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 کمونهابن راثآ و یگد نز  کمونه و آثار ابن  یزندگ
  ح ی حص ت ،ی راگنهمدقم  ، ( م1284  /   ق683  :د)   هنو مکن با   لملل الثالث  ثاح بأل ا  حی قن ت بات ک  ۀم دقم  ، کمونهو آثار ابن   یزندگ

 84 -  1 ۀگر ب  ،خ1383 ،یگن هر ف ر خافم و  راث آ  نم جنا  ،یمنزو ینقی عل دکتر  ق ی قحت و

 16 –  5 ۀ، برگ14  ۀ، شمار 1387کتاب ماه فلسفه، آبان  یۀنشر 

 ی محمدی عل یعل برگردان 

 1کمونهمعرفی ابن

 ه نومکن با ۀمانت سیز
ه بن کمونه ابن حسن بن هبةالدوله منصور بن سعد الدوله ابوالرضا سعد بن نجمعز  

 
رائیلی بغدادی، فیلسوف، عارف و سالل

  .2استو طبیعی و عرفان و تصوف صاحب تألیفات متعدد در زمینۀ فلسفۀ الهی 

 رسد که جدش، هبةبه نظر می
 
 ه، یهودی بوده، اما فرزندان وی، چنان که از نامشان پیداست، با مسلمانان درآمیختند. الل

 . 3انددانستهکرد و از همین رو برخی او را مسلمان امامی طرفی و گاهی به اسالم تظاهر میکمونه، گاهی به بیاش، ابننوه

 
 است. ی منزو ینقیدکتر عل قیتحق ، األبحاث لملل الثالث حی تنقاز مدخل کتاب  یبخش ۀمقاله ترجم نیا 1

،  1969، مه  1348( مجلۀ خاطرات وحید، سال ششم، خرداد ماه  1منزوی،    نقیعلی(،  3( )2( )1)  کمونه و کتاب األبحاث عن الملل الثالثابن

،  66، شمارۀ  1389االول  ، ربیع1969، می  1348، سال ششم، تیرماه  مجلۀ خاطرات وحید  (2؛  371  –  369، برگۀ  66، شمارۀ  1389االول  ربیع

 . 1083  -1079، برگۀ 1348، سال ششم، مجلۀ خاطرات وحید(  3؛ 514 – 503برگۀ 
، بخش اول، 4ج  ،م1962چاپ دمشق،    ،یبغداد  یفوطاثر ابن  مجمع اآلداب في معجم األلقاب  ص یتلخکمونه و لقب پدرش در  ابن  یۀلقب و کن  2

 آمده است. 159 ۀبرگ
 (مقاله نیکمونه« در ا: بخش »آثار ابن کن) .شد یکمونه امام آمده است که ابن ةالمطالب المهمکمونه، کتاب ابن ۀپشت نسخ 3
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ضد  فخرالدین رازی سود های خواجه نصیرالدین از اندیشه شرح االشاراتکمونه را با توجه به این که در ابن یعهرالذصاحب  کمونه و آثار ابن  یزندگ

 شود، او را شیعی خوانده است.جسته و سرآغاز تألیفاتش با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد شروع می

اش دهد که وی در درجۀ نخست فیلسوف بوده، اما محیط خانوادگیکمونه نشان میات بزرگ و کوچک ابنبررسی آثار و تألیف

اش در بغداد او را وادار کرده که به اسالم تظاهر چنان که محیط علمی و سیاسیاو را به طرف یهودیت سوق داده است. هم

 محمد در سرآغاز تألیفاتش بیش از این بر چیزی داللت ندارد.و صلوات او بر حضرت محمد و آلکند 

 ق683در سال  األبحاثتنقیح زمانی که مردم به دلیل تألیف کتاب  ،کمونه پنهانی نزد پسرش در حله درگذشته استابن

 علیه وی شوریدند. 

در بغداد شایع شد  ق683درسال  نویسد:می( دربارۀ این حادثه م1323/ ق723عبدالرزاق بن الفوطی بغدادی )د: 

هود، مسیحیت و لیه نبوت )یعتألیف کرده و مطالبی را  ملل الثالثعن ال األبحاثکمونۀ یهودی کتابی به نام که عزالدوله ابن

 بریم. ها به خدا پناه میاسالم( گفته که از ذکر آن

اش هجوم بردند. امیر تمسکای، داروغۀ عراق، مردم با شنیدن این خبر شوریدند و برای به قتل رساندن وی به خانه

کردند که دربارۀ آن تحقیق  اثیر و گروهی از امیران به مدرسۀ مستنصریه رفته و از قاضی القضات و مدرسین تقاضامجدالدین ابن

 کند. 

 کمونه مخفی شده بود. وجوی وی زدند، اما ابنچنین دست به جستهم

اقامۀ نماز در راه بود که مردم از رفتن او ممانعت کردند. القضات برای از قضا این اتفاق روز جمعه رخ داده بود و قاضی

آنان را آرام کند، اما جمعیت او را با سخنان قبیحی به حمایت و دفاع از  اثیر نزد مردم آمد تابه مستنصریه بازگشت. ابن ،روایناز

 کمونه متهم کردند. ابن

 کمونه بیرون شهر اجتماع کنند. که صبح روز بعد برای سوزاندن ابن داروغۀ شهر دستور داد تا به مردم اعالم کنند
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که در آن جا کاتب  کمونه نشد. او را در صندوقی به حله نزد پسرشبعد از آن هیچ خبری از ابن ،مردم با شنیدن آن آرام شدند کمونه و آثار ابن  یزندگ

 .1بود، بردند و او همان جا اقامت داشت تا این که پس از مدتی درگذشت

الدین علی بن عمر دبیران )کاتبی( قزوینی )د: زیرا از شاگردان نجم ؛خورده نبوده استالسکمونه در زمان مرگش پیر و ابن

 بود.( م1273 / ق672شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی )د: ( م1276 / ق675

ها انتخاب و اقتباس باشد که از برخی کتابهایی میچنان که معمول اغلب مؤلفان بوده، گزیدهکمونه، ترین اثر ابنقدیم

دهد عمر کمونه« در این مقاله( موجود است، نشان می: بخش »آثار ابنکنکه به خط خود وی ) ها کرده است. بعضی از آن

 بوده است.  م1280 - 1271 / ق679 - 670های این آثار بین سالمؤلف از سی سال فراتر نرفته است. تاریخ 

ای نیاز پیدا کرد تا آن را به تألیف کرد به واسطه م1280 / ق679را در سال  ة الجوینیةعاللمکمونه هنگامی که ابن

 الدین محمد جوینی، وزیر صاحب دیوان، اهدا کند.شمس

الدین محمد مؤمن قزوینی تألیف کرده است تا وی کتاب را به امر عالم فاضل، شمس این کتاب گفته است: وی در آغاز

که به نام یکی از امیران نوشته  نخستین تألیفی است ة الجوینیةعاللمو چه بسا  آن را هنگام بازگشت از بغداد به همراه خود ببرد

 بعد از این تاریخ بوده است.  الکاشفو  المطالب المهمةشده و تألیف کتاب 

لم وی در قآخرین آثار وی باشند. مؤید این امر این نکته است که  التلویحاتو  االشاراتچنین شاید دو شرح وی بر مه

 ز در این اثر از آثار دیگرش بیشتر است.اش نیتر شده و انسجام علمیپخته شرح التلویحات يالتنقیحات ف

 
  ، م1932بغداد،    ، م(1323ق /723)د:    ی بغداد  یعبدالرزاق بن الفوط  ،ی طو فلان با  ،ةعالمائة الساب  ي ف  ةو التجارب النافع  ة الحوادث الجامع  1

   ،441 ۀبرگ
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 کمونهعصر ابن ه کمونو آثار ابن  یزندگ
سلطۀ دینی مسلمانان به سر رسید و حکومت به دست  م1258 / ق656سقوط خالفت عباسیان در بغداد به سال بعد از 

( م1282 - 1265 / ق680 - 663(، سپس برادرش ابقاخان)م1265 / ق663رهبران بودایی و در رأس آنان هوالکو )تا سال 

انی و حکومتی بغداد، مرکز امپراتوری مغول در های پایانی حکومت ابقاخان یهودیان در صحنۀ امور دیوافتاد. در سال

ه ترجیح داد ( به اوج رسید و مغول در این دورم1291 - 1284 / ق690 - 683غرب،ظاهر شدند و نفوذشان در دورۀ ارغون )

  که حاکمان و والیان خود را برای برخی از شهرهای عراق و ایران از میان یهودیان انتخاب کند.

