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  ح یموشه پرلمان بر تنق  راستیبر و   یلیذ

 کمونهاألبحاث ابن 
 کمونه ابن بحاثتنقیح األبر  ذیلی بر ویراست موشه پرلمان

 نقی منزوی کتر علی د 

 االبحاث  حیاب تنقکت

 ه اشار 
انگلیسی از    ۀبا مقدم  1967زند و آن را در سال  می   تنقیح االبحاث بار دست به چاپ کتاب  آقای موشه پرلمان برای اولین

 کند  سوی دانشگاه کالیفرنیا منتشر می 

ه چاپ  بسال ششم    ، وحید  ۀدر مجل  1348ل  سات که در  س نقی منزوی بر این چاپ اتر علیکد   ۀ دگونقیادداشت ذیل توضیح ن

 . رسیده است 

 کمونه انتساب کتاب تنقیح به ابن
 1966به سال    یلو  ،بودمکمونه می ن بفکر چاپ این رساله منسوب به ابه    1964گرچه من از سال  

 
چاپ آن را به    م رسما

با انتساب این  لیکن هیچ   ؛دانشگاه یسوعیه بیروت پیشنهاد نمودم اد  ؤتاب به این م کگاه وجدانم    ۀللف موافق نبود و دنبال 

گفتار کوتاه به انگلیسی  در دانشگاه کالیفرنیا با یک پیش   آن را  ،خره خوشبختانه آقای موشه پرلمان گشتم تا بال یا رد می   ؛ییدأت

 از دوش من برداشت.  ،کمونه را به این مردلفات ابنؤناجور با دیگر م ۀو گناه انتساب این وصل چاپ نمود

 :در مقدمه باید بگویم

 -   
 
  ، تسا دستی بوده و راهنمایی کرده  آن    تألیفکمونه را در  گمان دارم ابن   ، من صددرصد منکر چنین نسبتی نیستم ،  اوال

 ؛ یک یهودی باشد ۀهایش نیز به امالی او و نوشت شاید برخی بخش 

 ث  -
 
نظر چاپ نمی   ،انیا برخالف  رسالحکنندگان مخواهم  یهود  ،تنقیح  ۀترم  نمایافتخار  ایشان سلب  از  را  او  را    م بودن  او  و 

 یا مسلمان.  ؛یک یهودی شمارم و نهکمونه را یک فیلسوف می چون من ابن  ، مسلمان جلوه دهم 
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  ح یموشه پرلمان بر تنق  راستیبر و   یلیذ

 کمونهاألبحاث ابن 

گونه  این انتساب خود مشکوک است. همان   ،دادن او باشدیهودی جلوه   ،کمونهابن   این کتاب به  کید انتسابأ اگر قصد از ت 

اند که وی را با هزار و یک دلیل  ای در صدد برآمده اکنون عده ،  ها کوشیدیم او را مسلمان و حتی شیعه جلوه دهیم که ما قرن 

 و این هر دو نادرست است.   ندیهودی جلوه ده

  ،نهم را در اختیار خوانندگان محترم می   اند ای که آقای موشه پرلمان برای این کتاب نوشته بخشی از مقدمه  ۀاینک من ترجم

 نمایم. آن بیان می  ۀو سپس نظریات خود را در دنبال

 ن ا ملر پ ه شوم ه اگد ید
ایشان قرار گرفته   ۀهایی که در چاپ مورد استفادمغول به معرفی نسخه  ۀدور   ۀ بسیار مختصر دربار   ۀآقای پرلمان پس از مقدم

یک سند مهم جدلی    حاثبتنقیح ال متوجه شد که    1شنایدر پیشین آقای موریتس اشتاین   ۀید: در سدگواست پرداخته و می 

 2. باشد ادبیات می  ۀو سودمندترین خالصه در رشت  بین مذاهب در قرون وسطی در زبان عربی است 

تنتاجات  سکمونه سندیت استثنایی و مهمی در ا ن ب های انوشته  د:یگو دیوید اچ بانث در یک بررسی دقیق از کتاب می 

   .3عقلی قرون وسطی داشته است 

   . 4بخشی از فصلی راجع به یهود او نیز به وسیله لوهیرشفیلد چاپ شده است   ،اندن متتبعان آوردهی نظر از شواهدی که اصزف

و نویسندۀ    باشدمی بر پایۀ پنج نسخه نهاده شده که دو نسخۀ آن به خط عبری    )مقصود چاپ پرلمان است(   نسخه حاضر

 نسخۀ دیگر مصدر مسیحی دارد.

