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سخن نخست

پژوهی  مجموعــۀ »مطالعــات ایرانــی - اســالمی«، اهتمامی اســت فروتنانه در عرصۀ بازخوانــی و باز
میراث ارج آور اندیشه وران تمّدن شکوهمند ایران و اسالم، و کوششی مشتاقانه به آهنِگ راه گشودن 
یان؛  به ســوی آفــاق فــراخ فکــر و فرهنگ اســالمی امروز، با بهــره وری از خزائــن گرانبار معرفتــی دیروز

آن ســان که فردایی روشــن تر و دلگشاتر را از رهگذر آن تقدیر و تدبیر توان کرد.
کتــاب پیــش رو، پــس از دفتــر نخســِت کتــاب »از گنجینه های نســخ خّطــی« تألیف دکتر حســن 
انصاری، دومین اثری اســت که در ضمن سلســلۀ »مطالعات ایرانی - اســالمی« منتشــر می شــود. 
کتــاب »ابــن َکّمونــه و آثــار او« کــه اینــک ترجمــۀ فارســی آن بــه محضــر خواننــدگان ارجمنــد تقدیم 
یســت که به تفصیل احوال و آثار این فیلســوف  بان فارســی نخســتین، و بنقد، تنها اثر می گردد، در ز
گاهی هــای بــس ارزشــمندی را در ایــن زمینــه در اختیــار  برَجســتۀ تمــّدن اســالمی را برمی رســد و آ
فلســفه پژوهان و دوســتداران فلســفۀ اســالمی قرار می دهد. متن انگلیســی این کتاب در ســال ۲006 
یل منتشــر شــد. ترجمۀ فارسی آن نیز چند ســال پیش به هّمت آقای  میالدی از ســوی انتشــارات بر
جواد قاسمی صورت پذیرفته بود لیک چون بهسازی ترجمه و تدقیق آن ضروری به نظر می رسید، 
یراســتاری راقم این ســطور به  کنون ترجمۀ یادشــده با و یق افتاد. ا انتشــار کتــاب تــا به امروز به تعو

یور طبع آراسته می شود.  ز
یراســتاری ایــن متــن تالش کرده ایم تــا به قدر امکان، هم کاســتی های ترَجمه برطرف گردد، و  در و
هم برخی از اغالط موجود در طبع انگلیسی کتاب، خاّصه در عبارات منقول از ُنَسخ یا آثار مطبوع 
و همچنیــن اشــتباه در پــاره ای از ارجاعات، اصالح شــود. در فصل دوم، صــورت صحیح بعضی از 
ب نشــان داده شــده است. از برای ســهولت مطالعه، نسخه های خّطی، 

ّ
ضبط های غلط، میان قال

گانه شــماره گذاری  چاپهــا و ترجمه هــای معّرفــی شــده از آثار ابــن َکّمونه در فصــل دوم، هر یک جدا
شــده اند. با توّجه به اینکه از زمان چاپ اصل اثر به انگلیســی تا حین انتشــار برگردان فارســی آن، 
برخــی از آثــار ابــن َکّمونه و برخــی از منابع دیگر در قالب تصحیح یا طبع تازه تری عرضه شده اســت، 
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تا اندازۀ ممکن، ارجاعات به چاپ های جدیدتر نیز به ترجمۀ فارســی کتاب افزوده شده اســت. در 
یراســتار به متن اضافه  مواردی، بعضی از مطالب و ارجاعات که مفید به نظر می رســید، از ســوی و
ب نهاده شــده و 

ّ
گردیــده اســت. همــۀ ایــن افزوده ها، به جهت تمایــز از متن اصلی کتاب، داخل قال

بــا کوته نوشــِت »و« انجــام پذیرفته اســت. در چنــد مورد اندک شــمار نیز مترجم محتــرم توضیحاتی 
ب همراه با کوته نوشــِت »م« مشــّخص گردیده اســت. تمام 

ّ
را برافــزوده بــود کــه آن مــوارد هم در قــال

 مسئولّیت صّحت آنها با هموست. 
ً
یراستار اعمال گردیده و طبعا حرکت گذاری ها در ترَجمه از سوی و

شــایان ذکر اســت که متون مندرج در فصل ســوم کتاب که عبارت از تصحیح برخی از رســاله های 
 و بی هیچ تغییر نسبت به چاپ اصلی کتاب، در اینجا بازچاپ شده است.

ً
ابن َکّمونه است، عینا

یراســتی دقیق و ترجمه ای امین از متن انگلیسی  گرچه نهایت کوشــش خود را به کار بســته ام تا و ا
یراســتار  فراروی خوانندگان قرار گیرد، باز ممکن اســت لغزش هائی در کار رخ داده باشــد. از این رو و
اثــر از تمامــی خواننــدگان و ناقــدان ارجمند تقاضامند اســت تــا در این باب هم یــادآوری کنند و هم 

یم و در اصالح اغالط بکوشیم.   یاوری؛ باشــد که به مدد حق به جبران کاســتی ها برخیز
یــم انتشــار ایــن اثــر و دیگــر آثاری که به خواســت و عنایــت خداوند متعــال در مجموعۀ     امیدوار
یایی افزون و اعتالی فزایندۀ دانش  »مطالعات ایرانی - اســالمی« به چاپ می رســد، زمینه ســاز پو
گاهی هــا در بــاب میــراث ارجمنــد ایرانــی و فرهنــگ گرانســنگ  ینــدگان و پژوهنــدگاِن این گونــه آ جو
یث واالی ثمین دانشــوران اقالیم  یــن و موار اســالمی شــود و همــۀ ما را بــا یادگارهای بیش بهای دیر

قبله آشناتر سازد.
در ختــام کالم از دانشــمند ارجمنــد، جنــاب آقای دکتر حســن انصــاری، که پیشــنهاد چاپ این 
 برخی 

ّ
یراســتاری نیــز در حل اثــر را در مجموعــۀ »مطالعــات ایرانــی - اســالمی« دادنــد و در فرایند و

از مشــکالت ترجمــه راهنمایــی نمودنــد، صمیمانــه تشــّکر می کنــم. همچنیــن از رئیــس محتــرم دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان، حّجة اإلســالم و المسلمین قطبی، و جناب آقای راهدان، رئیس محترم 
پژوهشــکدۀ مطالعات اســالمی، و هم چنین آقای یداهلل جّنتی، مدیر کاردان انتشارات دفتر تبلیغات 

اســالمی اصفهان که در انتشــار این اثر همدالنه گام برداشتند، سپاسگزاری می کنم.
ِمیَن؛ و َســالٌم َعلی الُمرَســلیَن.

َ
عال

ْ
َحْمُد هلِِل َرّبِ ال

ْ
ِن ال

َ
َو َءاِخُر َدْعَوانا أ

حمید عطائی نظری
گروه فلسفه و کالم
پژوهشکدۀ مطالعات اسالمی اصفهان
زمستان ۱۳۹۴



سپاس گزاری

در طــول آماده ســازی ایــن اثــر، از حمایت هــا و یــاری ســازمان ها و کتابخانه هــای بســیاری بهره مند 
شــدیم. از وزارت فرهنــگ و وزارت امــور خارجــۀ ترکیــه کــه بــه مــا اجــازۀ انجــام تحقیــق را دادنــد و 
همچنیــن از ِنــوَزت کایا، مدیر کتابخانۀ ســلیمانیه و کتابخانه های وابســته، و کارکنان کتابخانه های 
یم. در ایران، از مدیران و کارمندان کتابخانۀ  پرولو، نورعثمانیه و ســلیمانیه متشــّکر ید، کو دولتی باَیز
آســتان قدس رضوی مشــهد، کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران، کتابخانۀ مجلس شــورای اسالمی، 
کتابخانۀ مهدوی در تهران، کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی نجفی قم، کتابخانۀ خانقاه احمدیه در شیراز، 
پا، از مدیران و کارمندان کتابخانۀ ایالتی  یم. در ارو یرِی یزد سپاس گزار کتابخانۀ سّید علی محّمد وز
میــراث فرهنگــی پــروس در برلیــن، کتابخانۀ دولتی بایــرِی مونیخ، کتابخانۀ ِچســِتر بیتی در دوبلین، 
یتانیایی لندن،  کســفورد، کتابخانــۀ بر پســاال ]ِی ســوئد[، کتابخانــۀ بادلیاِن آ کتابخانــۀ دانشــگاه او
یدن با مــا همکاری کردند کــه مراتب امتنان 

َ
یــن، و کتابخانۀ دانشــگاه ل یــش در و ــی اتر

ّ
کتابخانــۀ مل

ی روســیه در 
ّ
یم. در روســیه، باید از مدیر و کارمندان کتابخانۀ مل یــش را از همــۀ آنان ابراز می دار خو

یــکا از مدیــر و کارکنان کتابخانه هــای بینیک در  بــورگ تشــّکر کنیم و در ایــاالت مّتحدۀ آمر ســن پترز
دانشــگاه ییل، و کتابخانۀ کنگره در واشنگتن. 

یش روُدلف  َدنگ، برونو کِیزا، آناِبل کیلر، الیزابت پوند، نصراهلل پورجوادی، اولر
َ
همچنین از َکمیال ا

یس های اّولّیۀ این اثر را خواندند و نظرات و پیشــنهاد های ارزشمندی  و ســارا استرومســا که پیش نو
یلِفرد مادلونگ سپاســگزاری  یژه از پروفســور و در باب آن به ما ارائه کردند،  قدردانی می نماییم. به و
َکّمونه کمک کردند. این کتاب، به نشــان  می کنیم که در تمهید تصحیح های انتقادی ما از آثار ابن 
سپاس، به او تقدیم می شود. افزون بر این، عّده ای در جمع آوری اّطالعات الزم )تهّیۀ نسخه های 
خّطــی و منابــع چاپــی( بــه مــا یــاری رســاندند و از ما حمایــت معنوی کردند؛ کســانی چون: شــهین 
یبــا افــکاری، عبدالّرحمان علی، ُعَمر ماِهــر آلِپر، محّمدعلی امیر ُمِعّزی، حســن انصاری،  اعوانــی، فر
یِفل، عمر  لیــال رحیمی بهمنی، ِانســیه َبرخواه، هانس دایِبر، هایدرون آیشــِنر، آیالــه الیاهو، ِفرانک گر
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یمی نیا، نادر  کایی، مرتضــی کر َحمــدان، مارگاِرتــا ت. هیمســِکرک، حامد ناجی اصفهانی، قاســم کا
نِگرَمن، سّید محمود مرعشی نجفی، 

َ
یتا کوچینســکی، ی. ِتســوی ل مّطلبی کاشــانی، گودرون کِرِمر، ر

ُرکســان دی. مارکوت، محســن محّمدی، اورِســال موِلر، ســّید حســین ســّید موســوی، عثمان غازی 
َحد فرامرز َقراَمِلکی، جواد قاســمی، احمد الرحیم، احمد رضا 

َ
اوزگودنلــی، امیر حســین پورجــوادی، ا

گاســتر، عبدالرحمان الّســالمی، امیلیه ســاوج - اســمیث، ِگِرگور شــوارب،  یســه، بورتــه سا رحیمــی ر
یمی زنجانی  ِیری، دانیل ســادیک، محّمد کر یت، سارا ِسو ید ِاســکالر، تونی اســتر فؤاد ِســزگین، دیو
اصل و حســین ضیائی، که از همۀ آنان تشــّکر می کنیم. خطاهای بازمانده در این اثر تنها از ســوی 
ماســت. همچنیــن از هانــس دایِبــر کــه این اثر را در ضمن سلســلۀ »فلســفه، کالم و علم اســالمی« 
یراســت، و ســرانجام از  یل قرار داد، و از ایزاِبل میِلر که دستنوشــت حاضر را به دّقت و انتشــارات بر
یم.  یدند، سپاســگزار یل که در مراحل چاپ کتاب شــکیبایی ورز ین و تانیا کوال در بر ترودی َکمِپرو



فصل اّول: درآمد





وری بر تحقیقات گذشته 1. مر
ْبلو )۱6۹5- پا به قرن هفدهم میالدی باز می گردد. در آن زمان بارِتلمی ِدر توّجه به ابن َکّمونه در ارو

بارۀ  بی ۱657- ۱60۹ میالدی( در
َ
۱6۲۴ میــالدی(، بعضــی از اّطالعات حاجــی خلیفه )یا کاتب َچل

ݧاّلث، که مقایســه ای میان اســالم، یهودّیت و  ݧ ݧ ݧ دو اثــر ابــن َکّمونــه - یعنــی تنقیح األبحــاث للِملــل الثݧ
مسیحّیت است، و شرح او بر االشارات و التنبیهات ابن سینا )م ۴۲۸ هجری(- را در اثرش با عنوان 
بارۀ  کتابخانــۀ شــرقی، کــه در ســال ۱6۹7 میــالدی پس از مرگش منتشــر شــد 1، ذکر کــرد. تحقیق در
 از اواخر قرن نوزدهم میالدی شــروع شــد. سرآغاز تحقیقات نسل اّول ِپژوهشگران، 

ً
یبا ابن َکّمونه تقر

 Staatsbibliothek zu( تحقیــق بــر روی نســخۀ خّطــی کهنی بــود کــه در کتابخانــۀ دولتــی برلیــن
بردارنــدۀ کتاب تنقیح األبحــاث ابن َکّمونــه و همچنین  Berlin( نگهــداری می شــد. ایــن نســخه در

1. Barthélemy d’Herbelot: Bibliothèque orientale ou dictionnaire universel: contenant 
generalement tout ce qui egarde la connaissance des peuples de l’Orient. Paris 1697, 
pp.476, 851.
بارۀ ابن َکّمونه  یســتف ولــف )Johann Christoph Wolff) در بلــو منبعی برای گفته های یوهان کر پژوهش هــای ِدر

ید: به اثرش با عنوان: گشــت؛ نگر
Bibliotheca Hebraea. Hamburg 1715-33, 3/643 no. 1337b.
یکوس کوچیوس (Carolus Fridericus Kochius) نیز از همین منبع استفاده کرده است؛ ر.ک: یدر  کارولوس فر
 “Observatio nova de vero scriptore libri in 3 impostoribus mohammedano,” in: 
Annales Academiae Juliae ex editis et manuscriptis monumentis compositi. (Julio, 
Augusto, September 1721), § 8 [= p. 144].
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ّبانیم و اّتهاماتشــان نســبت به یکدیگر بود2. نظر به ارتباط این  بارۀ اختالفات َقرائیم و َر رســالۀ او در
دو متــن بــا مطالعــات یهــودی و با توّجه به این واقعّیت که تمام این نســخه با حروف عبری نوشــته 
بارۀ ابن َکّمونه را آغاز  شده است، محّققاِن مطالعات یهودی از نخستین کسانی بودند که تحقیق در
ّبانیم را در اثرش با عنوان  بارۀ َقرائیم و َر یراســتی از رســالۀ یادشــده در یش هیرشــفلت و کردند. هارتو
گرچه همچنان  یدۀ متون عربی به خّط عبری  که در ســال ۱۸۹۲ منتشــر شــد3، به چاپ رســاند، ا گز
در صّحت انتســاب این متن به ابن َکّمونه تردید داشــت. در ســال ۱۸۹۳ لئو هیرشفلت تصحیح آن 
را بــه خــّط عبــری، همراه با ترَجمۀ بخش مربوط به دین یهود از تنقیح األبحاث منتشــر کرد4. در آن 
یادی نشــد؛ منبع اصلــی همچنان همان اثــر حاجی خلیفه  زمــان بــه آثــار فلســفی ابن َکّمونــه توّجه ز
بود که ِعالوه بر تنقیح األبحاث5 و شــرح اشــارات ابن ســینا6، ســه عنوان دیگر را هم در فهرست آثار 
یحات ِشــهاب الّدین ســهروردی8 )د. 5۸7  ابن َکّمونه آورده بود: التذکرة فی الکیمیاء7، شــرح بر تلو
هجــری(، و الحکمــة الجدیــدة فی المنطق9. افــزون بر این، محّققان غربی مّطلــع بودند که بعضی از 
َکّمونه در کتابخانه های غربی نگهداری می شود از جمله: شروح  نسخه های خّطی آثار فلسفی ابن 
یده یا فوائدی که او از تلخیص المحّصل خواجه نصیر الّدین طوســی  یحات و اشــارات، گز او بر تلو
 تنها رســالۀ 

ً
)د. 67۲ هجری( برگرفته بود، و رســاله ای در باب ازلی بودن نفس10. رســالۀ اخیر اّتفاقا

ید: ادامه همین کتاب، فصل دوم، بخش های ۱. ۴. ۱، ۲. ۴. ۱. ۲. نســخۀ خّطی، Or. Oct. 256؛ نگر
3. Hartwig Hirschfeld (ed.): Arabic Chrestomathy in Hebrew Characters. With a 
Glossary. London 1892, pp. 69–103.
4.  Leo Hirschfeld: Sa‘d b. Manṣūr Ibn Kammūna und seine polemische Schrift  تنقیــح 
.Berlin 1893 . األبحــاث للملل الثالث
ین پس با عنوان  یگ، 5۸-۱۸۳5 ]ز نون عن اسامی الکتب والفنون 7-۱، تصحیح گوستاو فلوگل، الیپز

ُّ ݧ ݧ 5. کشف الظݧ
نون از آن نقل می شــود[، ج ۲، ص ۴۴۳، ش ۳67۲. 

ُّ ݧ ݧ کشــف الظݧ
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱ .۱ .۱.  نون، ج ۱، ص ۳0۳. نیز نگر

ُّ ݧ 6. کشــف الظݧ
ید: در ادامه، فصل دوم کتاب، بخش 6. ۲. نون، ج ۲، ص ۲7۱، ش ۲۸65. نیز نگر

ُّ ݧ 7. کشــف الظݧ
ید: در ادامه، فصل دوم، شــمارۀ ۲. ۱. ۱. نون، ج ۲، ص ۴۲0. نیز نگر

ُّ ݧ ۸. کشــف الظݧ
ید: در ادامه، فصل دوم، شــمارۀ ۱. ۳. ۱. نون، ج ۳، ص ۱0۲، ش ۴5۸۴. نیز نگر

ُّ ݧ ۹. کشــف الظݧ
بارۀ  ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱0. ۳. ۱. در ۱0. یعنی رسالۀ: مقالة فی أّن وجود النفس ابدّي و بقائها سرمدّي. نگر

ید به: اینکه محّققان نســل اّول چه اّطالعاتی از نوشــته های ابن َکّمونه داشتند، نگر
 Leo Hirschfeld: Ibn Kammūna, pp. 11–13 )لئــو هیرشــِفلد: ابــن َکّمونه، صــص ۱۳-۱۱(. ماکس هورتن 
به اهّمّیت نوشــته های فلســفی ابن َکّمونه نزد حکمای بعدی ایرانی مانند ماّلصدرا )د. ۱050 هجری( و حاج ماّل هادی 

ید به: ســبزواری )د. ۱۲۹5 یا ۱۲۹۸( اشاره کرده است. نگر
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یِهر در ســال ۱۸۹6 میالدی آن را بر  لدز
ُ
 ابــن َکّمونــه در موضوعی فلســفی بود کــه ایگناتس گ

ّ
مســتقل

ندِبــرگ (CarloLandberg) - که یگانه نســخۀ 
َ
اســاس نســخۀ خّطــی موجود در مجموعــۀ کارلو ل

موجــود از ایــن متــن تلّقی می شــد - بررســی کرده بود11. در مقابل، نســخه های خّطی ارزشــمندی از 
نوشــته های ابــن َکّمونــه در کتابخانه های عمومی و شــخصی ترکیه، عراق، و ایران وجود داشــت که 

ناشــناخته مانده بود و محّققاِن آن زمان اصاًل از وجود آنها بی اّطالع بودند. 
یِتر و شیخ آقا بزرگ طهرانی دو  در دهۀ نخست قرن بیستم میالدی / چهاردهم هجری، ِهلموت ر
محّققی بودند که نســخه های خّطی آثار ابن َکّمونه را در کتابخانه های جهان اســالم بررســی کردند. 
یِتر در فهرســتی که از ُنَســخ خّطی آثار ِشهاب الدین ســهروردی در کتابخانه های استانبول در سال  ر
بارۀ دست نوشت های متعّددی از آثار ابن َکّمونه  ۱۹۳7 و ۱۹۳۹ میالدی منتشر کرد، اّطالعاتی را در
ّیۀ  عرضه کرد12. شــیخ آقا بزرگ، نســخه های موجود در کتابخانه های عراق )از جمله کتابخانۀ غرو
یــادی را بــه خّط خود ابــن َکّمونــه دارد(، و نســخه های موجــود در ایران را  نجــف کــه نســخه های ز
یعة إلی تصانیف الشیعة، که گردآوری آن را در سال ۱۲۹0 هجری  بررسی کرد؛ او در کتاب خود الذر
شمسی آغاز کرده بود، اّطالعاتی در باب نوشته های ابن َکّمونه عرضه کرده است13. محّقق دیگری 
یش باِنث بود که ِپژوهش خود ]با عنوان:  یت هارتو بارۀ ابن َکّمونه افزود، داو گاهی های ما در که بر آ

Max Horten: Das philosophische System von Schirazi. Straßburg 1913, passim; idem: 
“Die philosophischen und theologischen Ansichten von Lahígi (ca. 1670) nach seinem 
Werke ‚Die aufgehenden Sterne der Offenbarung’, einem Kommentar zur Dogmatik 
des Ṭūsī (1273 *).” Der Islam 3 (1912), p. 129.
11. Ignaz Goldziher: “Saʿd b. Manṣūr ibn Kammūna’s Abhandlung über die 
Unvergänglichkeit der Seele.” In: Festschrift zum achtzigsten Geburtstage Moritz 
Steinschneider’s. Leipzig 1896, pp. 110–14.
12. Hellmut Ritter: “Philologika IX. Die vier Suhrawardī. Ihre Werke in Stambuler 
Handschriften.” Der Islam 24 (1937), pp. 270–86.

یتر ۱یاد می شــود.[. ین پس از این منبع با عنوان Ritter I / ر ]ز
 Hellmut Ritter: “Philologika IX. Die vier Suhrawardī. (Fortsetzung und Schluß.)” 
Der Islam 25 (1939), pp. 35–86.

یتر ۲ یاد می شــود[. ین پس از این منبع با عنوان Ritter II / ر ]ز
ــیعة۲5-۱. بیــروت، 6-۸6/۱۴0۳-۱۹۸۳. ]از ایــن به بعــد با عنوان  ّ ݧ یعــة إلــی تصانیــف الشݧ ۱۳. آقا بــزرگ طهرانــی، الذر

یعة از آن نام برده می شــود[. الذر
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ابن َکّمونه[ را در ســال ۱۹۲5 میالدی منتشــر کرد14. هرچند او نیز تحقیق خود را با کار بر روی همان 
نســخۀ خّطی برلین آغاز نمود، با این حال توانســت پاره ای از خطاهای محّققان پیشــین را اصالح 
ّبانیم را به او اثبات کرد و نشــان داد که  بارۀ َقرائیم و َر کند. وی صّحت انتســاب رســالۀ ابن َکّمونه در
ابن َکّمونه در شــهر بغداد زندگی می کرده و در همین شــهر هم به فّعالیت علمی اشــتغال داشــته است 
یتس اشــتاین اشــنایدر گفته بود15. درســتی این مطلــب بعدها با  نــه در ِمصــر - ُچنان که پیشــتر مور
انتشــار کتاب الحوادث الجامعة و التجارب النافعة در ســال ۱۹۳۲ میالدی، که شــرح حالی از ابن 
َکّمونه را در بر دارد، ثابت شد16. دانسته های موجود در کتاب الحوادث الجامعة، پسان تر با مدخل 

لقاب نوشــتۀ ابن ُفَوطی تکمیل شــد17.  "ابن َکّمونه" در کتاب تلخیص مجمع اآلداب فی معجم األ
بــا وجــود این پیشــرفت ها، پژوهشــگران غربی هنوز نتوانســته بودنــد به اندازۀ کافــی از اّطالعات 
نســخه های خّطــی در ایــران، عــراق و ترکیــه اســتفاده کننــد. توّجه آنان بیشــتر بر رســاله های موجود 
یژه رســاله های مرتبط با  در کتابخانه های غربی که از قرن نوزدهم میالدی شــناخته شــده بود، به و
مطالعــات یهــودی، تمرکز یافته بود. موشــه ِپرلمان با تهّیۀ تصحیحــی انتقادی از تنقیح األبحاث، کاِر 
لئو هیرشفلت را ادامه داد. این تصحیح که در سال ۱۹67 میالدی منتشر شد18، پس از آن در سال 

14.Dawid Hartwig Baneth: “Ibn Kammuna.” Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums 69 (1925), pp. 295–311. 
15.  Steinschneider: Arabische Literatur, p. 239. 
ّافعة، تحقیق: مصطفی جواد، )اثر به ابن ُفَوطی نســبت داده  ݧ ݧّجارب النݧ ݧ ف ناشــناخته( ، الحوادث الجامعة و التݧ

ّ
۱6. )مؤل

یخ یهودیــان بابل در قرن  بــارۀ تار یــد: والتــر فیشــل، »منابع عربی در شــده اســت(، بغــداد، ۱۹۳۲/۱۳5۱، ص ۴۴۱. نگر
یژه ص ۳۱۹-۲۲: ســیزدهم میالدی«، )۱۹۳5(، ص ۲۲-۳0۲، به و

Walter Fischel: “Arabische Quellen zur Geschichte der babylonischen Judenheit im 
13. Jahrhundert.” Monatsschrift  für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79 
[N.F. 43] (1935), pp. 302–22, esp. 319–22. 
لقاب، تصحیح: مصطفی جواد، ِدَمشق، ۱۹6۲، صص ۱5۹-6۱  ۱7. ابن الُفَوطی، تلخیص مجمع اآلداب فی معجم األ
لقاب، تحقیــق: محّمد کاظم. تهــران، ۹6/۱۴۱6-۱۹۹5، ج ۱، ص ۹۱-۱۹0، ش ۱۹۹(.  )= مجمــع اآلداب فــی معجــم األ

بارۀ شــرح حال ســعد ابن َکّمونه«، چاپ شده در:   گاهی های جدید در ید: لئون ِنموی، »آ نگر
Leon Nemoy: “New Data for the Biography of Saʿd Ibn Kammūnah.” Revue des 
études juives123 (1964), pp. 507–10.
18. Moshe Perlmann (ed.): Saʿd b. Manṣūr Ibn Kammūna’s Examination of the 
Inquiries into the Three Faiths. A Thirteenth-Century Essay in Comparative Religion. 
Berkeley/Los Angeles 1967.
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۱۹7۱ به همراه ترجمۀ انگلیســی و توضیحات به چاپ رســید19. ِپرلمان ِعالوه بر نســخۀ خّطی برلین 
کسفورد، که پیش تر مورد استفادۀ لئو هیرشفلت  و دست نوشت کتابخانۀ بادلیان (Bodleian) در آ
قــرار گرفتــه بود، از نســخه ای از این متــن در کتابخانۀ آنجلیــکا (Biblioteca Angelica) ُرم و دو 
نســخۀ خّطی دیگر آن در اســتانبول و تهران اســتفاده کرد20. لئون ِنموی اّما به رسالۀ دیگر ابن َکّمونه 
ّبانیم و َقرائیم  که در مجموعۀ خّطی برلین نگهداری می شــد، پرداخت. این رســاله اختالفات میان َر
یراســتی از آن را بر اســاس نســخۀ برلیــن، که تنها دست نوشــت بازمانده از  را بازگــو می کــرد و ِنموی و
این اثر پنداشــته می شــد، به همراه ترَجمۀ انگلیســی و توضیحات منتشــر کرد21. افزون بر این، ِنموی 
یِهــر را ادامــه داد و رســالۀ ابــن َکّمونه در بــاب ازلّیت نفس را بر اســاس  لدز

ُ
پیشــرفتهای تحقیقاتــی گ

ندِبــرگ، کــه بــاز آن را یگانه نســخۀ موجود از ایــن اثر می پنداشــت، مورد 
َ
نســخۀ خّطــی مجموعــۀ ل

بارۀ مســائل مورد بحث در این رســاله  گرچه ِنموی می دانســت که ابن َکّمونه در تحقیق قرار داد22. ا

19. Moshe Perlmann: Ibn Kammūna’s Examination of the Three Faiths. A Thirteenth-
Century Essay in Comparative Study of Religion. Translated from the Arabic, with an 
Introduction and Notes. Berkeley / Los Angeles 1971. 

کتاب تنقیح األبحاث، ترجمه از عربی، همراه با مقّدمه و یادداشــت ها، برکلی/ لوس آنجلس، ۱۹7۱. 
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱. ۴. ۱. ۲0. در خصــوص جزئّیــات آن، نگر

 ۲۴ ،Tarbiẓ ،]ّبانیم و َقرائیــم«، ]ِعبری بارۀ اختالفات میــان َر ۲۱. لئــون ِنمــوی، »ِنکاتــی در باب رســالۀ ابــن َکّمونه در
کوشــش:  )۱۹55(، ص 5۳-۳۴۳،  6، و در Sefer yovel mugash le-khevod Yisrael Elfenbeyn، بــه 
ّبانیــم و َقرائیم«،  بــارۀ اختالفات میــان َر یهــودا ل. میمــون، اورشــلیم، ۱۹6۲، ص ۸-۲0۱؛ همــو: »رســالۀ ابــن َکّمونــه در
Proceedings of the American Academy for Jewish Research، ۳6 )۱۹6۸(، ص 65-۱07؛ همو: 
ّبانیم و َقرائیم« Jewish Quarterly Review, ۱۳ )7۳-۱۹7۲(، ص  بارۀ اختالفات میان َر َکّمونه در »رســالۀ ابن 

۱۳5-۹7؛ ۲۲۲-۴6.
بارۀ جاودانگی نفس نوشتۀ سعد بن منصور بن َکّمونه )قرن هشتم(، چاپ عکسی  ۲۲. لئون ِنموی، رساله ای عربی در
ندِبرگ 5۱0، برگ های 70 - 5۸( در کتابخانۀ دانشگاه ییل به همراه یادداشت های 

َ
تنها نسخۀ شناخته شده )نسخۀ ل

کتاب شناختی: 
 Leon Nemoy:The Arabic Treatise on the Immortality of the Soul by Sa'd ibn Maṣūr 
ibn Kammūna (XIII Century). Facsimile Reproduction of the Only Known Manuscript 
(Cod. Landberg 510, fol. 58-70) in the Yale University Library. With a Bibliographical 
Note. New Haven 1944; 

بارۀ جاودانگی نفس«. چاپ شده در: همو: »رســالۀ ابن َکّمونه در
 Ignace Goldziher Memorial Volume. Eds. Samuel Löwinger, Alexander Scheiber and 
Joseph Somogyi. Jerusalem 1958, vol. 2, pp. 83–99; 
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مطالب مبســوط تری نیز نوشــته بوده اســت23، اّما وی به هیچیک از دیگر آثار فلســفی او دسترســی 
بارۀ نفس هم با خبر نبود24.  ف در

ّ
نداشــت و از دو رســالۀ بازماندۀ دیگِر مؤل

بــوط به نگاشــته های ابن َکّمونه با جســتجوی  یِتــر و آقا بــزرگ برای تهّیــۀ اّطالعات مر راهــی کــه ر
نســخه های خّطــی آثــار وی در کتابخانه هــای عالــم اســالم در پیــش گرفتــه بودنــد از ســوی دیگــر 
یِتر و آقا بــزرگ را در بخش ضمائم کتابش  محّققــان بــا کندی دنبال شــد. کارل بروکلمان یافته های ر
یخ نوشــته های عربی، که بین ســال های ۱۹۳7 و ۱۹۴۲ میالدی منتشــر شــد، مورد  با عنوان در تار
بــن نیــز در تهّیــۀ تصحیــح انتقــادی خــودش از بخــش الهّیــات کتاب  توّجــه قــرار داد25. هانــری کور
یحــات ســهروردی، به شــرح ابــن َکّمونه بر این کتاب نظر داشــت26. فؤاد ِســزگین در جســتجوی  تلو
آثــار ابــن َکّمونــه کتابخانه های ترکیه را وارســی کــرد، هرچنــد یافته هایش به چاپ نرســید27. محّمد 
ف آثار ابن َکّمونه در ِخزانة المشــهد العلوی 

ّ
ــبیبی توصیفات خودش را از ُنَســخ به خّطِ مؤل

َ
رضا الّش

ّیــه( در شــهر نجــف، کــه در ســال ۱۹۱۱ بررســی کرده بــود، در ســال ۱۹5۸ و ۱۹65  )یعنــی ِخزانــۀ َغَرو
میالدی منتشر کرد28. اّطالعاتی که َشبیبی و شیخ آقا بزرگ فراهم آورده بودند با فهرست ُنَسخ خّطی 

بارۀ جاودانگی نفس«، انتشــار یافته در:  همو: »رســالۀ ابن َکّمونه در
 “Ibn Kammunah’s Treatise on the Immortality of the Soul.” Ha-Rofe ha-’Ivri. The 
Hebrew Medical Journal 1 (1962), pp. 239–213.
ی به آثاری که پیشــتر در این موضوع نگاشــته شــده اشــاره کرده اســت 

ّ
۲۳. ابن َکّمونه در آغاز این رســاله به صورت کل

)ترجمۀ ِنموی، ص ۸6(. 
ّفس لیســت بمــزاج البدن و ال کائنة عن  ݧ  و مقالة فی أّن النݧ

ً
ّصدیق بأّن نفس اإلنســان باقیة ابدا ݧ ۲۴. یعنــی: مقالــة فــی التݧ

ید: در ادامه، فصل دوم کتاب، بخش های ۸. ۳. ۱ ، ۹. ۳. ۱. مزاج البدن؛ در مورد این دو رســاله، نگر
۲5. کارل بروکلمان در Geschichte der Arabischen Litteratur ، ۲-۱، لیدن، ۴۹-۱۹۴۳، پیوست ها ۱-۳، 
یــد به اثــرش Vorwort در GALS، ج ۱، ص  لیــدن، ۴۲-۱۹۴۳، ج ۱، ص 76۸ بــه بعــد؛ ج ۳، ص ۱۲۳۲؛ نیــز نگر

ید: به اثر Ritter I، ص ۲70، شــماره ۱. xi-xvii. نیز نگر
بارۀ نسخه های خّطی ارائه داده است. از آن جا  یخ نوشته های عربی در »این مقاله را بروکلمان برای پیوست کتاب تار
کنون منتشــر شــده من از جانب خود آن را اثر بروکلمان می نامم«. بروکلمان تنها دو جلد  که بخش مربوط به پیوســتها تا
یعة إلی تصانیف الشــیعة«  ید: به مقالۀ ِاتان کالِبرگ با عنوان: »الذر یعة را در اختیار داشــته اســت؛ نگر اّول کتاب الذر

در دایــرة المعارف ایرانیکا، ج 7، ص ۳6. 
 Opera Metaphysica et Mystica I :ید: ِشــهاب الّدین ســهروردی یژه نســخۀ خّطی احمد ثالث؛ نگر ۲6. به و

]مجموعه مصّنفات شــیخ اشــراق[، به تصحیح: هانری ُکربن، استانبول، ۱۹۴5، ص Ixiv ]6۴[ به بعد.
۲7. پروفســور ِســزگین از سر لطف، یادداشت های خود را در اختیار ما قرار داد.

