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 های او القضات همدانی و نامهعین او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع
 ی منزو  نقیعلیدکتر 

 201 - 195 ۀ، برگ 83و  82 فیرد  ۀ ، شمار 1370، آبان و آذر 3و  2 ۀسال نهم، شمار  ستا،یچ  ۀ مجل

 ی مناسبت سالگرد وفات دکتر خانلر  به

 مقدمه
زنده یاد دکتر خانلری به بیروت تشریف آوردند. من بر اثر سابقۀ دوستی که از تهران خدمت ایشان   1967در تابستان  

دیدار   به  اقامتشان  محل  هتل  در  طبع  داشتم،  دربارۀ  ایشان  با  قباًل  تهران  در  دشتی  شادروان  رفتم.  های  نامهایشان 

کردیم، صحبت کرده بود، و من در آن جلسه  که من و مرحوم دکتر عفیف عسیران از دو سال پیش از آن آماده می   القضاتعین

یشان بنا بر این شد که تعلیقات مفصل  ها در بیروت صادر گردید. طبق نظر ا دنبالۀ سخن بگرفتم و در نتیجه، دستور چاپ نامه

 ها بگذارم، از حاشیه رفتن در صفحات خودداری گردد.  خودم را در پایان نامه 

چاپ کرده به تهران آمدم. چون جلد سوم    1972و    1969های  ها را در دو مجلد در بیروت به سال نامه از آن   127پس  

ام و  جانب بر هر سه مجلد هنوز به طبع نرسیده است و من هنوز زنده   همراه تعلیقات این   القضاتهای عین نامه شامل بقیۀ  

استاد خانلری چشم از جهان پوشیده است، چنان دیدم که برخی از تعلیقات را به نظر ایشان رسیده و توجۀ خاص بدان نشان  

 . دادند در این نشریه به یاد او چاپ کنم 

های او  ( این شهید راه عقیدت، نامهم1131  –  1097/    ق525  -   490القضات ) ترین اثر عین دانیم به نام چنان که می 

جویانه صوفیان، نظریات علمی خود را به وسیلۀ مرکز پرشور، بنابر روش مسالمت   1است. این عارف مسلمان گنوسیست ایرانی 
 

1  Z  :یسیاست و در انگل  یونانی  یاگنوس واژه  «gnostikosیسیزمدانش و معرفت و گنوست  یشده است، به معن  یاد  «یة»الغنوص   ی« و در عرب  

به   یابیانسان را در گرو دست  ییرود  که نجات و رهای شمار م  هب  ینید  یهااز مکتب  یدر برخ  ینیباز جهان   یااست و گونه  یمکتب گنوس   یبه معن
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الشرف بوده است،  نظر زین نامد و زیر  د، این مرکز خانه کسی است که وی او را فرزند احمد می ی رسان پخشی به دست یاران می  او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

 کند و شاید فرزند او باشد.  و در پنج نامه از وی یاد می

 .  1دهد فرستم، ندانم تا که را می ها را به نزدیک فرزند احمد می من نبشته  گوید:می

 دبیر مجلۀ چیستا سر 

گفتار آقای منزوی، در دو جلد  ها، با تصحیح آقایان منزوی و عفیف عسیران و پیش شماره از این نامه   127  مجلۀ چیستا:

 چاپ شده است.    1972و   1969های در بیروت به سال 

ها  خورشیدی تاکنون بدان   1346های او که از سال  ها، با تصحیح آقای منزوی به ضمیمۀ یادداشت جلد سوم این نامه 

 هاست که آمادۀ چاپ است. د، مدت اشتغال دار 

تا بخش از ایشان خواستیم  یادداشت ما  از  نامه هایی  به تمام  را که متعلق  ناشده است در های خود  و  های چاپ شده 

از آن به عنوان: گونه  از پنهان اختیار این نشریه بگذارند. اینک بخشی  القضات، در  ها در عصر عین کاری گنوسیست هایی 

 گذاریم.  ان می اختیار خوانندگ

ردگرایانه، بر زمینۀ توحید اشراقی تنزیهی با لوازم آن ایرانیان که از آغاز کار دین مقدس اسالم را به صورت گنوسیستی خ  

 عدل و اختیار و عقالنی بودن ح  
 
همیشه از طرف هیأت حاکم خلیفگان عرب که اسالم را بر زمینۀ  ، بح، پذیرفته بودندسن و ق

زیستند و ناگزیر از به  عید می ب دربدری و ت  در و دستکم  بودند  شکنجه    و   قتل  ،کردند، تحت فشار ک می توحید عددی سنی در 

 
از قلمرو    یبود که سرتاسر هست  یپرستو دوگانه  یتثنو   یاباور به گونه  ی،گنوس   یهامکتب   ینظر  یژگیو  ینتر. برجستهدانستندیمعرفت م  ینوع

  یکی، و تار  ییبه روشنا  یهروح و جسم انسان را با تشب  یانباور به دو خدا و تقابل م  رو،ین. ازاگرفتی تا وجود انسان و ارکان جهان را در بر م  یتالوه

رچند  ه  داد،ی را شکل م  یگنوس   یشناس و جهان  یشناس انسان  ی،خداشناس  یاآموزه   هاییه پا  هاین و ا  کردندیم   یینو روح و ماده تب  ی و بد  خوبی

  یری رپذیآورد تأثدست  یگنوس   یاشراق  یپرستدوگانه   یهاباورند: آموزه  یناز پژوهشگران برا  یاریبس  یابهام است، ول  ۀها، در پرد آموزه  ینخاستگاه ا