چنان که مغول به مسلمانان برای ترس از گرایش به عباسیان یا ممالیک مصر بود. هماعتمادی آنان به این امر به دلیل بی

گذاری به یهودیان روی آوردند و در پایه ،رواینمسیحیان نیز به سبب احتیاط از گرایش آنان به روم اعتماد نداشتند. از

در تاریخش نام بسیاری از امیران یهودی  1ةروصاف الحضهای خالفت عباسی به آنان تکیه کردند. شان بر ویرانهامپراطوری

 .بغداد، موصل، شیراز و شهرهای دیگر را ذکر کرده است

 ق680تألیف شده است. در عین حال که ابقاخان در سال  م1280 / ق679در عصر ابقاخان در سال  األبحاثتنقیح رسالۀ 

( جانشین وی شد. او بر آن شد تا سیاست اسالف م1284 - 1282 / ق683 - 680درگذشت و برادرش تکودار ) م1282 /

خود را در پیش نگیرد. از همین رو به جای اعتماد به یهودیان، گرویدن خود را به اسالم اعالم کرد و به مسلمانان نزدیک شد و 

به قتل رساندند و ارغون بن  آوردن وی خشم امیران را برانگیخت و آنان علیه او شوریده ونام احمد را برای خود برگزید. اسالم

مند قهگرایش داشت و به یهود نیز بیش از پدرش عالابقاخان، پسر برادرش، را که همانند پدرش به بودایی تعصب و به برهمایی 

 
  -  663)  یرازیالله ش عبدالله بن فضل   نیالدشرف   ا ی  ؛نیالدشهاب  ،(ق 996  :شراگن)  ة وصاف الحضر   خیتار  ، تجزیۀ األمصار و تزجیۀ األعصار  1

  ، خ1372  و  خ1346  ،نار هت  هاگشناد  ،یتیآ  دمحملادبع  :رگید  ؛ق 1269  ،یگ نس  پاچ  ،یئبم ب  ،یناهفص ا  باب را  ید همدمحم  مامتها  هب  ق(728

 .151 ۀگر ب



 

 

 

 کمونه ابن  عصر کمونه ابن  یمعرف

 

5 

و پسرش، خواجه هارون، را هم از دیوان  1را به قتل رساند الممالکالدین صاحب دیوان اش کردند. وی شمسبود، جانشین کمونه و آثار ابن  یزندگ

کمونه اثیر و نصر بن ماشعیری را منصوب کرد. در همان سال مسلمانان در بغداد علیه ابنبغداد عزل کرد و به جای او ابن

  شوریدند و این دو به همراه تمسکای، داروغۀ بغداد، از او دفاع کرده و او را فراری دادند.

به وی  األبحاثتنقیح کمونه که تألیف کتاب طۀ بین قیام علیه تکودار )احمد( و قتل وی در این سال و دفاع از ابنوجود راب

یا در شمار کسانی بودند که  ؛منسوب است، بعید نیست. شاید این مدافعان چهار سال پیش، از تألیف کتاب خبر داشتند

 رفته است.( با آنان صورت گ2مذاکرات اشاره شده در آغاز رساله )بند

 1289 / ق690 - 688های تنها شورش مردمی در نوع خود نبود، چرا که پس از مدتی از قتل احمد، یعنی در بین سالاین 

و  ه روز در بغدادبرانگیخته شد و بسیاری از یهودیان قربانی آن شدند و اموالشان س هیهودی دوبار ضد  احساسات  .1291 -

آوردنش مسلمانان را برای های دیگر عراق غارت شد. شاید از دالیل حمله به یهود خلع احمد تکودار بود که با اسالمشهر

امیران یهودی تحریک کرد و نیز خشم آنان نسبت به کشتار و آوارگی نزدیکان خلیفۀ مقتول عباسی که سلطۀ  ضد   مقاومت

 الدین، صاحب دیوان، به آن دست زده بود. شمسآل

( به اوج م1291 - 1289 / ق690 - 688) الدولۀ یهودیارغون،به ویژه زمامداری سعد ۀبا وجود این، سلطۀ یهود در دور

 خود رسید و با سقوط وی مصیبت بر آنان مستولی شد.

شان با کمک غول دشواری برپایی حکومت بودایی را در میان مسلمان احساس کردند و در تاجگذاریزمانی که امیران م

 خانشان را تغییر دادند و غازانه شد، سیاستآنان برانگیخت ضد  بلکه احساسات مسلمانان نیز  ؛یهود نه تنها موفق نبودند

آوردن خود را اعالم کرد، اما تمایلش را به شیعه اسالم، که به حکومت برسد نقبل از ای (م1303 - 1294 / ق703 - 694)

 . خواه از حکومت عباسی نشان دادترین اقلیت اسالمی خونبزرگ

 
 یآن تقر  یبوده که معادل امروز یلقب الممالک وانیدصاحب  1

 
 ( است. االتیا وانید سی)رئ اتیالوال  وانید  سیرئ با
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کوشیدند تا عقاید رو همواره میهای طبقاتی حاکم بودند و از همینشیعیان تا قبل از سقوط خالفت عباسی تحت شکنجه کمونه و آثار ابن  یزندگ

مرقد امام علی)ع( را در نجف زیارت کرد و پس  م1296خان به همین دلیل در سال های خود را گسترش دهند. غازانو آموزه

نده( جانشین او شد و در سیاست راه برادرش را در پیش گرفت و از بزرگ شیعیان از مرگ وی، برادرش، الجایتو )محمد خداب

 ( یاری جست. م1326 / ق726در عراق، حسن بن یوسف بن مطهر حلی )د: 

ها ضرب کرد و نام خلفا شیعه را مذهب رسمی اعالم کرد و نام دوازده امام شیعیان را روی سکه م1307 / ق709وی در سال 

 ..1کردمردم را به رفض وادار را حذف نمود و 

 کمونهجایگاه اجتماعی ابن
شدن یهودیان به حاکمان مغول کرد، بعد از نزدیکیا به یهودیت تظاهر نمی ؛کردکمونه ابتدا به اسالم تظاهر میاگرچه ابن

که  الکاشفان به آنان، به همراهی با آنان پرداخت و صاحب مقام اجتماعی و مشاغلی شد که در آغاز کتاب خکردن ابقاو تکیه

ها اشاره کرده و متذکر شده است که مردم برای بدان ،الدین سنجری تألیف کرده بودآن را برای امیر دولتشاه بن امیر سیف

 وطنش نیز بدان تصریح کرده است. روزگار و همفوطی بغدادی، همابنرفتند. استفاده از موقعیت کاریش نزد او می

از  ای خدمت او نوشته ونامه گوید:کمونه را که در روزهای پایانی عمرش درک کرده است، یاد کرده و میوی ابن

 . ها مزین کنمهای سودمندش درخواست کردم تا کتابم را به آنآموخته

 ربیع، معروف به حشف، چنین نوشت:الدین محمد بن ابیبرای من و دوست و یارمان، شمس ق683در سال  هنومکنبا

 صن العلم م  
 
 وال توله من الیکون به اهال     ن اهل الجهالة دائما

 و شرهة 
 
 و مقتا

 
 ن عقله جهال  و یقبله النقصان م      فیورثه کبرا

 
 
 من صونه عنه جاهدا

 
 ن ناقص اصال  ال تطلبن الفضل م   و    فکن ابدا

 
 .است گزیدهتاریخ و   صاف الحضرةتاریخ وها و حوادث مقاله در ارقام تاریخ مأخذ نگارندۀ   1
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کمونه را حکیم، ادیب، عالم به قواعد حکمی و منطقی، سرآمد در فنون ادبی و مسائل ریاضی و حساب وصف فوطی، ابنابن کمونه و آثار ابن  یزندگ

 .1کندمی

الحوادث ولی در  ،کندسینا اشاره نمیابن االشاراتکمونه جز به شرح وی بر از تألیفات ابن مجمع اآلدابوی در تلخیص 

 کند.کمونه ذکر میرا با تردید در منسوب بودنش به ابن األبحاثتنقیح کتاب  ةالجامع

حاصل  م1273 / ق627ال سکمونه آورده، بعد از مرگ خواجه نصیرالدین طوسی در نبفوطی دربارۀ مقام علمی اچه ابنآن

کاری ز علمی مراغه با خواجه نصیرالدین طوسی همکمونه در شمار کسانی که در احداث رصدخانه و مرکزیرا ابن ؛شده اس

الفرج الدوله ابوعلی بن ابیدر حالی که خواجه نصیرالدین طوسی دوستانی حتی از میان یهودیان از جمله کمال ،کردند، نبود

 . 2داشته است، فوطی ذکر کردهداعی اسرائیلی حکیم، چنان که ابناربلی، معروف به ابن

است، از  م1271 / ق670زیرا تألیفات وی که دارای تاریخ  ؛کمونه در آن زمان بوده استشاید دلیل این امر جوان بودن ابن

دهد که مؤلف این آثار در رود. این امر نشان میهای درسی اقتباس کرده است، فراتر نمیها را از کتابشماری گزیده که آن

 بوده است.میانۀ راه تعلم و درس 

کمونه در خردسالی تحصیل را شروع کرده باشد و سنش در زمان کرده که ابنمیای فرهنگی ایجاب خانوادهرشد و نمو در 

رفته و او در مقامی نبوده که خواجه نصیرالدین طوسی از او در مرکز علمی مراغه سال فراتر نمی 25یا  20ها از تألیف این گزیده

 استفاده کند. 

 کند، از استاد دبیران،( تقدیر کرده و به بزرگی یاد میم1276 / ق675وی هنگامی که از استاد خود، دبیران قزوینی )د: 

 ،بنابراین ؛آوردسخنی به میان نمی ،درگذشته استکه سه سال قبل از شاگردش، دبیران، یعنی خواجه نصیرالدین طوسی 

 گذشت.کرد، از ذکر نام وی نمیکمونه حتی اگر یک جلسۀ درس خواجه نصیرالدین طوسی را درک میابن

 
 .161 – 159 ۀ، بخش اول، برگ4، جمعجم األلقاب  يمجمع اآلداب ف  صیتلخ 1
 . حرف کاف  457 ۀ، شرح حال شمار اج نامه 2



 

 

 

 کمونه ابن  استاد کمونه ابن  یمعرف

 

8 

سال تجاوز نکرده  40تر نبوده و عمرش از کمونه از دهۀ پنجاه این قرن پیشتوان نتیجه گرفت که تولد ابنها میاز همۀ این کمونه و آثار ابن  یزندگ

 زمان مرگش منافاتی با این امر ندارد. است و حضور پسرش در خدمت دولت در

 کمونهاستاد ابن
به طوری که دربارۀ وی گفته  ،شناسیمکه از وی سخن به میان آورده است، کسی را نمی کمونه جز فردیاز استادان ابن

 العلماء كالعالم مل ةمن مجلس موالنا عالم ةکمون بن استفاد العبد المخلص سعد ... ةم الفیلسوف عزالدولقال الحکی ... است:

  1... ه ایام امامته و امتع اهل العالم بطول حیاتهلو الحق و الدین ادام ال ةالدولجامع العلوم و نجمالقرن  يمفت ... الفضالء ةدوق