۲۸. محّمــد رضــا الّشــبیبی، مــؤّرخ العــراق ابــن الُفَوطــی، ۲-۱، بغــداد، ۱۹5۸/۱۳7۸، ج ۲، ص ۲5-۱۲۱؛ همــو، ُتراثنا 
الفلسفی، حاجتها إلی الّنقد و التمحیص، بغداد، ۱۹65/۱۳۸5، صص ۹-۱00. َشبیبی کتاب دیگری با عنوان: فالسفة 
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مجموعۀ حسین علی محفوظ، که در سال ۱۹5۸ از این کتابخانه بازدید کرده بود، و نیز با فهرست 
احمد حســینی ]ِاشــکَوری[، تکمیل شــد29. ســواِی از تالش های فردی این محّققان، فّعالّیت هایی 
کــه در ایــران و ترکیه در راســتای فهرســت کردن دست نوشــت های موجــود در کتابخانه های عمومی 
و خصوصــی صــورت گرفــت، نســخه های خّطــی بیشــتری از آثــار ابــن َکّمونه را بــر ما آشــکار کرد30. 
 ابــن َکّمونه در فلســفه، یعنــی الجدید فی 

ّ
دو نســخۀ اســتانبول، اســاس تصحیــح اثر مهم و مســتقل

الحکمــة، کــه در ســال ۱۹۸۲ میــالدی در بغــداد چــاپ شــد31، قرار گرفــت. به دلیل بنــای تصحیح 
این اثر بر تعداد بســیار اندکی از ُنَســخ آن و همچنین ســهل انگاری در امر تصحیح، این چاپ - که 
بــه دشــواری می تــوان در کتابخانه های غربی از آن نشــانی یافــت - در تحقیقات جدیــد کمتر مورد 

گرفته است.  استفاده قرار 

بارۀ او به دســت داده  الیهــود فــی اإلســالم نوشــت کــه در آن نیز به ابــن َکّمونه پرداختــه و احتماالً اّطالعات بیشــتری در
یعة، ج ۱6، ص ۳0۴، ش ۱۳۳7(؛ شیخ آقا بزرگ هیچ از جزئّیات کتابشناختی این اثر سخن نگفته  ید: الذر است. )نگر

اســت و معلوم نیســت که آیا این اثر منتشر شده است یا نه.
ّیة بالّنجف فی مشــهد أمیــر المؤمنین اإلمام علی بــن أبي طالب علیه  ۲۹. حســین علــی محفــوظ، »فهــرس الِخزانة الغرو
الّســالم«،  مجلة معهد المخطوطات العربیة، 5 )۱۹5۹/۱۳7۸(، ص ۳0-۲۳؛ احمد الحســینی، فهرســت مخطوطات 
ݧّجف األشــرف، نجف، ۱۹7۱/۱۳۹۱. هیدئو فوجی و کازومی اوگوچی دو نســخۀ حاوی آثار ابن  ݧ یة فی النݧ الّروضة الحیدر
َکّمونه را معّرفی می کنند که در خالل جنگ ۱۹۹۱ میالدی از موزۀ کرکوک )مخطوطات دار صدام( به غارت رفته است، 
یعنی نســخۀ شــمارۀ ۱۴757 )شــمارۀ ۲6۳ در فهرســت فوجی و اوگوچی(، که مجموعه ای اســت شامل لباب المنطق و 
ین )کذا(، و المطالب المهّمة من علم الکالم و غیرها؛  خالصــة الحکمــة ]تألیف نخجوانی[، تلخیص الکتابیــن المذکور
ف مقالة فی أّن نفس 

ّ
و نســخۀ خّطی شــمارۀ ۱۴7۸0 )شــمارۀ ۲۸5 در فهرســت فوجی و اوگوجی( شامل نسخۀ خّط مؤل

ّ نفس اإلنسان  ݧّصدیق بأنݧ ݧ اإلنسان أبدّیة الوجود، که احتماالً مقصود از آن همان رسالۀ ابن َکّمونه با عنوان مقالة فی التݧ
ی عراق، قســمت ۳، توکیو، 

ّ
ید: میراث از دســت رفته، آثاری باســتانی از موزه هــای محل  بــوده اســت. نیــز نگر

ً
باقیــة أبــدا

۱۹۹6، صص ۲6، ۲7، ۴0، ۴۱:
 Hideo Fujii and Kazumi Oghuchi: Lost Heritage, Antiquities from Iraq's Regional 
Museums. 

ف آثار ابن َکّمونه در کرکوک محفوظ بوده باشــد.  
ّ
بعید به نظر می رســد که ُنَســخ خّط مؤل

َکّمونه در کتابخانه های ترکیه، بطور خاص رجوع  کنید به اثر رمضان ِشِشن با عنوان:  ۳0. برای نسخه های خّطی ابن 
یــن پــس از آن تحت  ّــه ۳-۱، بیــروت، ۱۹75، ج ۱، صــص 67-۱6۳ ]ز ݧ ݧ بیــة فــی مکتبــات ترکیݧ نــوادر المخطوطــات العر
ݧّادرة فی مکتبات ترکیا. اســتانبول، ۱۹۹7، صص  ݧ ّة النݧ ݧ بیݧ عنوان نوادر یاد می شــود[؛ همو، مختارات من المخطوطات العر
۴5-۱۴۲ ]از این پس با نام مختارات از آن نقل می شــود[. در هر دو فهرســت، خطاها و تشــخیص های اشــتباه بسیاری 

راه یافته است.
۳۱. با تصحیح و مقّدمۀ حمید مرعید الکبیســی )بغداد، ۱۹۸۲/۱۴0۳(.
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محّققــان ایرانــی معاصــر توّجه اصلی خود را به آثار فلســفی ابن َکّمونه معطوف داشــته و بعضی از 
آثار او در این زمینه را تصحیح کرده اند. َســّید ُحَســین َســّید موســوی و نیز ُحَســین ضیائی به همراه 
گانــه تصحیح کردند32. َســّید  یحــات ســهروردی را بطور جدا احمــد الِوشــاح شــرح ابــن َکّمونه بر تلو
َکّمونه، المطالب المهّمة من علم الحکمة را تصحیح  موســوی همچنین رســالۀ فلســفی مختصر ابن 
ید34. ]چندی  بارۀ نفس دســت یاز َکّمونه در کرد33، و ِانســیه َبرخواه نیز به تصحیح ســه رســالۀ ابن 
پیش نیز مرحوم شیخ[ عبداهلل نورانی یکی از دو مکاتبۀ انجام شده میان خواجه نصیرالّدین طوسی 
بارۀ ابــن َکّمونه را  یــن تحقیقات در و ابــن َکّمونــه را منتشــر کــرد35. گذشــته از مقاالت مــا36، جدیدتر
بارۀ  نِگرَمن در

َ
بارۀ دیدگاه ابن َکّمونه در خصوص نفس37، و ِتســوی ل محّقــق تــرک، ُعَمــر ماِهر آلِپر در

برخــی از جنبه های کتاب الجدید في الحکمة، انجام داده اند38. 

یحات، تصحیح: ســّید حســین سّید موسوی، رسالۀ دکتری، دانشگاه تهران،  ݧّلو ݧ ݧّنقیحات فی شــرح التݧ ݧ ۳۲. ابن َکّمونه: التݧ
َکّمونه، ۱۳76-۱۳75؛ ابن 

Al-Tanqīḥāt fī sharḥ al-Talwīḥāt. Refinement and Commentary on Suhrawardī’s 
Intimations. A Thirteenth Century Text on Natural Philosophy and Psychology
 تصحیــح انتقــادی با مقّدمه و تحلیل: حســین ضیائی و احمد الوشــاح، کاســتا مســا، کالیفرنیــا، ۲00۳. این چاپ فقط 
شامل بخش دوم )طبیعّیات( می شود؛ ]مرحوم[ حسین ضیائی ]در واپسین سال های حیات خود[ مشغول آماده کردن 

بخش ســوم آن )الهّیات( برای چاپ بود.
۳۳. چاپ شــده در: خردنامۀ صدرا، شــمارۀ ۳۲، تابستان ۱۳۸۲، صص 6۴-۸6. 

ّفس و بقائها، تصحیح و تحقیق: ِانســیه َبرخــواه، تهران،  کتابخانه، موزه و مرکز اســناد  ݧ ۳۴. ابــن َکّمونــه، رســالۀ ازلّیــة النݧ
مجلس شــورای اسالمی، چ اّول، ۱۳۸5 ش.

یة مشــتمل بر ۲0 رســاله، تصحیح: عبداهلل نورانی، تهران، ]پژوهشگاه  ّصیر ݧ بة المســائل النݧ ۳5. نصیر الّدین طوســی، أجو
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی[، ۱۳۸۳ شمسی، صص ۲5-۳۴.

بارۀ سعد بن منصور بن َکّمونه، سرآغازها، دستاوردها و دیدگاه ها«، چاپ شده در: ۳6. زابینه اشمیتکه، »مطالعاتی در
 Sabine Schmidtke: “Studies on Saʿd b. Manṣūr Ibn Kammūna (d. 683/1284). 
Beginnings, Achievements, and Perspectives.” Persica. Annual of the Dutch-Iranian 
Society 29 (2003), pp. 105–21.
بارۀ   رضــا پورجــوادی و زابینــه اشــمیتکه: »دّرة الّتاِج قطــب الّدین شــیرازی )د. 7۱0 هجری( و منابــع آن«، )مطالعاتی در

قطب الّدین شــیرازی ۱( Journal Asiatique 292  i-ii )۲00۴(، صص ۳0۹-۲۸. 
37. Ömer Mahir Alper: Alkin Hazzi. Ibn Kemmûne’de Bilgi Teorisi. Istanbul 2004.
نِگرَمــن، »ابــن َکّمونه و حکمت جدید قرن ســیزدهم میالدی«، فلســفه و علــوم عربی، ۱5 )۲005(، صص 

َ
۳۸. ِتســوی ل
:۲77-۳۲7

 Y. Tzvi Langermann: “Ibn Kammūna and the ‘New Wisdom’ of the Thirteenth 
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2. ِنکاتی در باب شــرح احوال ابن َکّمونه 
 
ً
شــرح احوال ِعّزُ الّدوله ســعد بن منصور بن ســعد بن الحســن بن هبة اهلل بن َکّمونه بغدادی عمدتا

 والدت او در 
ً
بارۀ او وجود دارد. ظاهرا یرا اّطالعات موّثق اندکی در با حدس و گمان همراه اســت، ز

گر نه همه، بیشتر دوران زندگی اش را در این شهر سپری کرده است. اجدادش نیز  شهر بغداد بوده و ا
یاد اهل  که در آغاز نوشــته هایش به هنگام ذکر نام کامل خود به آنان اشــاره می کند39، به احتمال ز
فضل بوده اند چنان که اشارۀ دقیق ابن َکّمونه نه تنها به پدرش )منصور(، پدر بزرگش )سعد(، بلکه 

حّتی به جّدش )حســن( و جّد پدرش )هبة اهلل(، از این حقیقت حکایت دارد. 
بــارۀ ســالهای نخســتین زندگــی و تحصیــالت ابن َکّمونــه چیــزی نمی دانیــم. او در خانواده ای  در
یهودی چشــم به جهان گشــود40 و ُچنان که از غنای نوشــته هایش در زمینۀ ادب و دانش یهودی و 

Century.” Arabic Sciences and Philosophy15 (2005), pp. 277–327.
بارۀ  ابــن َکّمونــه در دائرة المعارف هــای ترکی، فارســی، غربی: ســّید جعفر  گــون اخیــر در یــد بــه مدخل هــای گونا نیــز نگر
پــال اوغلو »ابن َکّمونه«، در  ســّجادی، »ابــن َکّمونــه«، در دایرة المعارف بزرگ اســالمی، ج ۴، ص ۲6-5۲۴؛ آیدین تو
ید :حمید حمید: »نظری به  Türkiye Diyanet Vakfi Islâm Ansiklopedisi ج ۲0، صص ۲۹-۱۲7. نیز نگر
نِگرَمن: »ابن 

َ
َکّمونه، زندگی، اندیشه و شبهات«، ایران شناسی ۱۱، سه )۱۹۹۹(، صص ۴۳-6۳۲. ل میراث معنوی ابن 

 Lucasج ۴، صــص ۲۳-6۲۱؛ لــوکاس مولتالــر ،Routledge Encyclopaedia of Philosophy َکّمونــه« در
 Metzler Lexikon Jüdischer Philosophen. Philosophisches َکّمونــه« در Muhlethaler: »ابــن 
 Andreas B. یراســتۀ Denken des Judentums von der Antike bis zur Gegenwart گــردآوری و و
بــارۀ ابــن  Kilcher and Otfried Fraisse، اشــتوتگارت/وایمار ۲00۳، صــص 70-6۸.  مدخل هــای قدیم تــر در
 Encyclopaedia  َکّمونه، ســعد بن منصور« در َکّمونه در دایرة المعارف ها، از این قرارند: مقالۀ M. Zobel: »ابن 
Judaica, Das Judentum in Geschichte und Gegenwart،  ج ۸، صــص 55-۳5۴؛ موشــه ِپرلمــان: 
یراست جدید، ج ۳، ص ۸۱5؛ همو، »ابن َکّمونه،  »ابن َکّمونه، سعد بن منصور« در Encyclopedia of Islam، و
ســعد بن منصور« در Encyclopadia Judaica ، ج ۸، صص ۸7-۱۱۸6؛ همو، »ابن َکّمونه« در دانشــنامۀ ایران 
و اســالم، جزوه 6، صص ۹-۸0۸.  بنا به نقل محســن کدیور و محّمد نوری )مأخذ شناســی علوم عقلی، منابع چاپی 
یــز عــّزت اثری با  علــوم عقلــی از ابتــدا تــا ۱۳75، ۳-۱، تهــران، ۱۳7۸ شمســی، ج ۱، ص ۱۹6 شــمارۀ ۲۴۲۳(، عبدالعز
یخ، ۴55 صفحه( نوشــته اســت. این مطلب درست  ّة و مصادرها )بدون ناشــر و تار ݧ عنوان: ابن َکّمونه، فلســفة األخالقیݧ
ّة و مصادرها  ݧ یه، فلسفته األخالقیݧ یز عّزت از این قرار است: ابن ِمسَکَو نیست. جزئّیات درست کتابشناختی اثر عبد العز
 ،Bibliography of Islamic Philosophy 1-2 در Hans Daiber یــد. هانــس دایبــر )قاهــره، ۱۹۴6(. نگر

لیــدن، ۱۹۹۹، ج ۱، ص 50۳، ش ۴۸05.
یر که در فصل دوم آمده اســت: ۳. ۱. ۱، ۱. ۲. ۱، ۱. ۳. ۱، ۳. ۳. ۱، ۴. ۳. ۱، 5. ۳. ۱،  ید: به آغاز متن های ز ۳۹. نگر

.۱ .5 .۱ ،۱ .۴ .۲ ،۱ .۴ .۱
ِگنیزۀ بن ِعزرا در ُفسطاط، به سه  یتین Shlomo Dov Goitein براساس مدارک بدست آمده از  ۴0. شلومو داو گو
یاد  شخصّیت دیگر یهودی که لقب »ابن َکّمونه« داشته  و در عراق زندگی می کرده اند، التفات یافته است. به احتمال ز
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اســالمی برمی آیــد، می بایســت در این دو زمینــه از تحصیالت خوبی بهره مند بوده باشــد. دانش او 
ّبانیم و َقرائیم آشکار می گردد،  بارۀ اختالفات میان َر در حوزۀ فرهنگ و ادب یهودی از رساله اش در
یعت  گواینکــه در مقّدمــۀ ایــن اثر خاطرنشــان کرده  که خودش را متخّصص در جزئّیات و دقائق شــر
ّبانیمی اســت، که منبع اصلــی او کتاب الُخَزری  کنده از اشــارات تلمودی و َر نمی دانــد41. ایــن متن آ
نوشــتۀ یهودا َهِلوی  ) ۱۱۴۱ - ۱075م( بوده اســت42. اصطالحات عبری متعّدد، یادداشــت ها و نقل 
ط 

ّ
بان عبری تســل قول هــا از نســخۀ عبــری کتــاب مقّدس نشــان دهندۀ آن اســت که ابــن َکّمونه به ز

داشــته اســت. دانش او در ادبّیات دینی یهودی نیز از کتاب تنقیح اش آشــکار می شــود که در آن نه 
ین ابن میمون )۱۲0۴- ۱۱۳۸ م( نیز تکیه کرده اســت43.  لة الحائر تنهــا بــر کتاب الُخَزری بلکــه بر َدال

ید به اثرش با عنوان: برخــی یــا همۀ آنها اجداد عّزالّدولة ابن َکّمونه بوده اند. نگر
A Mediterranean Society. Volume III: The Family. Berkeley 1978, p. 13:
یــرۀ ســبز[ داســتان دیگــری دارد.  َکّمونــه، Son of the Grain of Cumin [fem]…، ]پســِر دانــۀ ز  »لقــب ابــن 
بارۀ  درگیری های ناشــی از اعتقــاد به ُمنجی  ایــن لقــب ابتــدا در ســال ۱۱۲۱ میالدی در مــدارک این ِگنیزه در گزارشــی در
آخرالزمان در بغداد، آنجا  که شــخصی به نام ابوســهل بن َکّمونه به حضور خلیفه پذیرفته شــد و میانجی جامعۀ یهودی 
قرار گرفت، مشــاهده شــد. شــخص دیگری به نام ابن َکّمونه، که او هم بوضوح شــخصّیت برجسته ای داشته، در سال 
۱۲0۴/5 میالدی در زندانی مخفی در شهر واسط عراق از دنیا رفت؛ یکی از موّرخان مسلمان )یعنی ابن ساعی، الجامع 
یدادی شــایان توّجه نقل  المختصــر، بغــداد، ۱۹۳۴، ص ۱65؛ رضــا پورجــوادی و زابینه اشــمیتکه(، آن را به صورت رو
کرده اســت. ســومین شــخِص ملّقب به ابن َکّمونه، دارای عنوان  فخر الُکفات )خادمان دولت؛ رضا پورجوادی و زابینه 
یــخ ۱۲06 میالدی،  اشــمیتکه( بــوده کــه در نامــه ای از ســوی َســموأل بن ِالــی Samuel b. Eli گائون بغــدادی در تار
َکّمونه...  با عنوان خیرخواه به او اشــاره شــده اســت. همۀ اینها و نیز فیلســوف و چشــم پزشــک معروف، عّزالّدولة ابن 
یستند و به نحوی با حکومت در ارتباط بوده اند«.  یرا جملگی در عراق می ز ً وابسته به یک خاندان بوده اند؛ ز

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
احتماال

ید: همو: »گزارشی در باب درگیری های مربوط  یداد ذکر شده، در خصوص سهل بن َکّمونه، نیز نگر در مورد نخستین رو
 ،)۱۹5۲-5۳( ۴۳ The Jewish Quarterly Review ،»به منجی آخرالّزمان در بغداد به سال ۲۱- ۱۱۲0 میالدی

صص 57-76.
ید: به مقّدمه اش بر این رســاله )نقل شــده در فصل دوم، شــمارۀ ۲. ۴. ۱(: »... و حّررت البیانات و االجوبة مع  ۴۱. نگر

یعة....«. ر ّ ݧ ّات الشݧ ݧ ة معرفتی بجزئیݧ
ّ ݧ ݧ ݧ
قل

 Apparatus criticus اشاراتی مفّصل به منابع ابن َکّمونه را در دومین تصحیح انتقادی اش ،Nemoy ۴۲. ِنموی
ید به:  ّبانیم و َقرائیم«، صص 65-۱60 ]5۹-5۴[. نیز نگر بارۀ اختالف میان َر َکّمونه در ارائه کرده اســت. )»رســالۀ ابن 
 ،)۱۹۳6( ۲6 The Jewish Quarterly Review .»مســاهمت هائی در نقــد متنــِی  کتــاب الُخَزری یهــودا َهِلــوی«

ص ۲۲۱-۲6. 
۴۳. ِپرلمــان اشــاره های مبســوط ابــن َکّمونــه بــه منابع یهــودی در کتاب تنقیــح را، در تصحیح و ترجمــۀ خودش از این 
ید به: مقالۀ ســیمونه روزنکرانتز Simone Rosenkranz، »یهودّیت، مســیحّیت و اســالم  کتاب آورده اســت. نیز نگر
از دیدگاه ابن َکّمونه«، در Judaica, Beiträge zum Verstehen des Judentums 5۲ )۱۹۹6(، ص 7-۱۲. 
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ابــن َکّمونــه احتماالً علوم اســالمی را هم دســت کــم نزد تنی چنــد از عالمان مســلمان خوانده بوده 
 خاطرنشــان کرده که فلســفه را 

ً
اســت، گو اینکه در مقالة فی التصدیق بأن نفس االنســان باقیة ابدا

به نحــو خودخوانــده فرا گرفته اســت44. ایــن مطلب، با توّجه به عادت او به یادداشــت برداشــتن از 
یده هایی به قلم خود  ِنکات ســودمنِد )فوائد( کتاب هایی که می خوانده اســت نیز تأئید می شــود. گز
او از چند اثر علمی و فلسفِی تألیِف خواجه نصیر الّدین طوسی، نجم الّدین ابوبکر محّمد َنخَجوانی 
ّید الّدین  ینی )د. 675 هجــری(، مؤ )د. پــس از ســال 6۲6 هجــری(، نجــُم الّدین َدبیران کاتبــی قزو
یحــان بیرونی )د. پس از ۴۴۲ هجری(، که بین ســال های 670 تا  ُعرضــی )د. 66۴ هجــری(، و ابور

675 هجری قمری نوشــته شده، موجود است45. 
یخ پایان تألیف اثر کوتاه او در فلســفه، یعنی  َکّمونه، تار یخ ثبت شــده از زندگی ابن  نخســتین تار
ــة اســت کــه آن را در شــعبان 657 هجــری به پایان برده اســت46. چند مــاه بعد، در  ّ المطالــب المهمݧ
ة  ّ یــب الَمَحجݧ ذی الحّجــۀ ســال 657 هجــری ابن َکّمونه رســالۀ فلســفی کوتاه خــودش با عنوان تقر
یرا در   نخســتین نگارش هــای او نبوده اند؛ ز

ً
ــة را تکمیــل کــرد47. این رســاله ها ظاهرا ّ و تهذیــب الُحجݧ

 در 
ً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
بارۀ جاودانگی نفس نوشــته اســت48. احتمــاال مطالــب المهّمه به رســاله ای اشــاره می کند که در

 49، یا به اثر دیگر خودش مقالة 
ً ݧ ݧ ݧ ݧ
ݨّ نفس اإلنسان باقیة ابدا ّصدیق بأنݧ ݧ اینجا اشارۀ وی به مقالة فی التݧ

ݧّفــس أبــدّی و بقائهــا ســرمدّی50، بوده اســت. ارجاعاتی که در این دو اثر به رســالۀ  ݧ فــی أنݨّ وجــود النݧ
ّفس لیست بمزاج البدن و ال کائنة  ݧ دیگرش در باب جنبۀ دیگری از نفس، یعنی به: مقالة فی أّن النݧ
عن مزاج البدن51، داده اســت حکایت از آن دارد که رســالۀ اخیر، پیش از دو مقالۀ قبلی به رشــتۀ 
یب الَمَحّجه به تعلیقاتی اشاره می کند که در آنها  یر در آمده بوده است. افزون بر این، وی در تقر تحر

۴۴. تصحیح َبرخواه، ص ۱۱5. 
یــد: در ادامــه، فصل دوم، بخش ۱. ۲. ۱ تا 7 .۲ .۱.  ۴5. نگر

یــد: در ادامه، فصل دوم، بخش ۲ .۳. ۱. ۴6. نگر
یــد: در ادامه، فصل دوم، بخش ۳ .۳ .۱. ۴7. نگر

ید: »و قد أفــردت له مقالة ذکرت فیها ما یمکن ایراده  لش بر ابدی بودن نفس می گو ۴۸. ابــن َکّمونــه در انتهای اســتدال
ید: ابــن َکّمونه، المطالب  علیــه و علــی مقّدماتــه فــي االعتراضات و بّینُت وجــه الجواب عنها علی غایــة االیضاح«؛ نگر

المهّمة، ص ۳-۴: ۸5. 
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۸. ۳ .۱. ۴۹. در مورد این رســاله، نگر
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱0. ۳. ۱. 50. در مورد این رســاله، نگر
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۹ .۳ .۱.  5۱. در مورد این رســاله، نگر
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بــارۀ نفــس را به تفصیل بیان کرده اســت52. هیچ یک از نوشــته های موجودش با  اندیشــه هایش در
کنون  این توصیف مناسبت ندارد و ممکن است که وی در این جا به اثری اشاره داشته باشد که تا

ناشناخته مانده است.
ابــن َکّمونــه اندکــی پیــش از ســال 667 هجــری تعلیقاتی بــر مالحظات انتقــادِی کاتبــی بر کتاب 
یــِن فخرالّدیــن رازی )د. 606 هجــری( نوشــت. آن طــور کــه وی در مقّدمــۀ ایــن 

َ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
عاِلــم فــی األصول َ ݧ المݧ

ً منظورش از آن، 
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
تعلیقــات اشــاره کرده اســت، او در آن زمــان در عراق53 حضور داشــته که احتمــاال

یحات ســهروردی، که در آغاز  بغــداد اســت. اشــارۀ ابــن َکّمونه به این تعلیقات در شــرح خود بــر تلو
یخ تکمیل این تعلیقات باید به پیش از  یای آن اســت که تار ســال 667 هجری به پایان رســیده، گو

این زمان بازگردد54. 
یحات خاطرنشــان می کند که او این شــرح را به درخواســت  ابن َکّمونه در مقّدمۀ شــرح خود بر تلو
بالء واألصحاب الُفضالء(55. او نه این شرح،  بعضی از ُفَضالء نوشته است )جماعة من السادة الّنُ
و نــه هیچ یــک از آثــار قبلی خودش را به کســی تقدیم نکرده اســت و این امــر حکایت از آن دارد که 
 ابن َکّمونه با شرح خود بر 

ً
وی در آغاز کاِر علمی خود هیچ حامی و پشــتیبانی نداشــته اســت. ظاهرا

یحــات بــود کــه توانســت جایگاه خود را به عنوان یک فیلســوف تثبیت کنــد. از آن پس، به نظر  تلو
ینی صاحب الدیوان )د. 6۸۳ هجری( قرار  می رسد که وی مورد حمایت خاندان شمس الدین ُجَو
یش بر اشــارات ابن سینا را به  گرفته اســت56. ابن َکّمونه در ۲۸ شــعبان ســال 67۱ هجری شــرح خو
 در آن هنگام 

ً
ینی که ظاهرا پایان رســاند. او این شــرح را به شــرف الّدین هارون، یکی از فرزندان جو

ید: در ادامه، فصل  5۲. »و قد بســطت الکالم فیها و فی غیرها مّما اســتنبطُته بفکري في تعالیق غیر هذا الموجز.«. نگر
سوم، متن سوم، ص ۲05. 

5۳. در ادامه در فصل دوم، بخش  ۳. ۱. ۱ نقل شــده اســت.
یحات، تصحیح ســّید حسین سّید موسوی، صص ۱۱-70۱:۱0؛ 7۱۴:۱۹-۲0. 5۴. شــرح التلو

ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۲. ۱ .۱. 55. بــرای متــن مقّدمه اش، نگر
ینی، شــمس الدین محّمد بن  یــد: Bertold Spuler )برتولــد اشــپوِلر(، »جو ینــی و خاندانــش، نگر 56. در مــورد جو
 Hend یــد: بــه اثــر یراســت جدیــد، ج ۲، ص 607؛ نیــز نگر محّمــد«، در The Encyclopaedia of Islam، و

Gilli-Elewy، با عنوان: 
Bagdad nach dem Sturz des Kalifats, Die Geschichte einer Provinz unter ilḫānischer 
Herrschaft (656-735/1258-1335).
Early Mongol rule in thirteenth- برلین، ۲000، در جاهای مختلف اثر؛ جورج ِلینGoeorge Lane  در: 

century Iran, A Persian renaissance، لنــدن، ۲00۳، ص ۱77-۲۱۲.
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فرمانروای بخشــی از آناطولی بود، تقدیم کرده اســت57. در نوزدهم ذی القعده ی 676 هجری، همو 
یش در فلسفه را، که بعدها با عنوان الکاشف یا الجدید فی الحکمة   خو

ّ
ین رسالۀ مستقل مفّصل تر

ین مشابه دیگر انتشار یافت، به اتمام رساند. او این رساله را به دولتشاه بن َسنجر صاحبی  یا عناو
ً در 

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
)زنده در 7۲۴ هجری( تقدیم کرده اســت58. دولتشــاه، صاحب منصبی حکومتی بود که احتماال

آن زمــان جایــگاه ممتازی در بغداد داشــته اســت. لقب او، »صاحبی«، حکایــت از آن دارد که وی 
ینی روابط نزدیکی داشــته باشــد. ابن ُفَوطی که در ســال 67۹ هجری او  می بایســت با خاندان ُجَو
یاضیات، فلسفه و  را در مدرســۀ نظامّیۀ بغداد دیده اســت، خاطرنشــان کرده که او در علم هیئت، ر

بان فارســی و عربی شعر سروده است59.  ادبیات تبّحر داشــته و به ز

ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱. ۱. ۱. نجُم الّدین کاتبی نیز اثری با عنوان: جامع الدقائق فی کشف الحقائق  57. نگر
در منطق را، به شــرف الّدین هارون تقدیم کرد.

ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱ .۳. ۱. این کتاب از این پس با عنوان الجدید فی الحکمة نام برده می شود. 5۸. نگر
بــارۀ دولتشــاه دارد: مجمــع اآلداب، تحقیــق: محّمــد کاظــم، ج ۱، صــص ۸۳-۱۸۲، ش  5۹. ابــن ُفَوطــی دو مدخــل در
۱۸5: عزالّدین ابوالفضل دولتشــاه بن ســنجر بن عبداهلل الّصاحبی االدیب الکاتب؛  ج ۳، صص ۲6-۲۲5، ش ۲5۲۱: 
فخر الّدین ابوالفضل هندو بن ســنجر الّصاحبی الحکیم المنّجم األدیب. دولتشــاه ســه کتاب تألیف کرد که دو عنوان از 
یخ با عنوان  آنها منتشــر شــده اســت: َصحاح الَعَجم )تصحیح غالمحســین بیگدلی، تهران،۱۳6۱( ، و اثری در زمینۀ تار
یخ خلفا و وزرای ایشــان، )تصحیح عّباس اقبال، تهــران، ۱۹۳۴/۱۳۱۳ )تجدید چاپ، تهران،  تجــارب الّســلف در توار
خ ۸۴6 هجری قمری، تصحیح امیر سّید حسن روضاتی،  یر نســخۀ موّرَ یخ. تصو ۱۹65/۱۳۴۴(؛ تجارب الّســلف در تار
یده هایی بــا عنوان موارد  یــخ نوشــته های عربی، پیوســت، ج ۲، ص ۲0۲(، و گز یــد: تار اصفهــان، ۱۹۸۲/۱۳6۱؛ نیــز نگر
یخ نوشــته های  بــی، ج ۲، ص ۱۹۲؛ تار یخ نوشــته های عر یــد: تار األدب، کــه به صــورت خّطــی باقــی مانــده اســت؛ نگر
عربی، پیوســت، ج ۲، ص ۲56. دولتشــاه در تجارب الّســلف )ص ۲00( خاطرنشــان کرده که نزد شــمس الّدین کیشی 
قائق فی کشــف الحقائق  کاتبی را )در ســال 6۸۳  ّ ݧ درس خوانــده اســت. ِعــالوه بــر این، معروف اســت کــه او جامــع الدݧ
ید: ابن ُفَوطی: معجم، ج ۳، ص ۲۲6، ش ۱(، و نیز شرح حکمة اإلشراق قطب الّدین شیرازی را )در چهارم  هجری؛ نگر
محّرم سال 7۲۱ هجری؛ نسخۀ خّطی Turhan Valide ۲07(، استنساخ کرده است. او همچنین اشعاری در مدح قطب 

ید: الّدین شیرازی سروده است؛ نگر
John Walbridge: The Science of Mystic Lights, Qutb al- Dīn Shīrāzī and the 
Illuminationist Tradition in Islamic Philosophy, Cambridge, Mass, 1992, p. 74
ین شیرازی و علم األنوار در فلسفۀ اسالمی، ترجمۀ جواد قاسمی، بنیاد پژوهش های اسالمی،  ّ ݧ ݧ یج، قطب الدݧ ]جان والبر
َکّمونه بر معالم فخرالّدین رازی را استنساخ کرده است  چاپ دوم، ۱۳۸۹ / »م«[. او همچنین تعلیقه های کاتبی و ابن 
یــد: نســخۀ خّطــی اســعد افنــدی ۱۹۳۲، برگ ۱۲6ب. به ِعــالوه، یادداشــتی به صورت  )در ۱۱ رمضــان ســال 7۲۱(؛ نگر
یخ ۲۸-۳0  نسخۀ خّطی )نسخۀ خّطی اسعد افندی ۱۹۳۲، برگ ۱۴0 الف( به قلم فرزندش محّمد بن هندوشاه )به تار
بیع الثانی ســال 7۴۳( در آغاز نســخه ای از شــرح حکمة اإلشراق شهرزوری وجود دارد  که بیانگر آن است که وی این  ر

اثر را نزد پدرش خوانده اســت. این یادداشــت همچنین إســناد پدرش به این کتاب را قید کرده است.
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عبارت هــای مقّدمــۀ ابــن َکّمونــه60 حکایــت از آن دارد کــه در آن زمان، دولتشــاه هنوز در فلســفه 
یق، همراهی  نــو آمــوز بوده اســت. ابــن َکّمونه در این جــا همچنین یادآور می شــود که این اثر با تشــو
یر نظر او دانش  و مالحظات ســودمند دولتشــاه نوشــته شــده، که این امر نشــان می دهد دولتشــاه ز

آموخته است61. 
زمانــی پیــش از ماه شــعبان ســال 67۸ هجــری، یک مقام رســمی حکومتی به ناِم شــمس الّدین 
ینــی از ابن َکّمونه درخواســت می کنــد که بــرای کتابخانۀ )ِخزانۀ( بهــاء الّدین  محّمــد بــن مؤمــن قزو
ینی، که از ســال 67۳ هجــری تا زمان  محّمــد )د. 67۸(، یکــی دیگــر از فرزنــدان شــمس الدین جو
کم اصفهان و نواحی مرکزی عراق عجم ]غرب ایران[ بود، کتابی  وفاتش62 در شعبان سال 67۸ حا
َکّمونه کلمات وجیزة مشــتملة علی ُنکت لطیفة فی العلم و العمل  یســد. در پی آن، ابن  فلســفی بنو
ّة و رســالة فی العلم و العمل نیز هســت(  ݧ ة و العملیݧ ّ ّة فی الحکمة العلمیݧ ݧ ینیݧ معة الجو