 
1 Steinschneider, Moritz, 1816 – 1907. 
2 Steinschneider٫ Arabische Uberse tzungen aus dem Griechischen٫ See index S.V. Saad ٫ also his Die arabische literature der Juden (furt Frank: 

1902) ٫ P. 178. 
3 In Monatsschrift fuer Geschichte und Wissenschafat des Judentums, vol 69 (1905), P.P. 295 – 311. 
4 Sa` dB. Mansur Ibn Kammuna und sein Polemischer Schrif (Berlin: 1893). 
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  ح یان بر تنقموشه پرلم  راستیبر و   یلیذ

 کمونهاألبحاث ابن 

  ،2افحام الیهود،  مغربیل  ئی سمو که در یک مجموعه همراه رسالۀ    1از آن مجلس در تهران است   ، این پنج نسخه  ترین کهن 

مونه به پسرش. این مجموعه بسیار  کسپس یک نامۀ فلسفی است از ابن  ،استآن نوشته شده   تر ازکه یک قرن پیش  باشد می

   .فرسوده است 

آید که این  بر می یل  ئسمو سطری از آن به خط فارسی )نستعلیق( است. از پایان رسالۀ    19ده صفحۀ    و   درصد   تنقیح  بات ک

 نوشته شده است.   م1286 /  ق685شیراز در  مجموعه در نزدیک 

با خط ن ب جلد از مقاالت ایک   های باریک در کتابخانۀ سلیمانیۀ استانبول موجود است که  های گوناگون بر صفحهکمونه 

در مدرسه نوریۀ   م1297 / ق 696گذاری آن اهمال گردیده، و به تاریخ  و در نقطه  ای با نسخۀ تهران داردنزدیکی قابل مالحظه 

 . 3موصل تهیه شده است 

نگار مسیحی  نوشته شده است. هم نویسنده و هم حاشیه   م1354  /  ق 755گلیکان رم به خط خوش در  نسخه کتابخانۀ ان

 .4اند زیسته آن در ماردین می 

نیز از ماردین بدان جا آمده است. این نسخه با    نوشته شده  م1341  /  سلوکی 1652که به سال    نویس برلیننسخۀ عبری 

 .5م. دارد،در یک مجلد است 280ق.  679یهود که در تاریخ  یان ئ قراف در قرن میان ربانیان و  لؤ فرد مقالۀ م  هنسخۀ منحصر ب

بر آن هست. چند برگ    یک و لس  1353  /  م1664نویس در کتابخانۀ بادلیان آکسفورد است، و یک تملک  دومین نسخۀ عبری 

 .  6های گوناگون نوشته شده است افتاده دارد، و با خط 

 
. یاد شده که 28، برگۀ 1964، سال 2، ش 3، جالمکتبه بغدادو نیز مجلۀ   ؛ 593، برگۀ  2؛ ج 184، برگۀ  1یوسف اعتصامی، ج  ،سلجم   فهرست 1

 باشد.علی محفوظ در کاظمین می نسخۀ رونویس از این نسخۀ اکنون در تملک دکتر حسین
2 Proceedings of American academy for. Jewish research, VOL. XXXII Ed. M.perlmann (New York: 1964). 

 فاتح دارد.  1341به این جانب )موشه پرلمان( داد و شمارۀ نشانی این نسخه را پرفسور اچ. ریتر  3
4 [ign. Guidi] Catalogo dei codici orientali della Bibliotieca Angelica di Roma (Florencc: 1878), PP.64 – 66. 
5 M. Stehnschneider Verzeichniss der hebraeisschen Handschriften der K. 