- 1203 / ق675 - 600) الدین ابوالحسن علی بن عمر کاتبی دبیران قزوینیدربارۀ نجم این صفات در آن زمان جز 

 ق766 د:) الدین رازیبا شرح قطب در منطق ةالشمسیها ای فلسفی، کالمی و منطق که از شمار آنهبمؤلف کتا (م1276

الدین دبیران نجم .2کندصدق نمی ( به طبع رسیده است،م1326 / ق726د: ) با شرح عالمه حلی العینة حکم( و م1326 /

و کالمی به وی ل منطقی ئمعروفی در مساطوسی در رصد خانۀ مراغه بود و شبهات  الدیناز همراهان و حامیان خواجه نصیر

ها پاسخ ها شبهات وی دربارۀ اثبات واجب به دو دلیل دور و تسلسل است که خواجه نصیر به آنمنسوب است که از شمار آن

طوری که  چنان محل بحث و نقد بوده، بهشانزدهم میالدی هم / اما این شبهات در ایران تا قرن یازدهم قمری ،3داده است

کند که دبیران قزوینی در زمان حیات رندۀ این سطور گمان نمیها پاسخ داده است. نگامیرزا کمال فسائی شیرازی به آن

کمونه دبیران را بعد از گونه صفات توصیف شده باشد و احتمال این است که ابن الدین طوسی،به ایناستادش، خواجه نصیر

 .الدین، با این صفات وصف کرده باشدمرگ استادش، خواجه نصیر

 
 .3 برگۀ، پیوست اول، ةعربیلانصوص  1
 ه اگشن اد  ، یمنزو  ینقی عل  قاتیو تعل  هاه ی با مقدمه، نما  القواعد  نیشرح حکمة ع  ي المقاصد ف  ضاح ی او    دهیصورت مکرر به چاپ رس   به  ةیالشمس  2

 است. هدیبه چاپ رس  م1959تهران، 
 است. دهیبه چاپ رس  ،68 ۀم، برگ1956بغداد،  ،نیاس ی حسن آلبه اهتمام محمد  ،و جوابات الخواجه عنها يشبهات الکاتب 3
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 کمونهآثار ابن کمونه و آثار ابن  یزندگ
 کند:ها مطلع شده است،به ترتیب هجائی ذکر میکمونه را که از آنر این بخش نگارنده آثار ابند

 ؛)بیرونی(ً ةثار الباقیااللتقاط عن اآل -1

 ؛الدین قزوینی کاتبی()نجم ةااللتقاط عن الشمسی -2

 ؛)بیرونی( يتقاط عن القانون المسعودلاال -3

 ین عرضی( الد)مؤید االلتقاط عن کتاب الهیئۀ -4
 ق679 - 670ها از نۀ غروی به همراه تألیفات دیگری به خط وی که تاریخ آنکتابخاکمونه در کتاب به خط ابن هر چهار

محمد کرده است. )ص( و آل متعهد به ذکر صلوات بر حضرت محمدها خود را موجود است. مؤلف در آغاز و پایان آنباشد، می

  .1شودروشن می آمده است، ةمعالحوادث الجاای که در از این مسئله مسلمان بودن وی و تهمت مردم به وی دربارۀ حادثه

 علی االشارات يخجواننالتقاط اعتراضات ال -5
و  2آوری کردهگرد االشاراتمد نخجوانی را در شرحش بر بکر بن محبن ابی دالدین احماعتراضات نجماثر  کمونه در اینابن

 )ص( و آل محمد کمونه اسم و نسبش را ذکر کرده و بر محمددر پایان کتاب نیز ابن برخاسته است، االشاراتبه یاری مؤلف 

 آن را به پایان رسانده است. 679متذکر شده که در شوال )ص( درود فرستاده و 

 الکیمیا يف ةالتذکر -6
 اند.نگاران از وی اقتباس کردهحالکمونه نسبت داده و شرحاین اثر را به ابن کشف الظنونچلبی در 

 
 . 286،  2ج  عه،یالذر 1
؛  4862صوفیه  ؛ ایا3264های احمد ثالث به شمارۀ  خانه است که نسخۀ آن در کتاب  النقض و لباب الکشف  ةزبد،  االشاراتاسم شرح نخجوانی بر    2

کوپرلی  3689نورعثمانیه   و  قنواتی)  875؛  موجود  فهرست  هم(  نخجوانی  ااست.  قانون  بر  شرحی  )نبچنین  دارد  بزرگ  آقا  ،ةعیرذلا  :کنسینا 

 (. 97، 2طهرانی، ج
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 نگارندۀ این سطور این کتاب را ندیده است. کمونه و آثار ابن  یزندگ

 ةو تهذیب الحج ةتقریب المحج -7
 خانۀ غروی موجود است. ای از این کتاب به خط مؤلف در کتابنسخه

های موجود ای استنساخ کرده و آن را در مجموعۀ کتاب( از روی آن نسخهم1950 / ق1370 د:) شیخ محمد سماوی

 .1کرده استکمونه نزد خودش در نجف نگهداری میابن

 تلخیص لباب المنطق -8
 زبدۀ النقض فی شرح اشاراتبکر بن محمد نخجوانی، مؤلف الدین احمد بن ابیتألیف نجم لباب المنطقاصل 

نۀ غروی کتابخابه خط مؤلف در ای از این کتاب تألیف کرده است. نسخه .ق 679کمونه این اثر را به سال ابن .سیناستابن

 موجود است.

 الملل الثالت يف األبحاثتنقیح  -9
 کمونه است. ترین آثار ایناین کتاب از مهم

 ها از این قرار است:چهار باب است که عناوین آن ارکتاب 

 ؛نبوت به طور عام -

 ؛نبوت موسی -

 ؛نبوت عیسی -

 .نبوت محمد -

 قات منتشر کرده است.یاین کتاب را به همراه مقدمه و ترجمۀ انگلیسی و تعل م1967موشه پرلمان در 

 
 . 425  ،4ج  ،ةعیالذر 1
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 تشرح التلویحا يالتنقیحات ف -10 کمونه و آثار ابن  یزندگ
( از سه بخش منطق، م1182 / ق587 :کالدین یحیی بن حبش سهروردی )تألیف شهاب ةالمنطق و الحکم يالتلویحات ف

تاب که به خط خود وی در خزانۀ غروی نجف موجود است، شرح مربوط ای از این کطبیعیات، الهیات سامان یافته است. نسخه

 به طبیعیات این کتاب است. 

 نستعین بال آغاز این شرح چنین است:
 
 ... التلویحاتتاب من ک يتحریر الفن الثان يسلطانه ف ه واهب العقل عز  ل

، وجود آمده النوادر ةتذکرکه در  پور، چنانو بانکی ایاصوفیا وپرلی،صفیه، کآهای خانهبنۀ این کتاب در کتااگهای سهبخش

 . 1دارد

ب و کتابخانۀ مجلس به 194رح در دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران به شمارۀ چنین دو نسخه از این شهم

شود. حسین ضیائی شرح مربوط به طبیعیات این کتاب را تصحیح کرده و داری مینگه ق702با تاریخ کتابت  5338شمارۀ 

 سانده است.ع ربدر کالیفرنیا به ط م2002 / ق1421در سال 

 ةالحکم يالجدید ف -11
العراق بین  از آن سخن به میان آمده و عباس العزاوی در    ة الذریعو    کشف الظنونکتاب در منطق و حکمت است، در    این

 .  نزد جمیل صدقی الزهاوی در بغداد موجود بود  ةالحکم ي الجدید ف   ۀ»نسخ : گفته است 330 برگۀ  .1ج ، االحتاللین

   در بغداد چاپ کرده است.  م1982  / ق 1403حمید وعید الکبیسی این نسخه را تصحیح کرده و در سال  

 یا بقاء الروح ؛رسالة ازلیة النفس -12
 این کتاب در ده فصل است. 

 در نیوهاون منتشر کرد.  1944اش در سال لئون غوی نسخۀ عکسی آن را به همراه ترجمۀ انگلیسی

 
 . 153  ،13؛ ج 468-467،  4ج  ،ةعیالذر 1
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  .1کمونه در خزانۀ غروی وجود دارد و شیخ محمد سماوی از روی آن استنساخ کرده استای به خط ابناز این کتاب نسخه کمونه و آثار ابن  یزندگ

  .2است خانۀ مجلس تهران موجودکتاب 3862مجموعۀ شمارۀ  نسخۀ دیگری نیز به خط فرد دیگری در

 ألیست بمزاج البدن النفس  ن  أ ي رسالة ف -13
 
 د النفسر  ج  و ت

 .این کتاب شامل ده فصل است

 .3نۀ مجلس تهران موجود استکتابخا 3862ای از این اثر در مجموعۀ شمارۀ نسخه

 الکالم ي رسالة ف -14
مدبر العالم الواجب لذاتة« است. تألیف این اثر در دهۀ پایانی این کتاب مبسوط طی ابوابی سامان یافته که باب پنجم آن »

 .4در خزانۀ غروی موجود است ربعةااللتقاطات األای از آن به خط مؤلف در پایان به سرانجام رسیده است. نسخه 679قعدۀ ذی

 نهاع اباتةکمونه عن الخواجه نصیر و جوسؤاالت ابن -15
مکاتبۀ اول شامل هفت مسئلۀ فلسفی و مکاتبۀ دوم حاوی  ؛الدین طوسی داشته استدو مکاتبه با خواجه نصیرکمونه ابن

مجلس سنای تهران  286ن اثر در مجموعۀ شمارۀ های دبیران کاتبی قزوینی است. نسخۀ ناقصی از ایپرسشی دربارۀ مغالطه

 .5وجود دارد

 
 . 132 - 131،  11ج    ،ةعیلذرا 1
 . 96 - 1 ۀبرگ ،تهران ،ار و ش خانۀ مجلس کتاب 3862مجموعۀ شمارۀ  2
 . 170  – 97برگۀ  ،هعو مجم نامه 3
 . 107 - 106،  18ج    ،ةعیالذر 4
 . پ41پ 39 ۀبرگ ،مجلس سنای تهران  286مجموعۀ شمارۀ  5
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 توحیدال ه ضد  کمونابن ة شبه -16 کمونه و آثار ابن  یزندگ
کمونه، ابن د  آن را به ج الذریعهو در  1کمونه منسوب است، اما پیش از او مطرح شده استه  ثنویت است که به ابنهاین شب

 الهبة
 
بوده  توحید یهودی است، این شبهه در اصل ایرانی )فارسی( ضد  ، چرا که 2نیز صحیح نیست نکه آ انده نسبت دادهل

اگر دو اله در وجود مشترک  :4در اثبات توحید معتقدند زیرا مشائیون ؛کندکه دلیل مشائیون را دربارۀ توحید باطل می 3است

شوند و هریک از آن دو از تمایزی از دیگری باشد و گرنه متحد میها فصل )ویژگی( مباشند، واجب است که برای هریک از آن

)این اقامۀ دلیل مشائیون دربارۀ  ددا و ترکیب مستلزم امکان است و با وجوب مغایرت شوندمی یبوجود و فصل متمایز ترک

 توحید است(.