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
)که معروف به الل

گون اخالقی  بردارندۀ پند و اندرزهــای گونا را تألیــف کــرد و بــه بهاءالدین تقدیــم نمود63. این اثــر در
کم اســت64. ابــن َکّمونه در مقّدمۀ آن متذّکر این حقیقت می شــود که در خالل  و معنــوی بــه این حا
یســد. او همچنیــن می افزاید  اقامــت او در بغــداد، شــمس الّدین از او خواســته کــه این کتاب را بنو

یــد: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱. ۳ .۱. 60. نگر
6۱. اعضای دیگر خاندان دولتشــاه نیز در آن زمان مناصب واالیی داشــتند. ابن َکّمونه از پدرش ســیف الّدین ســنجر با 
ید:  در ادامه، فصل دوم، بخش ۱ .۳. ۱. برادر دولتشــاه، ســیف الّدین محمود،  عنوان »امیِر کبیر« یاد کرده اســت. نگر
کــم کاشــان بود، و دولتشــاه در ســال 67۴ هجــری پیش از رفتن به بغداد مّدتی به جانشــینی بــرادر این منصب را بر  حا

لف، ص ۳0۱ و مقّدمه، صفحۀ پنج. ّ ݧ ید:  هندوشــاه، تجارب السݧ عهده داشــت. نگر
اف، چاپ ســنگی، بمبئــی، ۱۸5۳/۱۲6۹، ج ۱، ص  ّ ݧ یخ وصݧ یــد: َوّصــاف )عبــداهلل بــن فضل اهلل شــیرازی(: تار 6۲. نگر

.60-66
یــد: در ادامه، فصل دوم، ۴ .۳ .۱. 6۳. نگر

ید: در ادامه، فصل ســوم، متن  یــژه جملــۀ دوم، باب دوم، فصل دوم، ســوم، چهارم، و پنجــم. نیز نگر یــد: بــه و 6۴. نگر
َکّمونه به او این است که اقلّیت های دینی را آزار ندهد. پند و اندرزهای  اّول، صص ۲۱۳ -۲0۴. از جمله پندهای ابن 
ِب إلی اهلل نیز آمده است؛  ّ کمان در کتاب دیگر ابن َکّمونه: اثبات المبدء و صفاته و العمل المقرݧ اخالقی و معنوی به حا
ید: در ادامه، فصل سوم، متن دوم، صص ۲۲۳ - ۲۲۲. هردو اثر را می توان دست کم تا حدودی مربوط به ادبّیات  نگر
یسی دانست که در تحقیقات جدید به »mirrors for princes« ]نصیحت الملوک ها / اندرزنامه ها  پند و اندرز نو
یشــیا کرون: اندیشــۀ سیاســی اســالم  ید: به اثر پاتر / »و«[، شــهرت یافته اســت. برای اّطالع از این نوع نوشــته ها، نگر
در قــرون میانــی )Patricia Crone: Medieval Islamic Political Thought( ادینبورو، ۲00۴، صص 6۴-
یخ اندیشۀ سیاسی در اسالم، ترجمۀ: دکتر مسعود جعفری، سخن، تهران،  ید به ترجمه این اثر با عنوان: تار ۱۴۸. ]نگر

۱۳۸۹ ش، فصل ســیزدهم، ص ۲5۴ به بعد / »و«[.
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که اثر یادشــده را پیش از رفتن وی به اصفهان نگاشــته و کتاب را به همراه او ارســال کرده است65.  
ابــن َکّمونــه بــا بســیاری از فضــال و حکمــای زمان خــود در ارتباط بــود. دو مرتبه بــا خواجه نصیر 
الّدین طوســی مکاتبه کرد و از او خواســت به مشــکالت فلســفی اش پاسخ دهد. یک بار از خواجه 
م مربوط می شــد، پرســش 

َ
بارۀ موضوع حدوث عال نصیــر در مــورد مســأله ای که بــه دیدگاه کاتبی در

یا شــد66. از نخســتین  نمــود، و بــاری دیگــر، نظــرات خواجــه را در مــورد هفــت مســألۀ فلســفی جو
یــم که در آن ابــن َکّمونه را »الّداعــی الُمخِلص«  مکاتبــه، تنهــا پاســخ خواجــه نصیــر را در اختیار دار
 پرســش نخســتین ابن َکّمونه و نامۀ بعدی اش در 

ّ
خطاب کرده اســت؛ این در حالی اســت که محل

پاســخ به جواب خواجه از بین رفته اســت. مکاتبۀ دوم اّما، کامل اســت. در این نامه خواجه نصیر 
قران و أوحد الّزمان« یاد کرده اســت.  کیس األ َکّمونه با عبارت محترمانۀ: »الحکیم الفاضل أ از ابن 
یخ ممکِن قابــل اعتماد برای  یــن تار یخ مشــّخصی ندارد. آخر هیــچ یــک از ایــن دو نامه نگاری، تار
هردو، زمان درگذشــت خواجه نصیر در ۱۸ ذی الحّجۀ ســال 67۲ هجری اســت. به ِعالوه، احتمال 
مــی رود نامه ای که در آن ابن َکّمونه به ســادگی تنها بــا عنوان »الّداعی الُمخِلص« مورد خطاب قرار 
گرفته اســت، زودتر از آن نامۀ دیگر نوشــته شــده باشــد. احتماالً این نامه زمانی نوشــته شده که ابن 
َکّمونه هنوز به عنوان فیلســوفی برجســته شــناخته نشــده  بوده اســت. نجُم الّدین کاتبی، دانشــمند 
دیگــری بــود کــه ابــن َکّمونه با او ارتباط داشــت. وی دو بار بــا کاتبی مکاتبه کرده اســت. در یکی از 
مــة أفضل العصــر« و »قدوة الحکمــاء المحّققین« 

ّ
آنهــا67 کاتبــی، ابــن َکّمونــه را با لقــب »مولی العال

خطــاب کرده اســت، و پیداســت کــه مکاتبه کنندگان یکدیگر را فیلســوفانی هم تــراز و همرتبه در نظر 
گرفته انــد. ایــن مکاتبــه همچنین نشــان می دهد که ابــن َکّمونه یک بار در مجلــس کاتبی، که در آن 
مسئله ای منطقی مورد بحث قرار گرفته است، شرکت نموده است. ابن َکّمونه همین مسئله را نقطۀ 
شروع مکاتبه قرار داده، مکاتبه ای که شامل سه نامه در خطاب به کاتبی و دو پاسخ کاتبی می شود 
بارۀ پارادوکس دروغگو اســت، تنهــا بطور ناقص در  کنــون موجود ند. مکاتبۀ دوم که در و همــۀ آنهــا ا
َکّمونه همچنین با َمیثم بن  ضمن نقل قول کوتاهی از جالل الّدین دوانی باقی مانده اســت68. ابن 
یس می کرد و با خاندان  ه تدر

ّ
َمیثم َبحرانی69 )د. 6۹۹ هجری( - عالم شیعی دوازده امامی که در ِحل

ید: در ادامه، فصل ســوم، متن اّول، صص ۱6۴ - ۱6۳. 65. نگر
یــد: در ادامــه، فصل دوم، بخش ۱ .5. ۱ و ۲ .5 .۱. 66. نگر

ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۳. 5. ۱ و فصل ســوم، متن ششــم.  67. نگر
یــد: در ادامه، فصل دوم، بخش ۴. 5. ۱. 6۸. نگر

ید: در ادامه، فصل دوم، بخش 5. 5 .۱ و فصل ســوم، متن هفتم. 6۹. نگر
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ینی70  ینــی نیــز ارتباطاتــی داشــت و بعضی از نوشــته هایش را به عــالء الّدوله عطاء الَمِلــک جو ُجَو
)حــک. ۸۱ - 657( تقدیــم کــرده اســت - مکاتبه داشــت. در مکاتبه با هر ســه عاِلم یادشــده، ابن 

َکّمونه پیشــقدم بود و همو بوده که نخســت، رساله ای در خطاب به آنان نگاشته است.
]گذشته از اینها[ بخشی از دو نامۀ دیگر، که ابن َکّمونه در آنها مخاطب قرار گرفته، موجود است. 
ّیــت او چیزی  یکــی از مکاتبــه کننــدگان شــخصی اســت به نــام فخرالّدین کاشــی71، کــه در مورد هو
نمی دانیم72. دومین شــخص، ابن ُفَوطی اســت، آنگونه که خود او در مجمع اآلداب به گزارش این 
مکاتبه پرداخته و پاسخ ابن َکّمونه را نقل کرده است73. او می افزاید که در سال 6۸۳ هجری، یعنی 

اندکی پیش از درگذشــت ابن َکّمونه، با وی مکاتبه کرده اســت.
یخ ندارد؛ و بغیــر از مکاتبه ای که با  هیــچ یــک از نامه هــای ذکر شــده، بجز مکاتبۀ ابن ُفَوطــی، تار
کاتبــی داشــته اســت، در هیــچ یک از نامه های موجود نشــانه ای از آن نیســت که ابــن َکّمونه طرف 
مکاتبــه خــود را دیده بوده اســت. همۀ آنها )شــاید به اســتثنای فخرالّدین کاشــی( بــه حوزۀ خواجه 
ق داشته اند. این احتمال را که ابن َکّمونه، شاید در نخستین ادوار زندگی اش، از 

ّ
نصیر در مراغه تعل

مراغه دیدن کرده باشــد، نمی توان منتفی دانســت. با وجود این، هیچ دلیل قاطعی بر این امر وجود 
نــدارد. ]حّتــی[ ابــن ُفَوطی، که نزدیک بیســت ســال )از ســال 660 تا 67۹( در مراغــه زندگی کرده و 
بارۀ ابن َکّمونه به گونه ای سخن گفته  کتابدار آنجا بوده است، در مجمع اآلداب ذیل گزارش خود در
َکّمونه هیچ گاه به مراغه  َکّمونه را ندیده اســت. این امر حکایت از آن دارد که ابن  یا هرگز ابن  که گو

گر هم رفته پیش از ســال 660 هجری بوده است74. نرفته اســت، یا ا

یبــی، تجدید حیات شــیعی: مطالعۀ  ید: علی احمــد الُعَر گاهــی از شــرح حــال کوتاهــی از میثــم بحرانــی، نگر 70. بــرای آ
ین در قرن هفتم هجری، رســالۀ دکتری، دانشــگاه مک گیل، ۱۹۹۲، ص ۴6 به بعد. موردی مکتب عرفانی بحر

Ali Ahmad Al-Oraibi: Shi’i Renaissance: A Case Study of the Theosophical School of 
Bahrain in the 7th/13th Century. 

ید: در ادامه، فصل دوم، بخش 6 .5 .۱ و فصل ســوم، متن هشــتم. 7۱. نگر
7۲. فخرالّدین کاشــی با ُقطب الّدین شــیرازی نیز مکاتبه ای داشــته که تنها پاســخ قطب الّدین شــیرازی موجود اســت 

یاصوفیا، ۴۸6۲ به بعد ۲6۹ب - ۲6۸ آ(.
َ
)نســخۀ خّطی ا

یــد: در ادامه، فصل دوم، بخش 7 .5. ۱. 7۳. نگر
7۴. مجمــع اآلداب، ج ۱، ص ۹۱-۱۹0 )ترجمــۀ انگلیســی نمــوی: »اّطالعــات جدیــد«، ص 50۸(: »... بســیاری از 
 او را 

ً
یش بودند. من به سبب بیماری نتوانستم شخصا کســانی که می خواســتند از محضرش بهره مند شــوند در جستجو

مالقات کنم؛ اّما نامه ای نوشــتم و از او درخواســت کردم که اندکی از تعالیمش را به من بیاموزد تا اثرم را با آن بیارایم. 
او به واســطۀ دوســت و همکارم شــمس الّدین محّمد بن ابی ربیع، حســاب دار معروف به »الحشــف«، در ســال 6۸۳ 
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 ابــن َکّمونه مقام بلنــد مرتبه ای 
ً
ینی بر مســند قدرت بودنــد، ظاهرا در طــی مّدتــی کــه خانــدان ُجَو

در حکومــت آنان داشــته اســت. ملّقــب بودن ابــن َکّمونه به »عّز الّدولــه« گواهی مطمئــن بر این امر 
اســت75. ایــن حقیقــت که وی در مقّدمه اش بر کتــاب الجدید فی الحکمة، و نیــز در موضع دیگری 
اشــاره می کند که درگیر برخی مشــاغل و امور کاماًل ناســازگار با کارهای علمی شــده اســت، نیز این 
 بر این که او پیوســته اســتاد ثابــت یکی از 

ّ
موضــوع را تأییــد می کنــد 76. به ِعــالوه، هیــچ مدرکــی دال

گردانش را، شــاید بجز دولتشــاه  مدارس بغداد بوده باشــد، در دســت نیســت، و ما هیچ یک از شــا
که پیشــتر از آن یاد شــد، نمی شناســیم. احتمال دارد که وی دروســی فلســفی را به طور غیر رســمی، 
یــژه در اواخر عمرش، ارائه کرده باشــد. در بعضی از نســخه های خّطی آثار ابــن َکّمونه، کاتبان  بــه و
از او بــا عنــوان »موالنــا«، »ســّیدنا« و »شــیخنا« یــاد کرده انــد کــه نشــان می دهــد او را اســتاد خــود 
 بر این که کاتب یکی از نگاشته های 

ّ
می دانسته اند77. افزون بر این، دست کم سندی وجود دارد دال

یدادهای  َکّمونه، متن آن نسخه را نزد او خوانده است.78 گذشته از این، ابن ُفَوطی در ذیل رو ابن 
ســال 6۸۳ هجری خاطرنشــان می کند که »بســیاری از کســانی که مایل بودند از محضرش بهره مند 

هجری در پاسخ نوشت...«. 
 Amnon( منــون ِنتِزر

َ
یــد: به اثر ا یــن مشــابه دیگــر در دورۀ ایلخانیان، نگر 75. در مــورد اســتفاده از ایــن عنــوان و عناو

Netzer( با عنوان »رشــید الّدین و پیشــینۀ یهودی او«، در Irano-Judaica III ، اورشــلیم، ۱۹۹۴، ص ۱۲۱-۲۳. 
یخ یهودیان بابل در قرن ســیزدهم میالدی«، ص ۳۱۹، شــمارۀ ۹5. بارۀ تار ید به: »منابع عربی در نیز نگر

76. ابــن َکّمونــه، الجدیــد فی الحکمة، ص ۱۳-۱۲: ۱۴6 ]/طبع حامــد ناجی اصفهانی، ص ۴[: »فعملت هذا الکتاب 
ید: به سخن پایانی او در شرح بر  ّیة...«. نیز نگر لجئُت الیه من مالبسة األمور الّدنّیة و الّشواغل الّدنیو

ُ
فی اثناء ما قد ا

اشــارات ابن ســینا که در ســال 67۱ هجری تکمیل شد؛ نقل شده در: ادامه، فصل دوم، بخش ۱ .۱. ۱.
یخ: »القسم االّول من شرح  ید: از باب نمونه به صفحه عنوان نسخۀ خّطی داماد ابراهیم پاشا، ۸۲0، بدون تار 77. نگر
 عّزالّدولة و هو کامل شرح الفّنین المنطقّیات و الّطبیعّیات.«. نیز 

ّ
یحات و الّثانی منه و هو کامل الکتاب لموالنا مال التلو

یب المحّجة، به گونه ای که در هر سه نسخۀ خّطی موجود محفوظ مانده است، یعنی نسخۀ  ید به ابتدای متن تقر نگر
ایا صوفیا ۲۴۴6 )برگ ۲۹۳ب(، ۲۴۴7 )برگ 77ب(، نســخۀ اســعد افندی ۱۹۳۳ )برگ ۴۹ب(: »قال موالنا و ســّیدنا 
الّدولة... «. عبارت قالبی »ســّیدنا و موالنا«، در آغاز کتاب تنقیح األبحاث نیز با خّط عبری آمده اســت،  و شــیخنا عّزُ

نســخۀ خّطی برلین، Or. Oct. 256/1، برگ ۱ب.  
یحات ابن َکّمونه  ید به ترقیمۀ اثر، در برگ ۲5۳آ، از نســخۀ شــهید علی پاشــا ۱7۴0، که نســخه ای از شــرح تلو 7۸. نگر
ید  اســت. کاتب ناشــناختۀ آن، استنســاخ خود را در ســال 6۸6 هجری در مدرســۀ نظامّیه به پایان برده است؛ او می گو
که بخش دوم این شــرح را با نســخه ای که بر ابن َکّمونه قرائت شــده بوده، مقابله کرده است. جزئّیات بیشتری در مورد 

نسخۀ اخیر ارائه نشده است.
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شوند، در جستجوی وی بوده اند79.«. 
ابــن َکّمونــه در پایــان کلمات الوجیزه، که اندکی پیش از شــعبان ســال 67۸ به پایان رســیده، اظهار 
یســد80. با ایــن حال،  مــی دارد کــه ضعــف چشــم هایش دیگــر بــه او اجــازه نمی دهــد بیش از ایــن بنو
شــرایط جســمانی اش پــس از آن نیز همچنــان به وی اجــازۀ پرداختن به نگارش هــای اصلی را می داد 
]بطوری که[ وی در ُجمادی اآلخرة سال 67۹،  تنقیح األبحاث را تمام کرد، و بین ۲۱ تا ۳0 ذی القعده 
ً با عنوان رسالة فی الکالم، به پایان رساند.81

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ســال 67۹، رســاله ای را در فلسفه و / یا کالم، احتماال

ابــن َکّمونــه در تنقیــح األبحــاث بــه بحــث از دالیل اثبات یــا نفی حّقانّیــت مســیحّیت، یهودّیت، 
و اســالم که در ادبّیات جدلِی ]کالمی[ پیشــین مطرح شــده بوده اســت، پرداخته اســت. محتوای 
 اثری اســت در باب مســائل کالمِی بین ادیان ]کالم بین االدیانی[، با نوشته های 

ً
این اثر که اساســا

فلســفی دیگر او به نحو چشــمگیری تفاوت دارد. تنها مورد اســتثنا، رسالۀ او در باب اختالفات میان 
ّبانیم  و َقرائیم اســت که این هم با ســبکی بی طرفانه نوشــته شــده اســت. او در مقّدمه اش بر تنقیح  َر
یی، شاید مناظره ای میان نمایندگان ادیان مختلف، او را  األبحاث یادآور می شود که بحث و گفتگو
وادار به نوشتن این کتاب کرده است. در سال 6۸۳ هجری، یعنی چهار سال پس از اتمام این اثر، 
یســندۀ ناشــناس الحوادث الجامعة  ابن َکّمونه به جهت نوشــتن آن مورد آزار و اذّیت قرار گرفت. نو

یر را در ضمن حوادث این ســال گزارش می کند: یداد ز رو
»در ایــن ســال در بغــداد مشــهور شــد که عــّزُ الّدوله ابــن َکّمونــه یهودی کتابــی به نام 
ݧّــالث نوشــته و بــه موضــوع نبّوت هــا اعتــراض کرده اســت. او  ݧ األبحــاث عــن الملــل الثݧ
یدند و گرد آمدند  یم. مردم بر او شــور چیزهایــی گفتــه که ما از ذکر آنها به خدا پناه می بر
و خانه اش را تاراج کردند و می خواســتند او را به قتل برســانند. امیر َتمَســکای شــحنۀ 
ّیه گرد آمدند و قاضی  عراق و مجد الّدین ابن اثیر و جمعی از حّکام مدرســۀ مســتنصر

7۹. مجمع اآلداب، ج ۱، ص ۱۹0؛ ترجمۀ ]انگلیســی[ نموی: »اّطالعات جدید«، ص 50۸.
یــد، در ادامــه، فصل ســوم، متــن اّول، ص ۲۱۲. این عبارت ابن َکّمونه: »ضعف بخــاری فی البصر«، در کتاب  ۸0. نگر
باط ۱۹۸۸، صص  ب فی الُکحل المجّرب، تصحیح محّمد ظافر الوفائی و محّمد رّواس قلعه جی، ر ّ ݧ ابن الّنفیس: المهذݧ
5۲-۴5۱ آمده اســت. در آنجا به نظر می رســد این عبارت به معنای ضعف بینایی در یکی از محورهای چشــم باشــد. 
ق به یکــی از دو محور 

ّ
احتمــاالً آن، ضعــف بینایــی در اثــر ترّشــح بیــش از حــّد  - که در آن زمان به ضعــف بخاری متعل

چشــم نســبت داده می شــده - بوده اســت. )از ِامیلی َســِوج اســمیث Emily Savage-Smith که مأخذ یادشده و 
یم(.  همچنین توضیحات چشــم پزشــکی مربوط به عبارت ابن َکّمونه را در اختیار ما قرار داد، ســپاس گزار

یــد، در ادامه، فصل دوم، بخش 7 .۳ .۱.  ۸۱. نگر



درآمد   33

القضــات و مدّرســان را برای تحقیق در اندیشــه های او فرا خواندنــد. آنها ابن َکّمونه را 
َکّمونه مخفی شــده بود. از اّتفاق، آن روز، روِز جمعه بود. قاضی  طلب کردند، اّما ابن 
القضات ســوار شــد که به نماز جمعه برود، اّما چون مردم راهش را گرفتند، به ناچار به 
ّیه بازگشــت. ابن اثیر برای آرام کردن جمعّیت بیرون آمد، اّما مردم او را ناســزا  مســتنصر
گفتنــد و بــه جانبــداری و دفــاع از ابن َکّمونه مّتهم کردند. به دســتور شــحنه، در بغداد 
َکّمونه را در آتش بسوزانند.  اعالم شد که مردم پگاه فردا در خارِج بارو گرد آیند تا ابن 
مــردم آرام شــدند و دیگــر ســخنی از او به میان نیامــد. اّما ابن َکّمونــه را در صندوقی در 
ه بردند که در آنجا پســرش یکی از مقامات بود. روزی چند 

ّ
چرم گرفته نهادند و به ِحل

در آنجا بود تا درگذشت82«. 
ایــن گــزارش هیچ توضیح نمی دهد که چرا تنها پس از گذشــت چهار ســال، توّجــه مردم بغداد به 
 دیگری 

ّ
کنش خشــونت آمیزی شد. همچنین هیچ منبع مستقل این اثر جلب شــد و منجر به ُچنان وا

یخ  هــم کــه این خبر را تأیید کند یا اّطالعات بیشــتری بدهد، وجود نــدارد. اختالف زمانی میان تار
اتمام کتاب و این شورش، حکایت از آن دارد که اّتفاقات دیگری نیز در کار بوده که به این شکنجه 
و آزار منتهــی شــده اســت. مّدتــی پیش از این واقعه، در چهارم شــعبان ســال 6۸۳، شــمس الدین 
ینــی صاحــب دیوان، و بعضی از فرزندانش اعدام شــدند، و این احتمال می رود که زمینۀ اصلی  جو

اذّیت و آزار ابن َکّمونه، اعدام حامیان وی بوده باشــد83. 
ه داشــت، و احتمــاالً به همیــن دلیل بود که ابــن َکّمونه 

ّ
فرزنــد ابــن َکّمونــه مقــام و منصبــی در ِحل

۸۲. ترجمــۀ ]انگلیســی[ پرلمــان Examination, p.ix. ؛ ]ترجمۀ فارســی با اندکی تصّرف، نقل از ترجمۀ فارســی به 
قلــم عبــد المحّمــد آیتی، الحوادث الجامعة، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، صص 65 - ۲6۴، ۱۳۸۱- »م«[.  

۸۳. ر.ک برخــالف ایــن نظــر بــه مقّدمــۀ ِپرلمان بر تصحیح کتــاب تنقیح األبحاث )صفحۀ ده( کــه در آنجا ابراز می دارد 
ً ناشــی از خشــم مســلمانان بــر اثــر ســرنگون شــدن احمــد ِتکوداِر نومســلمان به دســت ارغون 

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
آزار و شــکنجه ها احتمــاال

 Les penseurs( در ،Dominique Urvoy روی
ُ
بودائی فرزند اباقا در سال 6۸۳ هجری، بوده است. دومینیک ا

 libres dans l’Islam classique, L’interrogation sur la religion chez les penseurs arabes
یس، ۱۹۹6، صفحۀ ۲0۳(، در توضیح و توجیه اختالف زمانی بین تألیف این اثر و آزار و اذّیت  independants، پار
 
ً
ابن َکّمونه، این احتمال را مطرح کرده اســت که ممکن اســت این اثر در آغاز برای خواص نوشــته شــده باشــد، اّما بعدا
یخ خاندان ایلخانی و مسألۀ تغییر دین  ی از تار

ّ
گاهی کل به دســت عموم رســیده و خشــم آنان را برانگیخته است. برای آ

 Encyclopaedia یخ سلسلۀ ایلخانی« در ید به: مقالۀ Reuven Amitai، با عنوان: »تار در میان ایلخانیان، نگر
 Jerusalem Studies in Arabic ج ۱۲، صص 5۴-6۴5؛ همو: »به اسالم درآمدن احمد ِتکودار« در ،Iranica

and Islam ۲5 )۲00۱(، صص ۱5-۴۳.
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ه ممکن اســت ارتباط او بــا بعضی از علمای 
ّ
بــه ایــن شــهر پناه آورد. دلیــل دیگر پناه آوردن او به ِحل

شــیعی این شــهر باشــد. او بــا َمیثم بن َمیثــم َبحرانی، که مّدتی در این شــهر درس گفته بــود، مکاتبه 
داشت84. به ِعالوه، این حقیقت که بعدها ناسخی شیعی کتاب المطالب المهّمه ی او را استنساخ 
کــرده اســت، نیــز به پیوندهای او با جامعۀ شــیعه اشــاره دارد. ایــن کاتب که از ابــن َکّمونه با عنوان 
»المحّقق المفتی« یاد می کند، حّتی مّدعی اســت که ابن َکّمونه در آخر عمر شــیعه شــده اســت85. 
ه راه یافته بوده اســت، تعلیقاتی 

ّ
دلیل دیگری که نشــان می دهد آثار ابن َکّمونه در میان شــیعیان ِحل

ی )حدود 755- 675 هجری(، 
ّ
 نصیر الّدین علی بن محّمد کاشی )یا کاشانی( الحل

ً
است که ظاهرا

یحات او نوشــته اســت 87، و همچنین استنســاخی از  ه و نجف86 بر شــرح تلو
ّ
عالم شــیعی اهل ِحل

مه 
ّ

 یکی از نوادگان عال
ً
یحات که به دســت حســن بن محّمد بن حســن مطّهر، ظاهرا شــرح او بر تلو

بیع الثانی سال 76۲ به اتمام رسیده. نیز بر اساس نقل الحوادث الجامعة،  ی )د. 7۲6(، در 5 ر
ّ
حل

ه از دنیا رفت. ایــن خبر را ابن ُفَوطی در مجمع 
ّ
ابــن َکّمونــه بــه فاصلۀ کوتاهی پس از ورودش به ِحل

اآلداب که شرح حال ابن َکّمونه را آورده است و سال درگذشتش را 6۸۳ هجری ضبط کرده است، 
تأیید می کند88. 

بــارۀ اینکه: "آیا ابــن َکّمونه در مرحلــه ای از زندگانی  در تحقیقــات جدیــد بحثــی درگرفته اســت در
َکّمونه به نام تنقیح األبحاث، که ]نگارش  ین اثر ابن  یش اســالم آورده اســت یا نه؟"89. در آخر خو
آن[ در ســال 67۹ هجری، یعنی حدود چهار ســال پیش از وفاتش به پایان رســیده، وفاداری او به 
یــر در اواخر فصل  یهودّیــت غیــر قابل تردید و نگرش انتقادی اش به اســالم آشــکار اســت. عبارت ز

یاست: مربوط به اســالم در اثر او بسیار گو
»پــس آشــکار شــد که دلیلــی بر تحّقق آنچه کــه محّمد ]ص[ اّدعا می کنــد که به کمال 

ید: در مطالب پیشــین، ص ۲۹. ۸۴. نگر
۸5. نسخۀ خّطی آستان قدس رضوی ۹0۱، برگ ۱5آ: »هذا الکتاب تصنیف الّشیخ المحّقق المفتی عّزالدولة سعد بن 

 و مات علیه...« .
ً
ذی صار علی مذهب اإلمامّیة آخرا

ّ
َکّمونه ال الحســن... بن هبة اهلل بن 

ید: در ادامه، شــمارۀ ۱6۲ و فصل دوم، بخش ۲. ۱ .۱. ۸6. نگر
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۲. ۱. ۱. ۸7. نســخۀ خّطی ایاصوفیا ۲۴۲۳. برای وصف این نســخۀ خّطی، نگر

۸۸. ابــن ُفَوطی، مجمع اآلداب، ج ۱، ص ۱۹۱.
ید: به مقّدمه اش بر: ۸۹. برای اّطالع از خالصه ای از این بحث پیش از حبیب باشــا Habib Bacha، نگر

Ḥawāshī (Notes) d’Ibn al-Maḥrūma sur le “Tanqīḥ” d’Ibn Kammūna, Etude et édition 
critique. Rome 1984, pp. xxiv-xxxiv. 
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رســیده و مردمان را به کمال رســانیده وجود ندارد؛ و اینکه آنچه وی در این باره گفته، 
یکی به  همانند این قول او که: "دنیا از باطل به ســوی حق، از دروغ به راســتی، از تار
 ثابت نشــده اســت. تازه، این امر همــواره مورد نزاع 

ً
نــور و جــز آن، رفته اســت"، نیز ابدا

بوده است.
کنون هیچ کس را ندیده ایم که به اســالم در آمده باشــد  به همین دلیل اســت که ما تا
یز از خراج ســنگین، یــا فرار از  مگــر از بیــم، یــا برای رســیدن به قــدرت، یا بــه منظور گر
ت، یا در افتادن به بند اسارت، یا دل بستن به زن مسلمانی، یا به دالیلی 

ّ
خواری و ذل

همانند اینها. و ما هیچ کس را ندیده ایم که دین خود و اســالم را نیک بشناســد، و در 
عین حال محترم، ثروتمند و متدّین باشد و بدون هیچ دلیلی از آنچه گفته شد یا مانند 

آن، اسالم آورده باشد90.«. 

۹0. ترجمۀ)انگلیســی( ِپرلمــان: Examination، ص ۱5-۱: ۱۴۹؛ تصحیــح ِپرلمــان: Examination، ص  ۱0-۱7 
َکّمونه بدین قرار اســت: »وقد بان أّنه ال حّجة فی حصول ما اّدعاه من الکمال والتکمیل، وان  :۱0۲. ]نّص عبارت ابن 
 ما ذکره من ذلک، مثل قوله: انقلبت الدنیا من الباطل إلی الحّق، و من الکذب إلی الصدق، و من الظلمة إلی النور، 

ّ
کل

 إلی الیوم 
ً
و غیــر ذلــک ممــا ادعاه، لم تقم الحّجة علی شــیء منه و لیــس منازعة المخالفین إالّ فیه. ولهــذا ال نری أحدا

، أو 
ّ

 إالّ أن یکــون علیه خوف، أو فــی طلب العّز، أو یؤخــذ فی خراج ثقیل، أو یهــرب من الذل
ً
یدخــل فــی اإلســالم غالبــا

یز موســر متدّین،   بدینه و بدین اإلســالم، هو عز
ً
یؤخذ فی ســبی، أو یعشــق مســلمة، أو ما اشــبه ذلک. ولم نر رجاًل عالما

ّالث، انتشــارات  ݧ انتقــل إلــی دین اإلســالم بغیر شــیء مــن األســباب المذکورة، أو مــا ماثلها.« تنقیــح األبحــاث للملل الثݧ
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تصحیح: علینقی منزوی، ص ۲6۱/ ابن َکّمونه البّته در ادامه، پاسخی که می توان به این 

ید: ص ۲6۲. / »و«[. شــبهات داد را نیز ذکر کرده اســت. نگر
 Leo ل لئــو هیرشــفلت کــه در تنقیــح األبحــاث آمــده، مطلــب اصلــی اســتدال گونــه ای  َکّمونــه، بــه   دیدگاه هــای ابــن 
Hirschfeld در (Ibn Kammûnah und seine polemische Schrift. P. 9)، بانــث Baneth )»ابــن 
یــخ یهودیــان بابــل، ص ۲۱-۳۲0( بر ضّد اســالم  بــارۀ تار بــی در َکّمونــه«، ص 5-۳0۴( و فیشــل Fischel )»منابــع عر
 نیــز روِزنکرانتــز Rosenkranz در )»یهودّیت، مســیحّیت و اســالم از دیدگاه ابن 

ً
آوردن ابــن َکّمونــه بــوده اســت؛ اخیرا

بارا روِگما در )»معرفت شناسی به مثابۀ جدل. جستار ابن َکّمونه در باب مدافعه گری کالمی  َکّمونه«، ص ۲۱-۲0(، و بار
 The Three Rings, Textual Studies in the Historical Trialogue of :ســه دیــن«، چــاپ شــده در
 Judaism, Christianity, and Islam. Eds. Barbara Roggema, Marcel Poorthuis and Pim
ید  یژه ص 5۱، ش ۱5( نظری مشابه این ابراز داشته  اند. همچنین نگر Valkenberg.، لِون، ۲005، ص 70-۴7، به و

به: نقد و بررســی کتاب تنقیح به تصحیح ِپرلمان، توّســط کورت ُردولف Kurt  Rudolf، در:
 (Orientalistische Literaturzeitung 67 ix/x (1972), pp. 462-65)
و نقــد و بررســی Rudi Paret ، در )Der Islam 46 (1970), pp. 102-104(، کــه هــردو بــر اســاس ایــن متن، 
بارۀ متفّکران یهودی  اســالم آوردن او را رّد کرده اند. ســارا استرومســاSarah Stroumsa، نیز بر همین باور اســت )»در
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ل کرده اند که ابــن َکّمونه، حّتی پیش  گون اســتدال بــا ایــن حــال، بعضی از محّققان به دالیل گونا
یتس اشتاین اشــنایدر، که عبارات مدحی  از نوشــتن تنقیح األبحاث، اســالم آورده بوده اســت. مور
ابن َکّمونه را در حّق حضرت محّمد ]؟لص؟[ در تنقیح األبحاث نشــان آشــکاری دانســته بر این که 
ف، مســلمان شــده بوده اســت، همین باور را دارد91. محّقق دیگری که اســالم آوردن ابن َکّمونه 

ّ
مؤل

 دلیل 
ً
یخی به شمار آورده، کارل بروکلمان است. ظاهرا پیش از نوشتن تنقیح األبحاث را واقعّیتی تار

این پندار او، اشــتباهی بوده اســت که در فهرســت برگه ای کتابخانۀ سلیمانّیه استانبول رخ داده و در 
یسندۀ رساله ای کالمی بر ضّد  آن، میان َســموأل مغربی )د. ۱۱75/570( یهودِی مســلمان شده و نو
یهــود بــا عنــوان إفحام الیهود، و ابن َکّمونه َخلط شــده اســت. در آنجا، مکاتبۀ میان َســموأل و اّتهام 
زننــده ای ناشــناخته - که نســبت بــه صداقت دیگری ]یعنی َســموأل[ در تغییر آئیــن اش تردید کرده 
بــوده )بــه گونــه ای که در نســخۀ خّطی فاتــح ۳۱۴۱/۲ محفوظ مانده( - به ابن َکّمونه نســبت داده 
شــده اســت92. بدون تردید مدخل فهرســِت برگه ای کتابخانۀ ســلیمانّیه منبع مورد استفادۀ بروکلمان 

ید به: که در اوایل ســده های میانه دین خود را تغییر دادند«، نگر
 The Jews of Medieval Islam, Community, Society, and Identity، بــه کوشــش دانیــل فرانــک، 
یش نیوهنر Friedrich Niewöhner، بر اســاس  یــژه ص ۱۹7(. در مقابــل، فردر لیــدن، ۱۹۹5، ص ۹7-۱7۹، بــه و
کتاب تنقیح هرگونه تعّصب ابن َکّمونه نســبت به یهودیت و ضّدیت وی با اســالم را رد می کند؛ او ابن َکّمونه را شــّکاک 
یــد بــه اثــرش ».Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit مقایســه  دینــِی فراتــر از دیــن، دانســته اســت؛ نگر
 Religionsgespräche im یخــی ابــن َکّمونــه از ســال ۱۲۸0 میــالدی«، در کتــاب مذاهــب از دیــدگاه انتقــادی تار
یژه ص  یسبادن، ۱۹۹۲، صص 6۹-۳57، به و یش نیوهنر، و یدر یرایش و گردآوری برنارد لوئیس و فر Mittelalter، و
َکّمونه در خصوص یهودّیت دیدگاهی را مطرح می کند که نه مسیحی است و نه اسالمی، حّتی یهودی هم  ۳6۴: »ابن 
یرا او تمایالتی ضّد یهود از خود نشان می دهد. بنابراین، این دیدگاه خارج از هر سه دین است. همیشه وقتی  نیست؛ ز

 از هر دینی بیان می کند.«. 
ّ

یم«، به این معنی اســت که نظر شــخصی خود را مســتقل ید: »من می گو ابن َکّمونه می گو
91. Steinschneider: Polemische und apologetische Literatur, pp. 39–40. 
ید این ســتایش ها را احتماالً استنســاخ کنندگان بعدی به این اثر  موشــه ِپرلمان درســتی این دلیل را می پذیرد، اّما می گو

ید: مقّدمۀ او بر تصحیح کتاب تنقیح، ص دوازده.  افزوده انــد. نگر
یراستی از این مکاتبه  بة ابن کمونة االسرائیلی. و ۹۲. برگۀ نسخۀ خّطی فاتح ۳۱۴۱/۲، این عنوان را دارد: أسئلة و أجو
-Ifḥām al  َسموأل مغربی آمده است. تصحیح  yahūd, Silencing the Jews با ترجمۀ انگلیسی آن در کتاب
ید بــه: مقّدمۀ »إفحام الیهود َســموأل المغربی،  یــورک، ۱۹6۴. در مورد َســموأل مغربی، نگر و ترجمــۀ موشــه ِپرلمــان، نیو

بازنگری نخستین«:
 Samaw'al al-Maghribi’s (d. 570/1175) Ifḥām al-yahūd, The Early Recension.  
یســبادن ۲006، که تصحیــح منّقحی از این  بــا مقّدمــه و تصحیــح: ابراهیــم مرازقه، رضا پورجوادی، و زابینه اشــمیتکه، و

بر دارد. مکاتبه را در
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- که مکاتبه موجود در نســخۀ خّطی فاتح ۳۱۴۱/۲  را به ابن َکّمونه نســبت می دهد - بوده اســت. 
یدن به  بروکلمــان همچنیــن خاطرنشــان می کنــد که ابــن َکّمونه کتاب تنقیــح األبحاث را پــس از گرو
 با این متن و تحقیقات لئو هیرشفلت و باِنث آشنا نبوده است93. 

