند که این  را با مسئلۀ نبوت و فراتر از عقل بودن آن آغاز می   التنقیحوی باب اول  

های مقدس سازگاری و با  کار و کتاب غزالی دربارۀ نبوت است که با نظریۀ سلف محافظه   ( و آن اساس نظریۀ 5و    4است )بند

 گرای نبوت فارابی تعارض دارد. نظریۀ عقل 

 شود. کمونه از آثار غزالی در ذیل اشاره میبه برخی از اقتباسات ابن 

 (؛6)بند  مقاصد الفالسفةو  تهافت الفالسفة گانۀ نبوت از  های سه ویژگی  -

 (؛ 12: 44)بند   ة مقاصد الفالسفگذاری عقل فعال به مالئکه از نام   -

 (؛3: 55)بند   ذ من الضالل قالمن بودن نوم از  الگوی نبوت   -

 (؛85)بند  المنقذ من الضالل یابد از  گذاری عبادات دست نمی که عقل به فهم علل قانون  این   -

 (؛آ87شافعی و باقی گذاشتن نام جالینوس )بند  با حذف نام  المنقذچگونگی اثبات نبوت کسان معینی را از   -

 
 رو، با این نظراتش پیشگام کانت است. ، جز از طریق اشراق و تصوف است. ازاینغزالی از ناتوانی عقل و فلسفه در اثبات صانع 1
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  87  )بند   المنقذ من الضالل یعنی اشراق و تصوف را از    ، بلکه استفاده از ذوق  ؛ اکتفانکردن به معجزات برای اعتقاد به نبوت  -  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 (. 5ب: 

 م( 1209 –  1148 ق /606  - 543)  فخرالدین رازی 
خطیب شافعی فقیه در ری متولد  محمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی تمیمی بکری طبرستانی رازی معروف به ابن

سینا گرایش داشته باشد،  به ابن   آن کهسینا و غزالی را شرح کرده است. او بیش از  ، بسیاری از آثار ابن درگذشتشد و در هرات  

کار و متکلمی آزاداندیش است و در اغلب مسائل فلسفی تردید  فیلسوفی محافظهبه غزالی تمایل داشته است. فخرالدین رازی  

( و خواجه نصیرالدین طوسی در   148، برگۀ  2، جرواحنزهة األ اشاره کرده است )  مسألهشهرزوری به این که  چنان   ،کرده است

الدین محمد بن محمد رازی معروف به قطب تحتانی  پس از آن قطب   ، های وی پاسخ داده استهایش به اغلب تشکیک کتاب

 تألیف کرده است.   ،که چاپ هم شده محاکمات بین الطوسى و الرازیم( کتابی با عنوان 1364 /  ق766)د: 

یان  ، و پا267،  263، 252،  245از آثار رازی بسیار بهره جسته، اما فقط در پنج موضع باب چهارم )بندهای    التنقیح  مؤلف

 ( نام او را ذکر کرده است.268

خودش   قرآن در انتقاد بر مسلمانان یاد کرده است، همانند این قولش:    ، با استناد به آن   245در دو جای بند    المعالم از کتاب  

 (.268خودش معجزه است )بند  ، )ص( صادر شده باشد بلکه اگر از فرد امی مثل حضرت محمد  ؛به حد  اعجاز نرسیده

که    را در انتقاد از اسالم ذکر کرده است، همانند اعتراف رازی به این   المحصلبا استناد به آن    ،ر چند موضعچنین دهم 

   .( 252، خبردادن از غیب نیست )بند قرآنخبردادن از غلبۀ روم در 

 (؛ 267و   263)ص( در تورات )بند   اعتراف به عدم وجود هرگونه بشارتی دربارۀ آمدن حضرت محمدچنین هم 

قد تکلف ما لم    نهایة المعقول »و ان کان ]فخرالدین رازی[ فی کتابه    را نیز با این قولش ذکر کرده است:  نهایة المعقول

 . ( 252اذکره لضعفه، و ال شک إنه  کان یعلم ضعفه« )بند 

ه به نام رازی اشاره  هاست کگانه دربارۀ معجزات و پاسخ به آن های هفت ها را در باب اول آورده، شک از مسائل فلسفی که آن 

 .( 40تا  29نکرده است )بندهای  



 

 

 

 م( 1295ق / 694)د:   یساعات  ابن حی بر التنق هاهیرد

 

28 

 . ( 41اخذ کرده است )بند   المحصلفرق میان معجزه و کرامت را از  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 . ( 73 -  59دریافت کرده است )بندهای  المحصلگانۀ نبوت را از  فوائد پانزده 

 . ( 75گرفته است )بند المحصل ها را از گانۀ منکران نبوت شبهات سه 

 (. 73: 10اخذ کرده است )بند  ربعیناأل  گانۀ منکران تکلیف را از شش ادلۀ 

 م(  973  /  ق363)د:  یحیی بن عدی بن حمید
شد و آن را به ابونصر فارابی، ابوبشر متی بن یونس و دیگران  ریاست منطقیان در زمانش به او ختم می  قفطی گفته است: 

 (. 361، برگۀ  تاریخ الحکماء فروخت ) کرد و به پادشاهان میها را استنساخ می آموخته است. وی کتاب 

س از وی نقل کرده است که عقل مجرد  ( تعلیق وی دربارۀ پدر، پسر، روح القد3:  175در باب سوم )بند    التنقیحصاحب  

 القدس است.  همان پدر، عاقل بالذات پسر و معقول بالذات همان روح 

ف آن را به صورت مستقیم نقل نکرده
 
 بلکه آن را از طریق حکایتی از فرد دیگری روایت کرده است.   ؛مؤل

 التنقیحها بر ردیه
بلکه برخی از علمای اسالمی و مسیحی    ؛ می در بغداد محدود نشدهای مردتنها به شورش   رسالۀ التنقیحواکنش به تألیف  

 شود. ذکرکرده، معرفی می الظنونکشف  یه که چلبی در هایی نوشتند که در ادامه دو رد  یه نیز بر مطالب آن رد  

یۀ یک عالم مسیحی آورده ای که نسخ، عکسی آن نزد نگارنده موجود است و پس از آن رد  ای از مؤلف ناشناختهسپس نسخه 

نقل کرده، خواهد   التنقیحای از کتاب  مسألهمحرومه از سمرقندی در رد  بر را که ابن  آن چه ( 1: 171شود و در تعلق بر بند می

 آمد. 