ر که در دو اصل خی چنان ،داگر دو اله بسیط بوده و از نظر ماهیت به طور کلی با هم متفاوت باشن :گویدشبهۀ ثنویت می

شوند، جز که به ممیزی نیازمند می شوند تا اینود« انتزاع یابد، در چیزی مشترک نمیجو از هر دو مفهوم »مو ود داردجو شر و

 از تعداد اله نه ترکیب آن لزومی دارد و نه نفی وجوب آن. ،بنابراین ؛در وجود که آن مفهومی انتزاعی است و عینی نیست

اگر وجود  زیرا ؛سپس مالصدرا آمده و از اصالت وجود و اعتبار ماهیت برای اعادۀ حیثیت »دلیل ترکیب« سخن گفته است

ترکیب و  ،بنابراین ؛ها چیزی ضرورت دارد تا آن را از دیگری تمایز دهدحقیقت مشترکی بین دو اله باشد، برای هر یک از آن

 امکان برای دو اله ضرورت دارد.

 
الدین دبیران کاتبی قزوینی، شبهات دیگری دربارۀ اثبات واجب از طریق دور تسلسل طرح کرده که استادش خواجه کمونه، نجماستاد ابن  1

 ( منتشر کرده است. م1956عراق،  ،نها را )کاظمی یاسین این شبهات و پاسخ آندحسن آلپاسخ داده است. محم هاالدین طوسی بداننصیر

 . 25 -  24،  13ج    ،ةعیالذر 2
 شبهۀ ابن 3  3

 
اخذ    ، 141  ۀ، برگ1ج  ، 1919  -   1899  مطهر بن طاهر مقدسی )چاپ کلمان هوار، پاریس،   البدء و التاریخ کمونه از کتاب  احتماال

 «. يالم قدیم و له مدبر یدبر و هو خالفه من جمیع المعان»قال بلعم بن باعوراء: الع نویسد:شده است. به طوری که می 
 . اندده ینام ب«ی الترک لیرا »دل لیدل نیا ونیمشائ 4
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لت ماهیت و اعتبار وجود سخن به میان آورده و دلیل مشائیون )دلیل ترکیب و امکان( را صالح مازندرانی از اصا پس از آن کمونه و آثار ابن  یزندگ

 .1رها کرده و گفته است:من به دلیل فرجه آن را ثبت کردم و نیاز به التزام به اصالت وجود برای اقامۀ دلیل ترکیب ندارم

شرح هیاکل ( بود و در کتابش م1502 / ق908 د:) الدین دوانیجالل کمونه نسبت داد،اولین کسی که این شبهه را به ابن

 ت.سخ داده اسبدان پا النور به نام شواکل الحور

 ند از:ند، عبارتاشبهه نوشته این سان دیگری که در رد  ک

 ؛(م1535 / ق943 د:خفری محمد بن احمد ) -

 ؛(م1631 / ق1041 د:باقر )دمیرداماد محم -

 ؛(م1641 / ق1050 د:مالصدرای شیرازی) -

 ؛(م1650 / ق1060 د:العابدین علوی )احمد بن زین -

 ؛(م1650 / ق1060 د:)شمسا گیالنی  -

 ؛(م1672 / ق1083د: محمد شریف کشمیری شاگرد میرداماد ) -

 ؛(م1686 / ق1098د: محمد طاهر قمی ) -

 ؛(م1686 / ق1098د: محمد بن حسن شیروانی ) -

 ؛(م1754 / ق1168قبل از  د:محمد بن عبدالکریم بروجردی جد بحرالعلوم ) -

 .(م1872 / ق1289 د:مالهادی سبزواری ) -

 .2ها موجود استها سخن گفته شده و همۀ آناز آن ةالذریعکه در  اند،شبهه نوشته ها در رد  همۀ این

 
 . 62، 25ج  ،ةعیالذر 1
 . 229  – 228، 8ج ،اج نامه 2
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آمده، دربارۀ این شبهه بحث  التجلیاتکه در  ( چنانم1888 / ق1306 د:) تستری لکهنوی عباسسپس مفتی، میرمحمد کمونه و آثار ابن  یزندگ

 .1کرده است کرده و آن را رد  

 شرح االصول و الجمل من مهمات العلم و العمل -17
سینا را ذکر بنالدین، صاحب دیوان، اهدا کرده است. وی در این کتاب الفاظ و عبارات اکمونه این کتاب را به شمسابن

هم  درهای خود را از اندیشۀ وی برگرفته و الدین طوسی و استنباطهای خود را از آثار حکما و شرح خواجه نصیرکرده و گزیده

ه نامید العمل ل من مهمات العلم ومشرح االصول و الجشده و آن را  شرح اشاراتای که کتابی همانند است. به گونهآمیخته 

 .2تاس

که قنواتی ذکر کرده، موجود  لی«، چناننۀ »لعلهکتابخا( و 135 برگۀ :الفهرس)484ای از این کتاب در اندیا آفیس: نسخه

 شود.داری مینۀ حاجی خلیفۀ استانبول نگهکتابخاای نیز در است. نسخه

 الفرق بین الربانیین و ال -18
 

 یینئارق
به التنقیح رسالۀ کمونه منسوب است. کتاب همانند این رساله نیز در بیان اختالف دو فرقۀ یهودی به نگارش درآمده، به ابن

ای به همراه که در برلین، در ضمن مجموعه یاهکه نسخۀ نادری از این رسال زبان عربی و به خط عبری تألیف شده است. چنان

 ق679، سال نگارش آن 3بت شده استکتا م1341 / سلوکی 165موجود است و تمام این مجموعه در سال  رسالۀ التنقیح

  است. م1280/

های عربی به ای از گزیدهاین نسخه را استخراج کرده و آن را در ضمن مجموعه (م1948 – 1879)هرتسفلد  لیما تسنرا

 ن به چاپ رسانده است.در لند 1928مجموعه در سال  103 - 69خط عبری طی صفحات 

 
 .918  ۀر امش  ،185، 5ج ،اج نامه 1
 .94، 13؛ ج97،  2ج ،ةعیالذر«؛ االشارات، حرف الف با عنوان »1، جکشف الظنون 2

3 M.Steinschneider, Verzeichniss der hebraeischen handschriften der K. Bibliothek Zu (Berlin. 1897). 
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به زبان عربی و  م1280 / ق679یک نفر باشند که آن دو را در سال  رسالۀ التنقیحید نیست که مؤلف این رساله و مؤلف بع کمونه آثار ابن و  یزندگ

رسالۀ الفرق به خط عربی کتابت و اضافات اسالمی بر آن افزوده شده و  التنقیحرسالۀ سپس  ،به خط عبری تألیف کرده است

 . بودن به خط عربی کتابت نشده استفایدهبه دلیل بی ییننبین الربانیین و القرا

فریسیین شهرت داشتند و از  اند که در قدیم بهربانیین یهودی همان کسانی گفته است: 155 در بند التنقیحمؤلف 

این  شدند که منکر همۀصدوقیین نامیده می کردند و مخالفانشان،داری میمالئکه و روح سخن گفته و طرف قیامت، ،ءرجا

 مفاهیم بودند. 

فریسیین بوده و سخن صاحب  زرسد ا« سخن پولس پیامبر که به نظر می8 - 7: 155» نگارندۀ این سطور در تفسیر بند

از زندقه، انحراف از ظاهر به سوی  ام که مقصودذکر کرده و یادآور شده قه نسبت داده،را که در آن صدوقیین را به زند التنقیح

ای در گرفتن ظاهر حدیث تفسیر متون مقدس است و این امر بر فریسیین بیشتر از صدوقیین که از یهودیان قدیمی و حرفه

مثل فریسیین نیز در اسالم، همانند  ،شوده در سلف صالح مسلمین دیده میقشرایط این فر بودند، انطباق و سازگاری دارد.