ً
اسالم تألیف کرده است. او ظاهرا

پرولــو ۱6۱۲، که حــاوی کتــاب الجدید فی  َخلــط میــان ابــن َکّمونــه و َســموأل، در نســخۀ خّطــی کو
یز بن ابراهیم بن الخیمی الماردانی  الحکمة ابن َکّمونه است و در سال 6۹۱ هجری به دست عبدالعز

در بغداد استنســاخ شــده، نیز روی داده اســت. در صفحه عنوان این اثر ُچنین آمده است:
الّدولة ابن َکّمونه... بل أســلم   العالم الکامل عّزُ

ّ
»کتاب الملّقب بالجدید للّشــیخ األجل

قبــل موتــه و صّنــف کتــاب افحام الیهــود بّین فیــه فضائَحهــم و کذبهــم و مکابرتهم فی 
الحّق وافترائهم علی اهلل....«.94 

به رغــم ایــن دو مــورد َخلــط میان ابن َکّمونه و َســموأل، بیشــتر محّققــان و کاتبان مســلمان یا او را 
یهودی دانســته اند، آنگونه که از اوصافی چون »الیهودی«، یا »االســرائیلی« برمی آید95، یا این که 
ین و انجامه های  ایــن موضــوع ]برای آنها[ اهّمّیتی نداشــته اســت، چنان که این امر از صفحــه عناو
متعــّدد »بی طرفانــه و خنثــی« قابــل فهم اســت96. از این گذشــته، یک مــورد اســتثناء در میان این 

بــارۀ تغییر کیــش او ]فاتــح ۳۱۴۱[ برگ  بــی، ج ۱، ص ۴۳۱: »۱۱. پاســخ بــه یــک پرســش در یــخ نوشــته های عر ۹۳. تار
یده  الدوله...بــه اســالم گرو بــی، پیوســت، ج ۱، ص 76۸: »عّزُ یــخ نوشــته های عر یــد: بــه تار ۲6۴ب/۲6۳آ«. نیــز نگر
بــود. ســپس تنقیــح األبحــاث خــود را نوشــت.... ۱. تنقیــح األبحاث للملل الثــالث، دفاع از اســالم در برابــر یهودیت و 
مسیحیت«. بروکلمان جزئّیات کتاب شناختی تصحیح لئو هیرشفلت از قسمتی از این متن را ارائه کرده است، اّما هیچ 

بارۀ ابن َکّمونه ندارد.    اشــاره ای به مطالعات بانث در
ید به: تصحیح حمید مرعید الکبیســی، صص ۱۳0، ۱۳7. یری عکســی از صفحۀ عنوان آن، نگر ۹۴. برای تصو

ݧّفس  ݧ ۹5. در انجامــۀ نســخۀ خّطــی لندبرگ 5۱0/5، که رونوشــتی اســت از اثر ابن َکّمونه با عنوان: مقالة فــی أّن وجود النݧ
أبــدّی و بقائهــا ســرمدّی )= فصــل دوم، در ادامــه، بخــش ۱0 .۳. ۱(، از ابــن َکّمونه با عنوان »الّشــیخ المعّظــم و الحکیم 
ید به: نســخۀ خّطی فیض اهلل افندی ۱۱۹5، کتابت شــده در  المقّدم قدوة الحکماء الیهودیّین«، یاد شــده اســت. نیز نگر
ف و عنوان کتــاب در صفحۀ عنوان به این 

ّ
بــارۀ مؤل یــز، که دو نشــانه با دو دســتخّط متفاوت در ســال 6۹6 هجــری در تبر

َســب إلی ابن  مة الّشــیرازی و الّنَ
ّ

الدولة و هو معاصر العال یحات الســهروردّیة تصنیف الفاضل معُزّ ترتیب دارد: »شــرح التلو
یح للّشــیخ الفاضل المحّقق عّزالدولة ســعد بن منصور المعروف بابن کمونة  کمونة الیهودی«، و نیز با عنوان: »شــرح التلو
یحات للحکیم المدّقق عّزالّدولة ســعد بن منصور المعروف بابن  یخ: »شــرح التلو له لی، ۲5۲۲، بدون تار االســرائیلی«؛ ال
ین قدوة  فه مکّمل علوم االّولین و اآلخر

ّ
له لی ۲5۱6: مکتوب به سال ۱0۸6: »شرح االشارات مّما أل کمونة االسرائیلی«؛ ال

ید در ادامه، پاورقی شــمارۀ  المحّققین عّزالّدولة ســعد بن منصور بن ســعد المعروف بابن کمونة االســرائیلی... «. نیز نگر
.۱۹۳

یــد: در ادامه، در جاهای مختلف فصل دوم. ۹6. نگر
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شــواهد، عبــارِت پیشــگفته از ناســخ امامی مذهــِب کتاب المطالــب المهّمه ی ابن َکّمونه اســت که 
ــف در اواخــر عمر به مذهب شــیعۀ دوازده امامی گرائیده بوده اســت«97. این عبارت 

ّ
یــد: »مؤل می گو

یخی دانسته  ممکن است توضیح دهد که: »چرا آقا بزرگ تهرانی شیعه شدن ابن َکّمونه را واقعّیتی تار
 به همین دلیل اســت که آقا بزرگ همۀ نوشــته های ابن َکّمونه را که می شــناخته، از 

ً
اســت؟«؛ ظاهرا

یعة، ج  ر ّ ݧ ݧ یعة آورده اســت، گواینکه از عبارت مدخــل آن )الذݧ ر ّ ݧ ݧ جملــه تنقیــح األبحــاث، در کتاب الذݧ
۴، ص ۴60، ش ۲05۴( بر می آید که وی با این متن آشنا نبوده است98. آقا بزرگ تهرانی ابتدا قصد 
ــیعة99 نیز مدخلی را بــه ابن َکّمونه اختصاص دهــد، اّما بعدها  ّ ݧ ݧ داشــت در کتــاب طبقــات أعالم الشݧ
وی، یــا فرزنــدش علینقــی ُمنَزوی، از انجام این کار صــرف نظر کرد. آقای ُمنَزوی با تصحیح و ترَجمۀ 
ِپرلمــان از تنقیــح األبحــاِث ابــن َکّمونــه آشــنا بود و حّتــی خــود او آن را بعدها تصحیــح و در باب آن 
ــیعة )یعنی جلدهای  ّ ݧ ݧ دات اثر پدرش طبقات أعالم الشݧ

ّ
تحقیــق کــرده بود100. از آن جا که بیشــتر مجل

یراســته اســت، این احتمال می رود کــه او، و نه آقا بــزرگ، از آوردن مدخلی  6-۳( را آقــای ُمنــَزوی و
بارۀ ابن َکّمونه در این کتاب خودداری کرده باشــد101.  در

ید: پیش از این، پاورقی شــمارۀ ۸5. ۹7. نگر
گونی که خاســتگاه پیدائی آنها ابن َکّمونه پنداشــته شــده اســت، اشاره می کند، اّما آنها  ۹۸. او همچنین به شــبهات گونا
ید به:   را بــه َجــّد ابــن َکّمونــه کــه او را آشــکارا »هبة اهلل بن کمونة االســرائیلی« معّرفی کرده اســت، نســبت می دهــد. نگر
 البن 

ً
یعة، ج ۱۳، ص ۲5-۲۴: »شبهة ابن َکّمونه و هو هبة اهلل بن َکّمونه االسرائیلی من فالسفة الیهود کان معاصرا ر ّ ݧ ݧ الذݧ

ید: در ادامه، صفحات 6۱ به بعد کتاب.  ید: همان، ج ۲، ص ۲۸6، ش ۱۱60. در مورد شبهات، نگر سینا... «؛ نیز نگر
باب ابن َکّمونه که در آنها پیوســته از او با عنوان »االســرائیلی«  گون آن در آقا بــزرگ بــا کشــف الظنــون و مدخل های گونا
 فکر می کرده که حاجی خلیفه عّزُ الّدوله ابن َکّمونه را با جّدش اشــتباه گرفته اســت. 

ً
یاد می شــود، آشــنا بوده، ولی ظاهرا

یعه، ج ۱۳، ص 5۳-۱5۲، ش 5۱۹.    ر ّ ݧ ݧ ید به: الذݧ بــرای نمونه نگر
۹۹. آقا بــزرگ تهرانــی، طبقات أعالم الشــیعة، ۲-۱، بیروت، ۹۱-۱۳۹0؛ 5-۳، به کوشــش علینقــی منزوی، بیروت ۹5-

۱۳۹۲؛ 6، به کوشــش علینقی منزوی، تهران، ۱۳6۲.
۱00. علینقی منزوی، ابن َکّمونه و فلســفته فی النبّوة، رســالۀ دکتری، دانشــگاه سن ژوزف، بیروت، ۱۹7۲. )القسم األّول: 
ید: به  المدخل و النص الکامل لتنقیح األبحاث؛ القســم الثانی: الّتعلیقات علی تنقیح األبحاث للملل الّثالث(. نیز نگر
ه وحید، ســال ششــم، شــمارۀ 5 )۱۳۴۸(، صص 7۱-۳6۹، سال 

ّ
مقاله اش با عنوان »تنقیح األبحاث ابن َکّمونه«. مجل

ششــم، شــمارۀ 6 )۱۳۴۸(، صص ۱۴-50۳، سال ششم، شماره ۱۲ )۱۳۴۸(، صص ۱07۹-۸۳. 
ً در ج 7، ص 6۹: »... 

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ــیعة به این موضوع اشــاره شــده اســت، مثال ّ ݧ ۱0۱. در برخی از یادداشــت های طبقات أعالم الشݧ

ــف تنقیــح األبحــاث الذی طبعه موســی برلمان فــی ۱۹67 و أثبت أّنه یهودی و لذلک ترکت ذکــره مع أنی ذکرت کتبه 
ّ
مؤل

 
ً
ید: همان، ج 7، ص ۱76: »لقد ذکر آثار ابن کمونة... ولکن لما تحقق أن ابن کمونة کان مشارکا یعة«. نیز نگر فی الذر
فــی تألیــف کتــاب تنقیح األبحاث فی الملل الّثالث الذی انحاز فیه نحو الیهودیــة، دین آبائه، حذفت ترجمته عن هذا 
یکا  الکتــاب... کل هــذا أحیــا فیه عرق الیهودیة فانحاز إلیهم فی کتابه هذا الذی طبعه موســی برلمان فی کالیفورنیا بأمر
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نمی تــوان در خصــوص اینکــه: »آیا ابــن َکّمونه در مرحله ای از زندگی خود اســالم آورده اســت یا 
ه ای که برخالف این نظر ]یعنی اسالم 

ّ
نه؟«، به طور قطع حکمی کرد 102.  با این حال، شواهد و ادل

کید می کند.  ه ای که بر مســلمان شــدن او تأ
ّ
آوردن او[ اقامه شــده اســت به نظر، قوی تر اســت از ادل

موضع او نسبت به یهودّیت و اسالم تا آن جا که به باورهای شخصی اش مربوط می شود، بر اساس 
کتــاب تنقیــح األبحــاث، غیــر قابل تردید اســت. البّته این مطلــب را هم نمی توان منتفی دانســت که 
یده باشــد؛ ولی  وی به یکی از دالیلی که در انتهای فصل مربوط به اســالم ذکر شــده به اســالم گرو
یدن به اســالم به ســبب  بــه نظــر می رســد در ایــن کــه او اثری همچــون تنقیح األبحاث را پس از گرو
آزار و شــکنجه نوشــته باشــد یا از روی فرصت طلبی، تردید وجود داشــته باشــد103. نشــانۀ دیگر در 
 همــۀ عالمان و کاتبــان بعــدی او را همواره »ِعــّزُ الّدوله« 

ً
یبا رّد مســلمان شــدن او ایــن اســت کــه تقر

گــر او طی دوران اشــتغالش، اســالم آورده بود، لقــب او، به »ِعّزُ الّدین« یــا »ِعّزُ الّدولة  خوانده انــد. ا
والّدین« تغییر یافته بود، ُچنان که این امر را در مورد رشــیُد الّدوله )بعدها: رشــیُد الّدین( فضل اهلل 
گــر ابــن َکّمونــه قبل از مــورد آزار و اذّیت واقع شــدن یا طی آن اســالم آورده بود،  شــاهد هســتیم104. ا

فی ۱۹67«. 
یخی پنداشــته اند؛ در حالی کــه هیچ دلیلی برای این  ۱0۲. محّققــان معاصــر گاه مســلمان شــدن ابن َکّمونه را حقیقتی تار
ید: به »مقّدمۀ مترجمان« در کتاب حکمة اإلشــراق ســهروردی، با ترَجمۀ انگلیســی   نگر

ً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
پندار خود ارائه نکرده اند. مثال

یج و حســین ضیائی: و تصحیح جان والبر
The Philosophy of Illumination, A New Critical Edition of the Text of Ḥikmat al-
Ishrāq with English Translation, Notes, Commentary, and Introduction. Provo, Utah 
1999, p. xxii.

که مترجمان در آن از »ابن َکّمونه، یهودی مســلمان شــده«، سخن گفته اند. 
۱0۳. بــه نظــر می رســد این، عقیدۀ ژرژ وایدا Georges Vajda، باشــد که در مقالــۀ »جامعۀ یهودی بغداد« مندرج در 
یســد: »پیداســت که جامعۀ یهودی بغداد تا قرن دوازدهم میالدی هنوز  یۀ Arabica ۹ )۱۹6۲(، ص ۳۹۲، می نو نشــر
تشکیل نشده بوده و در قرن سیزدهم بود که برخی از متفّکران نامدار مانند هبة اهلل ابوالبرکات و ابن َکّمونه که دورانشان 

یدند.«.  رو به افول می رفت، بیشــتر به اجبار و نه با اعتقاد قلبی، به اســالم گرو
بارۀ  بارۀ رشید الّدین فضل اهلل«، در: مجموعه خطابه های تحقیقی در یی، »سه نکته در یاب خو ر ید: عّباس َز ۱0۴. نگر
یــز، ۱۱ تا ۱6 آبان ۱۳۴۸، صــص ۳5-۱۲۳؛ نتزر Netzer: »رشــید الّدین  یــن فضــل اهلل همدانــی، تهران - تبر ّ ݧ رشــید الدݧ
الّدین« برای ابن َکّمونه از ســوی یک مســلمان  برد عنــوان »عّزُ فضــل اهلل و پیشــینۀ یهــودی او«. تنهــا مــوردی کــه با کار
برخورد کردیم، رّدّیه ای ناشناخته است بر تنقیح األبحاث ابن َکّمونه که موشه ِپرلمان آن را تصحیح و منتشر کرده است. 

)»اثبات نبّوت محّمد ]ص[، انتقاد یک مســلمان از ابن َکّمونه«، )عبری( در:
 Hagut Ivrit Ba’Amerika. Studies on Jewish Themes by Contemporary American 
Scholars, Eds. Menahem Zohori, Arie Tartakover, and Haim Ormian, Vol. III, Tel 
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ف ناشناختۀ الحوادث الجامعه، یا ابن ُفَوطی به آن اشاره کرده بودند. احتمال شیعه شدن او در 
ّ
مؤل

ی 
ّ
ین ماه های حیاتش، آنگونه که استنســاخ کنندۀ کتاب مطالب گفته اســت، بکل ه در آخر

ّ
شــهر ِحل

یســندۀ کتاب تنقیح األبحاث، زمانی که از  منتفی نیســت. ولی باور این مطلب دشــوار اســت که نو
یخته بود مسلمان شده باشد105.  شــکنجه و آزار گر

3. اندیشه های فلسفی ابن َکّمونه
یراستی انتقادی از همۀ  یابی کامل اندیشــه های فلســفی ابن َکّمونه تنها زمانی میّسر می گردد که و ارز
یر، تنهــا به برخی از ِنــکات اصلی و  نوشــته های موجــود او در اختیــار داشــته باشــیم. در صفحــات ز

بنیادین اندیشه های وی اشاره می  شود.
ابــن َکّمونــه در فلســفه پیرو ابن ســینا بود. جهان شناســی او با تفاوت هایی همان جهان شناســی 
ســینوی اســت. تمایــزی که او بیــن "واحد"، به منزلۀ »واجــب الوجود«، و دیگر موجــودات به منزلۀ 
»ممکنــات« نهــاده اســت، نیــز ســینوی اســت؛ ُچنانکه تصــّورش از ُنُبّوت، کــه در فصــل اّول تنقیح 

األبحاث به تفصیل توضیح داده شــده است، نیز سینوی است106. 
یکــی از موضوعاتــی کــه ابن َکّمونه بســیار بــه آن پرداخته اســت، مبحث نفس ناطقه اســت. ]در 
واقع[ در این موضوع اســت که وی دیدگاه های بســیار متمایز خود را عرضه کرده اســت. او چندین 
بارۀ نفس نگاشــته که ســه رســاله از آنها موجود اســت107. بحث های درازدامن او  رســالۀ مســتقل در

Aviv 1974, p. 83:5).  
یرا در نسخۀ خّطی این متن »عّزالّدوله« ضبط شده است. برای چاپ منّقح تری از  اّما، ِپرلمان در این جا اشتباه کرده، ز
ید: در ادامه، پیوست ب: کتاب فی إثبات النبّوة لمحّمد علیه الّسالم )نسخۀ خّطی حمیدّیه ۱۴۴7/۳(. این متن نگر
َکّمونه در سراســر حیاتش یهودی باقی مانده، دالیل آشــکاری در نوشــته هایش  م اســت که ابن 

ّ
 مســل

ً
یبا ۱05. گرچه تقر

کی از ســعۀ صدر و احترام او نســبت به اســالم و احتماالً مســیحّیت اســت. او براحتی در نوشــته های  وجود دارد که حا
خودش به آیات قرآن استشــهاد جســته و به هنگام ذکر نام پیامبر اســالم، از تعابیر ســتایش آمیز مناسب استفاده نموده. 
ید: پاورقی ۹۱(، ِپرلمان اظهار می دارد که این عبارت های ستایش آمیز را کاتبان بعدی  همان طور که پیشتر ذکر شد )نگر
یرا این گونه عبارات را می توان در رونوشــت های آثارش، چه آنها که  اضافه کرده اند. این فرضیه بعید به نظر می رســد، ز
کاتبــان مســلمان کتابــت کرده اند و چه آنها که ناســخان یهودی استنســاخ کرده اند، مشــاهده کرد. به ِعــالوه، ابن َکّمونه 
ید: در ادامه، فصل ســوم، متن اّول(، از اصطالح »الّشــرائع الحّقة« اســتفاده می کند که باز  در کتاب کلمات وجیزة )نگر

یعت خاّصِ خوِد آنها احترام قائل بوده است.  نشــان دهندۀ آن اســت که وی برای هر ســه دین ابراهیمی و شر
۱06. برخــی از نمونه هائــی که ابن َکّمونه از ابن ســینا پیروی می کند، در یادداشــت های ِپرلمــان در تصحیح اش از تنقیح 

َکّمونه آمده است. األبحاِث ابن 
یــد: در ادامــه، فصل دوم، بخش های ۸ .۳. ۱، ۹ .۳. ۱، و ۱0 .۳. ۱. ۱07. نگر
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بارۀ نفس ناطقه در ســایر رســاله ها و شــروح فلســفی اش نیز شــاهدی دیگر بر دلبســتگی و عالقۀ  در
یــن منابــع و مآخــذ او در مبحــث علــم الّنفــس باز هم نوشــته های  او بــه ایــن موضــوع اســت. مهمتر
ابــن سیناســت. بــا وجود ایــن، ابن َکّمونه نظر ابن ســینا را در خصوص اینکه نفس ناطقۀ انســان با 
پیدایش بدنی که نفس به آن داده شــده، پدید می آید، نپذیرفته و در این زمینه با او مخالفت کرده 
ل  اســت. ]در حقیقــت[ وی بجــای ]حدوث نفس[، به قدیم بودن نفس ناطقه معتقد بود. اســتدال
اصلــی او ایــن اســت که: نفس، بســیط اســت، در حالــی که هر حادثــی، مرّکب اســت. پس، نفس 
ناطقۀ انســان باید قدیم باشــد. به نظر می رســد براهین ابن َکّمونه برای اثبات بساطت نفس انسان 
و ضــرورت قدیــم بــودن موجــودات بســیط، اصیل و - دســت کم بنابر اّدعــای او - ابتــکاِر خود وی 
 
ً
باشد. او به پیروی از سهروردی، براهین اقامه شده بر ضّد تناسخ را مورد انتقاد قرار می دهد و ظاهرا
در این موضوع، موضع روشــنی ندارد. ُچنین دیدگاهی، موافق با نظر ســهروردی در حکمة اإلشــراق 
اســت و در نــزد پیــروان بعدی ســهروردی، مانند شــمس الّدیــن َشــهرزوری و ُقطب الّدین شــیرازی، 
نیــز نظــری متعــارف اســت108. بــا این حال، از آن جــا که وی تنها فرد از میان آنان اســت کــه به ِقَدم 
نفس اعتقاد دارد، فهم او از تناســخ می بایســت با نظر ســهروردی، َشهرزوری و احتماالً ُقطب الّدین 
 
ً
بارۀ حــدوث زمانی نفس با یکدیگــر اّتفاق نظر دارند، متفاوت بوده باشــد109. ظاهرا شــیرازی، کــه در
َکّمونه در جســتجوی دلیل افالطون برای اثبات بقاء و جاودانگی نفس بود، چنان که این امر  ابن 
تش که به نفس  یه )د. ۴۲۱ هجری( در یکی از مقاال از بهره جوئی اش از کتاب الفوز األصغر ِمســَکَو
ناطقــه اختصــاص یافته اســت، برمی آید. ابن َکّمونه از دالیلی که در این اثــر یافته بود، کاماًل راضی 
یرا آنها واضح نیســتند. به گفتۀ او، شــاید  ید که قادر به فهم کامل آنها نبوده اســت؛ ز نبود؛ او می گو
این دالیل در اصل نه به عنوان برهان، بلکه به عنوان »کالم ِخطابی« ارائه شــده باشــند، و تنها در 

ید: زابینه اشمیتکه،  گاهی از دیدگاه های سهروردی و شارحان اولّیۀ او در خصوص مسألۀ تناسخ ارواح، نگر ۱0۸. برای آ
»عقیدۀ به تناســخ ارواح بر اســاس دیدگاه ِشــهاب الّدین ســهروردی )مقتول در 5۸7( و پیروانش«،  اســتادیا ایرانیکا، 

۲۸ )۱۹۹۹(، صص ۲۳7-5۴.
 Sabine Schmidtke, The Doctrine of the Transmigration of Soul according to Shihāb 
al-Dīn al-Suhrawardī (killed 587/1191) and his Followers ، Studia Iranica, 28, (1999), 
pp. 237- 54. 
 نوشته بودم مبنی بر این که ُقطب الّدین شیرازی 

ً
۱0۹. من )زابینه اشمیتکه( این فرصت را غنیمت شمرده، آنچه را قبال

 ،»Doctrine of the Transmigration«( در مسألۀ قدیم بودن نفس پیرو ابن َکّمونه بوده است، اصالح می کنم
ید: در ادامه، ص ۴۹.  ص 50-۲۴۹(. نیــز نگر
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یه »برهان قیاسی« تلّقی شده باشند110. زمان های بعد از ســوی حکمای بعدی، از جمله ِمســَکَو
یح از ارســطو تردیدی  که در انتقاد صر ابــن َکّمونه فیلســوف مّشــائی معمولــی و متعارفی نبــود؛ چرا
یی دانســته می شــد، مغایر  بخود راه نمی داد و اندیشــه هایی داشــت که با آنچه دیدگاه های ارســطو
 تحــت تأثیر نوشــته های ابوالبرکات بغدادی و ســهروردی 

ً
یی ظاهرا بــود. جدایــی او از ســّنت ارســطو

ین اثر ابوالَبَرکات بغدادی، یهودِی مســلمان شده،  بوده اســت. او پیوســته به الکتاب المعتبر، مهم تر
اشــاره می کنــد. آراِء بحث انگیــز ابوالَبــَرکات در این کتاب، که نقدی عمده بر فلســفۀ ارســطوئی بود، 
مــورد حملــۀ عالمــان بعدی مانند ســهروردی - که بطور تحقیر آمیزی از ابوالَبــَرکات با عنوان »َبعض 
َمن َتفلَسف من الیهود« یاد کرده است - ، فخرالّدین رازی و خواجه نصیر الّدین طوسی قرار گرفت. 
ابــن َکّمونــه کوشــید تــا دیدگاه هــای ابوالَبــَرکات را در پاره ای از مســائل توجیه کند و حّتــی آن جا که 

نظــرات متفاوتی با او دارد، از وی با احترام یاد کند.111
ِشــهاب الّدیــن ســهروردی، بنیان گــذار حکمت اشــراقی )حکمة اإلشــراق(، یکی دیگــر از منتقدان 
یحات سهروردی نوشت،  یی بود. هنگامی که ابن َکّمونه شــرحی بر تلو یان اصلی فلســفۀ ارســطو جر
ســهروردی هنوز در زمرۀ فیلســوفان بلند مرتبه شــناخته نشــده بود و به نظر می رســد شــرح ابن َکّمونه 
نخســتین شــرحی بوده که تا آن زمان بر یکی از آثار ســهروردی نوشــته شده است و شهرت این شرح 
یحات و نیز از نوشــته های  موجــب اقبال متعاقب به شــیخ اشــراق گردیده اســت. از شــرحش بــر تلو
بان عربی نیز آشنا بوده و از  دیگرش ُچنین برمی آید که ابن َکّمونه با ســایر آثار فلســفی ســهروردی به ز
لواح  آنها بهره برده اســت، آثاری همچون حکمة اإلشــراق، الَمشــارع و الُمطاَرحات، الُمقاَومات، األ
 به ســه اثر نخســت ذکر شــده اشــاره کرده اســت، 

ً
یحا ف. در حالی که او صر ّ ــة و کلمــة التصــوݧ ّ العمادیݧ

یژه از  ف بــه میان نمــی آورد، گو اینکه بســیار از آن اســتفاده می کند، بــه و ّ هرگــز نامــی از  کلمــة التصــوݧ

«، صص ۱6-۱۱5. ]نّص عبارت ابن 
ً
ید: به اثرش با عنوان: »مقالة فی التصدیق بأّن نفس االنســان باقیة ابدا ۱۱0. نگر

هم 
ّ
َکّمونــه ُچنیــن اســت: »فهذا مــا حکاه هذا الفاضــل عن أفالطون فــی الکتاب المذکور ولســُت أفهمه کما ینبغــی ولعل

م وال وقفُت 
ّ
قــد شــرحوا ذلــک بمــا تبّین به صّحــة مقّدماته وصــدق نتیجته إالّ أّنی لکونی لم آخذ علم الفلســفة عــن معل

 علی صّحة مقّدمات هذه الحجــج وال علی معرفة اصطالحاتهم فیهــا، ال جرم لم یمکننی 
ّ

مــن مســطوراتهم علــی ما یــدل
أن أقطــع علیهــا ال بالصّحــة وال بالفســاد؛ وال یبعــد أن یکــون هذه الحجج قــد حّرفت عند النقــل و أّن قائلها لم یقصد أن 
ة النفس وبقائها،  ّ ؛ فظّن المتأّخرون أّنه قصد البرهان ... «. أزلیݧ

ً
 خطابّیا

ً
یجعلها مبرهنة علی بقاء النفس، لکّنه ذکر کالما

تصحیــح َبرخواه، ص ۱۳۹ - ۱۳۸/ »و«[
یحات، تصحیح: حسین ضیائی و  احمد الِوشاح، صص 6۹-۲67. ]برای نمونه در موضعی  ید: به شرح التلو  نگر

ً
۱۱۱. مثال

یحــات، تصحیح  ید: شــرح التلو از ابوالَبــرکات ُچنیــن یادکــرده اســت: »هــو أوحد الزمــان أبوالبرکات، صاحــب المعتبر«، نگر
بارۀ نفس نیز پیوســته به ابوالَبَرکات اشــاره و ارجاع دارد.  تش در حبیبی، ج ۲، ص ۱۴۸./ »و«[. ابن َکّمونه در مقاال
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بخش هــای حــاوی پندهای اخالقی و آموزه های عرفانی که ابن َکّمونه در کلمات وجیزه و بعضی از 
آثار دیگرش به آنها اســتناد کرده است.112

ابــن َکّمونــه در پــاره ای از مســائل از ســهروردی پیــروی می کــرد، مســائلی همچــون قاعــدۀ امکان 
بارۀ تعداد  بارۀ تناسخ و تردید وی در اشرف، پذیرش حرکت در جوهر، دیدگاه مبهم و محتاطانۀ او در
یاضّیات بی عالقه بود و در نوشــته هایش هیچ گاه به  ک. به ِعالوه، او نیز مانند ســهروردی به ر افال
یم، چرا که در  َکّمونه را پیرو سهروردی به شمار آور آن نپرداخت. با این حال، درست نیست که ابن 
َکّمونه به بعضی از آثار و زوایای اندیشه های  بعضی مسائل مانند ِقَدم نفس با او مخالف بود. ابن 
ســهروردی توّجه نداشــته اســت، و در تألیفاتش به نوشــته های رمزی و تمثیلی سهروردی، که بیشتر 
آنهــا بــه فارســی نوشــته شــده و احتمــاالً ابــن َکّمونه نمی توانســته بــه آنها دسترســی پیدا کنــد، هیچ 
اشــاره ای نکرده اســت. اّما او هرگز به آثار رمزی و تمثیلی عربی او هم اشــاره ننموده اســت، درســت 
همان طور که به این قبیل از نوشته های ابن سینا نیز توّجهی ننموده است. افزون بر این، ابن َکّمونه 
برخــالف ســهروردی از حکمــای باســتان ایــران، ِمصر و یونــان با تجلیــل و احترام یــاد نمی کند، و به 
مجموعه اصطالحات خاّص ســهروردی که برگرفته از مفاهیم ایرانِی پیش از اســالم اســت و به نحو 

بارزی در حکمة االشــراق وی مطرح شــده است، نیز عالقه ای از خود نشان نمی دهد. 
ابن َکّمونه همچنین با نوشــته های ابو حامد َغّزالی )د. 505 هجری(، و فخرالّدین رازی آشــنا بود 
یــادی از آنهــا اســتفاده می کرد. همان طــور که ِپرلمان اشــاره کرده اســت، وی در کتاب  و بــه میــزان ز
الل َغّزالی استفاده کرده، و در شرح خود بر  ّ ݧ تنقیح األبحاث113 از تهافت الفالسفه، و الُمنِقذ من الضݧ
بارۀ نفس، نظر  یحات از مشکات االنوار او بهره برده است114. ابن َکّمونه در مقاالت مختلفش در تلو
َغّزالی در باب نفس را رد کرده که احتماالً تهافت الفالســفۀ او را مّد نظر داشــته اســت.115 ِعالوه بر 
این، در کلمات وجیزة و اثبات المبدء، به ذکر پاره ای از پندهای اخالقی پرداخته که به نظر می رسد 
یــن َغّزالــی برگرفته اســت.116 آشــنایی او با فخــر رازی، هم از تعلیقــه اش بر کتاب  ّ ݧ از احیــاء علــوم الدݧ

ید: در ادامه، فصــل دوم، بخش ۲ .۱ .۱،  یحات نگر ۱۱۲. بــرای اشــارات ابــن َکّمونه به آثار دیگر ســهروردی در شــرح تلو
ف ســهروردی اشــاره شده است.  ّ و نیز فصل ســوم، متن اّول، که در حاشــیه ]پاورقی ۳۴۲[ به اقتباس او از کلمة التصوݧ

یــد: تنقیح األبحاث، به تصحیح: ِپرلمان، صص ۲-۳.  ۱۱۳. نگر
یحات )الفّن الّثالث، المورد الّرابع، مرصاد عرشــی(، تصحیح ســّید موسوی، صص ۹۹۲-۹۳.  ید: شــرح التلو ۱۱۴. نگر

ید  « )تصحیح: ِانســیه َبرخواه، ص ۱۲۴(، می گو
ً
۱۱5. ابــن َکّمونــه در »مقالــة فی التصدیق بأّن نفس االنســان باقیة ابدا

بارۀ  نفس، که به رّد آن پرداخته، آشــنا بوده اســت. که با نظر غّزالی در
 نهــی َغّزالــی از لعــن دیگــران و برهان او مبنی بر این که اجتناب از لعن شــیطان هم گناه نیســت، چه رســد به 

ً
۱۱6. مثــال
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المعالم فی اصول الدین رازی آشــکار می شــود که در آن پیوسته به نوشته های دیگر فخر رازی، مثل 
بعین، اشاره نموده، و هم از این امر  ین و کتاب األر ر ّ ݧ مین و المتأخݧ ّ ݧ نهایة العقول، محّصل افکار المتقدݧ
یده های  یادی از نوشــته های او نقل کرده اســت117. آن گونه که از گز که در تنقیح األبحاث به میزان ز
موجــود برمی آیــد، ابــن َکّمونه کتاب محّصل رازی را همراه با شــرح انتقادی طوســی بر آن ]یعنی نقد 
بارۀ نفس، کــه در تعلیقه اش بر معالم  ــل[ خوانــده بوده اســت118. او همچنین با نظر رازی در الُمحّصَ
 آن را نقد کرده اســت، آشــنایی داشــت119. 