Bibliothek Zu Berlin (Berlin: 1897), I, 74 – 77. The library of A. S. Yahuda had a copy made from this MS. 
6 A.Neubauer, catalogue of the Hebrew munscripts in the Bodleian library (Oxford: 1886), Col. 423 F, No. 1281. 
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  ح یموشه پرلمان بر تنق  راستیبر و   یلیذ

 کمونهاألبحاث ابن 

نویس این کتاب نیز فرمول ستایش پیغمبر اسالم در دیباچه، به صورت معمولی  های عبری قابل توجه است که در نسخه 

ترین آن است که نویسندگان مسلمان در آن دست  و معقول   نمایی نوشته باشدلف آن را برای مسلمان ؤآمده است. شاید که م

 اند.  نویس نوشته شده ی نسخۀ عربینویس از روهای عبریو این هنگامی امکان دارد که بگوییم نسخه  برده باشند 

)ص(  مفهوم عام باشد که یهودیان آن را به موسی و مسلمانان به حضرت محمد «  رسوله المصطفی »ود از صممکن است مق

 بازگردانند. 

  ثنای مسلمانی، خواسته راه را برای انتشار آن در میان خوانندگان بازکند   کاربردن   هبلف با  ؤزند که مبانث حدس می   .اچ  .دی

ها را در مشیت خداوند و به  باشد که اگر همه ادیان را در حقانیت همانند نداند،الاقل آن و هم این روش الیق یک فیلسوف می 

 داند. عنایت الهی بودن یکسان می 

 که برای تکمیل اطالعات راجع به این کتاب، ترجمه نمودم.   بحاثتنقیح ال این بود بخشی از مقدمۀ آقای پرلمان بر 

 یوز نم ه اگد ید
ویژه که    به  ، در حقیقت آقای پرلمان با چاپ این رساله خدمتی به سزا به تاریخ فلسفه نموده است  ر این جانب: اینک نظ

و    تسا   ها و انقراض حکومت عباسی انجام شده از سقوط بغداد به دست مغول   سپ  ،این رساله در شرایط به خصوصی  تألیف

کرده    تألیفاشته و چندین کتاب طبق اصول مسلمانی  آن به کسی نسبت داده شده که عمری به مسلمانی شهرت د  تألیف

   لیکن از ذکر چند نکته نباید چشم پوشید: ؛است.

ایشان نسخۀ  این   -1 را کهن   که  نادرست میمجلس  مجلس در قرن    593  ۀر ام ش  نسخۀ  باشد، ترین نسخه دانسته است، 

 نوشته شده است.   ی رج هیازدهم 

  ل آن آمده:ئدر پایان یکی از رسا 
 
   .ستین و الف من الهجره ةشهر صفر سن   يویده فس  ت    م  ت   د  و ق

شاید قطب    ای و    ؛مسعود شیرازی  بن  شود، تاریخ نسخۀ محمود در مجموعه دیده می   افحام که در پایان رسالۀ    ق 685تاریخ  

 یا مستقیم ؛لس از روی آن ( است که نسخۀ مجق710د:) شیرازی 
 
 استنتاج گردیده است.   ،یا به واسطه ؛ا
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  ح یموشه پرلمان بر تنق  راستیبر و   یلیذ

 کمونهاألبحاث ابن 

، این نیز  تس ا  به پسرشکمونه  ای فلسفی از ابن نامه   ،مجلس  ۀسومین رسالۀ مجموع» اند  این که مرقوم داشته  - 2

 بلکه از شهرستانی است.   کمونه نیست،ن ب نادرست است و از ا

درست است و همین موضوع یکی از اشکاالت نسبت این    کامال    ،دارند حمد و ثنای دیباچه  ۀ  ه دربار کبحثی    -3

المطالب   ،ة اللمع  ، الکاشفهای بزرگ و معروف خویش  تمام کتاب  چون وی در  آورد،کمونه به وجود میکتاب را به ابن 

است و اگر این رساله  آورد و نام خویش را نیز همه جا تصریح کرده  و آل او را به صراحت می   )ص(   درود بر محمد   ، ةالمهم

تر بر  گرمی بیشتر و اتکای قوی و شاید چون آن را با دل   از او جدا باشد، تنها جایی است که به این شیوه دست زده

 نماید.  رده و خواسته باشد که هر دو گروه را راضی کیهود نگاشته است چنین رفتار 

 ست.  توان بر کار ایشان گرفت، تصحیح زیادی ادیگر که می ۀ خرد  -4

 و این حتم  آیدزبان عرب درست نمی   دارای عبارات و جمالتی است که با قواعد دستوری  تنقیحرسالۀ  
 