 ثر بودند.أریه متگنوسیسیزم نوافالطونی در اسکند زیرا آنان تا حد زیادی از فلسفۀ ؛معتزله است

به معنای  تر باشد، بعید نیست که کلمۀ »قرائیین«»فریسیین«، برای آنان مناسب به مثابۀ بدیل کلمۀ ،»ربانیین« اگر کلمۀ

 .اندز فریسیین انتخاب کردهیا ظاهر متون و نام جدیدی برای صدوقیین باشد که دشمنانشان ا ؛متوسالن به قرائت

 .1مجبره و فرقۀ مشبهه هستند ربانیین همانند معتزلۀ ما و قرائیین همانند فرقۀ شهرستانی گفته است:

و  چه اواثبات کند که آن رسالۀ الفرق بین الربانیین و القرائیینبر آن بوده است که با تألیف  التنقیحرسد که مؤلف به نظر می

روست که از از درون و عمق دین یهود بوده است. از همین اند،از مفاهیم فلسفی اخذ و وارد یهودیت کرده میمون،نبسلفش، ا

 
 . 212، 1ج  ، و النحل الملل 1
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صدوقیین متمسک به سنت دهد. این مسئله بدین دلیل بوده که فریسیین دفاع کرده و متعصبان صدوقی را به زندقه نسبت می کمونه و آثار ابن  یزندگ

 کردند.کردن عناصر فلسفی به دین مخالفت میبوده و با هرگونه نوگرایی و وارد

 الکاشف -19
  .هزار کلمه است 85این رساله در منطق و فلسفه بوده و حدود 

  :ةکمونابن ... قال العبد» شود:رساله چنین آغاز می
 
 ... بعد فقد ن بالمأل األعلین یصلی علی م  أه تعالی... و الحمدلل

 ن االأالدیانات النقلیة ارباب العقائد العقلیة و  اتفق
 
... و لما کان  و عمل الصالحات هو غایة الکماالت خرو الیوم اآله یمان بالل

تصنیف  يی شرف هذا العلم ... التمس منلمن اطلع ع... م   يالدین سنجر الصاحبسیف دولتشاه بن األمیر ... الکبیر األمیر

... و قد جعلته  یة و الشواغل الدنیویةنناء ما قد ألجئت الیه من مالبسة األمور الدیثا يکتاب فیه برسمه. فعملت هذا الکتاب ف

  يبواب فأسبعة 
 

 ...«. صولباب تسعة ف کل

 الوجود.، اجسام، نفوس، عقول و واجبگانۀ رساله از این قرار است: منطق، امور عامه، اعراضتابواب هف عناوین

 . 1آمده است ةالذریعکمونه در این کتاب با عنوان فلسفۀ ابن

نۀ مجلس به شمارۀ کتابخاچهاردهم میالدی در  / ریجهمتعلق به قرن هشتم  ای از این رساله که آخر آن ناقص است،نسخه

 ق1031 د:) باشد. روی این رساله امضای شیخ بهائی عاملیمیموجود  ،درادسطر  21فحه هر ص و تسا برگ 107در  5383

 شود.( وجود دارد. پایان این رساله ناقص است و به فصل سوم باب ششم منتهی میم1621 /

 نگارندۀ این سطور نسخۀ عکسی این رساله را در اختیار دارد.

 
 . 35،  16ج    ،ةعیرذلا 1
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شود که کامل است و در قرن نگهداری می 853تهران با شمارۀ  سنۀ مجلکتابخاچنین نسخۀ دیگری از این رساله در هم کمونه و آثار ابن  یزندگ

های این نسخه . برخی از برگدرادسطر  17و هر صفحه  تساصفحه کتابت شده  418هفدهم میالدی در  / ریجهیازدهم 

 .باشدنامرتب می

ذکر  نهکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد که آن نیز کامل است و در فهرست کتابخاله در ساومی نیز از این رسنسخۀ 

کمونه نامگذاری شده است. این نسخه از روی نسخۀ مجلس ولی نام کتاب شناخته شده نیست و فلسفۀ ابن ،1استشده

گاه نیز سرایت کرده و که صفحات نسخۀ مجلس نامرتب است، این اشتباه به نسخۀ دانش است. با توجه به ایناستنساخ شده

 اند.نه ناسخ و نه نویسندۀ فهرست متوجه آن نشده

 الحکمة العلمیة و العملیة ياللمعة الجوینییة ف -20
دارای پنج فصل است. جملۀ اول دربارۀعلم است و باب و هر باب  دو جمله و هر جمله مشتمل بر دو باب این کتاب شامل

شته تا هنگام بازگشت از والدین محمد مؤمنی قزوینی نکمونه آن را به امر عالم فاضل شمساول در اثبات مدبر عالم است. ابن

کمونه الدین محمد جوینی همراهی کند. این نسخه به خط ابنالدین محمد بن صاحب بهاءنۀ شمسکتابخابغداد به عنوان 

 .2شودنۀ غروی نجف نگهداری میکتابخابه پایان برده است. این نسخه در  ق679ین کتاب را در تاریخ است. وی ا

 م1867 / ق1284نۀ مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد که تاریخ استنساخ آن بخاکتادر  418ای از این کتاب به شمارۀ نسخه

 است. 

 . 3ذکر شده است نهکتابخاشود که در فهرست این داری مینۀ رضوی مشهد نگهکتابخانسخۀ دیگری از این کتاب در 

 
 . 265، 3ج ،نار هت  هاگشناد یزکر م ۀناخباتک تس ر هف 1
 .351، 18؛ ج131، 11ج  ،ةعیالذر 2
 . 231،  4ج ،سدق ناتس آ تس ر هف 3
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  595نۀ مجلس تهران با شمارۀ کتابخاای نیز در چنین نسخههم کمونه و آثار ابن  یزندگ
 
 ةالدرحسائی کتابش، جمهور اابی موجود است. ظاهرا

 .1، را از آن انتخاب کرده استةمن اللمع ةالمستخرج

 المطالب المهمة من علم الحکمة -21
شامل هفت هزار کلمه است. رساله چنین آغاز می این رساله

 
 »الحمدل شود:تقریبا

 
ه... و آله و صبحه اجمعین. و بعد فهذا... ل

 ةفصول، یشتمل کل منها علی سبع ةاسمه لمعناه، و رتبته علی سبع ةلمطابق ةمن علم الحکم ةو سمیته بالمطالب المهم

 علی ذکر الفصول بیان ابحاث العقل لطلب العلم و 
 
و  ةارادی ةالسعی... ال شک ان الغرض االقصی من کل حرکابحاث، مقدما

 او دفع الم...«. ةبوجه قصدی انما هو احد امرین، اما تحصیل لذ

( آن را دیده 141برگۀ، 21)ج ةعیالذرشود که مؤلف داری مینۀ غروی نگهکتابخاای از این رساله به خط مؤلف در نسخه

 است.وی در این نسخه گفته ای از آن را به خطش استنساخ کردهم.( نسخه1950ق./1379د: ) است. شیخ محمد سماوی

 کمونه تألیف کتاب را در ماه شعبان به پایان برده است.است: ابن

سطر  21شود که هر صفحه داری میمتری نگهسانتی 18*25برگ  12نۀ رضوی در کتابخانسخۀ دیگری از این رساله در 

است. در  م. کتابت شده1496ق./901است، در سال  ( آمده235برگۀ، 4نۀ رضوی )جکتابخاکه در فهرست  است و چنان

 این مذهب درگذشت. کمونه امامی شده و براست: ابن پشت آن نیز نوشته شده

گانۀ کتاب از این قرار است: منطق، امور عامه، احکام الممکن، احکام الواجب، اعراض، جواهر های هفتعناوین فصل

 مادیه، جواهر مجرده.

 
 . 89،  8ج  ،ةعیالذر 1
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 کمونهمغالطات ابن -22 کمونه و آثار ابن  یزندگ
فوائد با عنوان  3850و  380های ی و منطقی است که در دو نسخۀ مجلس تهران به شمارهاین کتاب شامل مغالطات ریاض

 اند.. فالسفۀ ایرانی در ابطال این مغالطات رسائل مستقلی تألیف کرده1ذکر شده است الذریعهنامگذاری شده و در  کمونهابن

 دو نمونه از این مغالطات عبارتند از:

 . شبهۀ استلزامفلا

 ؛رفع امر واقع در همان امر نباشد، ناگزیر باید موجود باشد هرگاه وجود چیزی مستلزم» است: در مقدمۀ آن چنین آمده

برخی از علما در ابطال این شبهه رسائلی  .... زیرا اگر در همان امر معدوم باشد، وجودش مستلزم رفع امر واقع خواهد بود

 اند، از جملهنوشته

 ؛(م1630 / ق1040د:میر محمد باقر داماد ) -

 ؛نۀ رضوی موجود استکتابخانسخه در 

  ؛2(م1641 / ق1051د:مال مراد تفرشی ) -

 ؛(م1653 / ق1064 د:سلطان العلماء حسین بن محمد ) -

 ؛(م1679 / ق1090د:محمد باقر سبزواری ) -

 ( م1648 / ق1096د: آقا رضی قزوینی ) -

 نۀ کرمانی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران موجود است. کتابخاای از آن در نسخه

 ؛است 216این رسالۀ چهاردهم از مجموعۀ شمارۀ 

 ؛(م1686 / ق1098د: حسین خوانساری )آقا -

 
 . 318، 16ج  ،ةعیرذلا 1
 . 25، 13ج  ؛ 69،  7ج  ؛408، 2، جاج نامه 2
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 ؛1شودداری مینۀ موالنای تبریز نگهکتابخاای از این رساله در نسخه کمونه و آثار ابن  یزندگ

  ؛(م1686 / ق1098د: شیروانی ) مدقق -

 ؛نۀ رضوی موجود استکتابخاای از این رساله در نسخه

 ؛(م1687 / ق1099د: ) میرزا رفیع نائینی -

 ؛(م1897 / ق1315 د:) حاج محمدابراهیم کلباسی -

 .العلوم جامعقاضی عبدالنبی احمد نگری در  -

 شبهۀ جذر اصم .ب

ذبش ضرورت ک ،امروز همۀ سخنان من دروغ است، از صدق وی که اگر فردی بگوید: این شبهه عبارت است از این

 وأمان صادق کاذب است.او ت ،بنابراین ؛یابد و از کذب وی صدقشمی

  .2تساآمده ( م912 / ق300د: خیاط )ابن االنتصارنمونۀ این شبهه در مناظرۀ با مانویان در کتاب 