 است.  یرانیهندوا ینیبها از جهانمکتب ینا

 . 12 – 11س ، 363برگۀ ، 1ج یروت،چ ب ،القضاتینع یهانامه  1
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در دو زبان و برگزیدن نام  بودن  دو شخصیتی    و   سرایی طامه   و   اش را در شطحها بودند که نمونه کاری کار بستن انواع پنهان  او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

 یابیم. مستعار می 

 الف: شطح
   .جهد می که در اثر حرکت غیر ارادی، از جام بیرون  َپر  آب استلب   :شطح در لغت

جهید که با مقررات مذهب  خود شده، بیرون میسخنانی را گویند که گاهی از زبان عارفان پرشور و بی   :و در اصطالح

 بود.  سنی و توحید عددی حاکم و تابوها ناسازگار می 

   گوید:  م( 1131ق /  525)ک:  القضات عین

کر و شّدت غلیان عرفانی باشد، و در  عبارتی غریب است که گوینده   :شطح» خود  آن حال از خود بی اش در حالت س 

 .  1« بود

  گوید: 2( م1413 –  1339/   ق816  – 740جرجانی )

شدند تا آن کلمات  کند، پس گویندۀ شطح و یاران او ناگزیر می دعوی به حق است که عارف بدون اذن الهی می   :شطح»

،  3غ ی  َز نون قلمداد نمایند، وگرنه مانند: ب  پوشی کنند؛ یا گوینده را در لحظۀ گفتار، بهلول و حتی مجآمیز را با تأویل پردهشطح 

 باخت.  القضات و سهروردی سر در آن راه می حالج، عین 

 
 . 9 ، س35برگۀ  ،یبالغر یشکو  1
2  Z  :( با آوازۀ میرسید شریف از نامداران علم کالم، حکمت و ادب و منطق  816  –گرگانج    74۰علی فرزند محمد فرزند علی جرجانی )ق شیراز

 اش به دلیل شروح و حواشی ارزشمند وی بر آثار پیشینیان است. است. وی حنفی مذهب و اشعری مسلک است که بیشترین آوازهبوده 
3  Z  :  َزی دانستند  پنداشتند و امام جعفر صادق را خدا می: رئیس فرقۀ بزیغیه از فروع خطابیه است که بزیغ را رسول میكغ بن موسی الحائب 

الت  نیز  (. بزیغ بن یونس رئیس فرقۀ بزیغیه است که این فرقه  251  برگۀاقبال،    اپ، چخاندان نوبختیاز    دهخدا) ،  بیان االدیاناز    دهخدا. )استاز غ 

 (. 36 برگۀ 
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 .  1ایشان را إّما بکشتند و إّما بر جنونی حمل کردند   القضات خود گوید:عین او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

تنها در سدۀ هفتم بود  نمای شطح، از سدۀ چهارم در ادبیات عرفانی ایران به زبان عربی به کار گرفته شد، و  واژۀ پوزش 

وسیستی عارفان  ن که آن در ادبیات عرفانی به زبان فارسی به کار رفت. در سه قرن فاصلۀ میان آن دو تاریخ، مطالب تند گ

اش برای آن تابوشکنی که انجام داده،  شد تا گوینده خواهانۀ »شطح« توصیف می ش شد با واژۀ پوزایرانی اگر به عربی بیان می 

کاری؛ یا  اشد. و اگر به فارسی بیان شده بود، به سبب همسویی با فرهنگ و زبان تودۀ مردم نیازی به پنهان عذری داشته ب

  شرح شطحیاتکتاب    و(  م1209  –   1128/    ق606  –   522رو، پیش از شیخ شطاح روزبهان ) توصیف آن به »شطح« نبود. ازاین 

 رو نیستیم.  ، با واژه شطح در ادبیات فارسی روبه او

بود، معنی نکوهیدۀ   آمده  پدید  برد که در معنی آن دگرگونگی  کار  به  فارسی  را در  واژه  این  نیز هنگامی  شیخ شطاح 

 .  2نیز به او داده شده بود « حرکت در راه حق» خواهی از آن زدوده شده، معنی ستودۀ پوزش 

   3ت. د و پیامبر نیز نسبت داده اس گویی را به خداوناو شطح 

دار نوشت، به کار  نامۀ خود به زبان عربی که در زیر چوبۀ القضات واژۀ شطح را در دفاع شاید به همین سبب است که عین

 برده، ولی در آثار فارسی خود به کار نبرده است. 

 طامات 

 . باشد، چون روز قیامت در معتقدات سامیطاّمات، جمع طاّمه به معنی بالی فراگیر که پوشانندۀ بالهای دیگر 

 در ادبیات فارسی به جای شطح به کار رفته است.   طامات

   ( گوید:م1131 – 1035/   ق525 -  464سنایی غزنوی )

 
 . 1، س24برگۀ  ، 2، جالقضاتهای عیننامه  1
 . 57 – 56برگۀ خ، 1344کوربن ، تهران،  یهانر  یقتحق، م(1209  – 1128ق /  606 – 522شطاح روزبهان ) یخش  ،یاتشرح شطح 2
 . 85برگۀ همان جا،  3
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 1از ره نبرد رنگ عبارات مرا  --- تا روی نمود رمز طامات مرا  او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

دیده می  نیز  عطار  و  به خیام  شعرهای منسوب  سدۀ هفتم   ،شوددر  از  مفهوم    ولی  با  حافظ  و  در شعر سعدی  بعد  به 