 م( 1295 / ق 694)د:  ابن ساعاتی
 ترین فقیهان حنفی بود.  مظفرالدین احمد بن ثعلب بن ابوضیاء بعلبکی بغدادی از بزرگ
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ساعاتی معروف شد. چنان که های مشهور بر روی َدِر المستنصریه بغداد از سوی پدرش به ابن به دلیل ساخت ساعت او   کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

اند،  ( گزارش کرده100، برگۀ  1)ج  هدیة العارفیندر    پاشااسماعیل( و  272، برگۀ  4)ج  عبرة الیقضانو    مرآة الجنانیافعی در  

آنان در المستنصریه   على    الردّ   ي الدر المنضود فتألیفات وی از جمله    پاشا اسماعیل بوده است.  وی بزرگ حنفیان و مدرس 

نام این کتاب را آورده است و چه بسا    الظنون کشف  است و چلبی در بخش حرف دال    را ذکر کرده   کمونة فیلسوف الیهود ابن 

ف این رد  
 
 در عصر او تألیف شده است. التنقیحدهد کمونه مرده باشد که این نشان می سال از مرگ ابن   11یه پس از  مؤل

و شرح    1اإلحکام   بدیع النظام الجامع بین أصول البزدوي و  نام برده از این قرار است:  پاشااسماعیل سایر تألیفاتی که  

 . لى علم االصول إنهایة الوصول  ، الفروع ي النهرین فمجمع البحرین و ملتقى  (، جلد  2)  مجمع البحرین 

 دهد که وی به فقه احاطه داشته است، نه فلسفه. ساعاتی نشان میعناوین آثار ابن 

 م(1386  /  ق788)د:  ماردینی
ای از شیخ سریجا بن محمد ملطی، سپس ماردینی شافعی وجود  یه( رد  التنقیحبر آن )یعنی    گفته:  الظنونکشف  چلبی در  

 «(. األبحاث، حرف تا، مدخل »تنقیح الظنونکشف نامیده است )   لى خوض خبیث الیهود إنهوض حثیث النهود دارد که آن را  

بر  یه ( در شرح حال سریجا، میان او و پسرش عقیل خلط کرده و رد  226  – 225، برگۀ  2)ج  الدرر الکامنةصاحب   او  از  ای 

   . ذکر نکرده استالتنقیح کمونه یا  ابن 

الدین مصری ملطی« و پس از ذکر تاریخ وفاتش،  »سریجا زین   نام او را چنین آورده است:  هدیة العارفیندر    پاشا اسماعیل 

نهوض  ها  کرده که از جملۀ آن کتاب از او را در موضوعاتی چون ریاضی، منطق، کالم، عرفان، تاریخ، ادب و فقه درج 58نام  

   .2گانه است کمونه در بحث ادیان سه ای بر ابن است که ردیه  لى دحوض خبیث الیهودإحثیث النهود 

 
البزدوي واإلحکام  1 الجامع بین أصول  النظام  /  694)د:    یابن ساعات،  بدیع  ابوالعباس  م(1295ق  ابوض  نیمظفرالد،   اءیاحمد بن ثعلب بن 

 ق، چاپ دوم. 1439عفان، القیم و دارابندمیاطی، دارابنی، تحقیق مصطفی محمود ازهری و محمدحسین بغداد یبعلبک
 . 383  - 382 ۀ، برگ1ج ،پاشالیاسماع ،ن یفي اسماء المؤلف نیالعارف ةیهد 2
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تألیفات او    ۀاز جمل  پاشااسماعیل در ذکر این کتاب دچار خطا شده و واژۀ »دحوض« را به جای »خوض« آورده است.    وی کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

است که آن را در رد  بر کتاب  را برشمرده   يالمطهر الشیعو صد الفسیق اعنى ابن   الفتیق المظهر  سدّ ای بر شیعه با عنوان  یهرد  

م( معروف است،  1326  /   ق 726در میان شیعیان به عالمه حلی حسن بن یوسف )د:    مطهر که نوشته است. ابن  منهج السالمة

 باشد. صاحب تألیفات بسیاری می 

 هاای در اثبات نبوترساله 
  پیدا شده   التنقیحای بر  ردیه   به تازگیابن ساعاتی، اما    الدر المنضود شناسیم و نه  ماردینی می   النهوض ای از  تاکنون نه نسخه

ف آن مشخص نیست 
 
 در    .1که مؤل

ً
بول به  ن ۀ حمیدیۀ استاکتابخاندر  ای  سطر در ضمن مجموعه   220این رسالۀ کوتاه تقریبا

 شود.  داری می نگه  1447شمارۀ  

در آن جا ثبت گردیده است. نگارنده نسخۀ    195شده و با شمارۀ  ۀ مرکزی دانشگاه تهران آورده کتابخان فیلمی از این نسخه به  

 ای استنساخ کرده و تا حد امکان تصحیح نموده است.  آن را گرفته و از روی آن نسخه عکسی  

با توجه به این که رساله به همین منحصر است، تا حد  زیادی مغلوط است و این ردیه رسالۀ دوم از این مجموعه است که  

 را نوشته است.   رواح نزهة األ و قبل از آن رسالۀ  جواهر الکالم  نامیده و بعد از آن رسالۀ    اثبات النبوات  ي رسالة فنویس آن را  نسخه 

است، بلکه آن چنان که    الظنون کشف  ساعاتی ذکرشده در  یۀ ماردینی یا ابن یه یکی از دو رد  دارد که این رد  ن نگارنده تردیدی  

 مشخص است، سومین ردیه پس از آن دو رساله است. 

ه حمد مسترشد بنور هدایته  ن است:آغاز رساله چنی
 
لت  ا تأم  ... و بعد لم    علی القدیسین من مالئکته  ي و اصل  ...   الحمدلل

عز  إ  ة المنسوب  ةالرسال  يف الفاضل  الحکیم  بن منصور  لی  الثالث   األبحاث تنقیح    ي فالدولۀ سعد   من    لملل 
ً
کثیرا فیها  وجدت 

الحکیم یجب أن    ن  اف   ...   للتقلید  ةالعلوم الحکمیة کیف یکون مطی   ي و مع شهرته بالحکمة و تصانیفه ف   ...  التعسفات الفاسدة

 بما اخذ من اآلباء و کان خاطر
ً
 إلی أجوبة إعتراضات    ي ف  ي یعتصم بحبل الفطانة و الرشاد و ال یکون قانعا

ً
أثناء المطالعة ملتقیا

 : رتها مرتبة علی بابینفحر    يالزمان ساعدن  ن  العالمة مؤیدالدین سمؤئیل، حتی احکیم ال