 اند:اند که از شمار آناناین شبهه رسائلی نوشته برخی در رد  

  ؛(م1497 / ق903د: الدین شیرازی دشتکی )صدر -

 ؛3نۀ مجلس تهران انتقال یافته استکتابخانۀ تقوی موجود بوده که به کتابخانسخۀ این رساله در 

 ؛(م1502 / ق908د: الدین دوانی )جالل -

 ؛4استنسخۀ آن در مجموعه تقوی موجود 

 
 . 25، 13ج  ،ةعیالذر 1
 .30 برگۀ ،الملحد ي لراونداالرد علی ابن ي االنتصار ف 2
 . 92،  5ج  ،ةعیالذر 3
 .77 – 76، 7، ج92، 5ج ،اج نامه 4
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نۀ خوانساری نجف کتابخااش در است و نسخه الفضالء ةحسر( عنوان آن م1535 / ق942د: ) بن احمد خفری محمد - کمونه و آثار ابن  یزندگ

 ؛1شودنگهداری می

 ؛2(م1641 / ق1051د: مال مراد تفرشی ) -

 ؛3کرمانی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران است 216مجموعۀ شمارۀ حسین خوانساری، نسخۀ آن، رسالۀ هشتم از  -

 ؛4شودداری مینگه 216محمد باقر سبزواری. دو نسخه از آن در همان مجموعۀ کرمانی به شمارۀ  -

ای کمونه در نامههۀ استلزام، ابنباما دربارۀ ش ،بینیم که شبهۀ توحید شبهۀ ثنویت و شبهۀ جذر اصم شبهۀ مانویت استمی

رسد که همۀ شبهات به نظر می ،رواینالدین نوشته، متذکر شده است که این شبهۀ دبیران قزوینی است. ازکه به خواجه نصیر

 مونه منسوب است، ولی متعلق به او نیست.کبه ابن

شود که علت نسبت این شبهات به او چیست؟، شاید دلیل این امر این بوده که بعد از شهرتش حال این پرسش مطرح می

که  رو هر شبهۀ مجهولی به وی نسبت داده شد. چناندین معروف شد و از همین دین، به معارض بودن با ضد  به تألیف کتابی 

 .ای را در رباعیات منسوب به خیام شاهدیمچنین مسئله

  

 
 . 13،  7ج  ،ةعیالذر 1
 . 69، 7ج ؛ 401، 2، ج  ،اج نامه 2
 82و  35برگۀ ، نار هت تایبدا ۀدکشناد ۀناخباتک تس ر هف 3
 .اج نامه 4
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 نامه کتاب کمونه و آثار ابن  یزندگ

 مقالهنمایۀ کتاب و 

[ign. Guidi] Catalogo dei codici orientali della Bibliotieca Angelica di Roma (Florencc :1878) ٫ PP. 64 

– 66. 

A. Neubauer٫ catalogue of  the Hebrew munscripts in the Bodleian Library (oxford: 1886) ٫Col . 423 

F٫ No. 1281. 

Bib. ANGELICA, Ort. 15 . 

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

XXXII. 

In Monatsschrift fuer Geschichte und Wissenschafat des Judentums٫vol 69 (1905)٫ p. p. 295 – 311 

M. SteinSchneider Verzeichniss der Hebraeischen Handschrifter der K. Bibliothek Zu Berlin (Berlin : 

1897)٫ I٫ 74 - 77 . The library of A. S. Yahuda had a copy made from this MS. 

M.Steinschneider, Verzeichniss der hebraeischen handschriften der K. Bibliothek Zu (Berlin. 1897). 

Proceedings of American academy for. Jewish resear   ،  VOL. XXXII Ed. M. Perlmann (New york : 1964). 

Sa̓ d B. mansur Ibn Kammuna und sein Polemische schrift (Berlin : 1893). 

Steinschneider, Moritz, 1816 – 1907. 

Steinschneider٫ Arabische Uebersetzung aus dem Griechischen٫ See index S.V. Saad ٫ also his Die 

arabische literature der Juden (furt Frank: 1902) ٫ P. 178. 

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

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

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

،  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  

العجم  العجم ، شاید  أخبار ملوك  ایرانی)ک:  ابن   سیر ملوك  و  ق(؛ شاید  142المقنع  العرب  أخبار ملوك  تجارب األمم في 

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

 خ. 1373مشهد، 

 م. 1944م(، به کوشش لئون غوی، 1284ق / 683کمونه، سعد فرزند منصور فرزند سعد )د  ، ابن ازلیت نفس

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

لباب الکشف في شرح اإلشارات  زبدة النقض وبکر بن محمد نخجوانی، مؤلف الدین احمد بن ابینجم ،لباب المنطقاصل 

 .ةالسینائی

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

 خ. 1350نویسندۀ ناشناس، پارسی تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر اضحویه،  انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 

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

 . 794، 2، برگردان ذاکر، جفي طبقات األطباء 

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

نجم  ،)بیرونی(   ةثار الباقیااللتقاط عن اآل بن  سعد  ابوالرضا  الدوله  بن عز  حسن  بن  سعد  بن  منصور  الدوله 

ه بن کمونه اسرائهبة
 
 ،م(1284ق /  683)د:  یبغداد یل یالل

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم  ، الدین قزوینی کاتبی()نجم ةااللتقاط عن الشمسی الدوله منصور بن سعد بن عز 

ه بن کمونه اسرائحسن بن هبة
 
 ، م(1284ق / 683)د:  یبغداد یلیالل
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الدوله ابوالرضا سعد بن نجم  ، )بیرونی( يتقاط عن القانون المسعودلاال کمونه و آثار ابن  یزندگ الدوله منصور بن سعد بن حسن  عز 

ه بن کمونه اسرائبن هبة
 
 ، م(1284ق / 683)د:  یبغداد یلیالل

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

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

 است. 

ابوالرضا سعد بن نجم  ،ین عرضی(الد)مؤید االلتقاط عن کتاب الهیئۀ الدوله  الدوله منصور بن سعد بن عز 

ه بن کمونه اسرائحسن بن هبة
 
   ، م(1284ق / 683)د:  یبغداد یلیالل

،  2ق(. نک: ذریعه، ج683کمونه 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

 ست. کمونه ا ق( و انتخاب از ابن 672؛ یا نقد آن از خواجه نصیرالدین طوسی )د: انتخاب، تلخیص

 م. 1957 چاپ نیبرک، بیروت،  ، ابوالحسن اط،ی الخ ، الملحد ي الراوندعلی ابن  دّ الر  ي تصار فناال

 .م1959 ،تهران هاگشناد ،یمنزو ینقیعل قاتیو تعل هاهیبا مقدمه، نما القواعد نیشرح حکمة ع يالمقاصد ف ضاحیا

م؛  1919،  1899، ابونصر مطهر فرزند طاهر مقدسی، چ. کلمان هوار، پاریس،  ( م966ق /  355نگارش:  البدء و التاریخ ) 

 خ. 1374برگردان به پارسی محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران،  آفرینش و تاریخ افست تهران؛  

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

ق( 726ق(، همراه شرح عالمۀ حلی )د:  672  -  597، خواجه نصیرالدین طوسی ) تجرید الکالم ؛ یا  تَجریُد اإلعِتقاد؛ یا  تجرید

 ق. 1407خ؛ چاپ دیگر، تصحیح حسینی جاللی، مقدمۀ محقق، مکتبة األعالم االسالمی، قم، 1311، کشف المراد به نام  

 وصاف الحضرة، عصارمصار و تزجیة األ جزیة األت
 
 م. 1855ق./1272 طهران، ه، ، عبدالله بن فضل الل
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الله عبدالله بن فضل نیالدشرف ای ؛نیالدشهاب ،(ق699 :شراگن) ةوصاف الحضر خیتار ،تجزیۀ األمصار و تزجیۀ األعصار کمونه و آثار ابن  یزندگ

 ،یتیآ دمحملادبع :رگید ؛ق1269 ،یگنس پاچ ،یئبمب ،یناهفصا بابرا یدهمدمحم مامتها هب ق(728 - 663) یرازیش

 .خ1372 و خ1346 ،نارهت هاگشناد

 حیحصت ،(م1326 / ق766 د:) یمحمود بن محمد راز نیالدقطب ،ةیالشمس ةشرح الرسال يف ةیالمنطق القواعدریتحر

 .خ1386 ،نارهت ،رادیب تاراشتنا ،رفرادیب نسحم

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم الکیمیا يف ةالتذکر ه بن کمونه اسرائله منصور بن سعد بن حسن بن هبةالدو، عز 
 
  ی بغداد  یلی الل

 . م( 1284ق / 683)د: 

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ،( ق679  :شراگ ن)   علی االشارات ي خجواننالتقاط اعتراضات ال الدوله منصور بن سعد بن  عز 

ه بن کمونه اسرائحسن بن هبة
 
 . م( 1284ق / 683)د:   یبغداد  یلی الل

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، 

نجم ةو تهذیب الحج ةتقریب المحج بن  سعد  ابوالرضا  الدوله  عز  بن هبة،  حسن  بن  بن سعد  منصور  کمونه  الدوله  بن  ه 
 
الل

 م(. 1284ق / 683)د:  ی بغداد ی لی اسرائ

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ،( ق679  :شر ا گن)   تلخیص لباب المنطق ه بن  الدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبةعز 
 
الل

 . م( 1284ق / 683)د:   یبغداد  یلی کمونه اسرائ

 . م1962چاپ دمشق،   ،( م1323 /  ق723 :د)  یبغداد ی فوط اثر ابن  مجمع اآلداب في معجم األلقاب صی تلخ

 شخب حیحصت .(م1182 / ق587 :کالدین یحیی بن حبش سهروردی )تألیف شهاب ةالمنطق و الحکم يالتلویحات ف