 شود.  گویی دیده می آمیز و کنایت از الف و گزاف نکوهش 

 ( گوید:  م1390 –  1327/   ق792 -  727حافظ )

ی   ه  طامات و شطح در ره آهنگ و چنگ ن   ی و م    2گسار بخش تسبیح و طیلسان به م 

 نیز او راست:  

 3شطح و طامات به بازار خرافات بریم     خیز تا خرقۀ صوفی به خرابات بریم  

ترسم علما بر وی خندند و گویند: این  »می گوید:داند، می القضات دربارۀ مطلبی که آن را درست و بر حق می عین

 4. طامات است نه علم« 

عرب گنوسیست  سنی  فرمانروایان  فشار  زیر  همواره  ایرانی  مسلمان  ترک   های  جانشینان  سپس  از  و  زیسته،  شان 

کاری را نه تنها یک واکنش طبیعی انسان ضعیف پوشی بر باورهای واقعی خود ناگزیر بودند. ایشان پنهان گویی و پرده پوشیده 

 دانستند؛ بلکه تقیه را یک واجب مذهبی اعالم کردند.  در برابر نیرومندتر می 

کری، ب   القضات گوید: عین هم  اگر در حالت س  قول  در  ع 
َ
موا الناس علی ق

َّ
ر زبانش »أنا الحق« رود، سر دربازد و اگر نه »کل

ردش سخن گویید«، دست بر خاطر او نهد، تا آن دریای درون، موجی نزند که جهانی را ویران کند /  .  5با هرکس به اندازۀ خ 

 
1  Z  :  ای رییس دانشگاه : + ]در سدۀ ششم این موضوع چنان شهرت داشت که دربار بغداد را مشوش کرد، به گونهالقضاتهای عیننامه افزودن از

به معنی باطنی ها  گوید: طامات افزون بر معنی شطح، گردانیدن الفاظ شرعی از معنی آن ق( چنین می 505  –   450نظامیه، امام محمد غزالی )

 ([.27، 1، جاحیاء علوم الدینرساند و این نیز حرام است. )دیگر را می 
 . 275دیوان حافظ، غزل شمارۀ  2
 . 373همان جا، غزل  3
 . 708  ، بند1، جالقضاتی عینهانامه  4
 (10  - 8، س397برگۀ ، 1، جهمان جا 5
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این سفارش  او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع در  مانند  ایشان چون  و دیگر کتاب  1القضات های عین نامهها  انتشارات مخفی  ویژه  به  های گنوسیستی، 

 شود.  نیز دیده می  2« اخوان الصفا »

 .  3ها همیشه مواظب سخنان خویش بودند تا مبادا ناگفتنی، گفته آید، نانوشتنی، نوشته شود گنوسیست 

 .  4امی کنم ّم جز در کسوتی َزهره ندارم که نَ  القضات در جای دیگر گوید:عین

ّر الله فالتفشوه َد الَق  کاری در باور جبر و اختیار گوید: او برای پنهان   .  5ر س 

 6مرا وادار مکن که ناگفتنی را بگویم!  گوید:گاه که عصبانی شده، می آن 

 جدایی شطح از مغالطه
، ترجمۀ فارسی آقای بهاءالدین  عرفان و فلسفه در کتابش    Staceشود نویسندگانی چون استیس  از آن جا که دیده می 

ها  ای چند در جدایی آن درهم آمیخته است، شایسته دیدم کلمه  7های زنون خرمشاهی، شطح را با مغالطۀ از گونۀ پارادوکس 

 بیاورم. 

گوید که شنونده؛ نویسد؛ یا می ای می جمله؛ یا عبارتی است که گوینده به نادرستی آن آگاه است و آن را به گونه   : مغالطه

راه بدخواهی گمراه کند، پس تناقض  از  یا  آزمایش هوش؛  برای  را  آگاهانه  یا خواننده  پا نهادن   Paradoxگویی  زیر  با  که 

آید، »مغالطه« نام دارد، نه »شطح«؛ زیرا چنان که گذشت، گویندۀ شطح مطلب سخن خود را  شرایط منطقی سخن پدید می

 
 . 15، س359برگۀ ، 1، جهمان جا 1
 .122برگۀ ، 4، جاخوان الصفارسائل  2
 ( 2، س64برگۀ ، 2؛ ج 14، س370برگۀ ، 1؛ ج 7 - 3، س304برگۀ  ، 1ج ،القضاتهای عیننامه  3
 . 13، س188برگۀ ، 2، جهمان جا 4
 . 15  – 10، س308، ص1، جهمان جا 5
 . 7، س12برگۀ ، 2، جهمان جا 6
 م. 4فیلسوف یونانی سدۀ  7



 

 

 

 ها فرهنگ زشی آم  جیاز نتا  ی کی شطح : شطح الف

 

7 

 ترس است، گوینده را ناگزیر می ی درست و به حق م او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع
ً
ای از  گویی کند و هرگاه گوشهکند، پوشیده داند و عامل خارجی که غالبا

ها را »شطح« بنامد؛ یا دوستانش چنان کنند، تا عذری برای  اختیار بیرون جست، آن مطالب ممنوعه )تابو(، از دهانش بی 

 رم )تابو( فراهم کنند.  رهایی گوینده، از کیفر به زبان آوردن چنان کلمات مح

 کالمي کذب  هایی که منطقیان کهن برای آزمایش هوش به کار می توان برای مغالطه از نمونه می
ّ