 
 است.  افتهیبول ناستا یۀمانیسل ۀکتاب را در کتابخان نیا ی گفته است: پرفسور م. تانج حیالتنقاش بر پرفسور پرلمان در مقدمه  1
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 ؛ أحکام السالم ي أألول ف  - کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 ...  مذمة الیهود  يو الثانی ف -

 نوشته و سپس آن را به صورت کتاب در دو باب کرده است.  تعلیقات التنقیحشاید هم وی این رساله را به عنوان 

  باب اول
   1باشد. در اثبات اسالم است که شامل هفت فصل می 

 . اعتقادات اسالم است  دربارۀ کلیاتی  فصل اول 

ف در این فصل با استفاده از اشکال چهارگانۀ منطق و ترکیب صغری و   اثبات نبوت محمد دربارۀ  فصل دوم 
 
)ص( است. مؤل

 : پردازد. برای مثال کبری به بیان مطالب می 

 . ای پدیدار نمود)ص( مدعی نبوت شد و معجزه  محمد  صغری:

  2)ص( نبی است.  شود که محمد گیری می نتیجه  . پس او نبی است ، هر کسی که چنین باشد کبری:

و به آن    گردیده  ذکر  التنقیحشود. در این فصل بسیاری از تشکیکات  به صغری و جواب آن پاسخ داده می   در فصل سوم

 پاسخ داده شده است. 

فخر رازی نقل شده    تفسیر کبیرو به ویژه اعتراضات و پاسخ به آن است. در این فصل از    قرآنهای بر  یه در رد    فصل چهارم

 است. 

کند،  نقل می  تورات ای را که از رسد که مؤلف نص آیه است. به نظر می تورات بر اساس )ص(  اثبات نبوت محمد  فصل پنجم

 کند. ندیده و آن را با واسطه نقل می

)ص( و معجزات اوست که مؤلف آن را به پیروی از خواجه نصیر به دو    بودن نبوت حضرت محمددربارۀ کامل  فصل ششم 

 : بخش

 
 عبارت »عشرة فصول« )ده فصل( آمده، اما باب اول هفت فصل است.در مقدمه  1
 گرفته است. یرا از فخر راز نیا 2
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 ؛معجزات گفتاری - کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 و معجزات عملی تقسیم کرده است.  -

 شود. )ص( خاتم النبیین است، شریعتش منسوخ نمی  دربارۀ این موضوع است که چون حضرت محمد فصل هفتم 

 باب دوم 
 ها به ترتیب از این قرار است: به شریعت یهود اختصاص دارد و شامل ده فصل است که عناوین آن 

 نسخ از نظر عقلی جایز است؛  -

 شریعت یهود با شریعت مسیحیت منسوخ است؛ -

 نقض تواتر یهود؛   -

 های مختلف آن؛و نسخه تورات تاریخ    -

 ؛ توراتاثبات تحریف   -

 جهالت یهود؛   -

 بالهت یهود؛  -

 حقارت یهود؛  -

 شرارت یهود؛ -

 سفاهت یهود.  -

 و األفعال المذمومة یدل علی رداء جوهرهم  ...    یابد:رساله نیز چنین پایان می 
 
ة  و کدورة روحهم و خساسة طبعهم و مذل

ه و یلعنهم  كطینتهم. اولئ 
 
 هذه الرسالة.  ي العنون. هذا آخر ما اردنا ایراده فال لعنهم الل

های بدون استدالل منطقی  ها و بدگویی ها دشنام آید، بیشتر آن های پایانی بر می چنان که از این عبارات و عناوین فصل 

 است. 
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 مه محرویۀ ابنرّد  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید
هایی  حسن بن ابراهیم بن محرومه مسیحی وجود دارد که ردیه ال تعلیقاتی از ابو  1ۀ آنجلیکا کتابخانالتنقیح  در حواشی نسخۀ  

 دربارۀ یهود و نصاری است.   التنقیحبه 

ه وقعت واقعة اقتضت أن أکتب هذه الحواش قد    يقال صاحب الحواش  نویسد:محرومه در آغاز چنین میابن 
 
  ي ف  يسه الل

 ...   الیهود و النصاری دون غیرهما من هذه الکتاب  يأثناء الکالم علی ملت 

( بحث کرده، گفته 4:  162وی هنگامی که دربارۀ این قول که اقنوم پدر همان ذات و اقنوم پسر همان کلمه است )بند  

 نه دیگران ملتزم هستم.است: من به رضایت همۀ فرق دین نصرانی متعهد نیستم، اما به طور مطلق به رضایت مسیحیت و 

«  1:  187از قول وی در تعلیق بند »   مسأله زیسته است. این  میالدی می  14محرومه در نیمۀ قرن  رسد که ابن به نظر می 

 سال به قتل رسیده است«.    1300آید که گفته است: »مسیح بعد از های ظهور برمی دربارۀ نشانه 

  ، لمایشان )یعنی یهود( تفوق یافته است که آمدن مسیح سی سال قبلاو بر ظن  بسیاری از ع  چنین گفته است:وی هم 

م  1339  سال   یعنی  ، ق740دهد که تألیف این تعلیقات در حدود سال  نشان می   مسألهباشد. این    هجری   770یعنی پیش از  

م  1298  /   ق 698کرده که مسیح در سال  نقل   الجفر خلدون نیز از یعقوب بن اسحاق کندی در کتاب  صورت گرفته است. ابن 

 ، کتاب اول(. 2، باب 52، فصل المقدمةنزول خواهد کرد ) 

رود که  ها را آورده است و احتمال می آن   التنقیح  شدۀ   چاپ دو تعلیق کوتاه بر باب اول وجود دارد که موسی پرلمان در نسخۀ  

 کند. محرومه باشد. اسلوب تعلیق این امر را تأیید میاز ابن 

گویند، او  چه را که مسلمانان از تحریف و تغییر آن می   و آن   کرده  حملهدهد که وی به تورات  محرومه نشان میتعلیقات ابن 

 کند.  نیز تکرار می

چنان که  خورد. هم چشم می   به   مسألهاین    التنقیحباب اول    15شده در صفحۀ  دو تعلیق چاپ   محرومه و نیز ابن   13در تعلیق  

 کند.  دفاع می  افحام الیهود از سمؤئیل مغربی و کتابش   23نسبت جهل نیز داده و در تعلیق  توراتبه جاعل   11او در تعلیق  

 
1 Bib. ANGELICA, Ort. 15 . 
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تعلیق   کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید مؤلف  ابن   44در  گفتۀ  بررسی  به  روان أمسیک    دربارۀ  التنقیحمحرومه  میلۀ  نشان شناسی  که  به  می  پردازد  دهد 

 اصطالحات این احاطه داشته است. 