ً
و نیز در مقالة فی التصدیق بأّن نفس االنســان باقیة ابدا

یحات و اشــارات به  بارۀ منطق، که در شــروح خودش بر تلو افزون بر این، او از دیدگاه های رازی در
گاه بود.120  آن ها اشــاره کرده است، بخوبی آ

بکــر محّمــد نخجوانــی و شــرح های  ابــن َکّمونــه در ُبرهــه ای از زندگــی اش نیــز بــا نجــم الّدیــن ابو
یدۀ  انتقادی اش بر اشــارات ابن ســینا آشــنا شــد. با این وصف، او گرچه - آن گونه که از قطعاِت گز
موجوِد استنســاخ شــده به دســت وی برمی آیــد121- نوشــته های نخجوانی را به دّقــت خوانده بوده،  
 بــر ایــن کــه نخجوانــی بــر اندیشــۀ وی تأثیر گذاشــته باشــد، وجود نــدارد. بلکه 

ّ
هیــچ نشــانه ای دال

]بــر عکــس[ بــه نظر می رســد ابــن َکّمونــه انتقــادات او را نپذیرفتــه اســت122. به ِعــالوه، از آن جا که 

فات الّثامنة(، بیروت، بدون  سان: اآل
ّ
ین )الجزء الثالث، کتاب آفات الل ّ ݧ ید: إحیاء علوم الدݧ اجتناب از لعن دیگران. نگر

ید:  یــخ، ج ۳، ص ۲۴-۲۳: ۱۱۸، کــه ایــن مطلــب در کلمات وجیزة و اثبات المبدء ابن َکّمونه نیز دیده می شــود. نگر تار
در ادامه، فصل ســوم، متن اّول )ص ۱6۴(، و متن دوم )ص ۱۹0(.

 تنقیــح األبحاث، به تصحیح 
ً

ید: مثال ۱۱7. به خصــوص در فصل هــای اّول و چهــارم وضــع به همین صورت اســت. نگر
ِپرلمــان، صص 7، ۸، ۱0، ۱۸، ۱۹، 6۹، ۸6، ۸۸. 
یــد: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱ .۲. ۱. ۱۱۸. نگر

ید: تصحیح َبرخواه، ص ۱۲۴، که به صراحت فخر رازی را مخالف مفهوم فلســفی نفس به شــمار می آورد. ۱۱۹. نگر
یح االّول: فی غرض المنطق(، تصحیح: ســّید  یحات )الفّن االّول، المرصــد االّول، الّتلو  به شــرح التلو

ً
یــد: مثــال ۱۲0. نگر

موســوی، ص ۹، ]تصحیــح حبیبــی: ج ۱، ص ۱0[؛ شــرح االشــارات، نســخۀ راغــب پاشــا ۸۴5، بــرگ ۴۲ب. در هــر دو 
بارۀ تصّور و تصدیق اشــاره می کند. یژه به دیدگاه رازی در نمونه، او به و

یــد: در ادامــه، فصل دوم، بخش های 6. ۲ .۱ و 7 .۲. ۱.  ۱۲۱. نگر
یده هایش از االعتراضات من  یعة، ج ۲، ص ۹7، شــمارۀ ۳۸۲(، ابن َکّمونه در انتهــای گز ر ّ ݧ ݧ ۱۲۲. بــه گفتــۀ آقا بــزرگ )الذݧ
کثــر هذه اإلعتراضــات یمکن الجواب عنهــا و ینتصر  یســد: »إّن أ بــدة النقــض و لباب الکشــف نخجوانی، می نو کتــاب ز
بارۀ نخجوانــی صورت نگرفتــه و هیچ یک از نوشــته هایش هنوز  کنــون هیچ تحقیقــی در لمصّنــف اإلشــارات علیــه.«. تا
یرازی،  ّ ید: گزارش مختصر َشبیبی: تراثنا، صص ۴-۱00، موسی موسوی: من الّسهروردی إلی الشݧ تصحیح نشده اند. نگر
بیروت، ۱۹7۹، صص ۸7-7۹ )بیشتر مطالبی که موسوی ارائه کرده مبتنی بر گزارش شبیبی است(، و مدّرس رضوی: 
احــوال و آثــار، صــص 565، ۱۹5. نخجوانــی همچنیــن اثــری در طــّب دارد کــه به صــورت خّطــی باقی مانده اســت، با 
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یده های ابن َکّمونه از شــروح انتقادِی نخجوانی بر اشــارات ابن ســینا حدود هشــت ســال پس از  گز
اتمام شرح خودش بر این اثر، که در آن نشانی از نخجوانی نیست، نوشته شده، به نظر می رسد که 

 در مراحل آخر دوران حیاتش با نوشــته های نخجوانی آشــنا شده است.
ً
یبا وی تقر

ثیر الّدین 
َ
یش، آثار خواجه نصیرالّدین طوســی، کاِتبــی و ا ابــن َکّمونــه از میــان حکمای زمــان خو

 خوانده بود. او در مقّدمۀ شرحش بر اشارات، خاطرنشان می کند که از شرح طوسی 
ً
بَهری را عمیقا

َ
ا

]بر اشــارات[ بســیار اســتفاده کرده اســت. آثار و دیدگاه های کاِتبی همواره ســرآغاز نوشــته های ابن 
بَهری اشــاره می کند123. 

َ
فکار ا یحات آشــکارا به منتهی األ َکّمونه قرار گرفته، و همو در شــرحش بر تلو

بَهری هم بهره برده اســت124. 
َ
 بر این که او از کشــف الحقایق ا

ّ
نشــانه هایی نیز وجود دارد دال

4. ِاقبال به ابن َکّمونه در اندیشــۀ مسلماناِن پس از او
ین فالسفۀ  ین و اثرگذارتر ابن َکّمونه طی دوران زندگی و در دهه های پس از وفاتش یکی از مشهورتر
ش 

ّ
یحات ســهروردی و پس از آن، اثر فلسفی مستقل ســرزمین های شــرقی اســالم بود. شــرح او بر تلو

الجدید فی الحکمة، بیش از همه استنساخ و خوانده شد. در طول این دوران نسخه های متعّددی 
یز، مشــهد، و احتماالً  یحات او نه فقط در بغداد، بلکه در شــهرهایی چون اصفهان، تبر از شــرح التلو
نجــف، فراهــم آمــد. بعضــی از نســخه هایی که در بغــداد تهّیه شــدند در مدرســۀ نظامّیه استنســاخ 
شــده اند125. بــا توّجــه بــه تعداد نســخه های خّطی این شــرح و با لحــاظ این حقیقت که این شــرح 

ازی للقانون )نســخۀ خّطی ایاصوفیا ۳7۲۱، برگ های 66 ب -۱ آ. نســخۀ  ّ ݧ ین الرݧ ّ عنوان: أجوبة عن اعتراضات فخر الدݧ
یــد: فردینانــد وســتنفلد Ferdinand Wüstenfeld، در  یس موجود اســت؛ نگر خّطــی دیگــری از همیــن متــن در پار
 ،Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher, Nach den Quellen bearbeitet
یسندۀ مثنوی ای با عنوان  گوتینگن ۱۸۴0، ص ۱۳۱، شمارۀ ۲۳۳. نشانه هایی وجود دارد مبنی بر این که وی احتماالً نو
یراســتۀ: بو اوتاس، الند، ۱۹7۳(  یســندۀ واقعی آن مورد گفت وگو اســت. )و ّیت نو یق التحقیق اســت که همچنان هو طر
یــق التحقیق منســوب به حکیم ســنائی غزنــوی، احتماالً از گفتــار احمد بن الحســن بن محّمد  یــد بــه: مثنــوی طر ]نگر

النخجوانی، به کوشــش: بو اوتاس، ترجمۀ: غالمرضا دهبد، انتشــارات سروش، تهران، ۱۳۸۱ ش. /»و«[. 
یــح ۱: فی ذاتــه(، تصحیــح: موســوی، ص 70۱، ]تصحیح  یحــات )فــّن ثالــث ۳، مــورد ۱، تلو یــد:  شــرح التلو ۱۲۳. نگر

حبیبی: ج ۳، ص ۱6۳[.
بَهری 

َ
 از کشــف الحقائق ا

ً
ید نحوۀ بیان پارادوکس دروغگو از ســوی ابن َکّمونه، ظاهرا ۱۲۴. آقــای فرامــرز َقراَمِلکــی می گو

ید: به مقاله اش با عنوان: »کتاب شناســی تحلیلی پارادوکس دروغگو«، ص ۳۳. گرفته شــده اســت. نگر
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۲. ۱. ۱.  ۱۲5. بــرای جزئّیــات آن، نگر
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کز فرهنگی ســرزمین های شرقی  یحات126 - در بســیاری از مرا - در مقایســه با شــرح َشــهرزوری بر تلو
یحات / شارح  اســالم به ســرعت در دســترس قرار گرفت، ابن َکّمونه خیلی زود با عنوان »شارح تلو
یحات« شــناخته شــد127. بیشــتر نســخه های برجامانده از کتاب الجدید فی الحکمة ی او نیز  التلو

طی پنجاه ســال پس از درگذشت او کتابت گردیده است128. 
نوشته ها و دیدگاه های فلسفی ابن َکّمونه بیش از همه، بر حکیم معاصر و جوان تر او ُقطب الّدین 
محمود شــیرازی )7۱0-6۳۴ ه.ق( تأثیر مســتقیم گذاشــت129. معلوم نیســت که آیا این دو، زمانی با 
یکدیگــر مالقــات کرده انــد یا نه. معروف اســت که ُقطب الّدین بین ســال های 665 و 667 هجری، 
َکّمونه را در آنجا مالقات کرده باشد130.  مّدتی را در بغداد سپری کرده، و ]از این رو[ می توانسته ابن 
بان عربی، که  ُقطب الّدین دو اثر فلســفی مهم نوشــت، یکی شــرح بر حکمة اإلشراق ســهروردی به ز
بان فارسی با عنوان  در سال 6۹۴ به اتمام رسید131، و دیگری اثری مستقل و دائرة المعارف گونه به ز
باج که بین ســال های 6۹۳ تا 705 به پایان رســیده و مشــتمل بر بخش مفّصلی در  ُّ ݧ ݧ ݧ ة الدݧ ّ ݧّاج لُغرݧ ݧ ُدّرة التݧ

یتر ۱، صص 75-۲7۳ تنها چهار نســخه از شــرح شهرزوری را فهرست کرده است. ۱۲6. ر
کل الحــور«، چــاپ شــده در: ثالث رســائل، بــه تصحیح: ســّید احمد  ۱۲7. آنگونــه کــه جــالل الّدیــن دوانــی در »َشــوا
یسرکانی، مشهد ۱۴۱۱ هجری، ص ۱5۳ س 5 - ۴؛  قطب الّدین رازی در »الّرسالة المعمولة فی التصّور و التصدیق«،  تو
یعتی، قم، ۱۴۱6، ص ۱۱6 س ۹(؛  نجم الّدین  ر و التصدیق، به تصحیح: َمهدی شر ّ چاپ شده در: )رسالتان فی التصوݧ
لواح، نسخۀ خّطی راغب پاشا ۸5۳، برگ های ۱5 :۳ب، ۱۹  یزی در )مصباح األرواح فی کشف حقائق األ محمود النیر
ر و التصدیق،  ّ :۱۲۳آ( و صدرالّدین شیرازی )ماّل صدرا( در »رسالة التصّور والتصدیق«، مطبوع در: )رسالتان فی التصوݧ

یعتی، قم، ۱۴۱6، ص 67 س 7( به او ]با این عنوان[ اشــاره کرده اند. به تصحیح: َمهدی شــر
یــد: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱ .۳. ۱. ۱۲۸. نگر

۱۲۹. تأثیر نگاشــته های ابن َکّمونه بر آثار معاصرش شــمس الّدین شــهرزوری باید عمیق تر بررســی شــود. آقای نجفقلی 
ةاســت(،  ّ ابعة فی العلوم الطبیعیݧ ّ ݧ ســالة الرݧ ّ ݧ ة )که شــامل الرݧ ّ لهیݧ ــجرة اال ّ ݧ حبیبــی در تصحیــح خودش از جلد دوم رســائل الشݧ
یحات داشــته اســت  نشــان داده اســت کــه شــهرزوری در آن اقتباس هــای بســیارى از مباحــث ابــن َکّمونه در شــرح تلو

)تهران، چاپ ۱۳۸۴ هجری شمسی(.  
ین شیرازی و علم  ّ ݧ ݧ یج با عنوان: قطب الدݧ ید به اثر جان والبر ۱۳0. در خصوص ادوار اصلی زندگی قطب الّدین شیرازی، نگر

االنوار در فلسفۀ اسالمی، ]ترجمۀ جواد قاسمی، بنیاد پژوهش های اسالمی، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۴0-۱۹ - »م«[.
۱۳۱. شــرح حکمة االشــراق دســت کم دو بار منتشــر شــده اســت: یکبار به صورت چاپ ســنگی توســط اسداهلل هراتی، 
یخ و محل تجدید چاپ شده[.   بدون تار

ً
تهران،۱5-۱۳۱۳، که حواشی ماّلصدرا بر شرح قطب الّدین را هم دارد )اخیرا

یــر تنها به چاپ  دیگــر بــار چــاپ انتقادی آن به کوشــش عبــداهلل نورانی و َمهــدی محّقق، تهران، ۱۳۸0. ما در ســطور ز
انتقــادی آن اشــاره می کنیــم، مگــر آن کــه بگونۀ دیگری قید شــود. هانــس دایبر به تصحیــح دیگری از ابراهیــم طباطبایی 
)تهــران، ۱۹۳۴( اشــاره کــرده که ما بــه آن دسترســی نداشــتیم. Bibliography of Islamic Philosophy، ج ۱، 

ص 75۱، شمارۀ 7۳۱6. 
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فلســفه اســت132. هر دو اثر،گواه بر تأثیر عمیق نوشــته های ابن َکّمونه بر ُقطب الّدین شیرازی است. 
ُقطب الّدین در مقّدمۀ شــرح حکمة اإلشــراق اش بدون هیچ توضیح و قید بیشــتری خاطرنشــان 
کرده هنگامی که شــرح خود را می نوشــته از شــروح  دیگر بر آثار ســهروردی نیز استفاده کرده است133. 
منبع اصلی او شرح َشهرزوری بر حکمة اإلشراق است که ُنه سال پیش از شرح ُقطب الّدین به پایان 
رســیده بوده اســت134. اّتکای شرح ُقطب الّدین بر شرح َشهرزوری از زمانی که هانری ُکربن آن دو را 
کنون کمتر دانســته شده این  مورد مطالعه و تحقیق قرار داد، به خوبی ثابت شــده اســت135. آنچه تا
یحــات ابن َکّمونه تکیــه کرده، نقل  مطلــب اســت که ُقطب الّدین در شــرح خود، بســیار بر شــرح تلو
یادی وامدار شــرح ابن َکّمونه اســت136.  قول های قابل توّجهی از او آورده و روی هم رفته به میزان ز

ـی داده اسـت که ]ایـن توضیحات[ تنها 
ّ
بـارۀ پـاره ای از مسـائل، توضیحاتـی کل ُقطـب الّدیـن شـیرازی در

یحـات ابـن َکّمونـه اسـت. او در هیچ یک از این موارد اشـاره ای به  بـا تغییراتـی انـدک، برگرفتـه از شـرح تلو

کنون صورت نگرفته اســت. آقای ســّید محّمد مشــکوة بین ســال های ۲0- ۱۳۲. تصحیــح کاملــی از کتــاب ُدّرة التاج تا
۱۳۱7 شمسی، پنج بخش از این اثر را منتشر کرد، یعنی: فاتحه، جملۀ اّول در منطق، جملۀ دوم در فلسفۀ اولی، جملۀ 
ســوم در علم طبیعی، جملۀ پنجم در علم الهی. چاپ ســوم این اثر که در اختیار ما بود )تهران ۱۳6۹ هجری شمســی(، 
د شــمارۀ صفحه پیاپی دارد. 

ّ
گانه صفحه شــماری، و نیز برای مقّدمۀ مصّحــح و همۀ پنج مجل بــرای هــر جلــد بطــور جدا

در ارجاعات تنها به صفحه شــمارِی پیاپی اشــاره خواهد شــد. ســّید حســن ِمشــکان طبســی در ســال ۱۳۲۴ شمســی، 
یاضی، و ماهدخت بانو همایی در ســال ۱۳6۹ بخش های ســه و چهار خاتمه را  بخش هایــی از جملــۀ چهــارم در علم ر

کرده اند. منتشر 
۱۳۳. قطب الّدین شــیرازی، شرح حکمة االشراق، ص 5 س ۱۹.

ف، 
ّ
۱۳۴. نســخۀ اســعد افندی ۱۹۳۲ در انتهای شــرح حکمة اإلشــراق شــهرزوری انجامه ای دارد که نشــان می دهد مؤل

ید: برگ  ۱۴-۱0: ۲۹۸آ: »فرغ من تألیفه الفیلسوف  این اثر را در ۲0 رجب سال 6۸5 هجری به اتمام رسانده است؛ نگر
ین من  ــة و الّدیــن... محّمد بن محّمد )در متن ُچنین اســت( الشــهرزوری... فی عشــر

ّ
الکامــل... شــمس الحــّق و المل

بارۀ تصحیح جدیدی از متنی فلسفی مربوط به سده های میانه در  رجب من سنة 6۸5.«. ر.ک به مقالۀ ما »ِنکاتی در
ترکیه، رســائل الشجرة االهّیة از شمس الّدین َشهرزوری«، ص 77. 

بــن، تهــران، Prolegomenes ،۱۹5۲ ج ۲،  یــد: ســهروردی، مجموعــۀ مصّنفــات، بــه کوشــش هانــری کور ۱۳5. نگر
صص 7۱-6۴ (6. دو شرح بزرگ شمس الّدین َشهرزوری و قطب الّدین شیرازی(. نخستین بار آقای ضیاءالّدین ُدّری 
اصفهانی در مقّدمۀ خود بر ترجمۀ فارســی اش از ُنزهة األرواح  شــهَرزوری با عنوان کنز الحکمة )تهران، ۱۳۱6، ص ۱۲(، 

به مّتکی بودن شــرح قطب الّدین شــیرازی بر شرح َشهرزوری اشاره کرد. 
صــدرا و ابــن َکّمونه«، در: 

ّ
۱۳6. آقــای ســّید حســین ســّید موســوی به برخــی از این اقتباس ها اشــاره کرده اســت: »مال

صدرا، ج 5، تهران ۱۳۸۱، صص ۴6-5۳. 
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ

صــدرا و مطالعــات تطبیقــی، مجموعه مقاالت همایش جهانی حکیم مال
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ

مال
ید به: مقالۀ  برای موارد دیگری از تأثیر نوشته های ابن َکّمونه بر شرح حکمة اإلشراق قطب الّدین شیرازی، همچنین نگر

ما با عنوان »ُدّرة التاج قطب الّدین شــیرازی و منابع آن«، صص ۳0۹-۲۸.
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بارۀ این اصل فلسفی که فعل خداوند  مأخذ خود نکرده است. این مسائل عبارتند از: )۱( توضیحاتی در
یـرا فاعلـی کـه فعلـی را بـا غـرض خاّصـی انجـام دهد، آن فعـل را به قصد  از روی غـرض خاّصـی نیسـت؛ ز
 عبارتـی کـه ُقطـب الّدیـن در 

ّ
کسـب کمالـی بـرای خـود انجـام می دهـد، و از ایـن رو بایـد ناقـص باشـد. کل

ک سـماوی به خاطر آنچه  شـرح خود آورده به منظور توضیح این عبارت سـهروردی اسـت که حرکت افال
ّیـة لیسـت لمـا تحتهـا(137؛ )۲( مالحظـات  در مرتبـۀ پائین تـر آنـان قـرار دارد نیسـت )إّن حرکـة البـرازخ العلو
ـّذت و درد و تفـاوت 

َ
بـارۀ دیـدگاه اشـعرِی ِقـَدِم صفـات خداونـد138؛ )۳( تفسـیر او از معنـای ل انتقـادی او در

میان آن دو139.
بارۀ آنها  مـوارد دیگـری هـم وجـود دارد کـه ]بـه نظـر می رسـد[ ُقطب الّدین شـیرازی گفتـار ابن َکّمونـه را در
یـرا کـه وی آنهـا را در شـرح خـود آورده اسـت، امـوری همچـون: )۱( برهـان  توضیحاتـی مناسـب دانسـته، ز
بارۀ این که صفات الهی  ابـن َکّمونـه بـرای اثبـات جاودانگـی نفـس پس از مرگ بدن140؛ )۲( توضیـح او در
بـارۀ تصـّور و  گرفـت141؛ )۳( شـرح او در را می تـوان در قالـب صفـاِت اضافـی، سـلبی یـا اعتبـاری در نظـر 
بارۀ این که کدام یک از مقوالت شـّدت و ضعف می پذیرند143. ِعالوه  تصدیق142و )۴( توضیحات او در

۱۳7. قطب الّدین شــیرازی، شــرح حکمة االشــراق، صص ۳۹6:۹-۳۹5:۱۲ )در شرح بر القســم الثانی، المقالة الثالثة، 
یح االّول: فی الغنّی(، تصحیح موســوی،  یحات ابن َکّمونــه )المورد الثانــی، التلو فصــل ۴( کــه از الفــّن الثالث شــرح تلو

صص ۸05:۱۲-۸06:۱۴ ]تصحیح حبیبی: ج ۳، ص ۲۸7[ گرفته شــده اســت.
ید: قطب الّدین شیرازی، شرح حکمة االشراق، ص ۱۸- ۳77:۱۳ )در شرح القسم الثانی ۲، المقالة الثالثة،  ۱۳۸. نگر
یح الخامس: فی کیفیــة إبداع الواحد من  یحات ابــن َکّمونه )المــورد األّول، التلو فصــل ۱(، کــه از الفــّن الثالث شــرح تلو

جمیع الوجوه(، تصحیح ســّید موســوی، ص ۲۱-7۸7:۱5 ]تصحیح حبیبی: ج ۳، ص ۲57[، برگرفته شــده است. 
۱۳۹. قطــب الّدیــن شــیرازی، شــرح حکمة االشــراق، ص ۱۸-۳۲۸:۱۱ )در شــرح القســم الثانــی، المقالــة الثانیة، فصل 
یحات ابن َکّمونه )المورد الثالث، فصل 6: الحّجة فی امتناع التناســخ(، تصحیح ســّید  5(، که از الفّن الثالث شــرح تلو

موســوی، صص ۹۲۹:۲-۹۲۸:۱۴ ]تصحیح حبیبی: ج ۳، ص ۴۲0[، گرفته شــده است.
۱۴0. قطب الّدین شــیرازی، شــرح حکمة االشــراق، ص ۱7-۲۴۳:۱۱ ،۲۴۳:7 ،۲۴۳:5-۲۴:۲۱ )در شــرح القسم األّول، 
یحات ابن َکّمونه )المورد الثالث، فصل   به علی بقاء النفس(، که از الفّن الثالث شــرح تلو

ّ
المقالة الثالثة: فی ما اســتدل

5: اعلم أّن النفس باقیة بعد البدن(، تصحیح ســّید موســوی، ص ۹0۹:5-۹0۸:۲۱، ۱5-۹0۹:۱۳، ۱۲-۹۱0:7 ]تصحیح 
حبیبی: ج ۳، ص ۴۱۱[، گرفته شــده است.

۱۴۱. قطــب الّدیــن شــیرازی، شــرح حکمة االشــراق، صص ۳0۴:۲۴-۳0۳:۲۱ )در شــرح القســم الثانــی، المقالة األولی، 
یح الثانی: کالم جملی فی صفاته(، تصحیح  یحات ابن َکّمونه )المورد األّول، التلو فصل ۹(، که از الفّن الثالث شرح تلو

ســّید موســوی، ص 7۳۳:۸- 7۳۲:5 ]تصحیح حبیبی: ج ۳، ص ۱۹۹[ اخذ گردیده است.
۱۴۲. قطــب الّدیــن شــیرازی، شــرح حکمــة االشــراق، ص ۹-۴۱:7، ۲۱-۴۱:۲0 )در شــرح القســم األّول، المقالــة األولــی، 
یح  یحات ابــن َکّمونه )المرصــد األّول، التلو الضابــط الثانــی: فــی مقســم التصّور و التصدیــق(، که از الفّن األّول شــرح تلو
األّول: فی غرض المنطق(، تصحیح ســّید موســوی، صص ۲ :۱0- ۹:۱۹ ،۱۲- ۹:5 ]تصحیح حبیبی: ج ۱، ص ۱0[ گرفته 

شده است.
۱۴۳. قطب الّدین شــیرازی، شــرح حکمة االشــراق، صص ۲0-۲۳۲:۱7 ،۱۳-۲۳۲:۹ ،۲۳0:۲۲به بعد ،۱۸-۲۳0:۱۴ )در 
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برایـن، ُقطـب الّدیـن در بعضـی مـوارد کـه ابـن َکّمونـه بر سـهروردی خرده گرفته اسـت، از ابـن َکّمونه پیروی 
کـرده، مثـل آن مـوردی کـه ابـن َکّمونه بر بی معنائِی جسـِم فاقد میل )جسـم عدیم المیـل(، برهان می آورد. 
ابن َکّمونه در این مسـأله با دیدگاه سـهروردی موافق اسـت، اّما دلیل ارائه شـده از سـوی او را نقد کرده و 
ُقطـب الّدیـن همیـن عبارت هـای ابـن َکّمونـه را در شـرح خـود آورده اسـت144. ابـن َکّمونـه همچنین یکی از 
کافـی بـودن مـورد انتقـاد قـرار داده، و ُقطـب الّدیـن باز  براهیـن سـهروردی در رّد جـزِء الیتجـّزٰی را بـه دلیـل نا

َکّمونه در این خصوص را در شرح خود بازگو کرده است145. عبارت های ابن 
ُقطب الّدین شیرازی ِعالوه بر این وام گیری ها، بعضی از دیدگاه های ابن َکّمونه را که در آنها با او 
اّتفاق نظر ندارد، مثل این دیدگاه که بســیط از مرّکب صادر نمی شــود146 و مثل قدیم بودن نفس147 
نیــز ذکــر کرده اســت. ُقطب الّدین در تلخیص دیدگاه های ابن َکّمونه در این مســائل، آشــکارا از آثار 
ید که  یحات، هم اســتفاده کرده اســت. وی در مورد موضوع نخســت می گو دیگر او، به جز شــرح تلو
گون ابن َکّمونه همراه بــا تغییراتی اندک تنظیم  او خــود، ایــن برهان را با اســتفاده از نوشــته های گونا
گونی شــبیه به عبارات ُقطب الّدین را، که البّته به نظر نمی رســد هیچ  کرده اســت. تّکه متن های گونا
 ،148 

ً
کــدام از آنهــا تنهــا منبع ُقطب الّدین باشــد، در مقالة فی التصدیق بأّن نفس االنســان باقیة ابدا

مقالــة فــی أّن النفس لیســت بمــزاج البدن و ال کائنة عن مــزاج البدن149، و  الجدیــد فی الحکمة150 
 فقط اّولی، منبع اصلی او بوده اســت151. در خصوص موضوع 

ً
می تــوان یافــت که از میــان آنها ظاهرا

ــق بالهیولــی و الصــورة(، کــه از الفّن الثالث شــرح 
ّ
شــرح القســم األّول، المقالــة الثالثــة: حکومــة أخــری فــی مباحــث تتعل

یحــات ابــن َکّمونــه به تصحیح: ســّید موســوی، صص ۹-6۱۴:6، 6۱۴:۲۲ بــه بعــد، ۹-6۱5:5، ۲0-6۱5:۱۸ اقتباس  تلو
شده است.

۱۴۴. قطب الّدین شیرازی، شرح حکمة االشراق، صص ۲5۲:۴-۲5۱:۲۲ )در شرح القسم األّول، المقالة الثالثة: قاعدة 
َکّمونه گرفته شده است )فصل فی الجسم  یحات ابن  فی جواز صدور البسیط عن المرّکب(، که از بخش دوم شرح تلو

المتحّرک و المیل(، به تصحیح: ضیائی و الِوشــاح، ص 7- ۱۱۹:5، ۱۲0:6-7 ۱۲0:۹-۱۱، ۱۲0:۱۳-۱۴.
۱۴5. قطــب الّدیــن شــیرازی، شــرح حکمة االشــراق، صص ۱۱-۲۳۴:۳ )در شــرح القســم األّول، المقالــة الثالثة: قاعدة 
یحات ابن َکّمونه گرفته شــده اســت، تصحیح: ضیائی و الِوشــاح،  فــی إبطــال الجوهــر الفرد(، که از بخش دوم شــرح تلو

.۲۹:۱0-۳0:۱، ۳0:۳-۴، ۳0:6-7
۱۴6. شرح حکمة االشراق، صص ۲۴۹:۱0-۲50:5.

۱۴7. شرح حکمة االشراق، صص ۴۳۱:۱۲-۴۳۲:۱۴.
،ص ۹7. 

ً ݧ ݧ ݧ
۱۴۸. ابن َکّمونه، مقالة فی التصدیق بأّن نفس االنســان باقیة ابدا

َکّمونه، مقالة فی أّن النفس لیســت بمزاج البدن و ال کائنة عن مزاج البدن، صص ۱۳۸-۳۹. ۱۴۹. ابن 
۱50. ابــن َکّمونه، الجدید فی الحکمة، ص ۲۴۹.