 .م2002 / ق1421 ،کالیفرنیا ،حسین ضیائی یعیبط
  ن ی چاپ حس  ،حاتیتلو از کتاب    اتیعیبخش طب  ،(م1182  /   ق 587  :کالدین یحیی بن حبش سهروردی )شهاب؛  ةیالعرش   و  ةیاللوححاتیالتلو 

 خ؛ 1334تهران  اض،یاکبر ف یچاپ عل حات،یمنطق التلو  ،یبن حبش سهرورد ییحخ؛ ی1380تهران  ،یموسو  دیس 
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ة و النصرانیة و الیهودیة، نوشتۀ عزالدوله سعد فرزند منصور  أي الملة اإلسالمی   تنقیح األبحاث في البحث عن الملل الثالث  کمونه و آثار ابن  یزندگ

/  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 

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ، ( ق683  :شرا گن)   ، الملل الثالت ي ف األبحاثتنقیح  الدوله منصور بن سعد بن حسن بن  عز 

اسرائهبة کمونه  بن  ه 
 
/  683)د:    ی بغداد  ی لی الل تعل  ، حی حصت  ،م( 1284ق  و  انگلیسی  ترجمۀ  و    ، ن املر پ   هشو م  قات ی مقدمه 

 . م1967

  ن مجن ا   ،یمنزو  ینقی عل  دکتر  قی قح ت  و  ح ی حصت  ، یراگنهمدقم  ،( م 1284  /  ق683  :د)   هنو مکنب ا   لملل الثالث  ث احبأل ا  حی قن ت

 84  -  1 ۀگر ب  ،خ1383 ،ی گن هر ف ر خا فم و ر اثآ

الدوله و الدین  لملل الثالث  األبحاثتنقیح   ْبن  ، قدوة الحکماء عز  ونه، سعد ا  م    فرزندهبةالله    فرزند حسن    فرزند  منصور   فرزند   ک 

)د /  683  :کمونه  علی ،  م( 1284ق  دکتر  آقای  منزوی،  تحقیق  استنسیل،  نقی  مفاخر  1972چاپ  و  آثار  انجمن  چاپ  م؛ 

 خ. 1383فرهنگی، 

نجم   ،تشرح التلویحا يالتنقیحات ف بن  سعد  ابوالرضا  الدوله  هبة عز  بن  حسن  بن  بن سعد  منصور  کمونه  الدوله  بن  ه 
 
الل

 . م( 1284ق / 683)د:  ی بغداد ی لی اسرائ

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ، فشاک لا  ، ةالحکم ي الجدید ف ه بن کمونه اسرائالدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبة عز 
 
  ی لی الل

نسخۀ عکسی خودم ]منزوی[ در بیروت؛  ،  5383، نسخۀ خطی مجلس شورای ملی تهران، ش  م( 1284ق /  683)د:    ی بغداد

ه پژوهشی حکمت و فلسفه  تصحیح یوسف ثانی، حامد ناجی اصفهانی، موسس  ،به کوشش ویلفرد مادلونگ، زابینه اشمیتکه

 خ. 1387ایران، تهران، 

 .است آمده التجلیاتکه در  ( چنانم1888 / ق1306 د:) تستری لکهنوی عباسمفتی، میرمحمد ،ةنومکنبا ةهبش باوج

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

 م(، خزانۀ غروی، نک: ذریعه. 1284ق / 683)د 
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چاپ  ، چاپ  م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیب925  -  855ق /  313  -   251زکریا ) رازی، ابن ،  ي في الطبالحاو کمونه و آثار ابن  یزندگ

، هشت  2002و بیروت،    جلد  25م،  1970  –   1955ق /  1390  –   1374دکن هند،    درآباد،ی ح  ،یعثمان   المعارف، رة یمجلس دا

؛ ترجمۀ محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی  جلد

 جلد.  23خ،  1395  – 1385شهید بهشتی، 

 شبهه جذر األصم
ّ

نۀ کتابخادر  نسخه( م1535 / ق942د: ) بن احمد خفری محمد نیدلاسمش ،حسرة الفضالء در حل

 .خوانساری نجف

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

 صدقی زهاوی در بغداد. 

 ،م(1276- 1203ق / 675 - 600) ینیقزو رانیدب یبن عمر کاتب یابوالحسن عل نیالدنجم  ،دعاوقلا نیع ،العینة حکم

 .خ1384 ،تهران ،یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ ،یردص سابع حیحصت

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

 . کربن  ی رنا هم(، چ. 1191ق /  587: الدین سهروردی )کحکمت اشراق، شهاب 

 إشکال ابن 
ّ

؛  153،  11؛ ج64،  7؛ ج 92،  5ق(. نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ابن کمونه،  حل

 . 253و   63، 15؛ ج24و   23، 13ج

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

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

ی  ؛ برگردان به پارس2003ق /  1424؛ چاپ دیگر: تصحیح مهدی عبدالحسین نجم، دارالکتب العلمیة، بیروت،  م1932  ، بغداد

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

د بن ز یاحسائ جمهوریابنبا، ةمکحلا يف ةمن اللمع ةالمستخرج ةالدر  میبن حسن ابن ابراه میبن ابراه یعل نیالد  نیمحم 

ْحسائیبن اب
 
 (م1499 / ق904 :ز) یجمهور ا
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)د:   ی بن محمد کنان  ی أحمد بن عل  الدین ی، ابوالفضل شهاب العسقالن حجر  ابن ،  ان المائة الثامنةی الدرر الکامنة في أع کمونه و آثار ابن  یزندگ

العثمانیةق،  852 المعارف  آباد  ،دائرة  بیروت،  1349،  حیدر  دارالجیل،  دیگر:  /  1414ق؛  دیگر:  1993ق  التراث  م؛  إحیاء 

 . 2012،  العربي 
م چاپ شد؛ ترجمۀ دکتر علینقی منزوی،  1890و    1885های  سال(، در  1921  -  1850، نوشتۀ ایگناس گلدزیهر )هایی دربارۀ اسالمدرس

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

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

 اپ دیگر: مصر، مکتبة الثقافة الدینیة، قاهره.  م؛ چ1974تصحیح حسین اتای، استانبول، 

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

 م. 1959ق / 1378القضاء، نجف، عراق،  

الشیعة تصانیف  إلی  دائره  الذریعة  الثامن،  الجزء  کوشش    - ،  به  تهرانی،  آقابزرگ  منزوی، چاپخانه مجلس،    نقیعلیدیو، 

 م. 1950ق /  1369خ / 1329تهران،  

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

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

ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،    –، الجزء الثاني، األساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1936ق / 1355خ / 1315

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

 م. 1962ق / 13806خ / 1340تهران،  

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

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

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

 م. 1956ق / 1376خ / 1335چاپخانه مجلس، تهران، 
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منزوی، چاپخانه    نقیعلی سازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  چینی  – نامه  ، الجزء الخامس، ثابت الذریعة إلی تصانیف الشیعة کمونه و آثار ابن  یزندگ

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

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

 م. 1965ق / 1384خ / 1343

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

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

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

 م. 1948ق / 1367خ / 1327مجلس، تهران،  

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

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

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

 خ. 1358آستان قدس، مشهد، 

الشیعة إلی تصانیف  الجزالذریعة  الحائریات  ،  السادس،  به کوشش    – ء  تهرانی،  آقابزرگ  المؤمنین،  منزوی،    نقیعلی حزن 

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

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

 م. 1966ق /  1386خ / 1345تهران،  

ابوالرضا سعد بن نجم عز    ،بقاء الروحیا  ؛رسالة ازلیة النفس ه بن کمونه  الدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبةالدوله 
 
الل

 . م 1944 ، ن واهوی ن ،همراه ترجمۀ انگلیسیلئون غوی نسخۀ عکسی   ، م( 1284ق / 683)د:  ی بغداد ی لی اسرائ

ه بن  الدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبةالدوله ابوالرضا سعد بن نجم عز    ،( 679قعدۀ  ذی  : شراگن)   الکالم يرسالة ف
 
الل

 . م( 1284ق / 683)د:   یبغداد  یلی کمونه اسرائ

 ؛  903، شمارۀ 105،  18ق(. نک: ذریعه، ج683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: ، ابن في الکالم رسالة 
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الدوله منصور بن سعد بن حسن بن  الدوله ابوالرضا سعد بن نجم عز    ، د النفسر  ج  و ت  ألیست بمزاج البدن النفس  ن  أ يرسالة ف کمونه و آثار ابن  یزندگ

ه بن کمونه اسرائهبة
 
 . م( 1284ق /  683)د:  ی بغداد  یلی الل

 . 815، شمارۀ 131، 11ق(، نک: ذریعه، ج 683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ، ابن في بقاء النفس و أبدیتهارسالة 

 ، عة،ی)نک: الذر مد نخجوانیبکر بن محبن ابی دالدین احمنجم ،ةلباب الکشف في شرح اإلشارات السینائی زبدة النقض و

 (.97، 2ج

کتاب ماه    یۀنشر  ، یدمحمیلع  یلع  ۀمج رت   ،یوز ن م  یقنیلع  رت کد   ،هنومکن ب ا  حی قن ت  کتاب  ۀ، مقدم کمونهو آثار ابن   یزندگ

 . 16 –  5 ۀ، برگ14  ۀ، شمار 1387فلسفه، آبان 

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ،نهاع اباتةکمونه عن الخواجه نصیر و جوسؤاالت ابن الدوله منصور بن سعد بن حسن بن  عز 

ه بن کمونه اسرائهبة
 
 م(. 1284ق /  683)د:  ی بغداد  یلی الل

 م، 1956بغداد،  ن،یاسیحسن آل، به اهتمام محمدشبهات الکاتبي و جوابات الخواجه عنها
ه بن کمونه اسرائالدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبةالدوله ابوالرضا سعد بن نجم عز    ،توحیدال ه ضد  کمونابن ةشبه

 
  ی لی الل

 . م1956 ،ن ی مظ اک ،یاسیندحسن آل محم ح ی حصت ،م( 1284ق / 683)د:  ی بغداد

و    13،  7؛ ج381و    105،  6ذریعه، ج  ق(. نک: 683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ، ابنکمونةالبن   شبهة االستلزام 

76 . 