 ردیۀ سمرقندی 
 تنقیح ای بر  یه کمونه نیز رد  الدین سمرقندی معاصر ابن محرومه چنین نتیجه گرفت که شمس شاید بتوان از سخنان آتی ابن 

 کمونه داشته است. یا تعلیقاتی بر برخی از رسائل ابن  ؛نوشته

 »اما یکی بودن )اتحاد( غیرمعقول است«.  در باب سوم گفته است: التنقیح مؤلف

 بودن اقانیم ثالثه است.  دربارۀ بطالن یکی  التنقیحاین استدالل صاحب 

  ؛ رساندتسامح صحت این گفته را بپذیریم، به ما زیانی نمی نویسد که اگر ما بخواهیم از روی محرومه دربارۀ این نظر میابن 

 ها با ما سوای خود متفاوت است.  کند که از تمام جنبهنمی  زیرا ما معتقدیم که این اتحادی را رد  

داده  حقیقت این است که این گفته، با این که در آثار بسیاری ذکرشده، نادرست است و کسی که بر نادرستی آن آگاهی 

 است. شرح الصحائف اإللهیة الدین سمرقندی در کتاب شمس  عالمه

  پاشا اسماعیل الدین محمد بن اشرف سمرقندی است و چنان که  کرده، حکیم شمس محرومه از او نقلسمرقندی که ابن 

توان  می ق در تبریز بوده است. از جمله آثار وی688آمده است که در سال  الذریعة  بوده و در م زنده 1291 /  ق690نوشته در  

الفاضل به   التأسیس،  آداب  ف )کالم(،    الصحائف)هندسه(،    أشکال  الصحائف  يالمعارف  المیزان،  شرح  )منطق(،   قسطاس 

 اشاره کرد.  علم الجدل  يمل ف المنیة و األ)شرح مقدمة الجدل نسفی( و   مفتاح النظر

ف را با عنوان  ( آن 1975)برگۀ    الظنونکشف  است که چلبی در    الصحائفشرح مختصری دربارۀ  
 
ها را، از جمله شرح خود مؤل

 ذکر کرده است.    شرح الصحائف  ي المعارف ف

شود.  داری می ۀ محمدحسن کبۀ بغداد نگه کتابخان(، در  60)برگۀ    الظنونکشف  ، به گفتۀ آقابزرگ در ذیل  المعارفنسخۀ  

 ق تألیف کرده است.736این نسخه به خط احمد بن عثمان است که مؤلف آن را در سال 

  



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

35 

 نامه کتاب کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 مقالهنمایۀ کتاب و 

Bib. ANGELICA, Ort. 15 . 

Ed. M. Perlman (New York, 1964). Proceedings of the American Academy for jewish Research, Vol, 

XXXII. 

و  3، ش 5، بیروت: دانشگاه لبنان، س الدراسات االدبیةمجلۀ  ،یی حیمحمد  ، یحلب   ی هاشم ،سینا کرائد لرباعیات خیام ابن 

 . 1964  –  1963پاییز و زمستان  ،4

 م1994  روت،ی دار النشر دارالجیل للطباعة و النشر و التوزیع، ب ، یعزت بال تف ر م ،نای ساالتجاه االشراقي في فلسفة ابن

الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی  قفطی، جمال ، ابن إخبار العلماء بأخبار الحکماء قفطی، چ. لیپرت. دیگر:    اخبار الحکمای 

 ( شیبانی  یوسف  /  646  -  577اشرف  الیپزیک  1248  -   1167ق  چاپ  مصر،  1903م(،  چاپ  دیگر:  تاریخ    ق؛ 1326م؛ 

ق به دستور شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی،  1099سال  از ناشناسی در  إخبار العلماء،  ، برگردان پارسی  الحکماء 

 . خ1347تهران،  

   ( م1291ق / 690 )ز: الدین محمد بن اشرف سمرقندی حکیم شمس ، آداب الفاضل

  فرزند   ن ی حس  فرزندعمر    فرزندم(، محمد  1209  –  1148ق /  606  -  543)   یراز  ن یفخرالدخطیب شافعی  ابن   ،ربعیناأل 

 ی طبرستان یبکر  ی می تم  یعل فرزندحسن 

ه  ن ی حس  ی ابوعل، اشارات و التنبیهات
 
 م( 1037  – 980ق / 428  –  375)  سیناابن بن عبدالل

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

 م(  1291ق / 690)ز:  یمحمد بن اشرف سمرقند ن یالد شمس  م ی ، حک)هندسه(  أشکال التأسیس

ابن  ابوعلى  المعاد،  في  حسین  األضحویة  دنیا،  428  –  370) سینا،  تحقیق سلیمان  ترجمۀ  1994ق(،  اضحویه؛  ،  رسالۀ 

 خ. 1350اضحویه،  انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، نویسندۀ ناشناس، پارسى تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر  
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المهندسین، ا کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید /  570)د:    یمغرب  لی سموئ  عجاز  ابوالبقاء    لی سموئ   ن یدالد یمؤ   ابوالنصر،  م( 1174ق  عباس    یی حیبن  بن 

 ی مغرب

 یبن عباس مغرب  یی حیبن ابوالبقاء  ل ی سموئ ن یدالد یمؤ  ابوالنصر،  م( 1174ق /  570)د:  ی مغرب لی سموئ، افحام الیهود

،   ي األقرباذین ف
ً
 ییح یبن ابوالبقاء    ل ی سموئ ن یدالدی مؤ  ابوالنصر، م( 1174ق /  570)د:    ی مغرب   ل ی سموئ  تسعة و أربعین بابا

 ی بن عباس مغرب

 ،  اناجیل اربعه

 م.1957نببرک، بیروت،  ، الخیاط، ابوالحسن، الراوندی الملحداالنتصار فى الرد على ابن 
 – الدین و معلم رفعت بیلکه کلیشی، چاپ استانبول  ، محمد شرف نون عن اسامي الکتب و الفنونایضاح المکنون في الذیل على کشف الظ

 ق.1366و   1364م /  1947و  1945ترکیه 
   م(،  1268ق/ 667)د:  دی بن ول  نی حس، االیضاح و البیان