بردند، یاد نمود: »کل

 همۀ سخنانم دروغ است« که درست بودن آن مستلزم نادرست بودن و به عکس است.   /

 دارد، پس دیوار گوش دارد.هم چنین است، َمَثل معروف: دیوار موش دارد و موش گوش 

 هاشطح یکی از نتایج آمیزش فرهنگ
دهد که میان دو فرهنگ در حال آمیزش بود. پیش از  سراسر تاریخ تکامل اندیشۀ مردم خاورمیانه، کشاکشی را نشان می 

 برپایۀ  ک  ظهور دین مقدس اسالم، مردم از خاور دجله تا سند با ادیان هندوی، بودایی، زرتشتی سر و کار داشتند 
ً
ه عموما

توحید اشراقی استوار بود. مردم از باختر فرات تا کرانۀ شرقی مدیترانه و جنوب آن نیز با ادیان زاییده از تورات و تلمودها سر  

 مبتنی بر توحید عددی و به گفتۀ ابن
ً
 سینا توحید تشبیهی بود.  و کار داشتند که عموما

غرافیایی بیان نمودم، به صورت اختالف نژادی میان خودش و ایرانیان از  بندی را که من به صورت جسینا این بخش ابن 

ف« 
 
 .  2شمردکاری از ایشان را الزم می دهد و پنهان از سوی دیگر، نشان می  1یک سو، و میان »عرب عاربه و عبرانیان جل

ای  های آن دو، آمیختهاز نیکی های این دو فرهنگ را به دور ریخته،  دین مقدس اسالم در سدۀ هفتم ]میالدی[، همه بدی 

، یک پارچه اشراقی است؛ بلکه  اوستاو    ودا ، یک پارچه توحید عددی و نه مانند  تورات، نه مانند  قرآن کریم رو،  پدید آورد. ازاین 

و عددی   آیات اشراقی  آن  از هر دو گونه  آیه دیده می در  فرهنگ،  آن دو  از  به هریک  را  شود، منتسبان  های همسوی خود 

 دانستند.های مقابل آن را »متشابهات« می مات« و آیه »محک

 
1 Z :  گویند محال است؛ و چنین ذاتی نتواند چه می  بیابانی یا به عبرانیان جلف، بگفتندی، متفق شدندی که آنو اگر چنین اعتقادی به اعراب

 (های تباهم در ابطال مذهب و فصل س  ،39، 1، جاضحویهبود. )ترجمۀ 
 .16برگۀ  ی،، ترجمه فارس 45برگۀ  یا،دن یمانسل سینا، تحقیقابن ،یةضحو ال ا 2
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بینیم که به اسالم بر زمینۀ توحید عددی  پس از آمیزش این دو فرهنگ، به وسیلۀ اسالم، بازهم مردم باختر فرات را می  او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

نوسیستی بیشتر  بینیم که با اسالم بر زمینۀ توحید اشراقی و گتشبیهی گرایش بیشتر دارند و مردم خاور دجله تا سند را می

 تمایالت خود را سنت و جماعت و اسالم گنوسیستی 
ً
رام هستند و چون حکام عرب و خلیفگان از مردم باختر فرات بودند، طبعا

های مسلمان، آیات اشراقی را محکمات و آیات به ظاهر عددی را  خاوری را، بدعت نام دادند، برعکس ایشان، گنوسیست 

تا آن جا کهمتشابه می  )   در سدۀ هفتم ]هجرت[ استاد    نامند  نام یحیی بن سعید    –   1205/    ق689  - 601عالمۀ حلی به 

 .  1عدد بیش از آیات عددی است  70کند که آیات اشراقی « تشیع را از این راه اثبات می الفحص( در کتاب » م1290

می گنوسیست  تشکیل  را  جامعه  روشنفکران  که  این  با  مسلمان  جبهۀ  های  در  چون  قرار  دادند،  عرب  حکام  مخالف 

ردگرایانۀ خود محروم بودند و گهگاه که از زبان برخی عارفان شوریده  داشتند، چنان که گفتیم همیشه از آزادی بیان عقاید خ  

ردگرایانه بیرون می  جست، یاران او ناگزیر بودند برای نجات او از مرگ سخن او را شطح؛ و یا خود او را بهلول  دل، سخنی خ 

 خوانند. 

 شطح و تناقض 
چنین آرد که عرفان منطق ویژه خویش دارد   Ottoو اوتو   Suzukiچون سوزوکی  ،استیس با نقل از چند عارف اروپایی 

 .  2شود و در آن قواعد یاد شده منطق طبیعی نادیده گرفته می 

، »اصول موضوعه چنان که هندسۀ غیر اقلیدسیهم   ،کنندایشان منطق عرفانی را به هندسۀ غیر اقلیدسی تشبیه می

 .  3گیردنهد. منطق عرفانی نیز جمع ضدین و ارتفاع نقیضین را نادیده میخطوط موازی« را کنار می 

 
 . 248، ش 124برگۀ ، 16ج ،یعة إلی تصانیف الشیعةذرال 1
2  Z  :279، برگۀ  خ1361تهران،  انتشارات سروش،  ، پژوهش و برگردان بهاءالدین خرمشاهی،  (1967  -  1886)  استیسوالتر  ،  عرفان و فلسفه   -  

281 . 
 . 280همان جا، برگۀ  3
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شود، نه سفید از سفیدی، ولی سیاه سفید است و  »نه سیاه از سیاهی عاری می کند که گفته است:او از اوتو نقل می او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