 
ً
ً از مقالة فی التصدیق بأّن نفس االنســان باقیة ابدا

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
۱5۱. شــرح حکمــة االشــراق، صــص ۴۳۲:7-۴۳۱:۱۲، که احتمــاال

ابن َکّمونه، صص ۹۲-۹۱، گرفته شــده است.
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بارۀ ازلی بودن نفس، ُقطب الّدین بخشی از مقالة فی التصدیق بأّن  دوم، یعنی دیدگاه ابن َکّمونه در
 را نقل، و بخشــی از آن را خالصه می کند152. در هر دو مورد، ُقطب الّدین 

ً
نفس االنســان باقیة ابدا

دیدگاه های ذکر شده را به بعضی از معاصران فاضل یا بعضی از فضالی معاصر، نسبت می دهد تا 
 ُچنین 

ً
یــق معلوم کند که موافق با نظرگاه های آنها نیســت. تلّقی خوانندگان آن زمان ظاهرا بدیــن طر

بوده اســت که این تعابیر به ابن َکّمونه اشاره دارد153. 
ّاج او بهتر آشکار می شود. این اثر شامل فاتحه،  ݧ َکّمونه بر ُقطب الّدین شیرازی در ُدّرة التݧ تأثیر ابن 
پنــج جملــه و یک خاتمه اســت. پنــج جمله ای که بدنۀ اصلی آن را تشــکیل می دهد، به ۱( منطق، 
یاضّیات )حســاب(، و 5( الهّیات )مــا بعد الطبیعه( می پردازد.  ۲( فلســفۀ اولــٰی، ۳( طبیعّیات، ۴( ر
بخش هایی که مربوط به فلسفۀ اولٰی، طبیعّیات، و مابعد الطبیعه است )جملۀ ۲، ۳، و 5( ترجمۀ 
فصل های ۲، ۳، ۴، 5 و 6 کتاب الجدید فی الحکمة ابن َکّمونه است. ُقطب الّدین حّتی عبارات 
ّاج موافق نیســت، حفظ کرده اســت. مثاًل  ݧ توضیحی و ِاســتطرادی ابن َکّمونه را هم که با متن ُدّرة التݧ
بارۀ کیفیــات مختص به کّم منفصل،  در بخــش فلســفۀ اولــی، او عبارت ابــن َکّمونه را که »بحث در
ق دارد که فراتر از هدف کتاب، یعنی الجدید فی الحکمة )ص ۸۲-۲۸۱( ]تصحیح 

ّ
به حســاب تعل

ة  ّ ناجــی اصفهانــی: ص۱57[ اســت«، ترجمــه کرده اســت با اینکه ُقطــب الّدین در جملــۀ چهارم ُدرݧ
ّاِج خودش به تفصیل به علم حســاب پرداخته است. ݧ التݧ

ّــاج کــه در علم منطق اســت، به مراتــب اّتکا و وابســتگی کمتری به  ݧ ݧ ة التݧ ّ متــن جملــۀ اّول کتــاب ُدرݧ
 از کتاب الجدید فی 

ّ
کتاب الجدید فی الحکمة دارد. متن ســه مقالۀ نخســت این بخش، مســتقل

یرا شــمارۀ  الحکمــة ابــن َکّمونــه اســت، گو این که ُقطب الّدین بوضوح از این اثر الهام گرفته اســت؛ ز
ین مقاالِت متناظر آن در کتاب الجدید فی   با شماره و عناو

ً
ین مقاالت مربوطه دقیقا مقاالت و عناو

الحکمــة مطابقــت دارد. اّمــا مقاالت ۴، 5 و 7 از قســمت منطق، مبتنــی و مّتکی بر کتاب ابن َکّمونه 
اســت. در این جا ُقطب الّدین، به اســتثنای برخی موارِد اندک، فصل های متناظر از کتاب الجدید 
یاد، بیان مثال یا افزوده های دیگر تکمیل کرده  فی الحکمة را ترجمه کرده، و آنها را با شرح و بسط ز

، صص ۹۱-۹۲.
ً
۱5۲. ابن َکّمونه، مقالة فی التصدیق بأّن نفس االنســان باقیة ابدا

۱5۳. بــرای نمونــه در نســخۀ خّطــی راغب پاشــا ۸5۴ )برگ ۱۱۲ب(، در خصــوص متنی که قطب الّدین بــه ابن َکّمونه 
ین / بعضی از افاضِل معاصران« اشــاره می کند )شــرح حکمة االشــراق، ص  فاضل مــن المعاصر بــا عنــوان: »بعــض األ
۴۳۱:۱۲(، حاشــیه ای درج شــده اســت مبنی بر این که: »قیل: المراد به فیلســوف الیهود ابن َکّمونة مولوی / گفته شــده 
ید بــه: صفحات ۱5۸ - ۱57 و  مقصــود از آن فیلســوف یهــودی، ابــن َکّمونه مولوی اســت«. برای نمونه های بیشــتر نگر

پاورقی ۱۸۸.
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اســت. ُقطــب الّدیــن در مواردی، انتقاداتی نســبت بــه »بعضی متأّخــران« یا »بعضــی از متأّخران« 
ّیت آنان باید روشن شود154. به ِعالوه، در سرتاسر مقاالِت ۴، 5 و 7 او به انجام  وارد ساخته که هو
یرایشــی پرداخته اســت. گذشــته از این، او مطالب هر قسمت از بخش منطق را، حّتی در  تغییراتی و
مواضعــی کــه آنها را از ابن َکّمونه برگرفته اســت، به اقســام کوچکتری تحت عنوان »تعلیم« تقســیم 

می کند. مقالۀ ششــم آن، ترجمۀ لفظ به لفِظ فصل ششــم کتاب الجدید فی الحکمة اســت155. 
ُقطــب الّدیــن شــیرازی بعضــی از نوشــته های ابــن َکّمونــه را در اختیــار داشــته کــه یکــی از آنهــا، 
یحات وی است که در سال 6۹۲ هجری آن را به شاهزاده ای اهدا کرد156.  دست نوشتی از شرح تلو
یر درآورد که در حدود ســال 6۸5 هجری در قونیه نوشــته  او همچنیــن مجموعــه ای را بــه رشــتۀ تحر
ً الجدید فــی الحکمة ابن َکّمونه اســت 

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
شــده و حــاوی کلمــات وجیــزه، تنقیــح األبحــاث، و احتمــاال

کــه بعضــی از قســمت های آن محفــوظ مانــده 157. افزون بر این، دو نســخۀ ناقــص از این مجموعۀ 
خّطی نیز موجود اســت. یکی از آنها )نســخۀ خّطی مجلس 5۹۳( در ســال ۱060 هجری نوشته شده 
اســت158. ایــن نســخه، حاوی کتاب الجدیــد فی الحکمة، که در ضمن نســخۀ دیگِر کتابت شــده 

ّاج، ج ۲، صص ۴۳۲:5-۴۳۱:۱7؛ ج ۳، ص ۴۲۴:5-۱۸.  ݧ ة التݧ ّ یــد: درݧ ۱5۴. نگر
ّاج قطب الّدین شــیرازی ) 7۱0 ه.ق( و منابع آن«. ݧ ید به مقالۀ ما: »دّرة التݧ ۱55. برای جزئّیات بیشــتر، نگر

پکاپی 6707(. در تقدیم نامۀ آن به خّط ُقطب الّدین )برگ ۱آ(، از ابن َکّمونه  ۱56. نسخۀ خّطی احمد ثالث ۳۲۴۴ )تو
ید: در ادامه، فصل دوم کتاب، شــمارۀ ۲ .۱ .۱.  با عنوان: »اإلمام الفاضل و الحکیم الکامل«، یاد شــده اســت، نگر

یر اســت: )۱( قطعه ای از  بردارندۀ بخش های ز ۱57. نســخۀ خّطــی کتابخانــۀ مرعشــی ۱۲۸6۸. این مجموعۀ خّطــی در
بان عربی  گون به ز یک اثر فلســفی ناشــناخته، )برگ ۱( )بســیاری از قســمت های آن از بین رفته است(؛ )۲( اشعار گونا
بان عربی و فارســی )بــرگ ۳ آ(؛ )۴( قطعه ای از گزارش مربوط به گفتگوی ارســطو  گــون بــه ز )بــرگ ۲(؛ )۳( اشــعار گونا
یخ فارســی  و اســکندر )برگ ۳ ب(؛ )5( بخشــی از مجلس مکتوب خوارزم از شهرســتانی )برگ های ۲۲ آ-۴ آ(؛ )6( تار
بــارۀ مغــوالن )بــرگ ۳۹ ب -۲۲ ب(؛ )7( ابن َکّمونه: کلمات وجیــزة )برگ های 5۹ ب-۴0 آ(؛ )۸( ابن  ناشــناخته ای در
َکّمونــه: تنقیــح األبحــاث: )برگ هــای ۱۲6 ب - 5۹ ب(؛ )۹( من کالم اَرســطو )برگ های ۱۲۸ ب-۱۲6 ب(؛ )۱0( اشــعار 
گون فارســی )برگ ۱۲۹(؛ )۱۱( َســموأل مغربی: إفحام الیهود )برگ های ۱۴۴ ب -۱۳0 آ(؛ )۱۲( نســخة مســألة وردت  گونا
علــی َســموأل مــن بعــض الزنادقة المتفلســفة )برگ هــای ۱۴5 ب -۱۴۴ ب(؛ )۱۳( نســخة الجواب )لَســموأل المغربی( 
ید: احمد الحســینی،   در طّب )برگ ۱۴7(. نیز نگر

ً
)برگ های ۱۴7 آ-۱۴5 ب(؛ )۱۴( قطعه ای از اثری ناشــناخته ظاهرا

ســّید محمــود مرعشــی نجفــی )و دیگــران(: فهرســت کتابخانۀ عمومی حضــرت آیــت اهلل العظمی نجفی مرعشــی ۱، قم 
یم که رونوشــتی از این  ۱۳5۳، ج ۳۲، صــص ۴۳-6۳7، 57-۱۱5۱. از آقــای ســّید محمــود مرعشــی نجفی سپاســگزار

مجموعــۀ خّطی را در اختیارمان قرار داد.
۱5۸. نســخۀ خّطی شــمارۀ 5۹۳ مجلس ۲0۳ صفحه دارد )از ص ۱00 به بعِد این مجموعه نیز صفحه شــماری شده، که 
ین  صفحۀ ۱00 آن برگ ۱7 آ اســت(، هر صفحه ۱۹ســطر دارد، اندازه ۲۴/5× ۱5/5 ســانتیمتر؛ این مجموعه شــامل عناو
 در فلسفه )ص ۱(؛ )۲( قطعه ای از یک اثر فلسفی ناشناخته )ص ۲(؛ 

ً
یر است: )۱( قطعه ای از اثری ناشناخته، ظاهرا ز

)۳( ابن َکّمونه: کلمات وجیزة )صص ۴0-۳(؛ )۴( مجلس مکتوب خوارزم، از شهرستانی )صص 6۹-۴0:5(؛ )5( ابن 
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از مجموعۀ ُقطب الّدین شــیرازی آمده اســت )نســخۀ خّطی فاتح ۳۱۴۱(، نمی باشــد159. مجموعۀ 
گرد ُقطب الّدین شــیرازی، نوشته شده است160. هرچند کاتب،  فاتح به خّط تاج الّدین کرمانی، شــا
منبِع ]یعنی نســخۀ اســاس[ خود را ذکر نمی کند، اّما قرائنی وجود دارد که کاماًل آشــکار می ســازد که 
او اصل مجموعۀ خّطی ُقطب الّدین شــیرازی را در اختیار داشــته اســت. مجموعۀ خّطی وی بیشتِر 
یرهای تنقیح األبحاث  نوشته هایی را که در نسخۀ اصلی نیز آمده است، دارا است، و مشباهت تحر
کی از آن اســت که مجموعۀ  َکّمونه، که در هر دو نســخه محفوظ مانده، نیز حا و کلمات وجیزه ابن 
ُقطــب الّدیــن متــن اصلــی )یعنی نســخۀ اســاس( آن بوده اســت. احتمــاالً ُقطب الّدین نســخه ای 
 ابن َکّمونه را هم، که در شــرح خــود بر حکمة 

ً
از مقالــة فــی التصدیــق بــأّن نفس اإلنســان باقیــة ابدا

ک داشته است.
ّ
اإلشــراق از آن استفاده کرده است، در تمل

گردان خود را به خواندن نوشــته های ابن َکّمونه  این احتمال می رود که ُقطب الّدین شــیرازی شــا
که[ نسخه های فراوانی از آثار ابن َکّمونه طی سال های 6۹0 تا 7۱0 هجری  یق کرده باشد. ]چرا تشو
که قطب الّدین ِســَمت اســتادی را داشــته، فراهم آمده اســت161. ممکن اســت به غیر از تاج الّدین 

َکّمونه: تنقیح األبحاث )صص ۱7۸-6۹(؛ )6( َسموأل مغربی: إفحام الیهود )صص ۱6 :۱۹۹-۱7۸(؛ )7( نسخة مسألة 
وردت علــی َســموأل مــن بعض الزنادقة المتفلســفة )صص ۲00:۱6-۱۹۹:۱7(؛ )۸( نســخة الجواب )لَســموأل المغربی( 
)صــص ۲0۲-۲00:۱7(؛ )۹( منتخبــی از یک اثر فلســفی ناشــناخته )صص ۲0۳-۲0۲:۱5(. میکروفیلمی از نســخۀ خّطی 
ید: محّمــد تقی دانش پژوه:  مجلــس 5۹۳، در کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه تهران )شــماره ۲۳۲0( نگهداری می شــود؛ نگر
ی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ۳-۱، تهران، 6۳-۱۳۴۸، ج ۱، ص 67۳.  این مجموعه  ݨݨّ فهرست میکروفیلم های خطݧ
یده فی شــهر صفر لســنة ۱060 من الهجرة المقّدســة« )در انتهای  یر اســت: ص ۴0: »و قد تّم تســو حاوی انجامه های ز
مة الّشــیرازی« )در پایان مجالس شهرســتانی(؛ ص ۱7۸ )در 

ّ
کلمــات وجیــزة ابــن َکّمونه(؛ ص 6۸: »ُنِقل من خّط العال

مة 
ّ

مة الشــیرازی«؛ ص ۱۹۹ )در پایــان إفحام الیهود(: »صــورة خّط العال
ّ

ابتــدای إفحــام الیهــود(: »ُنِقلت مــن خّط العال
الشیرازی«.

یر  ۱5۹. نســخۀ خّطــی فاتــح ۳۱۴۱ )۲۹۳ بــرگ، هر صفحه در ۲0/۲5 ســطر، اندازه ۸×۱6/5 ســانتیمتر(، حــاوی موارد ز
اســت: )۱( ابن َکّمونه: الجدید فی الحکمة، برگ های ۱5۸-۱)= تصحیح حمید مرعید الکبیســی، بغداد ۱۴0۳(، صص 
۴۹۸:7-۱۴5:۱(، برگ هــای ۱7۲-۱60 )= صــص 5۳۱:7-۴۹۸:7(، برگ ۱5۹ )= صص 5۳۳:۳ - 5۳۱:۸(، برگ ۲۱0 
)= تصحیــح، صــص 5۳6:۲۲ - 5۳۳:۳(، برگ هــای ۲0۱ - ۱7۳)= صــص 5۹۸:۴-5۳6:۲۲(؛ )۲( ابن َکّمونه: تنقیح 
األبحــاث، برگ هــای ۲0۹-۲0۲ )= تصحیــح ِپرلمــان، صــص ۱6:۴-۲:۱(؛ برگ هــای ۲6۳-۲۱۱ )= صــص ۱۱ - ۱۱۱:۹ و 
۱0۸:۸-۱7:۲(؛ )۳( مکاتبۀ َســموأل مغربی با خصمی ناشــناخته، برگ های ۲65-۲6۴؛ )۴( ابن َکّمونه: کلمات وجیزة، 
یخی، فلســفی و شــعری، بخشــی عربی و بخشــی فارســی،  یده هایی از آثار ناشــناختۀ تار برگ های ۲۸6-۲66؛ )5( گز

برگ های ۲۸6-۲۹۳.
خ 6۹6 هجری؛ نسخۀ یوسف  ۱60. نسخۀ خّطی اجازه ای که قطب الّدین شیرازی به تاج الّدین کرمانی داده است )موّرَ
بارۀ آنچه که تاج الّدین کرمانی نزد  آغا )قونیه( 66۲۴، برگ ۲۸۱( که ممکن اســت حاوی اّطالعات بیشــتری باشــد در

قطب الّدین خوانده، در اختیار ما قرار نداشــت.
یــد: در ادامــه، فصــل دوم، بخش های ۲. ۱ .۱ و ۱ .۳ .۱ و در جاهای مختلف. ۱6۱. نگر
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گردی آنان هنوز ثابت نشــده  گردان دیگر قطب الّدین شــیرازی، که ارتباط اســتاد - شــا کرمانی، شــا
یسی کرده باشند162. اســت، آثار ابن َکّمونه را رونو

پس از گذشــت بیش از یک و نیم قرن از درگذشــت ُقطب الّدین شــیرازی، شناخت مسلمانان از 
یحات سهروردی ماند. در نیمۀ اّول قرن هشتم هجری،  ابن َکّمونه همچنان محدود به شرح او بر تلو
ی حاشــیه هایی بر این شرح نوشــت163. فیلسوف دیگری در قرن 

ّ
نصیرالّدین کاشــی )یا کاشــانی( حل

یــن شــیرازی و علم األنوار در فلســفۀ  ّ ݧ گردان او ارائــه کــرده اســت ]قطــب الدݧ یــج فهرســتی ابتدائــی از شــا ۱6۲. جــان والبر
گردان قطب الّدیــن[. مطالعۀ  اســالمی، ترجمــۀ جــواد قاســمی، چــاپ دوم، ۱۳۸۹، صــص ۱5۸-۱56: پیوســت ۲، شــا
عمیق فّعالّیت های آموزشــی قطب الّدین و جز آن، نیازمند بررســی کامل همۀ نســخه های خّطی موجود از نوشــتارهای 
اوســت. ُچنین جســتاری برخی از اشــتباهات در انتساب آثار به او، مثل شــرح های احتمالی او که گفته اند بر اشارات و 
نجات ابن ســینا نوشــته اســت، را نیز روشن می کند. برای شــرح او بر نجات ابن سینا به نسخۀ خّطی داماد ابراهیم پاشا 

ید:  ۸۱7 و برای شــرح او بر اشــارات، به نســخۀ راغب پاشا ۸6۱، ارجاع داده شده است؛ نگر
 John Walbridge: The Philosophy of Qutb al-Dīn Shīrāzī, A Study in the Integration 
of Islamic Philosophy. 
یج،  )فلســفۀ قطب الّدین شــیرازی، مطالعه ای در تلفیق فلســفۀ اســالمی(، پایان نامۀ دکتری، دانشــگاه هاروارد، کمبر
ماساچوســت، ۱۹۸۳، صــص ۲۴۴، ۲۴7. اّمــا بررســی ایــن دو نســخۀ خّطــی نشــان می دهــد کــه اّولی شــرح فخرالّدین 
ی مقّدماتی 

ّ
کمات بین شرحی االشارات از قطب الّدین رازی است. برای فهرست کل اسفرایینی بر نجات، و دومی المحا

یــد: همــان، ص ۱6۹-۱5۹: پیوســت ۳: آثار قطــب الّدین. این فهرســت بر  از دست نوشــت های آثــار قطــب الّدیــن، نگر
 خود فرصت بررســی نســخه های 

ً
یج ظاهرا اســاس آثار مرجع و فهرســت های نســخ خّطی گرد آوری شــده اســت و والبر

خّطی را نداشته است.
بیع األّول سال 75۲ کامل شده است(.  ۱6۳. مضبوط در حواشی این شرح در نسخۀ ۸5۲ راغب پاشا )که در هفدهم ر
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۲ .۱ .۱ نصیر الّدین کاشــی حاشــیه هایی نیز بر برخی از نوشــته های کالمی و فلســفی  نگر
نگاشــته اســت، مثل حاشــیه بر شرح خواجه نصیرالّدین بر اشارات ابن سینا و حاشیه بر شرح شمس الّدین اصفهانی بر 
یعة، ج ۲، ص ۲۲۳، شمارۀ ۸7۹؛ ج 6، ص ۱۱۲، شمارۀ 60۱؛  ید به: الذر ید خواجه. برای زندگی و آثار کاشی نگر تجر
فندی:  یعة، ج ۳، صص 50-۱۴۹؛ ابوعبداهلل بن عیسی اال ّ ج ۱۳، ص ۳65، شمارۀ ۱۳6۱؛ آقا بزرگ، طبقات أعالم الشݧ
یــاض العلمــاء، 6-۱، بــه تصحیــح: احمــد حســینی، قــم ۱۴0۱، ج ۴، ص ۸۲-۱۸۱؛ ج 5، ص ۲۴7؛ محســن األمین:  ر
ــیعة، ۱۱-۱، بیروت ۱۴0۳، ج ۸، ص ۳0۹؛ محّمد بن حســن حّر عاملی: أمل اآلمل، ۲-۱، به تصحیح: احمد  ّ ݧ أعیان الشݧ
لقاب ۳- ۱، تهــران، ۱۳6۸، ج ۳، ص  حســینی، بغــداد ۱۳۸5، ج ۲، ص ۲0۲، شــمارۀ 6۱۲؛ عّبــاس قمــی: الُکنــی و األ
۲۱۸؛ نوراهلل شوشتری: مجالس المؤمنین ۲-۱، به تصحیح: احمد عبد الُمنافی، تهران، 76-۱۳75، ج ۲، صص ۱7-
گردان کاشی عبارتند  یعة، حیاتهم و آرائهم، بیروت، ۱۹6۲، صص ۱6-۳۱۴؛ برخی از شا ّ ݧ ۲۱6؛ عبداهلل نعمه: فالسفة الشݧ
از: ســّید َحیَدر آملی )وفات پس از ســال 7۸7 ه.ق(، عبداهلل شرفشــاه، که کاشــی در ســال 75۹ برای او اجازه نوشــت 
ــیعة، ج 5، صص ۱۲۲، ۱۴۹، ۱5۳، ۱۸5(، و مقداد ُســیوری )د. ۸۲6 هجری(، که  ّ ݧ )ر.ک: آقا بــزرگ، طبقــات أعــالم الشݧ

در نوشــته هایش پیوســته به آراء استادش اشاره می کند؛ ر.ک: زابینه اشمیتکه:
Theologie, Philosophie und Mystik im zwölferschiitischen Islam des 9./15. 
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یهی )د. 766  یحات ابن َکّمونه بهره برد، ُقطب الّدین محّمد رازی بو هشــتم هجری که از شــرح تلو
َکّمونه از تصّور و تصدیق - را در  یف های ابن  ه.ق( بود که عبارتی بلند از این شرح - از جمله، تعر

ّصدیق خودش نقل کرده و به منبع خود نیز اشــاره نموده اســت164. همچنین  ݧ رســالة فی التصّور و التݧ
یرا  ً می دانســته اســت کــه ُقطــب الّدین شــیرازی در این مســأله پیــرو ابن َکّمونه اســت؛ ز

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
او احتمــاال

بالفاصلــه پــس از نقل کلمات ابن َکّمونه، به ُقطب الّدین شــیرازی با عنوان »یکی از آنان«، اشــاره 
کرده و به نقل سطرهایی از شرح حکمة اإلشراق وی می پردازد. این قسمت در واقع، عبارات پایانی 
یحات است که ُقطب الّدین  ُقطب الّدین شــیرازی در همان قســمت منقول از شرح ابن َکّمونه بر تلو
یحات ابن  شــیرازی در شــرح حکمة اإلشــراق آورده بی آن که اشــاره ای به منبع خود ]یعنی شــرح تلو
َکّمونه[  کرده باشــد165. شــمس الّدین محّمد بن مبارکشــاه بخاری )د. پس از سال 760 ه.ق( نیز در 
یحات ابن َکّمونه اســتفاده کرده و آشــکارا به آن ارجاع  شــرح خود بر حکمة العین کاتبی از شــرح تلو
داده است166. او هم مانند ُقطب الّدین رازی از تأثیر ابن َکّمونه بر شرح حکمة اإلشراق ُقطب الّدین 

 به آن اشاره کرده است167. 
ً
یحا گاه بوده و اّولین کســی است که صر شــیرازی آ

جــالل الّدیــن محّمــد دوانــی )د. ۹0۸ ه.ق( در قــرن نهــم، بــا اســتفاده از مجموعۀ گســترده تری از 
یــش جدا کرد168. دوانی در شــرح خود  یقۀ پیشــینیان خو نوشــته های ابــن َکّمونــه، راه خــود را از طر

Jahrhunderts, Die Gedankenwelten des Ibn Abī Gumhūr al-Aḥsāʾī (um 838/1434-35-
nach 906/1501), Leiden 2000, p. 46.
یحات ابن  ر و التصدیق«، صص ۱۱6:۹ به بعد، که از شــرح تلو ّ ســالة المعمولــة فی التصوݧ ّ ۱6۴. قطــب الّدیــن رازی: »الرݧ
َکّمونه، به تصحیح: ســّید موســوی، صص ۱0:۱5-۹:5 گرفته شــده اســت. قطب الّدین رازی این نقل قول را با عبارت: 

یحات« می آورد. »قال شارح التلو
۱65. قطــب الّدیــن رازی: »الرســالة فــی التصــّور و التصدیــق«، ص ۱۲۱:5: »قــال بعضهــم فــی الفــرق بیــن الحکــم و 
التصدیــق... «، نقــل قــول )ص ۹-۱۲۱:5( از شــرح حکمــة اإلشــراق قطب الّدین شــیرازی، صــص ۴۲:۳-۴۱:۲۴ اخذ 

شده است.
۱66. شمس الّدین محّمد بن مبارکشاه بخاری: شرح حکمة العین، قزان ۱۳۱۹، صص ۱۱-۲75:۸: )قال عّز الدولة فی 

یحات(. یحات...(، ۲۸6:۳0: )عّزالدولة فی شرحه للتلو شــرحه للتلو
یحات  ۱67. ابن مبارکشاه بخاری: شرح حکمة العین، صص ۲۸7:۱-۲۸6:۳0: »هکذا ذکره عّز الّدولة فی شرحه للّتلو
و تبعه جمع من العلماء حّتی صاحب الحواشــی طاب ثراه فی شــرحه لالشــراق«. مطلب منقوِل پیش از این نکتۀ آخر 
یحات، به تصحیح حسین ضیائی و الِوشاح، صص ۱۱۹:۴-۱۱۸:۱7 گرفته شده است  )ص ۳0-۲۸6:۲6(، از شرح تلو
یر  و قطــب الّدیــن شــیرازی در شــرح حکمــة االشــراق، ص ۲۴-۲5۲:۲۱، عیــن آن عبــارات را نقــل کرده اســت. تنها تحر
ه(، بر حکمــة العین نقل قول هایی اســت از آنها که ابن  ّ موجــود از حاشــیه های قطــب الّدین شــیرازی )الحواشــی القطبیݧ
ید: حســن طاِرمی: »بخاری، محّمد بن مبارکشاه«، در  مبارکشــاه در شــرح خود آورده اســت. در مورد ابن مبارکشاه، نگر

دانشــنامۀ جهان اسالم، ج ۲، صص ۳۸۴-۸5.
ید به: ۱6۸ . در مــورد جالل الّدین دوانی نگر
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بارۀ برهان  ݨݧّور، که در یازدهم شــّوال ســال۸7۲ به پایان رســیده، به بحث ابن َکّمونــه در ݧ ݧ کل النݧ بــر هیــا
َکّمونه  بر یگانگی خداوند )اســتحالة وجود واجبین/ وحدت واجب الوجود( اشــاره می کند169. ابن 
یش که در شــعبان ماه ســال 657 پایــان یافته، به این موضوع  ةی خو ّ اّولیــن بــار در المطالب المهمݧ
پرداختــه بــود. وی در آنجــا درصدد اثبات این مطلب اســت که نوع واجب الوجــود منحصر به خود 
یک نیســت )واجب الوجــود َیجب أن یکــون نوعه فی  اوســت، یعنــی هیــچ موجود دیگری با او شــر
ل بعدی که او ارائه کرده  شــخصه، أی ال یکون من ذلک الّنوع ســوی شــخص واحد(170، و استدال
درســت برای آن اســت که نشــان دهد ُمحال اســت از نوع او دو واجب الوجود باشــد )لو حصل من 
نوعه شــخصان...(171. ابن َکّمونه با اشــاره به این که تمام آنچه این برهان اثبات می کند آن اســت 
ل خــود پایان  کــه دو واجــب الوجــود بــا ماهّیــت مشــترک نمی تواند وجود داشــته باشــد، به اســتدال
می دهد )فقد بان من هذا استحالة وجود واجبین متشارکین فی الماهّیة(. اّما این برهان، در صورتی 
که هر یک از دو واجب الوجود، یگانه مصداق نوع خاّص خود باشد، برای اثبات این که دو واجب 

Stephan Pohl: Zur Theosophie im nachmongolischen Iran. Leben und Werk des 
Galāladdīn ad-Dawwānī (gest. 902/1502).
ید بــه: رضا پورجوادی: »کتاب شناســی آثار   بوخــوم ۱۹۹7 )نســخۀ خّطــی منتشــر نشــده(. برای فهرســتی از آثار او، نگر

جالل الّدین دوانی«، معارف، دورۀ ۱5، شــمارۀ ۱/۲ )۱۳77(، صص ۸۱-۱۳۸.
کل النور«، ص  ۱66:۱۱-۱۳.  کل الحور فی شــرح هیا ۱6۹. جالل الّدین دوانی، »شــوا

۱70. ابــن َکّمونــه، »المطالــب المهّمــة«، ص 77:۲۱. او در الجدیــد فی الحکمــة )ص 6-5۳5:5(، این قاعده را بدین 
ما هو واجب الوجود لذاته فإّن نوعه البّد و أن ینحصر فی شــخصه... «. قطب الّدین شــیرازی 

ّ
ترتیــب بیــان می کنــد: »کل

ایــن عبــارت را ُچنیــن ترجمــه می کنــد: »هرچه آن واجب الوجود اســت )لذاته(، نوع آن البد باشــد که منحصر باشــد در 
ّاج، تصحیح مشکوة، ص ۸۱5:۲۱-۲۲(. ݧ شــخص او«. )دّرة التݧ

َکّمونه، »المطالب المهّمة«، صص ۳۱-77:۲۱. برهان کامل آن از این قرار اســت: ۱7۱. ر.ک: ابن 
یة، إذ لو لم یقرن بأحد  »و برهــان ذلــک أنه لو حصل من نوعه شــخصان لکانا متشــارکین فی الماهیة مختلفین فــی الهو
یة إما أن یکون نفس ماهیة واجب الوجود  ثنینیة بال امتیاز و هو بدیهی البطالن. فتلک الهو یــة لــزم حصول اال منهمــا هو
أو أمــر زائــد علیهــا، فــإن کانت نفــس ماهیته وجب انحصار نوعه فی شــخصه و هــو المطلوب. و إن لــم یکن کذلک لزم 
المحــال مــن وجهیــن: أحدهمــا أنها لو کانت زائــدة لکانت محتاجة إلی الماهیــة فتکون ممکنة، فافتقــرت الی علة. فإن 
ّیة، فال یوجد من نوعه شــخصان  ــة نفس ماهّیة الواجب لزم من تحقــق تلک الماهّیة تحقق تلک الهو

ّ
کانــت تلــک العل

ّیتــه إلــی غیــره و کل مــا هو   فــی هو
ً
ّیــة غیــر ماهّیــة الواجــب، کان الواجــب مفتقــرا ــة الهو

ّ
و هــو المطلــوب. و إن کانــت عل

یتین بأحد  کذلــک فلیــس بواجــب، فالواجب لیس بواجب هذا خلــف. و الوجه اآلخر أن اختصاص کل واحــد من الهو
 أن یکون نوع 

ً
 و هــو محال، و لزم أیضــا

ً
الشــخصین إن کان ألجــل الماهّیــة أو لوازمهــا وجــب فــی المفــارق أن یکون الزما

 فی 
ً
الواجب فی شــخصه و هو خالف الفرض. و إن کان ألجل أمر خارج عن الذات و ما یلزمها فیکون الواجب محتاجا

یته إلیه و ذلک باطل.«.  هو
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الوجود نمی تواند وجود داشــته باشــد، کافی نیســت )و ال ینتج هذا البرهان اســتحالة وجود واجبین 
 واحد منهما فی شــخصه 

ّ
کیف کانا ألّنه من الجائز فی العقل أن یکون فی الوجود موجودان نوع کل

و یکونان متشــارکین فی وجوب الوجود(. او در ادامه خاطرنشــان می کند که رّد این فرض به برهان 
کنون نتوانســته اســت برهان مناســبی ]در رّد  متفــاوت دیگــری نیــاز دارد، و همو اعتراف می کند که تا
آن[ به دســت آورد )فهــذا االحتمــال إن امتنــع کان امتناعــه ببرهان غیــر هذا البرهان و لــم أظفر به إلی 
اآلن(172. جالل الّدین دوانی تمام این عبارات را که مشتمل است بر انتقاد ابن َکّمونه و نیز اعتراف 
کل الحور   این مسأله پیدا کند، در شوا

ّ
کنون نتوانسته است برهان مناسبی برای حل او به این که تا

ّور خودش آورده اســت. دوانی از مطالب نام نبرده، ولــی از آن با عنوان »بعض  ݧ کل النݧ فــی شــرح هیــا
بارۀ   در

ً
یش، عمیقا  پس از تکمیل کتاب مطالب خو

ً
َکّمونه ظاهرا تصانیفه« یاد کرده اســت173. ابن 

ه خود، که در ذوالحّجۀ ســال 657 هجری به  ّ یب الَمَحجݧ یرا در تقر این مشــکل اندیشــیده اســت؛ ز
پایــان رســیده اســت، یعنی حدود ســه ماه پــس از تألیف مطالــب، برهانی را در ایــن خصوص ارائه 
ل می کند که: همۀ اجزای جهان بــا یکدیگر پیوند جدا ناپذیری  می کنــد. او در ایــن اثر ُچنین اســتدال
گر دو واجب الوجود موجود باشــد،  ینــش، ترکیب واحدی را تشــکیل دهد. ]حال[ ا  آفر

ّ
دارنــد تــا کل

ینش که ترکیبی واحد دارد ســازگار  ــت تاّمــه خواهند بود. اّمــا این امر با جهــان آفر
ّ
هــردو بالضــروره عل

َکّمونه آشنا بوده باشد، ولی با کتاب  ةی ابن  ّ یب الَمَحجݧ نیست174. به نظر نمی رسد که دوانی با تقر
الجدید فی الحکمة ی او )پایان یافته در ســال 676 هجری(، که بحث مفّصلی دراین باره دارد175، 

۱7۲. ابــن َکّمونه، »المطالب المهّمة«، ص 7۸:۲-۳.
کل الحور«، ص ۱6-۱66:۱۱. عبارت کامل آن از این قرار است: »و لذلك قال ابن کمونة فی بعض  ۱7۳. دوانی، »شوا
تصانیفه أّن هذا البرهان ینتج اســتحالة وجود واجبین متشــارکین فی الماهّیة و من الجائز فی العقل أن یکون فی الوجود 
 واحد منهما فی شــخصه و یکونان مشــترکین فــی وجوب الوجود. فهذا االحتمــال إن امتنع کان 

ّ
واجبــان ینحصــر نــوع کل

امتناعــه ببرهــان غیــر هذا البرهان و لم أظفر به إلی اآلن. هذا ما ذکره فی هذا الکتاب.«.
ت عظمته 

ّ
ید: در ادامه، فصل سوم، متن سوم، ص ۲۳۴. برهان کامل آن از این قرار است: »و مدّبر العالم جل ۱7۴. نگر

واحــد، ألّن أجــزاء العالــم مرتبط بعضها بالبعض، بمعنــی انتفاعه به کما یظهر مّما مضی. فهو شــخص واحد مرکب منها، 
تان تامتان علــی معلول واحد بالّشــخص أو ببعضه و اآلخر 

ّ
 بتدبیــره اجتمع عل

ً
فلــو وجــد إلهــان فإن کان أحدهما مســتبّدا

 فی شــئ منهما عاد المحال، و إن لم 
ً
باآلخر وجب اســتبداده بتدبیرهما لخلقه أحدهما ألجل اآلخر. فلو کان الثانی مؤثرا

یره علی هذا  یب فــی التوحید أخترعــت تقر  به و ال شــئ منه لم یکونا الهیــن. و هذا برهان غر
ً
یکــن واحــد منهمــا مســتبدا

الوجه و ختمت به هذا المختصر الذی من اطلع علی فوائده و اسراره و تأمل ما ذکروه فی المطوالت تثبتت له منزلته.«.
یب المحّجــة اقامه کرده بود، در  ۱75. ابــن َکّمونــه، الجدیــد فــی الحکمة، صص ۴۲-5۳5. برهانی کــه او در کتاب تقر

این کتاب در صفحۀ 5۴0:۱۴ به بعد آمده اســت. 
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َکّمونه در اینجا ُچنین است که: در صورت وجود دو واجب  آشنایی داشته است. برهان اصلی ابن 
الوجود، خواه از یک نوع باشــند یا از دو نوع متفاوت، در وجوب وجود با یکدیگر اشــتراک خواهند 
داشت، و از آنجا که دو واجب الوجود عین هم نیستند، وجوب وجود نمی تواند جزئی از ماهّیت یا 
حقیقتشــان باشــد، بلکه امری زائد بر ذات آنها و عرضی خواهد بود، که این امر ]در وجوب وجود[ 
ین عبارت های ابن َکّمونه در کاشــف )همان  کل الحور با نقل مهم تر ُمحال اســت176. دوانی در شــوا
الجدیــد فــی الحکمــة( بــه این برهان اســتناد می کنــد177. دوانــی انتقاداتی بــر این برهــان وارد کرده، 
ل می آورد که صرف نظر از این که آیا وجود خداوند و وجود ممکنات، تنها به نحو مشــّکک،  اســتدال
یکــی اســت )به گونه ای که مّشــائیان باور دارنــد(، یا این که وجود، همچون نور اســت )آن طوری که 
 

ّ
اهــل اشــراق گفته انــد(، در مــورد خداونــد هیچ چیز جز وجــود محض نمی تــوان گفــت. بنابراین کل

بارۀ مبانی وجود  بحــث از این کــه آیا تحّقق دو واجب الوجود ممکن اســت یا نه و مســائل بعــدی در
شناسانۀ وجوِب وجود هر یک از آنها، زائد و غیر ضروری است178. دوانی در رسالة إثبات الواجب 