لف  ؤاز خود م   ا

«  ه » او در همه جا    مثال    است که کتاب را به لهجۀ عربی متداول میان یهود و خاصه در سوریه و فلسطین نگاشته است،

  «مثله»و   « رونقی »را  «  رونقه»شود همان گونه نوشته است چنان که تلفظ می   « ی »ضمیر سوم شخص را که به صورت  

اند لهجۀ کتاب را  شاید خواسته  اند، ها را به صورت فصیح برگردانیده نوشته است. اما آقای مصحح همۀ این   « مثلی»را 

 کمونه نزدیک سازند. فات ابن لؤبه اسلوب دیگر م
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  ح یبر تنقموشه پرلمان    راستیبر و   یلیذ

 کمونهاألبحاث ابن 

 

 نامه کتاب

 مقالهنمایۀ کتاب و 

الدوله سعد فرزند منصور فرزند ، ابنالبحاث عن الملل الثالث م(، تصحیح، تعلیق و  1284ق /  683سعد )د    کمونه، عز 

تنقیح  خ. نک:  1383المللی قرطبه و اصفهان، تهران،  منزوی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، همایش بین   نقیعلی نگاری  مقدمه

 . البحاث 

خرداد   ( مجلۀ خاطرات وحید، سال ششم، 1منزوی،    نقیعلی(،  3( ) 2( ) 1)   کمونه و کتاب البحاث عن الملل الثالث ابن 

،  1348، سال ششم، تیرماه مجلۀ خاطرات وحید  ( 2؛  371 –  369، برگۀ 66، شمارۀ  1389االول  ، ربیع 1969، مه  1348ماه  

 . 1083  -1079، برگۀ  1348، سال ششم،  مجلۀ خاطرات وحید(  3؛  514  –  503، برگۀ  66، شمارۀ  1389االول  ، ربیع1969می  

تجارب المم في أخبار ملوك العرب و  ق(؛ شاید  142المقنع ایرانی)ک:  بن ا  سیر ملوك العجم ، شاید  أخبار ملوك العجم 

، دانشگاه فردوسی  ی تصحیح رضا انزابی نژاد، یحیی کالنتر  دیگر:؛  و العرب   أخبار الفرس   في   االربنهایة  که ترجمۀ    العجم 

 خ. 1373مشهد، 

 م. 1944(، به کوشش لئون غوی، م1284ق / 683کمونه، سعد فرزند منصور فرزند سعد )د  ، ابن ازلیت نفس

کتاب االصطماخیس،  آن را    214،  1اصیبعه در عیون، برگردان ذاکر، جابی که منسوب به ارسطو است، ابن   اسطماخس

 ارسطو این کتاب را در هنگام رفتن به روم نوشت.  نامیده است که 

 . 1994سلیمان دنیا،  ق(، تحقیق 428  – 370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن االضحویة في المعاد

عیون النباء م(. نک:  1175ق /  570سموییل فرزند یحیی فرزند عباس مغربی )ز:  ،  رّد علی الیهود  کتابالیهود،    االفحام

 . 794، 2، برگردان ذاکر، جفي طبقات الطباء 
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  ح یموشه پرلمان بر تنق  راستیبر و   یلیذ

 کمونهاألبحاث ابن 

ها را در خزانۀ غروی  آن   ذریعه   که صاحب  عروضی  مؤیدالدین هیئت  کمونه، منظور کتاب  ، ابنااللتقاط عن کتاب الهیئة

 دیده است. 

 ؛  1161، شمارۀ 286، 2ق(. نک: ذریعه، ج 683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: ، ابن االلتقاط االعتراضات

 .1160، شمارۀ 286، 2ق(، نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: ، ابنااللتقاط عن کتاب الهیئة

 کمونه است. ق( و انتخاب از ابن 672قد آن از خواجه نصیرالدین طوسی )د: ؛ یا نانتخاب، تلخیص

،  2ق(. نک: ذریعه، ج 683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ، ابن انتخاب نقد المحصل؛ یا  انتخاب تلخیص المحصل

 ق( است. 606فخر رازی )د:   المحصل، گزینشی از کتاب 1444، شمارۀ 367

 م(، کتابخانه مجلس شورای ملی. 1284ق /  683سعد فرزند منصور فرزند سعد )د  کمونه، ، ابن تَجّرد نفس