)د:    یبغداد   یبعلبک  اء ی احمد بن ثعلب بن ابوض  ن یمظفرالد  ، یابن ساعات،  اإلحکام  بدیع النظام الجامع بین أصول البزدوي و 

 م( 1295ق / 694

البزدوي واإلحکام بین أصول  النظام الجامع  ابوالعباس  م( 1295ق /  694)د:    یابن ساعات،  بدیع  بن    ن یمظفرالد ،  احمد 

ابوض بن  دارابن بغداد  یبعلبک  اء ی ثعلب  دمیاطی،  محمدحسین  و  ازهری  محمود  مصطفی  تحقیق  دارابنی،  و  عفان،  القیم 

 ق، چاپ دوم. 1439
(، پژوهش ابو ق 687:  زمحمد فرزند محمود )الدین  شمس[، شهرزوری،  فراحاأل  ةرواح و روضاأل   ة نزه]  تاریخ الحکماء قبل ظهور االسالم و بعده

 . م2007شویرب، عبدالکریم، داربیبلیون، پاریس، فرانسه، 

الحکماء  الحکما  : رگ ید  ؛م1903الیپزیک،    ،قفطیابن ،  تاریخ  ل   ، یقفط  ی اخبار  دپرتی چ.  بأخبار  گری .  العلماء  إخبار   :

م(،  1248  -  1167ق /  646  -  577)   ی بانی ش  وسفیاشرف    یفرزند قاض  ی ابوالحسن عل  ن یالدجمال   ،یقفطالحکماء، ابن 

ال  د1903  کیپز یچاپ  مصر،  گریم؛  چاپ  تار 1326:  پارس  خیق؛  برگردان  ناشناس  ی الحکماء،  از  العلماء،    سال در    یإخبار 

 خ 1347تهران،   ،ییدارا نی به حی تصح ، یصفو مان ی ق به دستور شاه سل1099
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ترجمه  )   :ر گید  ؛تا(   ی پ افست تهران )بتا(، چا   یقاهره )ب ،  ( ق606  –  543) فخر رازی    ما ما  بی غلا  حی تافم  ،کبیرلاتفسیر  لا کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 . خ1371تهران  ، یاصغر حلب  یعل

 ، معجم األلقاب يمجمع اآلداب ف تلخیص 

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

الدوله و الدین  ،  لملل الثالث  األبحاثتنقیح   ونه، سعد ِاْبِن قدوة الحکماء عز    فرزندهبةالله    فرزند حسن    فرزند  منصور   فرزند   َکم 

)د /  683  :کمونه  علی   ،م( 1284ق  دکتر  آقای  منزوی،  تحقیق    ر خافم  و   ر اثآ  نم جنا   پا چ  ؛م1972  ،لی سن ت سا   پا چنقی 

 . خ 1383 ، یگن هر ف

 . تحقیق موسی پرلمان، دانشگاه کالیفرنیا ، کمونهابن ،  األبحاثتنقیح 

ابوحامد محمد بن محمد بن محمد. امام    م( 1111  -   1058ق /  505  -   450غزالی ) ،  مقاصد الفالسفةو    تهافت الفالسفة 

طوسیحجت  غزالی  الکاثولکیة  ،چی رب   سی روم   شش وک   هب  ، االسالم    ، ای ند  ن امی لس  ق ی قحت  :رگی د  ؛م1937  ، تور ی ب  ،المطبعة 

 . ر صم ، فراعملار اد

بن عباس   ییحی بن ابوالبقاء   لی سموئ نی دالدی م(، ابوالنصر مؤ1174ق /  570)د:  یمغرب لی سموئ ، لتوراة و النبوة الخاصةا

 ی مغرب

   تورات 

  –   1302نقی منزوی ) خ(، تحقیق علی1348  –   1255)   حسنممحمد   ، یآقابزرگ طهران،  سادس القرون  يالعیون فالثقات  

 . 1972بیروت،   خ(،1389

 ی بن عباس مغرب یی حیبن ابوالبقاء   لی سموئ  نی دالدیمؤ  ابوالنصر ،  م( 1174ق / 570)د:  یمغرب لی سموئالجبر و المقابلة،  

 یعقوب بن اسحاق کندی  ، الجفر

 م( 1295ق / 694)د:  ی بغداد ی بعلبک اء ی احمد بن ثعلب بن ابوض  نی مظفرالد ، یابن ساعات، جواهر الکالم

چاپ    پ اچ   ، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیبم(،  925  -  855ق /  313  -   251زکریا ) رازی، ابن ،  في الطب  ي الحاو

  ت شه   ،2002  ،تو ر ی ب  و   جلد  25م،  1970  –   1955ق /  1390  –   1374دکن هند،    درآباد،ی ح  ،یعثمان   المعارف، رة یمجلس دا
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  ی کشز پ   مو لع  هاگشن اد  یت ن س  بط   ۀد ک شن اد  یک شز پ  تادر فم  و  یت ن س  بط   تاقی قحت  زکر م  ،رکا ذ  م ی هار با دم حم  ۀمجرت   ؛دلج کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 . د لج 23  ،خ1395  – 1385 ، یت شهب  دی هش

 م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیب  925  -  855ق / 313 -  251زکریا ) رازی، ابن ، الحکمة الهیة

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

 م. 1932بغداد،   ،یالفوط ابن ، الحوادث الجامعة و التجارب النافعة فى المأتة السابعة

و ا الجامعة  السابعة  لحوادث  المائة  في  النافعة  َوط ابن ی،  الفوط ابن  ، التجارب  الشیبان  یالمروز  ی الف    ،یالبغداد  ی األصل، 

 . بیروت  ، ارالکتب العلمیةد ،م( 1323 -  1244 /ق 723 -642)  عبدالرزاق بن احمد بن محمد لدیناأبوالفضل کمال 

م ی ها بر ا ، ابوالحسن بن  م( 1296)ز:    المحرومةابن ،  کمونةالمحرومة على کتاب تنقیح األبحاث للملل الثالث البن حواشي ابن 

از بن المحرومةیبن      م1984 رم، ایتالیا،  المکتبة البولسیة،،  عقوب بن نختوما الخب 

 ابن ساعاتی   الدر المنضود

  یبغداد  یبعلبک  اء ی احمد بن ثعلب بن ابوض  نیمظفرالد   ،ی ابن ساعات  ،کمونة فیلسوف الیهودعلى ابن  الردّ   يالدر المنضود ف

 م( 1295ق / 694)د: 