 .  1آن که از خود خلع شوند« شوند، بی سفید سیاه است، اضداد با هم جمع می 

لیکن شاید بتوان به طور آشکار گفت که این سخنان جملگی ناشی از جدا ناشناختن و درهم کردن شطح و مغالطه است  

چون مغالطات زنون است که برای آزمایش    ، های نقل شده از اوتو و سوزوکی چیزیگویی کردم. از طرفی تناقض  که در باال یاد

 شود.  رفته است. و از طرف دیگر، در هیچ شطح عرفانی، تناقض دیده نمی هوش به کار می 

 القضات یاد کردیم. و عین سیناکاری است و ما تعریف آن و انگیزۀ پیدایش آن را از گفتۀ ابن ای پنهان شطح، گونه

 شود.  تناقض در منطق دارای شرایطی است که در هیچ »شطح« دیده نمی 

 سراید: ق( چنین می 816  -740شرایط تناقض منطقی را بزرگوار میرسید شریف گرگانی ) 

 وحدت موضوع و محمول و مکان   ---در تناقض هشت وحدت شرط دان  

 
ّ

ه --- وحدت شرط و اضافه جزء و کل وِّ
 
 2و فعل است در آخر زمان  ق

( یک شرط که »وحدت حمل« است بر آن بیفزود،  م1640  –   1571/    ق 1050  - 979در دورۀ صفوی مالصدرای شیرازی ) 

پس بنا بر توضیح صدرا در اشعار دو جملۀ »انسان انسان است« با »انسان انسان نیست« هرگاه در جملۀ نخست »حمل ذاتی«  

 عی« مقصود باشد، تناقض نخواهد داشت. و در جملۀ دوم »حمل شایع صنا

 عرفان و منطق 
را بدین عنوان اختصاص داده است و در آن جا گوید: آن قول که جملگی    عرفان و فلسفهاستیس، فصل پنجم کتاب خود  

مراد از  ها،  اند، آن است که »عرفان فراتر از عقل است«، سپس گوید: پیش از هر چیز باید ببینم که در این گونه عبارت برآن 

   3»عقل« چیست؟ 

 
 .  58همان جا، برگۀ  1
 فارسی است. ای مقدماتی در منطق و به زبان  ، رساله رسالۀ کبری في المنطق 2
 . 262 ۀ، برگیخرمشاه ین(، برگردان بهاءالد1967 -  1886) یسعرفان و فلسفه، است 3
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فهمم آن است که عارفان را فراتر از سه  ت می رآن چه من از این عبا  افزاید:آن گاه استیس با برداشتی نادرست می او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

 اصل عقلی:  

 ؛1( هوهویت 1

  ( نفی اجتماع نقیضین؛2

 شمرند. ( نفی رفع نقیضین می 3

خواستۀ عارفان شمرده است، من که عمری را   ، برابر عرفان دانم آقای استیس از کجا این معنی را برای عقل در  من نمی 

ای تعبدی را  له أآری هنگامی که زورمندان، با تکیه بر قدرت مس  .امام، حتی در یک جا ندیده در مطالعه این متون گذارده 

ه الّرحمان« عقلی می د ب  ب 
 عارف ناگزیر شده عرفان را فراتر از چنین عقل بشمرد. می  2نامند؛ یا عقل را »ما ع 

ً
 دانند، طبعا

 
1  Z  :این در فلسفه چنانهوهویت:  یا »اصل هوهویت«  نامیده که ابنهمانی؛  و برخی دیگر  این اصل که هر چیزی خودش، سینا  اند، یعنی 

و محمول برای تصدیق کفایت  سینا فطریات قضایایی هستند که یکم: تصور موضوعگفته ابنهمانی از جملۀ فطریات است و به خودش است. این

صورت خودکار همراه این سنخ قضایا وجود دارد، یعنی به صرف تصور موضوع و   کند و به برهان عقلی نیازمند است؛ دوم: برهان عقلی بهنمی

یعنی وقتی چیزی هم به   ،ظاهری؛ یا حواس باطنی نیازی ندارد  معرفتی مانند حواس  شود؛ سوم: به ابزار دیگرمحمول، برهان عقلی پدیدار می 

آید که اگر هر چیزی، خودش نباشد »الف«، »غیرالف« عنوان موضوع و هم محمول تصور شود، مانند »الف«، »الف« است، این برهان پدید می 

 ضوع ربطی به هویت در علوم اجتماعی ندارد.آید، که محال است؛ البته این مو الزم می  باشد، اجتماع نقیضین
2  Z  :،عَ :  11برگۀ  ،  1ج  الکافي، ثقة اإلسالم کلینی ي م  ي َکاَن ف  ذ 

َّ
ال

َ
ت  ف

 
ل

 
 ق

َ
ال

َ
َنان  ق ج 

 
ه  ال َب ب  س  ت  َمن  َو اک  ح  ه  الرَّ َد ب  ب 

 َما ع 
َ

ال
َ
 ق

 
ل َعق 

 
ه  َما ال

َ
ت  ل

 
ل

 
َیَة  ق او 

َك ا
 
ل َراء  ت 

 
ک َك النَّ

 
ل  ت 

َ
َقال

َ
ل  ف َعق 

 
ال  ب 

َست  ی 
َ
ل  َو ل َعق 

 
ال یَهٌة ب  َي َشب  َطَنة  َو ه  ی 

َّ
: عقل چیست؟ فرمود: عقل آن است که به وسیله پرسیدند(  عصادق )  اماماز  /   لش

چه معاویه داشت چه بود؟« حضرت فرمود: آن نیرنگ است،  آن خدای رحمان پرستش شود و بهشت به دست آید. راوی گوید: عرض کردم: »پس آن 