یا  تجرید اإلعِتقاد؛  یا  تَجریُد  ) تجرید الکالم؛  ق(، همراه شرح عالمۀ حلی )د: 672  -  597، خواجه نصیرالدین طوسی 

نام  726 به  المرادق(  ال 1311،  کشف  عالم االسالمی، قم،  خ؛ چاپ دیگر، تصحیح حسینی جاللی، مقدمۀ محقق، مکتبة 

 ق. 1407

 م(.1284ق /  683کمونه، سعد فرزند منصور فرزند حسن فرزند هبةالله )د  ، ابن تذکرۀ کیمیا

ق( ، دربارۀ حوادث  683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: ، ابن تقریب المحجة و تهذیب الحجة في المسائل العقلیة

 . 1133، شمارۀ 224، 26جامعه است. نک: ذریعه، 

أي الملة اإلسالمیة و النصرانیة و الیهودیة، نوشتۀ عزالدوله سعد فرزند منصور    تنقیح البحاث في البحث عن الملل الثالث

/  683)د:   مقدمه  1284ق  و  تصحیح  بین   نقیعلی م(،  همایش  سلسله  فلسفی  منزوی،  مکتب  دو  اصفهان  قرطبه  المللی 

 خ. 1383ها، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، المللی گفتگوی تمدن اسالمی در شرق و غرب، دانشگاه تهران، مرکز بین 

 . پیامبر یهود، حضرت موسی )ص( تورات،  

کمونه، سعد فرزند منصور فرزند  ابن الدین عروضی،  چهار التقاط از آثار الباقیة، الشمسیة، قانون مسعودی، هیأت مؤید

 م(، خزانۀ غروی، نک: ذریعه. 1284ق / 683سعد )د  
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ای از آن نزد جمیل م(، نسخه 1284ق / 683کمونه، سعد فرزند منصور فرزند سعد )د  ابن الحکمة الجدیدة في المنطق،  

 صدقی زهاوی در بغداد. 

 إشکال ابن 
ّ

؛  153، 11؛ ج64، 7؛ ج 92، 5ق(. نک: ذریعه، ج 683سعد فرزند منصور )د: کمونه عزالدوله ابن کمونه، حل

 . 253و   63، 15؛ ج24و   23، 13ج

الدین، عبدالرزاق فرزند احمد فرزند محمد فرزند  ، ابوالفضل کمال الحوادث الجامعة و التجارب النافعة في المائة السابعة 

صابونی، تصحیح مصطفی جواد، مکتبة العربیة،  فوطی و ابن آوازۀ ابن م(، با  1323  –  1244ق /  723  -  642المعالی شیبانی ) ابو 

بیروت،   العلمیة،  دارالکتب  نجم،  عبدالحسین  مهدی  تصحیح  دیگر:  چاپ  /  1424بغداد؛  پارسی  2003ق  به  برگردان  ؛ 

 خ. 1381عبدالمحمد آیتی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

   ق(.694ساعاتی )د: ، ابن الدّر المنضود في الرّد علی فیلسوف الیهود

م(، 1205  –  1135/    603  –  530، موسی فرزند میمون قرطبی اندلسی ) داللة الحائرینمیمون کتاب  ابن   داللة الحائرین

 م؛ چاپ دیگر: مصر، مکتبة الثقافة الدینیة، قاهره.  1974تصحیح حسین اتای، استانبول، 

ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،   –لغلول  ، الجزء الثاني، الساری و االذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1936ق / 1355خ / 1315

الشیعة تصانیف  إلی  التخاطب  الذریعة  الرابع،  الجزء  به کوشش    - ،  تهرانی،  آقابزرگ  منزوی، چاپخانه    نقی علی التیمیة، 

 م. 1941ق / 1360خ / 1320مجلس، تهران،  

الشیعة تصانیف  إلی  الالذریعة  ثابت ،  الخامس،  کوشش  چینی  –نامه  جزء  به  تهرانی،  آقابزرگ  منزوی،    نقیعلی سازی، 

 م. 1944ق /  1363خ / 1323چاپخانه بانک ملی ایران، تهران، 

منزوی،    نقیعلی حزن المؤمنین، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    –، الجزء السادس، الحائریات  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1946ق / 1365خ / 1325چاپخانه مجلس، تهران، 