 : د)   ی کنانبن محمد    ی أحمد بن عل  ن ی دلاب اه ش  ل ضفلاوب ا  ،ی حجر العسقالن ابن   ،ان المائة الثامنةی الدرر الکامنة في أع

العثمانیة  ، ق852 المعارف  آباد  ،دائرة  التراث    : رگید  ؛ م1993  /   ق1414  ،ت ور ی ب  ، لی جلار اد  : رگید   ؛ق1349  ،حیدر  إحیاء 

 . 2012  ،العربي 
م چاپ شد؛ ترجمۀ دکتر علینقی منزوی،  1890و    1885های  (، در سال1921  -  1850، نوشتۀ ایگناس گلدزیهر )هایى دربارۀ اسالمدرس

 . 822خ، دو مجلد،  1357چاپ بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 

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  الحائرین،  م  داللة 

 . Munk  ،Guide des ègarès 2: 304میمون؛ ترجمۀ فرانسوی مونک ابن 
 فرنبغ پسر فرخزاد و آذرپاد پسر امید. ، آذرنامٔه دین مزدایى زرتشتىدرس یا  دانشنامٔه َمْزَدَیْسنىکرد، دینکرت، دین
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، تهران، از سال  12تا ج  4ق؛ ج1355م /  1935، نجف،  3تا ج  1ذریعة الی تصانیف الشیعة. شیخ آقابزرگ تهرانی ]منزوی[ ج  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

تا  1321 ج1340خ  منزوی؛  علینقی  کوشش  به  ج1961تا     م1959، نجف،  14و ج  13خ،  تهران،  22تا    15م؛  تا    1344، 

، ذیل اعداد و تنسیق،  26خ، به کوشش علینقی منزوی؛ ج1357تا    1354،  25جتا   23خ، به کوشش احمد منزوی؛ ج1353

 خ. 1358احمد اشکوری، مشهد، 

 1952، قاهره، م.جاردیه، لویسک  ،الفلسفیة للتصوف السینوی سینا المقدمات ذکری ابن 

 . ن ون کملا  حاض یا  :کن  :الظنونکشف ذیل 

 خیام  رباعیات  

 م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیب 925  -  855ق / 313 -  251زکریا ) رازی، ابن ، المتنبئین رحیل

 تیمیه ابن ،  العقل و النقلو   على المنطقیین الردّ 

 ىبن عباس مغرب یى حیبن ابوالبقاء    لی سموئ ن یدالد یمؤ  ابوالنصر ، م( 1174ق /  570)د:  ى مغرب ل ی سموئعلى الیهود،  دّ الر 

 م( 1295ق /  694)د:  ی بغداد یبعلبک  اء ی احمد بن ثعلب بن ابوض نی مظفرالد ،ی ابن ساعات  ،اثبات النبوات ي رسالة ف

ف  الزنادقة  يرسالة  /  570)د:    ی مغرب  لی سموئ،  الجواب عما سأله  ابوالبقاء   لی سموئ  نی دالدی مؤ  ابوالنصر ،  م( 1174ق  بن 

 ی بن عباس مغرب ییحی

بن ابوالبقاء   لی سموئ  ن یدالد یمؤ   ابوالنصر،  م( 1174ق /  570)د:    ی مغرب  لی سموئ  المسائل الحسابیة،  يخدود ف رسالۀ ابن 

 ی بن عباس مغرب ییحی

 م 1936، پل کراوس، رسائل فلسفیة لمحمد بن زکریای الرازی

 یبعلبک  اء ی احمد بن ثعلب بن ابوض  ن یمظفرالد   ، یابن ساعات  ،يالمطهر الشیع و صد الفسیق اعنى ابن   الفتیق المظهر   سدّ 

 م( 1295ق / 694)د:  ی بغداد

ل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد اول، قاهره،  رسائل الفلسفیةبرگه، از   16، سیرة الفلسفیة  م 1939رازی، تصحیح پ 

 م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیب  925  -  855ق / 313 -  251زکریا ) رازی، ابن ، ةالفلسفی   ةالسیر 
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ه شافعی ، اصول الدین   يالشامل ف کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید
 
ه بن یوسف بن عبدالل

 
 ین ی جو ضیاءالدین ابوالمعالی امام الحرمین عبدالملک بن عبدالل

 م( 1085  – 1028ق / 478 –  419) 

الدوله، سعد فرزند منصور ابن  کمونه ابن ، االصول و الجملشرح    . ق( 683کمونه )د: عز 

 م( 1291ق / 690)ز:  یمحمد بن اشرف سمرقند نی الدشمس  م ی حک  ،شرح الصحائف اإللهیة

بکر بن محمد  ابوعبدالله محمد بن ابی میمون،  شرح بیست و پنج مقدمه در اثبات باری تعالى از کتاب داللة الحائرین ابن 

  - دانشگاه تهران    یمؤسسه مطالعات اسالمزیر نظر چارلز آدامز،  جعفر سجادی،    ترجمۀتبریزی، به کوشش مهدی محقق،  

 خ. 1360تهران، ،  لی دانشگاه مک گ

 م( 1295ق /  694)د:    ی بغداد  یبعلبک  اء ی احمد بن ثعلب بن ابوض  ن یمظفرالد   ، ی ابن ساعات،  جلد(   2)   شرح مجمع البحرین 

 ق. 1413خ، 1372به کوشش دکتر مهدی محقق، تهران   ، رازی، شکوك على جالینوس

 م(  1291ق / 690)ز:  یمحمد بن اشرف سمرقند ن یالد شمس م ی حک)کالم(،   الصحائف

ل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد اول، قاهره،  97  –  1رازی، برگۀ    رسائل الفلسفیةبرگه از    96  طب الروحانى، ، تصحیح پ 

 م. 1939

   م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیب925  -  855 ق / 313 -  251زکریا ) رازی، ابن ، الطب الروحانى
م(، پژوهش امروالقیس فرزند طحان  1270  –  1204ق /  668  –  600الدین احمد خزرجی )اصیبعه موفقابی، ابنعیون األنباء في الطبقات األطباء

فرزند حسن عبدالصمد افندی وهبی،  و احمد میهی  نوین آن،  1300، چاپخانه وهبی، مصطفی  لبنان،  دارالثقافه،  ق، چاپ  م /    1987بیروت، 

 خ.1393م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن گیاه درمانی، تهران، ایران، 1965به کوشش نزار رضا، بیروت، و  ق؛1408