۱76. ابن َکّمونه، الجدید فی الحکمة، صص 5۳۸:۴-5۳7:۳. برهان کامل آن به این ترتیب است: »و إذ قد ثبت أن 
نوع الواجب ال یدخل تحته شــخصان فصاعدا، فنقول اآلن أنه یمتنع وجود شــخصین هما واجبا الوجود، ســواء کانا من 
 فلمــا مر. و أما إن کان نوع کل واحد منهمــا مغایًرا لنوع االخر، فوجوب 

ً
کثــر. أما إن کان نوعهما واحدا نــوع واحــد أو مــن أ

. فإن مفهوم وجوب الوجود ال یختلف، 
ً
الوجــود یجــب - إذ ذاك - أال یکــون نفس حقیقتهما، و إال لکان نوعهما واحــدا

، أو 
ً
ین وجودیین إن کان وجوب الوجود وجودیا : إما مــن أمر

ً
و أال یکــون داخــاًل فــي حقیقتهما، و إال لکان الواجب مرکبا

. فإن 
ً
، أو من عدمییــن. و الکل یقتضي أالّ یکون الواجب واجبا

ً
مــن وجــودي و عدمــي، إن کان هو أو الجزء االخر عدمیا

مــا یقتصــر إلــی جزئه الذي هو غیره فلیس بواجب، و الذي یتقوم بأمر عدمي، فلیس بموجود فضاًل عن أن یکون واجب 
الوجــود، ال ســیما إذا لــم یکن في أجزائه ما هــو وجودي ألبتة. فلو صّح وجود واجبین مــن نوعین، لکان وجوب الوجود 
 لــکل واحــد منهما. فیکون کل واحد منهما یشــارك االخر في وجــوب الوجود، و یمتاز عنــه بتمام ماهیته. و 

ً
 الزمــا

ً
عرضیــا

که عن الوجود الواجبي، بــل بمعنی أن العقل  ، ال بمعنــی إنفکا
ً
حینئــذ ال یکــون معــروض وجوب الوجــود في ذاته واجبا

یمکــن أن یالحظــه وحــده، مــن غیــر مالحظة ذلك الوجود، فــال تکون ماهیة المعــروض هي المؤثرة فیه، إذ الالشــيء ال 
 في 

ً
 بالذات. و لیس ذلك العارض المشترك بینهما واجبا

ً
یؤثر إال إذا کان في األعیان، فیلزم أن یتقدم علی وجوده تقدما

 فهو ممکن، فیفتقر الی علة هي غیر 
ً
که، و إذا لم یکن واجبا یل اشترا نفسه، ألنه ال یوجد في الخارج من غیر تخصیص یز

، هذا خلف.«.
ً
معروضــة، فیفتقــر الواجــب الوجود في وجوده الی علة خارجة عنه، فال یکون الواجب واجبا

کل الحــور«، ص ۱۹-۱66:۱5. عبــارت کامل آن کــه از  الجدید فی الحکمة ابــن َکّمونه )ص 5۳7  ۱77. دوانــی، »شــوا
 أّما إن کان 

ً
یر است: »و ذکر فی کتاب الکاشف أّن تعّدد الواجب محال مطلقا س ۹- 6، ۱5 - ۱6(، گرفته شده به قرار ز

 لنوع اآلخر فألّن وجوب الوجود یجب اذ ذاك أن ال یکون نفس 
ً
 منهما مغایرا

ّ
 فلما مّر و أّما إن کان نوع کل

ً
نوعهما واحدا

 لکان 
ّ

 فی حقیقتهما و إال
ً

 فإّن مفهوم وجوب الوجود ال یختلف و أن ال یکون داخال
ً
 لــکان نوعهمــا واحــدا

ّ
حقیقتهمــا و إال

 واحد منهما.«.
ّ

 لکل
ً
 الزما

ً
 فلو صّح وجــود واجبین من نوعین لکان وجوب الوجود عرضیا

ً
الواجــب مرّکبــا

کل الحور«، ص ۱67:۴-۱7۱:۴. ۱7۸. دوانی، »شوا
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بار  بــاره از ایــن مســأله بــا تفصیل بیشــتری بحث کرده اســت179. او در این جــا هم دگر الجدیــدة، دو
کل  ل هایی را می آورد که در شــوا ِنکات ابن َکّمونه را از کتاب مطالب او نقل می کند و همان اســتدال
ین مشکالت  ین و مهم تر الحور خودش مطرح کرده بود. او می افزاید که این موضوع یکی از دقیق تر
در مابعــد الطبیعــه اســت و او نخســتین کســی اســت که آنچنــان که باید، بــدان پرداخته اســت180. 
َکّمونه اقتباس کرده است،  مسألۀ برهان بر یگانگی واجب الوجود که دوانی آن را از نوشته های ابن 
ین مســائل فلســفی تبدیل شــد، و پس از وی، »شبهۀ ابن َکّمونه در باب  بعدها به یکی از مشــهورتر

گرفت. توحید« نام 
بــارۀ ازلی بــودن نفس  ّــور ســهروردی، هنگامی که بــه متنی در ݧ ݧ کل النݧ دوانــی در شــرح خــود بــر هیــا
یحات ابن َکّمونه اشــاره کرده اســت181. به ِعالوه، وی در حاشــیۀ  می پردازد، به اختصار به شــرح تلو
بــارۀ پارادوکس  یــش در  خو

ّ
یــد العقائــد خواجــه نصیــر و ســپس در رســالۀ مســتقل دوم خــود بــر تجر

، از مکاتبه ای که بین ابــن َکّمونه و کاِتبی  ّ  شــبهة َجــذر األصمݧ
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ

دروغگــو بــه نــام: نهایة الکالم فی حل
بارۀ این مســأله صورت گرفته است، مطالبی نقل می کند182.  در

 بر اینکــه حکمای پس از جالل الّدیــن دوانی از آثار 
ّ

تنهــا نشــانه های اندکی در دســت اســت دال
یحات سهروردی استفاده کرده اند. افزون بر این، به نظر می رسد  دیگر ابن َکّمونه بجز شرح وی بر تلو
پــس از دوانــی، بیشــتِر محّققــان، ابــن َکّمونــه را دیگــر از رهگــذر آثار خــود او نمی شــناخته اند، بلکه 
ین منابعی که نشــان دهندۀ اقبال به  یق آثار دســت دوم با او آشــنایی داشــته اند. مهم تر  از طر

ً
عمدتا

ین محّمد  ّ ݧ ݧ مة جالل الدݧ
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ

۱7۹. جالل الّدین دوانی، »رســالة إثبات الواجب الجدیدة«، چاپ شــده در: ســبع رسائل للعال
یسرکانی،  ّی ۱۱7۳ه(، تصحیح: ســّید احمد تو ݧ  اســماعیل الخواجوئی اإلصفهانی )المتوفݧ

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ݧّی ۹0۸ه( و المال ݧ الدوانی )المتوفݧ
تهران، ۱۳۸۱، صص ۱۲5-۳7.

۱۸0. دوانــی، »رســالة إثبــات الواجــب الجدیدة«، صــص ۱۲۸:5-۱۲7:۱5. نــّص عبارت مربوطه ُچنین اســت: »و هذا 
مجمــل مــا ذکرنــاه مفّصــاًل، و هــو برهان متین مختصــر ال یرد علیه ما ذکره ابــن کمونة فی بعض تصانیفه مــن أّن البراهین 
 علی امتناع تعــّدد الواجب مع اّتحاد الماهّیة، و أّما اذا اختلف فالبــّد له من برهان آخر، و لم أظفر 

ّ
تــی ذکروهــا إّنمــا تــدل

ّ
ال

لهّیــة، و أحّقها بأن یصرف فیهــا الطالب وکد وکــده، و لم أر فی  بــه إلــی اآلن. أقــول: ألّن هــذا المطلــوب أدّق المطالــب اإل
 أن أشبع فیه 

ّ
حقین ما یخلو عن وصمة عیب، فال علّی إال

ّ
یب، و ال فی کلمات الال کالم السابقین ما یصفو عن شوب ر

الکالم حســبما یبلغ إلیه فهمی القاصر و إن کنت موقنا بأّنه ســیصیر عرضة لمالم اللئام... .«.
یحات« اشاره می کند. کل الحور«، ص 5-۱5۳:۴، آنجا که به »شــارح التلو ۱۸۱. دوانی، »شــوا

ید، نسخۀ خّطی آستان قدس ۱۹۸۲7، برگ های ۸ : ۱۹6  ید: جالل الّدین دوانی، حاشیة جدیدة علی التجر ۱۸۲. نگر
َحد فرامرز َقراَمِلکی، نامۀ مفید، 

َ
 کالمی کاذب(«، به تصحیح: ا

ّ
 شــبهة )کل

ّ
آ-۲۱ :۱۹5 ب ؛ همو، »نهایة الکالم فی حل

ید: در ادامه، صفحۀ 6۱.  ســال ۲، شــماره ۱ )۱۳75(، صص ۱۱۴:6-۱۱۳:۲۱. نیز نگر
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ابــن َکّمونــه در دوره های بعدی اســت، نوشــته های جالل الّدیــن دوانی و تا حدودی نگاشــته های 
ُقطب الّدین شــیرازی اســت، گو اینکه فیلســوفان بعدی اغلب از تأثیری که ابن َکّمونه بر آثار ُقطب 
الّدین گذاشــته بود، اّطالعی نداشــتند. برای نمونه، صدرالّدین َدشــَتکی )د. ۹0۳ ه.ق( که معاصر 
 ابن َکّمونه در مسألۀ پارادوکس دروغگو را از مکاتبۀ او با کاِتبی، در حاشیه های 

ّ
دوانی بود، راه حل

بارۀ این مسأله با عنوان،   خود در
ّ

ید قوشچی )د. ۸7۹ ه.ق( و در رسالۀ مستقل دومش بر شرح تجر
رســالة فــی شــبهة َجذر األصــّم، نقل کرده اســت183. از آن جا که دشــتکی به آنچــه از مکاتبۀ دوانی 
نقل شــده بوده هیچ چیز نیفزوده اســت، این احتمال می رود که تنها منبع دشــتکی در این موضوع، 
نقــل قول های موجود در نوشــته های دوانی از ابن َکّمونه بوده باشــد ]و نــه متن آثار ابن َکّمونه[184. 
کل النور ســهروردی، از  غیاث الّدین دشــتکی )د. ۹۴۹ ه.ق( در حاشــیه خود بر شــرح دوانی بر هیا
ل بــر یگانگی  نقــل قول هــای دوانــی از کتــاب مطالــب و الجدیــد فی الحکمــة ابن َکّمونه در اســتدال
 ابــن َکّمونه - به گونه ای 

ّ
خداونــد اســتفاده کرده اســت185. غیاث الّدین ســپس ضمن تأیید راه حل

کــه دوانــی از کتــاب الجدید فی الحکمه او نقل کرده اســت - دوانی را ســرزنش می کند که چرا از آن 
یحات ابــن َکّمونه نیز  انتقــاد کــرده اســت186. افــزون بر این، غیاث الّدین بطور مســتقیم به شــرح تلو
بــارۀ »برهان مســامته« برای  کــه به یکــی از نظرات او در ایــن کتاب در دسترســی داشــته اســت؛ چرا
اثبــات تناهــی ابعــاد اشــاره کرده اســت. او قســمتی از آن نظر را نقل کــرده و آن را پذیرفته اســت187. 

ید، نســخۀ خّطی مجلس ۱۹۹۸، بــرگ ۲0-۱5 :۱۱6 ب؛  ۱۸۳. صــدر الّدیــن دشــتکی، حاشــیة جدیدة علی شــرح التجر
َحــد فرامرز َقراَمِلکی، خردنامۀ صدرا، ســال ۲، شــمارۀ 5 و 6 )۱۳75 

َ
همــو، »رســالة فی شــبهة جــذر األصم«، تصحیح: ا

ید:  بارۀ پارادوکس دروغگو، نگر شمسی(، صص ۸0-7۹. برای اّطالع از تصحیح و تحقیق دیگری از رسالۀ دشتکی در
 کالمی کاذب"، پایان نامۀ کارشناســی ارشد، دانشگاه تهران، 

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
به اثر افســانۀ محّمدی: رســالة فی شــبهة "جذر األصم کل

گانه(، صص ۹-۱۱. ۱۳۸۱، به خصوص تصحیح آن )با صفحه شــماری جدا
یــد: پیــش از ایــن، پاورقی ۱۸۲. این نقل قول از مکاتبۀ دوانی، پیوســته در آثار بعدی وارد شــده اســت، مثل  ۱۸۴. نگر
لوســی )د. ۱۲70  قامــة و اإلیاب، تألیف ِشــهاب الّدیــن محمود اآل هــاب و اال ِ

ّ ݧ ݧ ݧ لبــاب فــی الذݧ غرائــب االغتــراب و نزهــة األ
لوســی، بغداد، ۱۳۱7، ص ۲۱0. هجری(، تصحیح: خیر الّدین اآل

کل الغرور، بــه تصحیح: علی  کل النور لکشــف ظلمات شــوا ۱۸5. غیــاث الّدیــن منصور دشــتکی شــیرازی، إشــراق هیــا
َکّمونه أّنه قال فی بعض تصانیفه... .«. اوجبی، تهران، ۱۳۸۲، صص ۱5-۱۸0:6: »و اعلم أّن الشــارح نقل عن ابن 

کل الحور او، ص ۲۴- کل النور، صص ۱۸۱:۲-۱۸0:۱6 به بعد )انتقاد دوانی به نقل از شــوا ۱۸6. دشــتکی، إشــراق هیا
۱66:۲0(، ص ۱۸۱:۳ به بعد )حاشــیۀ دشتکی(.

یحات البن کمونة  کل النور، ص ۱5-۲۹۱:۱۲: »و یقرب منه ما رأیته بعد ذلک فی شــرح التلو ۱۸7. دشــتکی: إشــراق هیا
یحات ابــن َکّمونه، تصحیح حســین   عبارت مبتنی اســت بر شــرح تلو

ّ
یــر برهــان المســامتة.... «، کل فإنــه قــال بعــد تقر

ضیائی و الِوشــاح، ص ۸-7۱:۴؛ تصحیح سّید موسوی، ص ۳۳0:6-۹.
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بارۀ قدیم  َکّمونه را در َکّمونه موافق نیســت. او دیدگاه ابن  غیاث الّدین در مســائل دیگر اّما، با ابن 
بــودن نفس، به گونه ای که قطب الّدین شــیرازی تبیین کــرده، رد می کند و بر برهان اصلی ابن َکّمونه 
ت موجود حادث، 

ّ
ِت یک موجود بسیط، بسیط، و عل

ّ
در دفاع از این نظر - یعنی این برهان که: عل

همواره مرّکب اســت؛ و چون نفس بســیط اســت نمی تواند حادث باشد، پس باید قدیم باشد188 - 
انگشت نهاده و به اجمال خاطرنشان می کند که: حدوث زمانی بسائط، ممکن است189، آن گونه که 
یزی  اعــراض بســیط، حادث انــد )أّنــه منقوض بحــدوث أعراض بســیطة(. نجــم الّدین محمــود نیر
لواح العمادیة سهروردی پیوسته به  )حاجی محمود، د. پس از سال ۹۴۳ ه.ق( در شرح خود بر األ
یحات ابن َکّمونه آمده اســت190، اســتناد می کند. اّتــکای او بر ابن َکّمونه  گفته هایــی که در شــرح تلو
ل بر وجود نفس«191  بیش از آن چیزی اســت که اعتراف دارد، و مربوط به مســائلی چون »اســتدال

و »علم الهی« است192. 
ید قوشــچی، به تفصیل  شــمس الّدین َخفری )د. ۹۴۲ ه.ق( در حاشــیه اش بر الهّیات شــرح تجر
از مســألۀ یگانگــی خداونــد بحــث می کنــد193. َخفــری از این مســأله با عنوان »شــبهۀ ابــن َکّمونه« 

 به علی قدم النفس و حّرره العاّلمة 
ّ

کل النور، ص ۱۲-۱67:۱۱: »و البن کمونة دلیل اســتدل ۱۸۸. دشــتکی: إشــراق هیا
یر به شــرح آن می پردازد )ص ۱6۹:۳-۱67:۱۳(. شرح حکمة اإلشراق قطب  الشــیرازی... .«. دشــتکی در عبارت های ز
فاضل  الّدین شیرازی، صص ۴۳۲:۱۴-۴۳۱:۱۲. در ابتدای این عبارت، قطب الّدین به ابن َکّمونه با عنوان: »بعض األ
ل را با کلمۀ »قال« آغاز نموده )ص ۱67:۱۳( که به ابن َکّمونه باز  ین« اشــاره می کند. دشــتکی این اســتدال من المعاصر
می گردد که دو ســطر قبل )۱67:۱۱( نام او را برده اســت. این امر حکایت از آن دارد که برای دشــتکی روشــن بوده اســت 

ین« به ابن َکّمونه اشــاره دارد. فاضل من المعاصر که عبارت »بعض األ
کل النور، ص ۱6۹:۴-5. ۱۸۹. دشــتکی، إشراق هیا

لواح، نســخۀ خّطی راغب پاشــا ۸5۳، برگ های  یزی: مصباح األرواح فی کشــف حقائق األ ۱۹0. نجم الّدین محمود نیر
۳ ب: سطر ۱5 به بعد؛ برگ ۱0 ب: سطر ۱6 به بعد؛ برگ  ۱۱۸ ب: سطر ۱۲ به بعد؛ برگ ۱۲۳ آ: سطر ۱۹ تا برگ ۱۲۳ب: 

ید به: یزی و آثار او بنگر بارۀ محمود نیر ســطر ۲۱. برای مطالعه در
Reza Pourjavady, Philosophy in Early Safavid Iran: Najm al-Dīn Maḥmūd al-Nayrīzī 
and His Writings, Leiden 2011. 

یزی و آثار او، لیدن ۲0۱۱[. ین محمود نیر ّ ݧ  ]رضا پورجوادی، فلســفه در ایران در اوائل دورۀ صفوى: نجم الدݧ
یــزی، مصباح األرواح، برگ ۱۱۸ب. ۱۹۱. نیر

یحات ابن َکّمونه، تصحیح: سّید حسین سّید  یزی، مصباح األرواح، برگ های ۱۲۳ب. این عبارت از شرح تلو ۱۹۲. نیر
موســوی، ص ۸۸0:۱۴-۸7۹:۱۴ گرفته شده است. 

 علی قوشــچی، به تصحیــح: فیروزه 
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ

ید مــال ۱۹۳. شــمس الّدیــن محمــد بــن احمــد َخفــری، تعلیقــه بر الهیات شــرح تجر
ساعتچیان، تهران، ۱۳۸۲، ص ۲0۸:۱۳-۲0۹:۴. 
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یــاد کــرده، و بــه نظــر می رســد کــه او نخســتین کســی اســت که ایــن عنــوان را بــه کار بــرده و احتماالً 
وضع کرده اســت. به ِعالوه، او آشــکارا ابن َکّمونه را به ســبب این که ُچنین شــبهه ای را مطرح کرده 
گرچــه َخفری بــه هیچ یک از  اســت، ســرزنش نمــوده و او را »افتخــار شــیاطین« خوانده اســت194. ا
عبارت های مربوط به نوشــته های دوانی اســتناد نکرده اســت، این احتمال می رود که اّطالعات او 
 به آثار 

ً
گر َخفری مستقیما بارۀ »پارادوکس دروغگو« از نوشــته های دوانی سرچشــمه گرفته باشد. ا در

ابــن َکّمونه دسترســی داشــته بود، آنــگاه بعید بود که این همه روی این موضــوع تمرکز کند یا فقط بر 
یــد، یعنی علی  بــارۀ او قضــاوت کنــد. به ِعــالوه، َخفری در این موضوع، از شــارح تجر اســاس آن در
قوشــچی، نیز انتقاد کرده که چرا از ابن َکّمونه -  دســت کم بر اســاس برداشــت َخفری - پیروی کرده 
 بر این که قوشــچی از آثــار ابن َکّمونه اســتفاده می کرده 

ّ
اســت 195. بــا ایــن حال، هیچ نشــانه ای دال

یــا نظــرات او را در بحــث از مســألۀ یگانگی خداوند، در شــرح خود پذیرفته باشــد، وجــود ندارد196. 
این امر نیز حکایت از این حقیقت دارد که َخفری با نوشــته های ابن َکّمونه آشــنا نبوده اســت، وگرنه 

ُچنین ادعایی نمی کرد. 
ید طوسـی در میان حکمای نسـل های  در اثـر شـهرت آثـار جـالل الّدیـن دوانـی و حاشـیۀ َخفـری بـر تجر
کنـون در وهلـۀ نخسـت به عنوان طّراح شـبهات فلسـفی و کالمی شـناخته شـده اسـت.  بعـد، ابـن َکّمونـه ا
گذشـته از شـبهۀ توحیـد، در حـال حاضـر دو شـبهۀ دیگـر نیـز منسـوب بـه اوسـت. یکـی از آنهـا »پارادوکـس 
 کالمی کاذب« شهرت 

ّ
َصم« یا شبهۀ »کل

َ
دروغگو« است که در میان حکمای مسلمان به شبهۀ »َجذر ا

یافته است. عصمت اهلل بن کمال الّدین بخاری )حدود قرن دهم هجری( یکی از نخستین دانشمندانی 
بـود کـه اّدعـا کـرد خاسـتگاه طـرح ایـن پارادوکـس ابن َکّمونه بوده اسـت. وی حّتی خاطرنشـان کرده که به 
بارۀ  یـرا، بـه گمـان او، ابن َکّمونه ناشـنوا بوده اسـت197.  ابـن َکّمونه در َصـم« ]َکـر[ می گفتنـد، ز

َ
ایـن شـبهه »ا

ــذی بابداعها صار افتخار الّشــیاطین.«. به 
ّ
۱۹۴. َخفــری، تعلیقــه، ص ۳-۲0۹:۲: »و بذلــک یندفع شــبهة ابن کمونة ال

َکّمونه به صورت »ابن کمونة الیهودی« ضبط شــده اســت؛  گفتۀ مصّحح، در دو نســخه از چهار نســخۀ خّطی نام ابن 
ید: همان، ص ۲0۹، شــمارۀ ۳. نگر
۱۹5. َخفری، تعلیقه، ص ۲0۹:۱5.

ید الکالم، چاپ سنگی، تهران ۱۳0۱، صص ۳5۹-60. ید: علی قوشــچی، شــرح تجر ۱۹6. نگر
یبة، نوشتۀ پدرش،  یة، که شــرحی اســت بر رســالة فی المغالطات الغر ۱۹7. در اثرش با عنوان: شــرح المغالطات البخار
َحد فرامــرز َقراَمِلکــی، »کتابشناســی تحلیلی 

َ
ید: ا کمــال الّدیــن محمــود بــن نعمــت اهلل البخــاری )د. ۹۴7 هجــری(. نگر

ید: همو،  پارادوکس دروغگو نزد دانشــمندان مســلمان«، صص ۳۳-۳۲، ۴0. برای تحلیلی از رســالۀ کمال الّدین، نگر
»کمال الّدین محمود بخاری و معّمای جذر أَصّم«. خردنامۀ صدرا ۴، شــمارۀ ۱۴ )زمســتان ۱۳77(، صص 5۳-57. 
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بارۀ آن مطالبی  پارادوکس دروغگو با نجُم الّدین کاتبی198 مکاتبه کرده و در کتاب الجدید فی الحکمة در
آورده اسـت199. بـا ایـن حـال، انتسـاب ایـن شـبهه بـه ابـن َکّمونـه بـه عنـوان پدیـد آورنـدۀ آن، هیـچ پایـه و 
یرا این پارادوکس پیش از وی نیز بسـیار معروف بوده و دانشـمندان مسـلمان با آن درگیر  اساسـی ندارد؛ ز

بوده اند200. 
دومیــن شــبهۀ منســوب بــه ابن َکّمونه، شــبهۀ معروف به »شــبهۀ اســتلزام« اســت. این شــبهه که 
 از ســوی دبیران کاتبی مطرح شــد. ابن َکّمونه 

ً
دیدگاه فلســفی ِقَدم عالم را به چالش می کشــد ظاهرا

یا شــده، مســأله ای کــه بنا به  در یکــی از مکاتباتــش بــا خواجــه نصیــر، نظــر او را در این مســأله جو
یح وی در اینجا، کاتبی آن را طرح کرده اســت201. نخســتین دانشــمندی که طرح این شــبهه را  تصر

یــد: در ادامــه، فصل دوم، بخش ۴ .5 .۱ )مکاتبه با نجُم الّدین کاتبی ۲(.  ۱۹۸. نگر
۱۹۹. ابــن َکّمونه، الجدید فی الحکمة، صص ۲05-6.

یخ مختصر پارادوکس دروغگو«، در: یــد: لــری ب. میلرLarry B. Miller: »تار ۲00. نگر
 Of Scholars, Savants, and their Texts, Studies in Philosophy and Religious Thought. 
Essays in Honor of Arthur Hyman, Ed. Ruth Link-Salinger. 
 فرانکفورت/ماین، ۱۹۸۹، صص ۸۲-۱7۳؛ فرامرز َقراَمِلکی: »کتابشناســی تحلیلی پارادوکس دروغگو نزد دانشــمندان 
ید: در ادامه، کتابشناسی و کوتاه نوشت ها( نقطۀ  مسلمان«. آثار تصحیح شدۀ مختلف و تحقیقات فرامرز َقراَمِلکی )نگر
آغاز ارزشــمندی برای اّطالع از »فهرســت معّماها و نوشــته های غامض )Insolubilia) در فلســفۀ اسالمی سده های 
 The Medieval Liar, A:با عنــوان Paul Vincent Spade از اثر Insolubilia میانــه« اســت )این اصطــالح
Catalogue of the Insolubilia-Literature، چــاپ تورنتــو، ۱۹75(، گرفتــه شــده اســت. جالــب اســت کــه 
پای ســده های میانــه بطور جّدی مورد بحث قــرار گرفت، یعنی در   در همــان زمانــی کــه پارادوکس دروغگو در ارو

ً
یبــا تقر

 فقط در سرزمین های 
ً
آغاز قرن دوازدهم و ســیزدهم میالدی ]ششــم و هفتم هجری /»و«[، نزد حکمای مسلمان )ظاهرا

پای ســده های  شــرقی اســالم( هــم مطــرح و از اهّمّیــت برخــوردار بــوده اســت. پرســش های روش شــناختی، کــه در ارو
کنون نیز همچنان مورد بحث اســت، تا کنون در مطالعات اســالمی مورد بحث قرار نگرفته اســت:  میانه مطرح شــده و ا
پرســش هائی از ایــن قبیــل کــه: »خاســتگاه های بحث از معّماها در ســده های میانه چه بوده اســت؟... ، نخســت، در 
بــارۀ ایــن پارادوکس ها از چــه زمانی آغاز شــد؟ دیگر این که، در کجا با آنها آشــنا شــدند؟ آیا  ســده های میانــه بحــث در

پارادوکس دروغگو را از جائی اخذ کرده بودند یا اینکه خود، آن را کشــف کردند؟«.
 Franciscan Studies ،»سرچشمۀ معّماها و نوشته های غامض در سده های میانه« :Paul Vincent Spade( 

یســتوفر ج. مارتین: »اســتلزامها و دروغگوها«، چاپ شده در: ید: کر ۳۳ )۱۹7۳(، ص ۲۹۳(. نیز نگر
 Sophisms in Medieval Logic and Grammar, Acts of the Ninth European Symposium 
for Medieval Logic and Semantics, held at St Andrews, June 1990.

به کوشــش Stephen Read، دوردرخت/بوستون، لندن ۱۹۹۳، صص ۳57-۸۱. 
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱. 5 .۱ )مکاتبه با خواجه نصیر الّدین طوسی ۱(. این مسأله به گونه ای که ابن  ۲0۱. نگر
 ما ال یســتلزم 

ّ
َکّمونه آن را در مکاتبۀ یادشــده طرح کرده از این قرار اســت: »حدوث العالم ال یســتلزم ارتفاع الواقع، و کل
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به ابن َکّمونه نســبت داده اســت، شــمس الّدین ُحَسینی اســترآبادی )»میِرداماد«، د. ۱0۴۱ هجری( 
]صحیــح: ۱0۴0 ه.ق / »و«[ اســت. او هیــچ مرجعــی بــرای ایــن اّدعــای خــودش ذکر نکــرده و فقط 
ابراز داشــته که شــبهۀ اســتلزام از ابن َکّمونه نقل شــده )شبهة االســتلزام المنقولة عن ابن َکّمونة(، یا 
َکّمونة(. اهّمّیتی که این شبهه در نظر او داشته  مغالطۀ مشهوری از اوست )المغالطة المشهورة البن 
یرا وی چندین اثر خود را به آن اختصاص داده اســت202. میِرداماد به شــبهۀ مربوط  آشــکار اســت؛ ز
یرا وی  به یگانگی خداوند نیز پرداخته و گفته اســت که انتســاب آن به ابن َکّمونه درســت نیســت؛ ز
نخســتین کســی نیســت که در این باب بحث کرده اســت. تعبیر تحقیرآمیز میِرداماد از ابن َکّمونه در 
 من المتفلســفین المحَدثین ُیعرف بإبــن کمونة«، حکایت از آن دارد که 

ٌ
ایــن زمینــه با عنوان: »رجل

یق نوشــته های جالل الّدین دوانی  یاد از طر وی تنها بر اســاس آثار دســت دوم، به احتمال بســیار ز
و َخفری، ابن َکّمونه را می شــناخته است203.

کــرده اســت.  صدرالّدیــن شــیرازی )د. ۱050 ه.ق( در مواضــع متعــّددی از »شــبهۀ توحیــد« بحــث 
بعة آمده اســت. ماّلصدرا در این  یــر آن در اثــر بزرگش الحکمة المتعالیة فی األســفار األر یــن تقر کامل تر
 خــود را در جــواِب این شــبهه - که به گفتۀ او منســوب به ابن َکّمونه اســت )مّما ُینســب 

ّ
اثــر، راه حــل

صــدرا هــم، ماننــد َدوانــی و به خصوص َخفــری، بر 
ّ

 مال
ّ

إلــی ابــن َکّمونــة( - ارائــه می دهــد204. راه حــل
اســاس تحلیل مفهوم وجود محض )وجود البحت( طرح شــده اســت. ماّلصدرا در پایان بحث خود، 
ی برای این مشــکل، که 

ّ
یق راه حل ید: بدین طر کلمات َخفری را در ذهن دارد، آنجا که می گو آشــکارا 

بــه ابن َکّمونه منســوب اســت، پیدا می شــود، و یکــی از آنها )»بعضهم«( - اشــاره دارد بــه »اهل علم 
و عرفــان« در عبارت هــای پیشــتر خــود - ابــن َکّمونه را به ســبب طرح این شــبهه، »افتخار شــیاطین« 

ارتفــاع الواقع فهو واقع، ینتج أّن حدوث العالم واقع.«.
۲0۲. میردامــاد، »تعلیقــات منطقیة«، به تصحیح: عبــداهلل نورانی، در منطق و مباحث الفاظ )مجموعۀ متون و مقاالت 
تحقیقی(، به کوشــش: َمهدی محّقق و توشــی هیکو ایزوتسو، تهران ۱۹7۴، صص ۳0۴-۳0۳ )6. شبهة استلزام المنقولة 
ݨّفات  ݧ  مغالطــة ابن کمونــة(. تصحیح هــر دو متن نیــز در ضمن کتــاب: مصنݧ

ّ
عــن ابــن کمونــة(، صــص 7-۳05 )7. حــل

میردامــاد مشــتمل بــر ده عنــوان از کتابهــا و اجازه هــا و نامه هــا، ج ۱، به تصحیــح: عبداهلل نورانی، تهــران، ۱۳۸۱، صص 
 مغالطة ابن کمونة( آمده است. 