منزوی، چاپخانه   نقیعلی بازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  شب خیمه   –، الجزء السابع، حساب  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1948ق / 1367خ / 1327مجلس، تهران،  
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وی، چاپخانه مجلس،  منز   نقیعلی دیو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    - ، الجزء الثامن، دائره  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1950ق /  1369خ / 1329تهران،  

منزوی،    نقیعلی الزائریه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    -عشر، رساله آب حیات  ، الجزء الحادي الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1956ق / 1376خ / 1335چاپخانه مجلس، تهران، 

منزوی، دانشگاه    نقیعلی کاران، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  سیه  –عشر، الزائریه  ، الجزء الثاني الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1962ق / 13806خ / 1340تهران،  

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

 م. 1959 /ق 1378القضاء، نجف، عراق،  

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

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  

الشیعة تصانیف  إلی  السادس الذریعة  الجزء  غارات  ،  چاپخانه   -عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  قائد، 

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

الکسوف و الخسوف، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    –عشر، قائد القوات العلویه  ، الجزء السابع الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1967ق / 1387خ / 1346احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران، 

لیلی و مجنون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    – عشر، کشف  ، الجزء الثامن الذریعة إلی تصانیف الشیعة

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

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

 م. 1972ق /  1392خ / 1351چاپخانه اسالمیه، تهران، 

، الجزء السادس و العشرون، ذیل الذریعة، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد اشکوری حسینی،  یعة إلی تصانیف الشیعةالذر 

 خ. 1358آستان قدس، مشهد، 
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،  عیون النباء في طبقات الطباء م(.  1175ق /  570، سموییل فرزند یحیی فرزند عباس مغربی )ز:  الرّد علی الیهودکتاب  

 .  794،  2برگردان ذاکر، ج 

  13،  7؛ ج 381و    105،  6ق(. نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ، ابنکمونةالبن   شبهة االستلزام 

 . 76و 

 ق(. 683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ، ابن شرح اشارات شیخ الرئیس ابوعلی

 ، خواجه نصیرالدین طوسی. سیناابن   شرح شرح االشارات و التنبیهات

،  13ق(. نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ، ابن االصول و الجمل من مهمات العلم و العمل شرح  

 . 301، شمارۀ 93

ق(، تصحیح 726، عالمۀ حلی )د:  کشف المرادق(، به نام  672  -  597، خواجه نصیرالدین طوسی ) شرح تَجریُد اإلعِتقاد

 خ. 1351و ترجمۀ ابوالحسن شعرانی،  

ق(، کتابخانۀ مجلس شورای ملی و در دانشکدۀ  683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: ابن  تلویحات سهروردیشرح  

 الهیات. 

 که منسوب است به ارسطو.  درج الفلک و  الشراف و  طمطم ، مانند: طلسمات

ة( فرزند یوُسف فرزند پاقودا )تألیف:  فرائض القلوب ی  ح  ا )ب  ی  ح  م(، تصحیح  1161  –  1160ق /  556  –  555، یحیی اندلسی، ب 

 . 1928؛ چاپ دیگر: تصحیح ا. زیفرونی، بیت المقدس،  1912ابراهیم سالم فرزند یهودا، لیدن، 

وحشیه کلدانی، ابوبکر احمد فرزند علی فرزند قیس مختار فرزند  ، تألیف ابن الفالحة الکبیر و الصغیر  الفالحة النبطیة،

 (.ه 2فرزند برطانیا فذزند عالطیا کسدانی صوفی )سدۀ عبدالکریم فرزند جرثیا فرزند بدنیا  

 . 1350، شمارۀ 304،  16ق(. نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: کمونة، ابن فلسفة ابن 

ابن فوائد پراکنده و مغالطات و شبهات منطقی )د  ،  م(، کتابخانه  1284ق /  683کمونه، سعد فرزند منصور فرزند سعد 

 . 1478، شمارۀ 317،  16ها. نک: ذریعه، جرای ملی و دیگر کتابخانه مجلس شو
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اعتصامی، اعتصام 2و ج   1، جفهرست کتابخانه مجلس شورای ملی یوسف  تهران،  ،  و    1310الملک، چاپخانۀ مجلس، 