 م( 908ق /  296وحشیه )د: ابن احمد بن علی بن قیس بن مختار بن عبدالکریم کسدانی صوفی ، الفالحة النبطیة
ق؛ دیگر: دارالمعرفة، بیروت؛ 1348ق(، چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  385ـ  297ندیم )الندیم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابنفهرست ابن

خ؛ به کوشش مهین    1346ق( به کوشش برگردان رضا تجدد، تهران،  385ـ    297ندیم )فهرست یا فوز العلوم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابن

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، جهان

 12ج  ، فهرست مجلس



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

41 

   قرآن کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 م(  1291ق / 690)ز:   یمحمد بن اشرف سمرقند  نی الدشمس  م ی حک)منطق(،  قسطاس المیزان

بن عباس   ییحیبن ابوالبقاء    لی سموئ  نی دالدی مؤ  ابوالنصر ،  م( 1174ق /  570)د:    ی مغرب  لی سموئالحساب،    ي ف  ي القوام

 ی مغرب

 م(، کتابخانه مجلس شورای ملی و دانشگاه تهران.1284ق / 683کمونه، سعد فرزند منصور فرزند سعد )د ابن، لکاشفا

الدوله، سعد فرزند منصور ابن   کمونه ابن   ،الجدید في الحکمة   ، لکاشفا ، نسخۀ خطی مجلس شورای  ق( 683کمونه )د:  عز 

تصحیح    ویلفرد مادلونگ، زابینه اشمیتکه؛ به کوشش  تدر بیرو ]منزوی[  نسخۀ عکسی خودم    95، برگ  5383ملی تهران، ش  

 . خ1387، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران یوسف ثانی، حامد ناجی اصفهانی، 

  ییحی بن ابوالبقاء    لی سموئ  ن یدالدی مؤ   ابوالنصر،  م( 1174ق /  570)د:    ی مغرب  ل ی سموئ  رهم و الدینار، دحساب ال  يف   ي الکاف

 ی بن عباس مغرب

الفنون  : رگید  ؛1967تهران،    ، یب ل، چالظنونکشف   ، حاجی خلیفه مصطفی فرزند  الکشف الظنون عن اسامى الکتب و 

 ( چلبی  کاتب  شرف 1067  –  1017عبدالله  محمد  پژوهش  استانبول،  ق(،  کلیسی،  بیلگه  رفعت  معلم  و  یالتقا  ترکیه،  الدین 

 ق. 1360م / 1941

 م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیب925  -  855ق / 313 -  251زکریا ) رازی، ابن ، الکناش
ق(، تصحیح دائرة المعارف النظامیة، هند، 852فرزند علی فرزند محمد فرزند احمد فرزند حجر عسقالنی )د:  ، ابوالفضل احمد  لسان المیزان

 م. 1971ق / 1390ق؛ چاپ دیگر: مؤسسۀ اعلمی، بیروت، چاپ دوم، 1331

 م(، کتابخانه مجلس شورای ملی و دانشگاه تهران.1284ق / 683کمونه، سعد فرزند منصور فرزند سعد )د ، ابناللمعة الجوینیة

  یی حی بن ابوالبقاء    ل ی سموئ  ن یدالدی مؤ   ابوالنصر،  م( 1174ق /  570)د:    یمغرب  لی سموئ،  الهندسۀ  يالمثلث القائم الزاویة ف

 ی بن عباس مغرب

ف النهرین  و ملتقى  البحرین  ابوض  ن یمظفرالد   ،ی ابن ساعات،  الفروع  ي مجمع  بن  ثعلب  بن  )د:   یبغداد  یبعلبک  اء ی احمد 

 م( 1295ق / 694
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الرازی   ، االشارات  ىشرح  ن ی المحاکمات ب کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید الطوسى و  به قطب  قطب ،  محاکمات بین  الدین محمد بن محمد رازی معروف 

 م( 1364ق / 766تحتانی )د: 
رازی   امام فخر  فرز المحصل،  فرزند حسین  فرزند عمر  )ابوعبدالله محمد  /  606  –  544ند حسن طبرستانی  م(، تصحیح 1210  –  1149ق 

 . 1991ق / 1411حسین اتای، دارالتراث، قاهره، 
 ب ی طب  ییحیبن    ای م(، ابوبکر محمد بن زکر925 -  855ق /  313  -  251)  ایزکر ابن  ، یراز ،مخاریق االنبیاء 

 ( 272، برگۀ  4یافعی )جعبرة الیقضان،  و  رآة الجنانم

   م( 1169ق /  565ظهیرالدین علی بن زید بیهقی )د:  ، البرکاتالبي نقض المعتبر ي المشتهر ف

 م(،1284ق / 683مونه، سعد فرزند منصور فرزند سعد )د کابن ، المطالب المهمة

الله محمد  عبد  ق ی قحت  ، م( 1291ق /  690)ز:    یمحمد بن اشرف سمرقند  ن یالد شمس   م ی حک،  شرح الصحائف  ي المعارف ف

    . 2017 ، المکتبة األزهریة للتراث ،اللهعبد

 . 1975برگۀ   ،الظنونکشف   نک:   الصحائفشرح مختصر    ، المعارف في شرح الصحائف

؛  1960م؛ دیگر: به کوشش ثروت عکاشه، قاهره،  1850قتیبه، عبدالله فرزند مسلم، وستنفلد، گوتینگن،  ، ابن المعارف 

 م. 1992الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره،  

  فرزند عمر    فرزند م(، محمد  1209  –   1148ق /  606  -   543)   یراز   ن ی فخرالد  ما ما  خطیب شافعی ابن ،  معالم اصول الدین

 ق؛ دیگر: دارالکتاب العربی. 1323، چ. قاهره، یطبرستان ی بکر ی می تم یعل فرزند حسن  فرزند  ن ی حس

الحکمة  في  ) المعتبر  بغدادی  ابوالبرکات  ملکا  فرزند  علی  فرزند  ه 
 
هبةالل  ،454  -  547  / مجلس،  1152ق  مطبعة  م(، 

 خ. 1373م؛ افست و گردآوری فتحعلی اکبری، دانشگاه اصفهان، 1938دائرةالمعارف العثمانیة، حیدرآباد، دکن،  

م؛  1909م؛ قاهره  1907مارگلیوث، لیدن،  ، یاقوت حموی، دیوید سموئل  إرشاد األریب إلى معرفة األدیب؛ یا  معجم األدباء 