 آن شیطنت است! آن نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست. 
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 نام مستعار ب:  او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

دهد که خلیفگان بغداد، غزنویان و سلجوقیان را از آسیای میانه برای سرکوب گنوسیسم اسالمی به ایران  تاریخ نشان می 

  / ق  450را به دست سلجوقیان در    1ییان و سپس بویه   م900/    ق287دعوت کردند. سامانیان را به دست غزنویان در سال  

برانداختند. هر چند این ایالت پس از پنج شش نسل زندگی در میان ایرانیان، با گنوسیسم اسالمی و عرفان خو  م  1058

ن بر  گرفتند، لیکن در اثر تبلیغات شدید ضد گنوسیستی خلیفگان و نیاز این ایالت به حمایت بغداد برای ادامۀ حکومتشا

نام گنوسیست ایران، چهرۀ ضد گنوسیستی شدید نشان می  به  نویسندگان  تصریح  از  آن جا که  تا  های سرشناس،  دادند، 

های گنوسیستی به نام افراد گمنام و به اصطالح امروز با اسم مستعار پخش  رو، در آن روزگار، اندیشه شدند. ازاین هراسان می 

 .  2یابیم گردید، نمونۀ این رفتار را در می می

 آورد.  بینیم که اشعار حالج و ناصر خسرو را به صورت ناشناخته؛ یا با نام دروغینی از شاعری می القضات را نیز می عین

 »ای عزیز: ک   گوید:او دربارۀ سخن حالج می 
 
ي علی الک

ّ
 تلبیس بوجهین« ل

ّ
 .  3ل

 ما را به دعا یاد دار.   ... تربتش در میانه است، اگر رسی زیارتش کن و 4مرشدی گفته است: 

 
1  Z  : م، بر بخش بزرگی از  1۰۵6- ۹33ق /  448تا    322های  و شیعه، منسوب به بویه معروف به ابوشجاع که در سال   ای ایرانیبویه، سلسلهآل

 ایران و عراق و جزیره تا مرزهای شمالی شام فرمانروایی کردند. 
تراجم    ي ف  حقائق الراهنةال ،  طبقات اعالم الشیعة؛ و  99  –   98، ص21؛ ج 409 ۀ، شمار 19؛ ج 2337،  1012، 626  ی ، شمارها15ج   ،یعةذر ال  2

 . 181 – 180برگۀ ، المائة الثامنة یانأع
3  Z  :من« خود را نادیده  رو، وی، »: در باور حالج ذات حق، در جهان تجلی دارد و این که او مظهر این تجلی و وحدت است؛ اایندیوان حالج

 أم أنا هذا في الهین حاشاك حاشاك من إثبات اثنین گوید: أ أنت افتد و می گیرد و به دوگانگی وجود اعتقادی ندارد و گاهی در تحّیر می می 

 تلبیس بوجهین 
ّ

ي علی الکل
ّ
 کل

ً
 هویة لك في الئیتي أبدا

 بناظرتي في باطن القلب
ً
 عین ، أم في ناظر الو این وجهك، مقصودا

4 Z :جایی متن مقاله از ]تربش در میانه است ...و هم او گفت ... ناصرخسرو حذف شده است[. نک: دو شخصیتی ادیبان در دو زبان.  جابه 
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بینیم قاضی شعر حالج و عبارت »طواسین« او را به نام عارفی  . چنان که می 1»...کالمي فیك تقدیس ...«   و هم او گفت: او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

 دهد.  آورد و قبرش را در میانه نشان می گمنام می 

ند آن است که فارابی مسألۀ  شناخت؟ این درست همانالقضات، حالج و طواسین را نمی توان تصور کرد که عین آیا می 

 کند.  نشین شده را از گفتۀ فیلسوفان یونان نقل می امام خانه

   نام گوینده نقل کرده است:القضات شعر یک گنوسیست تند دیگر را نیز بی عین

 آرد چخیدن و لیکن کس نمی  ---خدایا بال و فتنه از تو است  

( شش بیتی دیده  189، ص246ۀ پنج بیتی و در تمهیدات )بند  ( در یک قطع8  –  7، ص2ها، ج این شعر که در )نامه

تحقیق  بیت آمده است؛ لیکن متاسفانه در چاپ    87در    368  -   364تحقیق نصرالله تقوی، ص،  دیوان ناصرخسرو شود، در  می

 . 2های مذهبی ناصرخسرو حذف شده است با استدالل ناموجه  دور بودن از اندیشه ، شاید محقق ومینوی 

( و هشتمین بیت آن را در 115  -   114، ص2، جهانامه القضات هفت بیت از بحر رمل با ردیف »استی« را نیز در ) عین

از یک قصیدت است که در  8، س219، ص 2، ج هانامه)  این نیز بخشی  آورده است.  تحقیق نصرالله    ،خسرو دیوان ناصر ( 

 .  آمده است  441 –  440برگۀ   ، تقوی

 
ا، همهمرشدی گفته است: ... تربتش در میانه است، اگر رستی زیارتش کن و ما را به دعا یاد دار. و هم او گفت: »...کالمي فیك تقدیس ...«. )نا

آورد و قبرش را در میانه نشان  بینیم قاضی شعر حالج و عبارت »طواسین« او را به نام عارفی گمنام می ( چنان که می 726، بند  466برگۀ  ،  2ج