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

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم ،شرح االشارات ه بن کمونه اسرائالدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبةعز 
 
)د:  یبغداد یلیالل

 .م(1284ق / 683

،  13ق(. نک: ذریعه، ج 683)د:  کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور  ، ابن شرح االصول و الجمل من مهمات العلم و العمل

 . 301، شمارۀ 93



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

32 

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ،شرح االصول و الجمل من مهمات العلم و العمل کمونه و آثار ابن  یزندگ ه الدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبةعز 
 
الل

 .الدین، صاحب دیوان شمس  شک شی پم(،  1284ق /  683)د:  ی بغداد یلی ه اسرائبن کمون

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

 خ. 1351ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، 

ه بن کمونه  الدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبة ابوالرضا سعد بن نجم کمونه عزالدوله  ابن   شرح تلویحات سهروردی
 
الل

 کتابخانۀ مجلس شورای ملی و در دانشکدۀ الهیات. ، م( 1284ق / 683)د:  ی بغداد ی لی اسرائ

س شورای ملی و در دانشکدۀ  ق(، کتابخانۀ مجل683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ابن   شرح تلویحات سهروردی 

 الهیات. 

 ، خواجه نصیرالدین طوسی. سیناابن   شرح شرح االشارات و التنبیهات

محمود بن  نیالدقطب ،الشمسیة: مجموعة حواش و تعلیقات ،قطنملا يف ةیسمشلا ةلاسرلا یلع يزارلا نیدلابطقح شر

 ،یعالمه دسوق ،یبن محمد جرجان یعل فیشر دیس ،(ق908 :د) یدوان نیالدجالل ،(م1326 / ق766 د:) یمحمد راز

 .توریب ،قرشملا سمش ةکرش ،ینیشرب خیو ش یالکوتیس میعبدالحک

 ( م1326 / ق766 د:) الدین رازیبا شرح قطب منطقلا يف ةالشمسی

 ،رادیب تاراشتنا ،(م1276- 1203 / ق675 - 600) الدین ابوالحسن علی بن عمر کاتبی دبیران قزوینینجم ،ةیالشمس

 .خ1384 ،مق

 قیم(، تحق1502/  ق908) یمحمد فرزند اسعد محقق دوان نیالدالنور للسهروردي، جالل اکلیشواکل الحور في شرح ه

 م.1953محمد عبدالحق و محمد کوکن، چ. مدراس هند، 

ب عزاو  ن، ی االحتالل  ن ی العراق  بغداد،  1970  –   1890)   ی عباس  مطبعة  دارالعرب1935م(،  قم،  2004للموسوعات،    ةی م؛  ؛ 

 خ.  1383  ة،یدری مکتبة الح
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م(، پژوهش امروالقیس فرزند طحان  1270  –  1204ق /  668  –  600الدین احمد خزرجی )اصیبعه موفقابی، ابنعیون األنباء في الطبقات األطباء کمونه و آثار ابن  یزندگ

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

 خ.1393ن، م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن گیاه درمانی، تهران، ایرا1965به کوشش نزار رضا، بیروت، و  ق؛1408

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

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

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ،( م 1280  /   ق679  : شراگ ن)   یینئارقُ الفرق بین الربانیین و ال الدوله منصور بن سعد بن حسن  عز 

هبة  اسرائبن  کمونه  بن  ه 
 
/  683)د:    یبغداد  یل ی الل   ، ن دن ل   ، ( م1948  –  1879) هرتسفلد    لی ما  تسن ر ا  پاچ  م(،1284ق 

 . م1928

 م( 908ق /  296وحشیه )د: ابن احمد بن علی بن قیس بن مختار بن عبدالکریم کسدانی صوفی ، الفالحة النبطیة

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

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

 . 1350، شمارۀ 304،  16ق(. نک: ذریعه، ج683ه عزالدوله سعد فرزند منصور )د: کمون، ابن کمونةفلسفة ابن 
ق؛ دیگر: دارالمعرفة، بیروت؛ 1348ق(، چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  385ـ  297ندیم )الندیم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابنابن  فهرست

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

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، جهان

کتابخانه ملی  فهرست  شورای  جمجلس  ج   1،  اعتصام 2و  اعتصامی،  یوسف  تهران،  ،  مجلس،  چاپخانۀ  و    1310الملک، 

 خ. 1311

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

 . 1478، شمارۀ 317،  16ها. نک: ذریعه، جشورای ملی و دیگر کتابخانه 

 ق.1414قم،  ،یمؤسسه نشر اسالم وسف،یحسن بن  یعالمه حل ،ةیشرح الرسالة الشمس يف ةیالقواعد الجل
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الجدیدة کمونه و آثار ابن  یزندگ الحکمة  في  ابن الکاشف  )د:  ،  منصور  فرزند  سعد  عزالدوله  ابن الکاشف(؛  ق683کمونه  )د  ،  /  683کمونه  ق 

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

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

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

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

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ،الکاشف ه بن کمونه اسرائالدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبة عز 
 
ق  683)د:    یبغداد  یلی الل

 ی صاحب الدین سنجر  سیف  دن ز ر فدولتشاه   هب  شک شی پ م(، 1284 /

، عیون األنباء في طبقات األطباء م(.  1175ق /  570، سموییل فرزند یحیی فرزند عباس مغربی )ز:  الرّد علی الیهودکتاب  

 .  794،  2برگردان ذاکر، ج 

     المعالم   کتاب
ری 

ْ
ک ب    

ْیمی  ت  حسن  فرزند  حسین  فرزند  عمر  فرزند  محمد  ابوعبدالله  رازی،  فخر  امام  الدین،  اصول  في 

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

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

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

 م. 1967  چاپ افست، تهران،  :رگ ید ؛ق1360م / 1941

قاد، خواجه نصیرالدین طوسی ) 726، عالمۀ حلی )د:  کشف المراد جریُد اإلعت  ق(، تصحیح و ترجمۀ  672  -   597ق(، شرح ت 

 خ. 1351ابوالحسن شعرانی، 

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

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم ،(م1280 / ق679 :شراگن) ة الجوینیةعاللم ه الدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبةعز 
 
الل

 .الدین محمد جوینی، وزیر صاحب دیوانشمس هب شکشیپ ،م(1284ق / 683)د:  یبغداد یلیبن کمونه اسرائ



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

35 

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

 تهران. 

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ، ( م1280  /   ق679 :شراگ ن)   ،الحکمة العلمیة و العملیة ياللمعة الجوینییة ف الدوله منصور  عز 

ه بن کمونه اسرائبن سعد بن حسن بن هبة
 
الدین محمد بن صاحب  شمس  هب شک شی پ م(،1284ق / 683)د:  یبغداد یلی الل

 الدین محمد جوینی بهاء 

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

، شمارۀ  351،  18؛ ج88،  8ق. نک: ذریعه، ج 679کمونه در کتابخانۀ الغرویة در نجف، دارای تاریخ پایان تألیف و رونویسی  ابن 

438 . 

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

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

  نقیعلی(،  3)   کمونه و کتاب تنقیح األبحاثابن عنی بنشره موسی پرلمان،  برگه،    12برگه +    119  یفرنیا،مطبوعات جامعة کال

 منزوی.

کمونه  ابن ،  371  –   369  ۀبرگ،  65  ۀ، شمار 1389، صفر  1969  یل، آپر 1348  یبهشتماهسال ششم، ارد  ید،خاطرات وح  ۀمجل

 . منزوی نقیعلی (، 1)  األبحاث عن الملل الثالث  و کتاب

کمونه  ابن ،  514  –  503  ۀ، برگ66  ۀ، شمار 1389  االول یع ، رب1969  ی، م1348سال ششم، خردادماه    ید، خاطرات وح  ۀمجل

 منزوی.  نقیعلی (، 2)  و کتاب األبحاث عن الملل الثالث

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

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

الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ،المطالب المهمة من علم الحکمة ه بن کمونه  الدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبة عز 
 
الل

 م( 1284ق / 683)د:  ی بغداد ی لی اسرائ
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الدوله ابوالرضا سعد بن نجم   ، کمونهمغالطات ابن کمونه و آثار ابن  یزندگ ه بن کمونه اسرائالدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبةعز 
 
  یبغداد  ی لی الل

 . م( 1284ق / 683)د: 

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

،  21ق(. نک: ذریعه، ج672کمونه، برداشت از سخنان خواجه نصیرالدین طوسی )د:  سعد بن منصور، با آوازۀ ابن   ملتقطات

195 ،6669 . 

 م. 1961 چاپ الکیالنی، مصر،   ، ینا ت سر هش، الملل و النحل
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، چ. مصر، گیالنیم؛ دیگری پژوهش 1972لبنان، 
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 1412هش نعیم زرزور، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ، تصحیح و پژوبن عبدالل

 م. 1992 /

ه بن کمونه اسرائالدوله منصور بن سعد بن حسن بن هبة الدوله ابوالرضا سعد بن نجم عز    ،ةالحکم  ي الجدید ف  ۀ نسخ
 
  ی ل ی الل

 . م1982 /  ق1403  ،داد غب  ،حمید وعید الکبیسی ح ی حصت ،م( 1284ق / 683)د:  ی بغداد

 .3 برگۀ، پیوست اول، ةعربیلانصوص 

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

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

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

 م( 1295ق / 694

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

 ،  1912 -   1907 ،لیدن 
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معارف، استانبول، پاشا بغدادی فرزند محمدامین بابانی، وزارت  ، اسماعیلهدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین کمونه و آثار ابن  یزندگ

1955 . 
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