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

   م( 1291ق / 690)ز:  یمحمد بن اشرف سمرقند  نی الدشمس  م ی حک  ،)شرح مقدمة الجدل نسفی(  مفتاح النظر
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بن عباس   ییحیبن ابوالبقاء    لی سموئ  نیدالدی مؤ  ابوالنصر،  م( 1174ق /  570)د:    یمغرب   لی سموئالطب،    يالمفید األوسط ف کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

 ی مغرب

  م( 1111  -  1058ق /  505  -  450غزالی )   The Incoherence of the Philosophers  تهافت الفالسفةأو  ،  ةمقاصد الفالسف

  ،ةعماجل ا  نی ع  ةب ت کم  ، فراع ملار اد  ،ای ن د   ن امی لس  ق ی قحت  ،االسالم غزالی طوسیابوحامد محمد بن محمد بن محمد. امام حجت 

 . م 2000 /  ق1420 ، ق شمد ، حاب صل ا ةعب طم ،وجی ب   دوم حم قی قحت  : رگید ؛رصم

الدین عربی؛ دیگر: چ.  هایی از محیی ، عبدالرحمان فرزند خلدون، چ. کاترمیر، همراه تعلیقات و برگزیده خلدونمقدمه ابن 

برگردان محمد پروین گنابادی،  ، ابن خلدونابن   مقدمهق؛ دیگر: ترجمۀ  1284بوالق،   فرزند خلدون،  خلدون، عبدالرحمان 

 .خ1336تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

بن عباس   یی حیبن ابوالبقاء    لی سموئ  ن یدالد یمؤ   ابوالنصر ،  م( 1174ق /  570)د:    ی مغرب  لی سموئ  ، اثبات النبوات  ۀقدمم

 ی مغرب
ل و الِنَحل

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

 م(، ترجمۀ صدر ترکه اصفهانی.1153ق /  548، شهرستانی )د: ملل و نحل؛  1961 ،رص م .چ ،م؛ دیگری پژوهش گیالنی1972لبنان، 
ابوالفرج عبدالرحمان بن ابوالحسین علی  م(،  1200  –   1116ق /  597  – 510)   جوزی ابن ،  الملوك  المنتظم في تاریخ األمم و

ه قریشی بغدادی حنبلی فقیه حافظ تمیمی بکری
 
ق 1412دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ، تصحیح و پژوهش نعیم زرزور،  بن عبدالل

 م. 1992 /

برگردان   ،یطوس   یاالسالم غزالم( ابوحامد محمد بن محمد بن محمد. امام حجت1111  -  1058ق /  505  -  450)  یغزال،  المنقذ من الضالل

 خ. 1390. بعدها توسط ناصر طباطبایی ترجمه شد، انتشارات مولی، تهران، نامۀ غزالىتوبهتاریخ؛ دیگر: جا، بینژاد، بی الدین کیانیزین

  هی می تابن ، منهاج السنة

   منهج السالمة

 م( 1291ق / 690)ز:   ی محمد بن اشرف سمرقند نی الدشمس  م ی حک علم الجدل  ي مل فالمنیة و األ
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ف کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید الختلطة  يالمنیر  الجواهر  اجسام  /  570)د:    یمغرب  لی سموئ  ، ]المختلطة[  مساحة    ن یدالدیمؤ   ابوالنصر،  م( 1174ق 

 ی بن عباس مغرب ییحی بن ابوالبقاء  لی سموئ

 ق. 1355قاهره، ولفنسون، اسرائیل )ابوذویب(،  ، موسى بن میمون و احواله

 خ.1339آبادی، دانشگاه تهران،  ، محمود نجممؤلفات و مصنفات رازی

، و هو في  النجاة پژوه، دانشگاه تهران؛ دیگر:  ق(، چ. دانش 428  –   370، ابوعلی سینا ) النجاة من الغرق في بحر الضالالت 

 م. 1912ق / 1331الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و اللهیة، مطبعة السعادة، مصر،  
  درآبادی، ح(، ق 687:  زمحمد فرزند محمود )الدین شمس[، شهرزوری، تاریخ الحکماء قبل ظهور االسالم و بعده ] فراحاأل ةرواح و روضاأل  ةنزه

 . م2007پژوهش ابو شویرب، عبدالکریم، داربیبلیون، پاریس، فرانسه،  :رگید  ؛م1976هند، 

 م( 1295ق / 694)د:   یبغداد  یبعلبک اء ی احمد بن ثعلب بن ابوض نی مظفرالد ،یابن ساعات   ،رواحنزهة األ 

ف  ياالصحاب ف  ةنزه بن    لی سموئ  نیدالد یمؤ   ابوالنصر،  م( 1174ق /  570)د:    یمغرب  لی سموئ،  الباه  ي معاشرة األحباب 

 یبن عباس مغرب  یی حیابوالبقاء 

 م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیب925 -  855ق / 313  -  251زکریا ) رازی، ابن ، دیاننقض األ 

  فرزند   نی حس  فرزند عمر    فرزندم(، محمد  1209  –   1148ق /  606  -  543)   یراز  ن یفخرالد خطیب شافعی  ابن   ، نهایة المعقول 

 ی طبرستان یبکر  ی می تم  یعل فرزندحسن 

 م( 1295ق /  694)د:    ی بغداد  یبعلبک   اء ی احمد بن ثعلب بن ابوض  ن یمظفرالد   ، یابن ساعات  ،لى علم االصول إنهایة الوصول  

 م( 1386ق / 788)د:  یشافع  ین یمارد ی بن محمد ملط جای سر  خی ش ، هودی ال  ثی خوض خب  ى النهود إل ث ی نهوض حث 

)د:    یبغداد   یبعلبک  اء ی احمد بن ثعلب بن ابوض  ن یمظفرالد  ،یابن ساعات   ،لى دحوض خبیث الیهودإنهوض حثیث النهود  

 م( 1295ق / 694

 ،المطبعة البریلیة  ، ابراهیم سالم بن بنیامین یهودای، ترجمۀ  بن باقودا اندلسیحیی بن یوسف  ،  فرائض القلوب  ى ال  ة یالهدا

 ،  1912 -   1907 ،لیدن 
 . 1955پاشا بغدادی فرزند محمدامین بابانی، وزارت معارف، استانبول، ، اسماعیلهدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین
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بن ابوالبقاء    لی سموئ  ن یدالدی م(، ابوالنصر مؤ1174ق /  570)د:    ی مغرب  لی سموئ  ( باشدلهندباء  رود ا)احتمال می   الهندی  کمونه از منظر ابن   یپژوهن ید

   ی بن عباس مغرب ییحی
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