 خ. 1311

 ؛  903، شمارۀ 105،  18ق(. نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: ، ابن في الکالم رسالة 

 . 815، شمارۀ  131،  11ق(، نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ، ابن في بقاء النفس و أبدیتها رسالة  

 ؛ 5709، 405،  21ق(. نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: ، ابن في النفسمقالة 

 ، پیامبر اسالم، حضرت محمد )ص(. قرآن

 . لسبع معلقات ا، قصاید سبع 

الجدیدة الحکمة  في  ابن الکاشف  )د:  ،  منصور  فرزند  سعد  عزالدوله  ابن الکاشفق(؛  683کمونه  )د  ،  /  683کمونه  ق 

 م(،  نسخ آن در مجلس شورای ملی و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه. 1284

 اسحاق صابی.   الکبر،کتاب 

المراد  )د:  کشف  اإلعِتقاد، خواجه نصیر 726، عالمۀ حلی  جریُد  ت  ) ق(، شرح  و  672  -   597الدین طوسی  ق(، تصحیح 

 خ. 1351ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، 

 . 424، 4ق(. نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: ، ابن لباب المنطق

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

 تهران. 

الحکمة  في  الحکمة، همان    اللمعة  في  الجوینیة  )د:  ابن   اللمعة  منصور  فرزند  سعد  عزالدوله  نسخۀ 683کمونه  ق(. 

،  18؛ ج88،  8ق. نک: ذریعه، ج 679و رونویسی کمونه در کتابخانۀ الغرویة در نجف، دارای تاریخ پایان تألیف  نویس ابن دست 

 . 438، شمارۀ 351

وح  ۀمجل ارد  ید،خاطرات  ششم،  آپر 1348  یبهشتماه سال  صفر  1969  یل،  شمار 1389،  برگ65  ۀ،  ،  371  –  369  ۀ، 

 .منزوی  نقیعلی (، 1)  البحاث عن الملل الثالث  کمونه و کتاب ابن 
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وح  ۀمجل خردادماه    ید، خاطرات  ششم،  م 1348سال  رب1969  ی،  شمار 1389  االول یع ،  برگ66  ۀ ،  ،  514  –  503  ۀ، 

 منزوی.  نقیعلی (، 2)  کمونه و کتاب البحاث عن الملل الثالث ابن 

آذرماه    ید،خاطرات وح  ۀمجل ، من  1083  –  1079  ۀبرگ  72  ۀ، شمار 1389، رمضان  1969، نوامبر  1348سال ششم، 

  نقیعلی(،  3)   کمونه و کتاب تنقیح البحاثابن عنی بنشره موسی پرلمان،  برگه،    12برگه +    119  ،یفرنیامطبوعات جامعة کال

 منزوی.

 . 1964، سال 2، ش 3، جمجلۀ المکتبة بغداد

 ( ابوعبدالله محمد فرزند عمر فرزند حسین فرزند حسن طبرستانی    –   1149ق /  606  –  544المحصل، امام فخر رازی 

 . 1991ق / 1411اتای، دارالتراث، قاهره، م(، تصحیح حسین 1210

م(، دربارۀ حوادث جامعه،  1284ق /  683کمونه، سعد فرزند منصور فرزند سعد )د  ، ابن المطالب المهمة من علم الحکمة

 . 4327، شمارۀ 140، 21کتابخانۀ آستان قدس مشهد. نک: ذریعه، ج

م  المعالم   کتاب ابوعبدالله  رازی،  فخر  امام  الدین،  اصول  رِی   في 
 
ک ب  مِی   ی  ت  حسن  فرزند  حسین  فرزند  عمر  فرزند  حمد 

 م(. 1210 –  1149ق / 606 –  544طبرستانی رازی ) 

 معتقدات مسیحیان، یحیی بن سعدی. 

 . قصاید سبع ، معلقات السبع

با آوازۀ ابن  از سخنان خواجه نصیرالدین طوسی )د:  ملتقطات سعد بن منصور،  ق(. نک: ذریعه،  672کمونه، برداشت 

 . 6669،  195، 21ج

 الکوفی.  ، ابن منازل الکوفه کتاب 

 ق(.788الدین سریح ملطی مصری )د: کمونه، ماردینی، زین ، در رد  ابن نهوض حثیث النهود الی خوض خبیث الیهود
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