شده    نشینشناخت؟ این درست همانند آن است که فارابی مسألۀ امام خانه القضات، حالج و طواسین را نمیتوان تصور کرد که عیندهد. آیا می می 

نام گوینده نقل کرده است: خدایا بال و فتنه از تو است  القضات شعر یک گنوسیست تند دیگر را نیز بی کند. عینرا از گفتۀ فیلسوفان یونان نقل می

( شش بیتی 189ۀ  برگ،  246( در یک قطعۀ پنج بیتی و در تمهیدات )بند  8  –  7برگۀ  ،  2ها، جآرد چخیدن . این شعر که در )نامهو لیکن کس نمی  ---

محقق با استدالل   –بیت آمده است؛ لیکن متاسفانه در چاپ مینوی  87( در 368 - 364برگۀ تقوی،  پژوهششود، در دیوان ناصرخسرو )دیده می 

 های مذهبی ناصرخسرو حذف شده است. شاید ناموجه  دور بودن از اندیشه 
 . 726، بند 466برگۀ  ، 2، جالقضاتی عینهانامه  1
2 Z :جایی متن مقاله از ]تربش در میانه است ...و هم او گفت ... ناصرخسرو حذف شده است[. نک: دو شخصیتی ادیبان در دو زبان. جابه 
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 قاضی از سنایی نیز یک مصرع بدون نام شاعر آورده است:  او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

،  ها نامه(، دو بیت دیگر دنبالۀ آن را نیز در ) 5، س29، ص1، ج هانامه )   1یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

نام شاعر  بی   P, M, L, Kآمده است و در چهار نسخۀ    Nنها در نسخۀ  بینیم که در آن جا نیز نام شاعر ت( می 50، ص2ج

 است. 

 دو شخصیتی ادیبان در دو زبان ج: 

بود؛ زیرا که دستگاه  تر و هم از خطر دورتر می از سدۀ پنجم به بعد نگارش مطالب تند عرفانی به زبان فارسی هم آسان 

رو، یک مطلب که در یک متن عربی کفر؛ یا  یافت. ازاین گاهی می های فارسی آ عربی بغداد کمتر و دیرتر از مضامین نوشته 

شد، مثاًل غزالی در  پوشی، گنجانیده می آمد، در متن فارسی به دور از ترس؛ یا با اندکی پرده به شمار می   2دستکم »شطح« 

 تر از متون عربی خود وی است.  کتب فارسی خود گنوسیست 

خواجه عبدالله انصاری، فخر رازی و دیگران، مطالب گنوسیستی و عرفانی حاد ایشان در  سینا و  هم چنین است آثار ابن 

متون فارسی بیش از عربی است، چه برای احراز حق بقا و توجیه مشروعیت خود، آثارشان کمتر به لقب تحقیرآمیز »شطح«  

  3نیاز داشت. 

 
1 Z : 198دیوان اشعار سنایی، قصاید، قصیدۀ : 

 یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی     دال تا کی درین زندان فریب این و آن بینی 

 جهانی کاندرو هر جان که بینی شادمان بینی    هر دل که یابی پادشا یابی  جهانی کاندرو 

 ای سازی ز عدلش آستان بینی درو گر خانه     ای دوزی ز فضلش آستین یابی درو گر جامه 
2 Z :ان در دو زبان. جایی متن مقاله از ]تربش در میانه است ...و هم او گفت ... ناصرخسرو حذف شده است[. نک: دو شخصیتی ادیبجابه 
تواند، آگاهی باالیی در عرفان و گنوسیزم اسالمی به دست شناس خارجی، وقتی می : + ]امروز نیز یک اسالمالقضاتهای عیننامه افزودن از  3

جۀ مقاومت ایرانیان  ، نتیه 4داشت که همین مصونیت پدیدآمده در زبان فارسی پس از سدۀ   آورد که زبان فارسی را خوب بشناسد؛ البته باید به یاد

های گنوسیستی های فارسی پیش از این زمان، چه همراه با دیدگاه . کتابه استیان بودیو کاستن از قدرت فرمانروایان عرب با قدرت رسیدن بویه 
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 نامهتاب ک او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

 نمایۀ کتاب و مقاله 
 خ. 1338، رحیم فرمنش، تهران، القضاتعیناحوال و آثار 

الدین علوم  غزالیاحیاء  حسین خدیوجم،  ،  ق( 505  –  450)   ، محمد  به کوشش  خوارزمی،  ترجمۀ مؤیدالدین محمد 

 خ.  1351تهران،  

 . 1994سلیمان دنیا،   ق ی ق(، تحق428  – 370)  نی حس نا،ی سابن   ی، ابوعلفي المعاد ة یاالضحو

؛ افست  1846ق(، وین،  898  –  817)   جامیفرزند احمد  عبدالرحمان  نورالدین  ،  و تحفة االبرار  اری روضة االخ  ای  ؛بهارستان

 خ. 1340تهران،  

،  1883، به کوشش شارل شفر،  ق( 48۵پس از    د:) بلخی    دالله ی عب   فرزند نعمت    فرزندمحمد    ی، ابوالمعال بیان االدیان

 . خ 1312سپس عباس اقبال، تهران،  

  یدرآباد ح  ین،حس یدعطاچاپ حافظ س یسودراز،گ  یوسف  فرزند  محمد  ،یداتشرح تمهالمعروف به   یقشرح زبدة الحقا 

 . ق1364دکن 

ق؛ 1311المطبعة العلمیة القاهرة،  ،  ق( 255  –   160بصری عمرو فرزند بحر )   ، جاحظانی و التب   انی الب   ا ؛ یالبیان و التبیین

 م. 1961چ 

ّبائ  یبوعلا  ،قرآن   ی فارس  یرتفس  . 372،  1م( نک: آدام متز، ج915/    849ق /  303  –  235محمد فرزند عبدالوهاب )   ی،ج 

 م. 9/  ه 3موسی بن سیار اسواری، مفسر سدۀ  تفسیر فارسی قرآن، 

 
ّبائی، محمد فرزند عبدالوهاب )  تفسیر فارسی قرآنو چه جز آن، مانند     372، ص1آدام متز، ج   نک:  م(915/    849/    ق 303  –  235نگاشتۀ بوعلی ج 

 ( در دست نیست.[. 1961، چ 368، ص1، جالبیان و التبیین)جاحظ، م 9  / ه 3، مفسر سدۀ تفسیر فارسی موسی بن سیار اسواریو 
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الملل )وابسته به سازمان    ینشرکت چاپ و نشر ب، آدام متز،  یرنسانس اسالم  یا  یدر قرن چهارم هجر   یتمدن اسالم او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

 ، تهران. یاسالم یغاتتبل

 ات تور 

 خ. 1341ق(، عفیف عسیران، تهران، 525القضات همدانی، عبدالله فرزند محمد )د:  عین تمهیدات، 

الش أعالم  في    ،عةی طبقات  الراهنة  الثامنة  انی عأحقائق  شالمائة  تهران   خی ،  کوشش    ،ی آقابزرگ    ، یمنزو  نقیعلی به 

 م. 1975لبنان  روت، ی دارالکتب العربي، ب

   خ.1357؛ چاپ طهوری، تهران، 251چ اقبال، ص عباس اقبال آشتیانی، تهران، ، خاندان نوبختی

 حافظ.   دیوان

 حالج.   دیوان

 سنایی غزنوی.   دیوان

 خ. 1348زاده، تهران،  مقدمۀ حسن تقیتقوی،  تصحیح نصرالله،  دیوان ناصرخسرو

 خ. 1355تهران،  محقق،و مهدی مینوی مجتبی  تصحیح ،  دیوان ناصرخسرو

عیون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، دانشگاه    – عشر، صابون  ، الجزء الخامس ةتصانیف الشیعلی  إ  ةذریعال

 . م1965ق /  1384خ / 1343تهران،  

الشیعإ  ةذریعال تصانیف  السادسةلی  الجزء  غارات  ،  چاپخانه   - عشر،  منزوی،  احمد  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ  قائد، 

 . م1966ق / 1386خ / 1345اسالمیه، تهران، 

چاپخانه   ،یبه کوشش احمد منزو  ،ی المجاهدات، آقابزرگ تهران  –عشر، المآب  الجزء التاسع   ،ةلی تصانیف الشیعإ  ةذریعال

 . م1969ق / 1389خ / 1348تهران،   ه،ی اسالم

احمد منزوی،  ، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  ةالمقال  – و العشرون، المستبین    ي ، الجزء الحادةلی تصانیف الشیعإ  ةذریعال

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

 .م1884هفتم فوریه  ،کننده محمدعلی کشکول فرزند محمد اسماعیل شیرازی، هند، رونویس الصفارسائل اخوان 
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 . م1941، برلین، ، ناصر خسرو دهلویزاد المسافرین او  ی هاو نامه  ی همدان القضات نیع

 . خ 1344هانری کوربن، تهران،  ، تصحیح ق( 606 –  522) شیخ شطاح روزبهان بقلی فرزند ابونصر ، شرح شطحیات 

ق  1382تهران،    یران،عس  یفبه کوشش عف  ق(، 525)ک:   القضات، عینعلماء البلدان  یعن االوطان ال   یبالغر  ی شکو

 . م 1۹62 /

تهران،  انتشارات سروش،  خرمشاهی،    ، پژوهش و برگردان بهاءالدین( 1967  -  1886)   استیسوالتر  ،  عرفان و فلسفه

 خ. 1361

،  یبه مناسبت سالگرد وفات دکتر خانلر خ(،  1389  –  1302)   یمنزو  نقیعلی  دکتر ،  او  یهاو نامه  یهمدان  القضاتینع

 . 201-  195 ۀ، برگ83و  82  یفرد ۀ، شمار 1370، آبان و آذر 3و  2 ۀسال نهم، شمار   یستا،چ مجلۀ

 نامۀ دهخدا لغت 

 ، استاد عالمۀ حلی. م( 1290 –  1205ق /  689  -601)  ید بن سع یحیی الفحص، 

  ی همدان  القضات ین ع،  201-  195  ۀ، برگ83و    82  یفرد  ۀ، شمار 1370، آبان و آذر  3و    2  ۀسال نهم، شمار   ،یستاچ  مجلۀ

 . ی خ(، به مناسبت سالگرد وفات دکتر خانلر1389 –  1302)  یمنزو نقیعلی دکتر او،    یهاو نامه 

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

 . خ1377

  سپس تهران، انتشارات اساطیر، م،  1972عفیف عسیران، بیروت،  جلد دوم،  منزوی،    نقیعلی ،  القضاتهای عین نامه

 . خ1377

 . خ1377تهران، انتشارات اساطیر،  جلد سوم،   منزوی، نقیعلی، القضاتهای عین نامه
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