ّ
۲۹-5۲۸ )۱۲. دفع شــبهة اســتلزام المنقولة عن ابن کمونة(، صص ۳۱-5۲۹ )۱۳. حل

د رســالۀ ســومی از ابــن َکّمونه در همین موضوع با عنــوان »جواب المغالطة المشــهورة البن کمونة« مندرج 
ّ
در ایــن مجل

است )ص 5۳۴، شمارۀ ۱5(.
ݨّفات میرداماد، ص ۱۱5.  ݧ ۲0۳. میرداماد: »الّتقدیســات«، در مصنݧ

ّــة ۹-۱، بیــروت، ۱۴۱۹ هجــری، ج ۱، صــص  ݧ بعــة العقلیݧ ۲0۴. صدرالّدیــن شــیرازی، الحکمــة المتعالیــة فــی األســفار األر
.۱۳۱:۱7-۱۳۲:۳
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صدرا، »رجم الّشــیطان« اســت که 
ّ

 این بخِش الحکمــة المتعالیه ی مال
ّ

خوانــده اســت205. عنــوان کل
َکّمونه اســت206. با این  کی از موافقت او با اســتفاده از لقب »افتخار الشــیاطین« برای ابن  این امر حا
یــرا او هم مانند میِرداماد می دانســت  صدرا نســبت به َقضاوت َخفری آشــکار اســت؛ ز

ّ
حــال، تردید مال

بارۀ درســتی دالیل یگانگی واجب الوجود شــکوکی را مطرح  َکّمونه نخســتین کســی نبوده که در که ابن 
ید که ســهروردی  کــرده اســت207. او در جایــی دیگر به نحــو خاص تری به این موضــوع پرداخته، می گو
یحــات اشــاره وار، این شــبهه را مطــرح کرده بوده اســت. ماّلصدرا  در ُمطارحــات به صراحــت، و در تلو
َکّمونه، شارح سهروردی، بعدها آن را دوباره در برخی از آثارش »فی بعض  که ابن  خاطرنشان می کند 
ین گشته است تنها به این دلیل که وی  َکّمونه« قر مصّنفاته« ذکر کرده است. این شبهه با نام او »ابن 
نتوانســته آن را حل کند. این ناتوانی از آن روســت که وی به تبع ســهروردی، وجود را مفهومی اعتباری 
ّیة الوجود و أّنه ال عین له  که در خارج هیچ تحقق عینی ندارد، می دانسته است »إلصراره علی اعتبار
فــی الخارج«. ماّلصدرا ســپس عبارت مربوطه را از کتــاب المطالب المهّمةی ابن َکّمونه نقل کرده که 

کل الحور دوانی یا رســالۀ إثبات الواجب الجدیدة او برگرفته است208. احتماالً آن را از شــوا

۲05. صدرالّدیــن شــیرازی، الحکمــة المتعالیــة، ج ۱، صــص ۴-۱۳۲:۲ ]= چــاپ ُنــه جلــدی دار إحیاء التــراث العربی 
دت أذهانهم مما ینســب إلی ابن کمونة و قد 

ّ
ین و تبل کثر بیــروت ج ۱ ص ۱۴7[: »و بهــا یندفــع ما تشّوشــت بــه طبائع األ

یصة.«.  ســّماه بعضهم بافتخار الشــیاطین الشتهاره بإبداع هذه الشبهة العو
یة، که  ثیر ید: به اثرش: شــرح الهدایــة األ ۲06. صدرالّدیــن شــیرازی، الحکمــة المتعالیــة، ج ۱، صــص ۳۲-۱۳۱. نیز نگر
در ســال ۱0۲۹ هجــری قمــری به پایان رســید )چاپ ســنگی، تهران، ۱۳۱۳، صص ۹۲-۲۹۱(. ماّلصــدرا در تعلیقه اش بر 
الهّیات شفای ابن سینا )تعلیقات علی الشفاء، چاپ سنگی، قم، ۱۳۹۹، ص ۳0۴(، همچنین در »المسائل القدسّیة« 
)چاپ شده در: سه رسالۀ فلسفی، به کوشش سید جالل الّدین آشتیانی، قم، ۱۳7۸، ص ۲۱۴:۱6: الّشبهة المشهورة 
هین، به کوشش 

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
بوبّیة«، )در مجموعۀ رسائل فلسفی صدر المتأل بة إلی ابن کمونة(، و نیز در »رسالة الشواهد الر المنسو

حامد ناجی اصفهانی، تهران، ۱۳75، ص ۲۸5:۲: الّشبهة المشهورة المنسوبة البن کمونة( به این شبهه اشاره می کند. 
ین شــیرازی(، آلبانی، ۱۹75، صص ۳6-۱۳۴ ]ترجمۀ این  ّ ݧ ݧ صدرا )صدر الدݧ

ّ ݧ ݧ ݧ
ید: فضل الرحمان: فلســفۀ مال همچنین نگر

یسمان، ۱۳۹0، ص ۲۲۲ / »و«[.  صدرا )با نگاهی نو در ترازوی نقد(، ترجمه: دکتر مهدی دهباشی، نشر ر اثر: فلسفۀ مالݦݦّ
۲07. صدرالّدین شیرازی، الحکمة المتعالیة، ج ۱، صص ۱۳۳:۲-۱۳۲:5 ]= چاپ ُنه جلدی دار إحیاء التراث العربی 
 و هي أنــه لم ال یجوز أن یکون 

ً
بیــروت ج ۱ ص ۱۴7[: »فإنــي قــد وجــدت هذه الشــبهة في کالم غیــره ممن تقدمه زمانا

یتــان بســیطتان مجهولتــا الکنــه مختلفتان بتمــام الحقیقة یکون کل واحــد منهما واجب الوجــود بذاته و یکون  هنــاك هو
 فیکون االشتراك بینهما في هذا المعنی العرضي المنتزع عن 

ً
مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقوال علیهما قوالً عرضیا

فتراق بصرف حقیقة کل منهما.«.  نفــس ذات کل منهما و اال
 فــي المطارحات 

ً
۲0۸. صدرالّدیــن شــیرازی، الحکمــة المتعالیــة، ج 6، ص ۱۲-6۳:7: »و الشــبهة مّمــا أوردهــا هــو أوال

 ثــم ذکرهــا ابن کمونة و هو من شــراح کالمه في بعض مصنفاته و اشــتهرت باســمه و 
ً
یحــات تلمیحــا  و فــي التلو

ً
یحــا تصر

 لهذا الشــیخ اإلشــراقي قال في بعــض کتبه: إن البراهین 
ً
یــة الوجــود و أنه ال عین له في الخارج تبعا إلصــراره علــی اعتبار

التــي ذکروهــا إّنمــا تــدل علی امتناع تعّدد الواجب مــع اتحاد الماهیة و أما إذا اختلفت فال بد مــن برهان آخر و لم أظفر به 
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کنیـم وی بـه  کـه فـرض  َکّمونـه تنهـا در صورتـی قابـل درک خواهـد بـود  مواجهـۀ تنـد ماّلصـدرا بـا ابـن 
صـدرا نیـز ماننـد َخفـری و میِردامـاد احتمـاالً داوری 

ّ
نوشـته ها ی او دسترسـی مسـتقیم نداشـته اسـت. مال

گر  یـق منابع دسـت دوم بوده اسـت. ا بـارۀ ابـن َکّمونـه از طر یـرا اّطالعاتـش در بـارۀ او داشـته، ز نادرسـتی در
یژه آثاری که پس از کتاب مطالب نوشـته و در آنها راه  ماّلصـدرا آثـار خـود  ابـن َکّمونـه را خوانـده بـود، به و

 این موارد را نیز مّد نظر قرار می داد209. 
ً
 خاّص خود را برای پاسخ این مسأله ارائه کرده بود، حتما

ّ
حل

افــزون بــر ایــن، بــه نظر می رســد همــۀ نقــل قول های مشــّخص از آثــار ابــن َکّمونه در نوشــته های 
ّید آن اســت که ماّلصدرا دسترســی  ماّلصــدرا، در آثــار محّققــان بعدی نیز وجود دارد، که این امر مؤ
یش  مســتقیم بــه اندیشــه های ابــن َکّمونه نداشــته اســت. ماّلصدرا در رســالۀ تصــّور و تصدیق خو
یحات ابن َکّمونه نقل می کند، آشــکارا از رســالۀ ُقطب الّدین رازی در  آنجا که عبارتی را از شــرح تلو
صدرا در حاشــیۀ خود بر شــرح حکمة اإلشراق ُقطب الّدین 

ّ
این موضوع اســتفاده کرده اســت210. مال

بــوط به تصــّور و تصدیق، خاطرنشــان می کند که ُقطــب الّدین  شــیرازی در تعلیقــه ای بــر عبارتــی مر
در ایــن مســأله از ابــن َکّمونه پیروی کرده اســت. در تأییــد این مطلب، ماّلصدرا تمام عبارت شــرح 
یحات را که در رسالة فی التصّور و التصدیق ُقطب الّدین رازی هم آمده است، نقل می کند 211.  تلو
 بــه نوشــته های ابــن َکّمونه 

ً
قرائــن دیگــری نیــز وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ماّلصدرا مســتقیما

دسترســی نداشــته اســت. ]برای نمونه[ ماّلصدرا در این عقیده که بســیط نمی تواند از مرّکب صادر 
ل ابن َکّمونه برای اثبات ِقَدم نفس بود، از او پیروی کرده اســت. ُقطب  شــود، که بخشــی از اســتدال
ل را از قــول ابــن َکّمونــه نقــل کــرده و به ســبب آن بر او خــرده گرفته اســت212، و  الّدیــن ایــن اســتدال

یحات سهروردی که احتماالً ماّلصدرا در نظر داشته، در: مجموعه مصّنفات شیخ  إلی اآلن.«. عبارات ُمطارحات و تلو
ید: سّید حسین  یحات( آمده است؛ نیز نگر اشراق، ج ۱، ص ۱5-۳۹۳:۹ )مطارحات(، و صص ۳۸6، ۹5-۳۹۴ )تلو

ســّید موسوی: »ماّلصدرا و ابن َکّمونه«، صص 55-57. 
ید: شــرح  کید می کند که فقط وجود خداوند غیر اعتباری اســت. نگر صــدرا تأ

ّ
۲0۹. به ِعــالوه، ابــن َکّمونــه، برخالف مال

یــح األّول(، تصحیح ســّید حســین ســّید موســوی، ص 706:۲۱-۲۲ ]=  یحــات )الفــّن الثالــث، المــورد األّول، التلو التلو
 وجوده.«.

ّ
تصحیــح حبیبــی: ج ۳، ص ۱7۴ س ۲[: »... فال وجود غیر اعتباری إال

ید به عبارتی مشــابه در اثر قطب  ۲۱0. صدرالّدیــن شــیرازی، »رســالة التصّور و التصدیق«، صــص 6۸:۱۲-67:7. بنگر
الّدین رازی:»الرســالة المعمولة فی التصّور والتصدیق«، ص ۱۱6:۹-۱۱7:۱۱.

۲۱۱. صدرالّدین شــیرازی: )حاشــیه بر شــرح حکمة اإلشراق قطب الّدین شــیرازی(، ص ۴۱: »کما قّرره الّشارح العاّلمة و 
یحات حیث قال فی تقســیم العلم إلی التصّور و التصدیق: إّن  قد أخذ هذا التحقیق من کالم ابن کمونة فی شــرح التلو

حصول صورة الّشئ ... «. 
۲۱۲. قطــب الّدیــن شــیرازی: شــرح حکمة اإلشــراق، چاپ ســنگی، ص 56-۲55 )= تصحیح مهــدی محّقق و عبداهلل 

ید: پیش از این، ص ۴۹. نورانــی، ص ۲۴۹:۱0 بــه بعد(. نیز نگر



66   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

یــق شــرح ُقطــب الّدین شــیرازی بر حکمة االشــراق با این برهان آشــنا شــده اســت.  صــدرا از طر
ّ

مال
از آنجــا کــه ُقطــب الّدیــن نــام ابن َکّمونــه را نیاورده و تنهــا از او با عنوان »یکــی از فضالی معاصر / 
صدرا هم 

ّ
ّیت صاحب این نظر بــرای مال فاضــل«، یاد کرده اســت213، هو یــن من األ بعــض المعاصر

معلــوم نبــوده، و از ایــن رو در حاشــیه های خود بر شــرح حکمة االشــراق ُقطب الّدیــن از او با عنوان 
صــدرا تمام دلیل ابن َکّمونه بــه همراه انتقاد 

ّ
»هــذا القائــل، القائــل المذکور«، یاد کرده اســت214. مال

ّیت  ُقطب الّدین، و رّد خودش بر آن انتقاد را در اسفار نیز دوباره نقل می کند، که در اینجا هم از هو
صاحب آن دیدگاه بی اّطالع اســت و آن را به »بعضی از محّققان« نســبت می دهد215. همچنین از 
ل ابن َکّمونه، یعنی قدیم بودن نفس،  یق ُقطب الّدین بود که ماّلصدرا با نتائج اعتقادی استدال طر
صدرا 

ّ
گرچه مال ّیت ابن َکّمونه بر ماّلصدرا آشکار نگشته است216. ا آشنا شد. باز هم در این جا، هو

بــا برهــان اصلــی ارائه شــده در دفاع از این دیدگاه موافق بود، با این وصف، خاطرنشــان می کند که 
یرا  ُچنیــن اســتنتاجی، یعنــی قدیــم بــودن نفس، را نمی تــوان از این قضیــه )کبری( به دســت آورد، ز

نفس بسیط است217. 
آثــار فلســفی ابــن َکّمونه بجز شــمار کمی، در نــزد دیگر دانشــمندان دورۀ صفوی و پــس از آن نیز، 
 به سبب طرح شبهۀ توحید و دو شبهۀ دیگری 

ً
ناشناخته ماند218. با این حال، نام ابن َکّمونه، عمدتا

۲۱۳. قطب الّدین شــیرازی: شــرح حکمة اإلشراق، چاپ سنگی، ص ۲55:۱7. 
۲۱۴. صدرالّدین شــیرازی: )حاشــیه بر شرح حکمة اإلشراق قطب الّدین شیرازی(، ص ۲56. 

۲۱5. صدرالّدیــن شــیرازی: الحکمــة المتعالیــة، ج ۲، صص ۱۹7:۱-۱۹۴:۱7، که نقل قول کاملی اســت از شــرح حکمة 
اإلشــراق قطــب الّدین شــیرازی، تصحیح مهدی محّقق و عبــداهلل نورانی، صــص ۲5۱:۴-۲۴۹:۱0، پس از آن ماّلصدرا 
موافقتــش بــا دیــدگاه »هذا القائــل« )یعنی ابن َکّمونه( )ص ۱۹7:۲ به بعد( را َتکرار می کند: »و إّنی ذکرت فی الحواشــی 
 فی قدم النفس... «.؛ نیز 

ّ
 فی جمیع ما ذکره اال

ً
قتها علی ذلک الکتاب و شــرحه بأّن کالم هذا القائل قوی جدا

ّ
تی عل

ّ
ال

ید: ســّید حسین سّید موسوی: »ماّلصدرا و ابن َکّمونه«.    نگر
۲۱6. صدرالّدیــن شــیرازی: الحکمــة المتعالیــة، ج ۲، ص ۱۹۸:5 کــه باز هــم وقتی در مورد ِقَدم نفــس بحث می کند، از 

»هذا القائل المذکور« نام می برد.
۲۱7. صــدر الّدیــن شــیرازی: الحکمــة المتعالیــة، ج ۲، صــص ۱۹7:۲-۱۹۸:۱7؛ ج ۸، صــص ۳7۹:۱- ۳۸0:۲؛ همــو: 

)حاشــیه بر شرح حکمة اإلشراق قطب الّدین شیرازی(، ص ۴5۸.
َکّمونه آشــنایی داشــت، میر ســید احمد علوی بود )د. بین ۱05۴ و  ۲۱۸. یکی از اندک محّققانی که با نوشــته های ابن 
یحات  ۱060 هجری(، او در شرح خود بر قبسات میرداماد، هنگامی که به بحث از مسألۀ »زمان« می پردازد، از شرح تلو
ید: ســّید احمد علوی: شــرح القبســات، به تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، تهران، ۱۳76،  ابن َکّمونه نقل می کند. نگر
یحــات، تصحیح ســّید موســوی، ص ۱6-۴0۳:۱۳، گرفته شــده اســت. تصحیح:  ص ۴56 کــه از بخــش دوم شــرح تلو

ضیائی و الِوشاح، صص ۱۸۹:۱5-۱۹0:۲.
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که پیش از این ذکر شــد، همچنان در نوشــته های فلسفی برده می شد. 
ین مســائل فلســفی تبدیل شــد  در اواخــر دورۀ صفــوی، شــبهۀ توحید به یکی از جنجال برانگیزتر
یــن نمونه های آن، رســاله ای  بــارۀ آن نوشــته شــد. یکی از قدیم تر ی در

ّ
و رســاله های فلســفی مســتقل

ق به اواخــر قرن دهم هجری، 
ّ
اســت کــه علــی بن فضــل اهلل جیالنی )گیالنی( فومنــی، احتماالً متعل

یاد  یسنده این رساله، عبارت های مربوطه را از نوشته های ابن َکّمونه، به احتمال ز نوشته است. نو
براســاس نقل قول های دوانی، نقل می کند. ِعالوه بر این، جیالنی با پاســخ َخفری ]به این شــبهه[ 
یرا وی از عنوانی که َخفری به ابن َکّمونه داده، اســتفاده کرده اســت219. شــمس الّدین  آشــنا بوده، ز
 شمســا گیالنــی«، د. ۱06۴ ه.ق(، یکــی از حکمای نامدار آن 

ّ
محّمــد بــن نعمــت اهلل جیالنی )»مال

 درگیــر ایــن بحث شــد. او پنج اثر خود را بــه مبحث یگانگی خداونــد اختصاص داده 
ً
روزگار، عمیقــا

ونه بطــور خاص مربوط  ّ ݧ کــه از آن میــان دو اثــرش، یعنــی إبطــال وجود الواجبین و دفع شــبهة ابن َکمݧ
صدرا، نیز این 

ّ
گرد و داماد مال به شــبهۀ ابن َکّمونه اســت220. عبدالرّزاق الهیجی )د. ۱07۲ ه.ق( شــا

 خود را ارائه 
ّ

بان فارســی بــا عنوان گوهر مراد، راه حــل شــبهه را مطــرح می کنــد و در اثری فلســفی به ز
می دهد221. آقا حســین بن جمال الّدین خوانســاری )د. ۱0۹۸ ه.ق( هم در تعلیقات خود بر شــفای 
ابن ســینا به این مســأله پرداخته اســت222. همچنین محّمد بن عبدالفّتاح سراب تنکابنی )د. ۱۱۲۴ 

۲۱۹. نســخه ای از این متن در کتابخانۀ مجلس شــورای اســالمی محفوظ مانده است، نسخۀ خّطی مجلس سنا 60۲، 
برگ های ۱۳0 آ-۱۲۹ ب )فهرست، ۱/۳۸۹(.

 َشمســای جیالنــی«، در مجموعه ســخنرانیها و مقاله ها در فلســفه و 
ّ

یــد: ابراهیــم دیباجــی: »احــوال و آثار مال ۲۲0. نگر
نُدلت، 

َ
بان هاى فارســی و عربی و فرانســه و انگلیســی(، به کوشــش دکتر َمهدى محّقق و ِهرمان ل عرفان اســالمی )به ز

ید: Daiber:Bibliography،  ج ۱، ص ۸۳۱، شــمارۀ ۸0۸0؛ معجم التراث  ۱۳50 شمســی، صص ۹6-5۳. نیز نگر
الکالمــی، ج ۳، ص ۱۴۸، ش 5۴۲۸.

یــد: عبدالــرّزاق الهیجــی، گوهــر مــراد، مؤّسســۀ تحقیقــات امــام صادق )ع(، قــم، ۱۳۸۳، صــص 6-۲0۴؛ این  ۲۲۱. نگر
قســمت ُچنین آغاز می شــود: »اّما شبهۀ مشهوره به شبهۀ ابن َکّمونه .... «.

۲۲۲. آقا حســین بن جمال الّدین خوانســاری: »حاشــیة علی الشــفاء )الهیات(«، به تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، 
ید:  دبیر خانۀ کنگرۀ آقا حسین خوانساری، قم ۱۳7۸، صص ۲۸۹ به بعد )تعلقیۀ ۱۸/۴6(. در مورد تعلیقات، نیز نگر
ید که این شــبهه  یعــة، ج ۱۳، صــص ۲5-۲۴، ش 6۸. خوانســاری به صراحــت از ابن َکّمونه نام نمی برد، اّما می گو الذر
ی برای آن ناتوان مانده است: )الشبهة المشهورة 

ّ
اندیشۀ بیشتر محّققان را آشفته ساخته و ذهنشان از پیدا کردن راه حل

یــد: پدید آورندۀ این شــبهه »افتخار  دت أذهانهم عن دفعها(. او ســپس می گو
ّ
یــن و تبل کثر التــی تشّوشــت بهــا طبــاع اال

 آن ناتوان 
ّ

یرا مســألۀ بســیار پیچیــده و بغرنجی را مطرح کرده اســت که هوشــمندان از حــل شــیاطین«، خوانــده شــده؛ ز
یر خاّص خود را  ها(. خوانســاری تقر

ّ
یصة و عقدة شــدیدة عجزت األذکیاء عن حل مانده اند: )الشــتهاره بإبداع شــبهة عو

 ماّلصدرا برای آن ذکــر می کند. وی همۀ آنها را 
ّ

گونــی را، از جمله راه حل از ایــن شــبهه ارائــه می دهــد و راه حل های گونا
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ه.ق(، رســاله ای در باب شــبهۀ توحید نوشــته )که در ســال ۱۱0۳ هجری به پایان رسیده(، و در آن، 
 شمســا گیالنــی و عبدالــرّزاق الهیجــی بیان کرده اســت223. 

ّ
بــارۀ راه حل هــای مــال مالحظاتــی را در

افــزون بــر ایــن، تنکابنــی رســاله ای در بــاب پارادوکــس دروغگــو نگاشــته )در ســال ۱0۹7 هجری به 
 بر اســاس نقل های بیان شــده توّسط دوانی در 

ً
اتمام رســیده( که در آن، دیدگاه ابن َکّمونه را، ظاهرا

بارۀ آن می پردازد224.  نوشــته هایش، نقل کرده و به اظهار نظر در
برِخالف نوشــته های فلســفی ابن َکّمونه، کتاب تنقیح األبحاث او، که در زمینۀ مقایســۀ سه دین 
]ابراهیمــی[ اســت، هرگــز در دنیای اســالم مورد توّجه چندانــی قرار نگرفت، و در واقــع به رغم آن که 
پا کرد، بــرای بســیاری از علما ناشــناخته ماند.  چهــار ســال بعــد از اتمــام آن، در بغــداد جنجالــی بر
در مقایســه بــا تعداد نســخه های خّطی آثار فلســفی ابن َکّمونه، نســخه های اندکــی از کتاب تنقیح 
األبحاث وجود دارد که مسلمانان استنساخ کرده باشند. این اثر در ضمِن مجموعۀ پیش تر ذکر شده 
بــه قلــم ُقطــب الّدین شــیرازی، و نیز در ضمِن دو نســخۀ ناقِص باقــی مانده از ایــن مجموعه، آمده 
بردارد که به نحو قابل مالحظه ای  یر یکسانی از تنقیح األبحاث را در اســت225. این ســه نسخه، تحر
یادی دارند، متفاوت  با همۀ دیگر نسخه های خّطی موجود از این متن، که اضافات و اختالفات ز
است. نسخۀ چهارمی هم از این متن موجود است که به ناسخان مسلمان باز می گردد؛ این نسخه 
در کتابخانــۀ چســتربیتی )۴۹65Ar ( نگــه داری می شــود و بــا ســه نســخۀ دیگری که منشــأ آنها به 

ید: به ســبب وجود این شــبهه، او هیچ برهانی عقلی بر وحدت خداوند نمی شناســد؛ در حالی که براهین  رد کرده، می گو
یــادی بــر وجــود واجــب الوجود و نبّوت وجــود دارد؛ یگانگــی خداوند را، تنها بر اســاس قــرآن و حدیث می توان  عقلــی ز
که مستلزم دور نخواهد  ید برای اثبات این مطلب دالیل نقلی کافی است، چرا اثبات کرد. ]آقا حسین خوانساری می گو
یــرا اثبــات واجب الوجود، علم، قدرت او و اثبات نبّوت، بــه یگانگی خداوند ربطی ندارد. یگانگی خداوند پس  بــود. ز
یات دین اســت.  از اثبــات اینهــا، بــا دالیل نقلی که در کتاب و ســّنت فراوان اســت، ثابت می شــود، بلکه حّتی از ضرور
گر فرض شــود دالیل عقلی موجود در قرآن و حدیث برهان نیســتند، بدون تردید فرد را متقاعد می ســازند به گونه ای که  ا
دالیل حکما از عهدۀ آن ســاخته نیســت - »م«[. خوانســاری همچنین در حواشــی خودش بر حواشــی قدیم دوانی بر 
َحد فرامــرز َقراَمِلکی، »آقا 

َ
ید: ا بارۀ پارادوکس دروغگو بیان کرده اســت. نگر یــد العقائــد خواجــه نصیر، مطالبــی را در تجر

حســین خوانســاری و معّمای جذر اصم«، خرد نامۀ صدرا ۳، شــماره ۱0، )۱۳76(، صص ۸۹-77. خوانساری به نظر 
ابن َکّمونه در این مســأله اشــاره نمی کند و این پارادوکس را هم به او نســبت نمی دهد.

ف این اثر در نســخۀ خّطی مهدوی 5۹۲/۲، برگ های ۳ آ تا 6 
ّ
یر شــبهة التوحید، نســخۀ خّط مؤل ۲۲۳. رســالة فی تحر

آ محفوظ مانده است.
ف این اثر در نســخۀ خّطی مهــدوی 5۹۲/۱، برگ هــای ۸ ب تا ۱۱ آ 

ّ
۲۲۴.  رســالة شــبهة جــذر األصــم. نســخۀ خــّط مؤل

موجود است. 
ید: پیش از این، شــماره های ۱57، ۱5۸، ۱5۹. ۲۲5. نگر
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یخ اســت. با این وصــف، انجامۀ قرائتــی دارد که  مســلمانان بــاز می گــردد، تفــاوت دارد و بــدون تار
مالک آن، ِشــهاب الّدین احمد بن ابی القادر بن الهادی )؟(، نوشــته، و بیانگر آن اســت که وی آن 
شعری، خوانده است226. 

َ
مه بدرالّدین بن طّباخ ا

ّ
را در ابتدای ســال ۹65 هجری بر شــیِخ خود، عال

نشانۀ دیگِر کم توّجهی به این اثر در دنیای اسالم، از دست رفتن دو رساله ای است که بنا به قول 
معروف، در رّد آن نوشــته اند. نخســتین پاســخ را مظّفرالّدین احمد بن علی بن الّســاعاتی البغدادی 
)6۹۴-65۱  ه.ق(، در کتــاب: الــدّر المنضود فی الرّد علی فیلســوف الیهــود، به او داد. دومین رّدّیه 
طــی )د. 7۸۸ ه.ق( در: نهــوض حثیــث النهــود إلی دحوض 

َ
یجا بــن محّمــد الَمل یــن الّدیــن ســر را ز

 
ً
خبیث الیهود، نوشــت227. تنها پاســِخ موجوِد مســلمانان به تنقیح األبحاث، رســاله ای اســت نسبتا

یسنده در مقّدمۀ   در قرن هشــتم هجری نوشــته شــده است. نو
ً
فی ناشــناخته که ظاهرا

ّ
مختصر از مؤل

یر در  آن خاطر نشــان می کند که تنقیح األبحاث ابن َکّمونه موجب شــد تا این رســاله را به رشــتۀ تحر
آورد؛ اّما متن اصلی رســاله در صفحات بعد، که شــامل دو فصل اســت، بیشــتر بخودی خود متنی 
یســنده در عوض، از  در قالب کالم جدلی بر ضّد دین یهود اســت تا رّدّیه ای بر تنقیح ابن َکّمونه. نو
یش استفاده کرده  تنقیح األبحاث و نیز إفحام الیهود َسموأل مغربی به عنوان منبعی برای رسالۀ خو
ً یعقوبی( به نام 

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
است228. تنها رّدّیۀ موجود دیگر بر تنقیح األبحاث، از سوی یک مسیحی )احتماال

ابن المحرومة، به نگارش درآمده اســت؛ وی در حدود ســال 7۳۳ هجری حاشیه های درازدامنی بر 
باب دوم و ســوم تنقیح که مربوط به مســیحّیت و یهودّیت است، نوشته است229. 

 به واســطۀ مجموعۀ ُقطــب الّدین 
ً
نزدیــک بــه اواخــر قــرن دوازدهم هجــری، تنقیــح األبحــاث ظاهــرا

۲۲6. ما موّفق به بررسی نسخۀ پنجم این متن، نسخۀ خّطی شیراز 5۳۸، که به ناسخی مسلمان باز می گردد، نگشتیم.
یس  ّیه تدر بارۀ ابن ساعاتی، عالم حنفی که در مدرسۀ مستنصر ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱ .۴. ۱.  در ۲۲7. نگر
ین اشــاره بــه ردّیۀ او  یــد: ابــن ُفَوطــی: مجمــع اآلداب، ج 5، صــص ۱-۲60، شــمارۀ 50۴0. احتماالً قدیم تر می کــرد، نگر
ُبغا در تاج التراجم فــی طبقات الحنفّیه، صورت گرفته اســت، به تصحیح: گوســتاو  یــن الّدیــن قاســم بــن ُقطلو توّســط ز
یــگ ۱۸6۲، ص ۴، شــمارۀ ۱0 )= تــاج التراجــم فــی من صّنف مــن الحنفّیة، بــه تصحیــح: ابراهیم صالح،  فلــوگل، الیپز
ید: مثاًل  یجا الَملطــی بر تنقیح، معموالً در کتب تراجــم نمی آید؛ نگر بیــروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲، ص ۱6، شــماره ۱۴(. ردیۀ ســر
فین ۱۴-۱، بیروت، 

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
ِرکلی، األعالم ۸-۱، بیــروت ۱۹۸0، ج ۳، ص ۸۲؛ عمر رضا َکّحاله: معجــم المؤل بــه اثــر خیــر الّدین ِز

یخ، ج ۴، ص ۲0۹. بدون تار
۲۲۸. ِپرلمان این رســاله را معّرفی و بر اســاس تنها نســخۀ موجود )نســخۀ خّطی حمیدیه ۱۴۴7/۳( آن را تصحیح کرده 
اســت: »اثبــات نبــّوت حضــرت محّمد ]؟لص؟[، انتقاد یک مســلمان از ابــن َکّمونه«، صص ۹7-75. در پیوســت ب 

ید: پیوســت ب: »کتاب فی إثبات النبّوة لمحّمد علیه الّسالم.«.  تصحیح بهتری از این اثر ارائه شــده اســت. نگر
ید: در ادامه، فصل دوم، بخش ۱ .۴ .۱. ۲۲۹. بــرای جزئّیــات آن، نگر
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یــق مجموعه ای خّطــی که در ســال ۱060  شــیرازی، کــه پیشــتر از آن ســخن بــه میان آمــد230، یــا از طر
هجری استنساخ شده )نسخۀ مجلس 5۹۳(، مورد توّجه آقا محّمد علی بهبهانی )۱۲۱6-۱۱۴۴ ه.ق( 
قرار گرفت231. شــهرت بهبهانی، فرزند وحید بهبهانِی معروف )۱۲07- ۱۱۱۸ ه.ق(، بیشــتر به جهت آزار 
هیان - کــه در کتابش: 

ّ
هی و دشــمنی شــدید با نعمــت الل

ّ
یقــۀ نعمت الل و شــکنجۀ بعضــی از ســران طر

یقــۀ صوفیــه، انعــکاس یافتــه اســت232- بــود. وی اندکــی پیــش از وفاتش )در  خیراتیــه در ابطــال طر
ار را که اثری جدلی بر ضّد یهودّیت و مســیحّیت اســت، به  ݨّ ݧ ݧ ّ شــبهات الکفݧ ســال ۱۲۱6 ه.ق(، کتاب رادݧ
یســنده در مقّدمــه خاطرنشــان می کند که وارد جزئّیات این ســه دین خواهد شــد  پایــان رســاند 233. نو
»در لطائــف ابحــاث ملــل ثــالث« و مطالب خود را در یک مقّدمه، ســه بحث )فصــل( و یک خاتمه 
ّار  ݧ ݧ ّ شــبهات الکفݨݧ ݧ یده اســت: رادݧ بیــان خواهــد کــرد. بهبهانی همچنیــن عنوانی مفّصل تر بــرای این اثر برگز
در ذکــر ابحــاث ِملــل ثالث234، که بــه تنقیح األبحــاث للملل الثالث ابن َکّمونه اشــاره دارد. مقایســۀ 
ی اثــر بهبهانی به 

ّ
ــار و تنقیــح األبحاث با یکدیگر نشــان می دهد که نه تنها ســاختار کل ّ ݨݧ ݧ ّ شــبهات الکفݧ ݧ رادݧ

ّ شبهات  سبک تنقیح األبحاث ابن َکّمونه َشکل گرفته است، بلکه مقّدمه و سه فصل بعدی کتاب رادݧ
یادی از کتاب تنقیح اســت، گرچــه بهبهانی در هیچ جای  ــار تــا حّد بســیاری ترجمۀ بخش های ز ّ ݨݧ ݧ الکفݧ
یسندۀ کتاب تنقیح األبحاث نام نبرده است. مقّدمۀ بهبهانی با  متن کتابش به صراحت از عنوان یا نو
ی است235 

ّ
کل َکّمونه در باب ُنُبّوت ]و اقسام آن[ بطور  اندکی محذوفات، ترجمۀ فصل اّول کتاب ابن 

ید: پیش از این، پاورقی شــمارۀ ۱57. ۲۳0. نگر
ید: پیش از این، پاورقی شــمارۀ ۱5۸.  ۲۳۱. نگر

یعة، ج 7، ص ۲۸6، شمارۀ ۱۴07؛  ید: الذر ۲۳۲. تصحیح: سّید َمهدی رجائی، قم ۱۴۱۲. برای نسخه های خّطی، نگر
ــی فارســی، ج ۲، یــک، ص ۹۴0؛ معجــم التــراث الکالمــی، ج ۳، ص ۲۳۳، شــمارۀ  ݨّ ݨݨݧ ݧ منــزوی: فهرســت نســخه های خطݧ

یلســون:  ن و ید: نصراهلل پورجوادی و پیتر لمبور 5۸۲0. در مورد این اثر و ارتباط بهبهانی با صوفّیه، نگر
Kings of Love, The Poetry and History of the Niʿmatullāhī Sufi Order، تهران، ۱۹7۸، ص 

۳۱-۱۲۸؛ نصراهلل پورجوادی، »مخالفت با تصّوف در میان شــیعیان دوازده امامی«، در:
 Islamic Mysticism Contested, Thirteen Centuries of Controversies and Polemics, 
Eds. Frederick de Jong and Bernd Radtke,

 لیدن، ۱۹۹۹، صص 6۱۴-۲۳.
۲۳۳. تصحیح: ســّید َمهدی رجائی، قم، ۱۴۱۳.

ّ شبهات  ݧ ّار، ص ۱۹-۲۴:۱۸. او در صفحۀ 5 ســطر 7، اثر را، با عنوانی که منتشــر شــده است »رادݧ ݧ ݧ ّ شــبهات الکفݧ ݧ ۲۳۴. رادݧ
ّار« ذکر می کند. ݧ ݧ الکفݧ

یر از  ۲۳5. تنقیح األبحاث صص ۲۱-۲؛ ترجمۀ انگلیســی )Examination(، صص ۳۹-۱۴.  بهبهانی قســمت های ز
ݨّ شبهات، ص 6:۱۲-7:5[،  ݧ این باِب کتاب را ترجمه کرده است: تنقیح األبحاث، صص ۱۴-۲:۳ )و الممتنعات( ]= رادݧ
 :۱-۱۲:۱۳ =[ ۸:۳-۲۲ ،]۱0:۱0-۲۳ =[ 7:۱۳-۲0 ،]۱0:6-7=[ 6:۱ ،]۱0:۴-6 =[ 5:۳-5 ،]7:6-۱0:۴ =[ ۲:۱6-۴:۱7
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یســنده تنها پاره ای مطالب دیگر بدان افزوده اســت. فصل اّول کتــاب بهبهانی که اختصاص به  کــه نو
بارۀ دین یهود  َکّمونه در یهودّیت دارد، در اصل، ترجمه ای است از قسمت عمدۀ باب دوم کتاب ابن 
همــراه بــا افزوده هایی چند از منابع دیگر236. فصل دوم کتاب بهبهانی که مربوط به مســیحّیت اســت، 
بــا حــذف اندکــی از مطالــب و بجز دو بخش اّول و قســمتی از بخش هشــتم، ترجمه ای اســت از باب 
بارۀ مسیحّیت237. فصل سوم هم که به اسالم می پردازد، ترجمۀ باب چهارم  َکّمونه در سوم کتاب ابن 
کتاب ابن َکّمونه است، با این تفاوت که قسمت های قابل توّجهی از آن حذف شده و مطالب فراوانی 

از منابع دیگر به آن افزوده شــده است238. 

5. ِاقبــال به ابن َکّمونه در میاِن یهودیان
در مقایســه بــا اهّمّیــت آثــار و اندیشــه های فلســفی ابــن َکّمونــه در تحــّوالت بعدی فلســفه در میان 
مسلمانان، نوشته های وی در محافل یهودی با استقبال کمی مواجه شد. وجود نسخه هایی خّطی 

۱۱[، ۲۳-۹:۲۲ )مخصــوص( ]= ۱6-۱۲:۱۴[، ۱0:۱ )و هــذا( ۲ ]= ۱۲:۱6-۱7[، ۹:۴ - ۸:۲۳ ]= ۱۲:۱۸-۱۳:۲[، ۱0:۳-5 
-۱6:۱7=[  ۱0:۸-۱۸  ،]۱۴:۲۱-۱5:۲۲  =[  ۹:6-۲۱  ،]۱۴:۱6-۲0  =[  ۱0:6-7  ،]۱۴:۱۳-۱5  =[  ۹:5  ،]۱۳:۳-۸  =[
)و   ۲۱:۱-۲  ،]۲۴:7-۱۳  =[  ۲0:۱۹-۲۲  ،]۱۸:۹-۲۴:7  =[  ۱7:۱-۲0:۱6  ،]۱6:۱۹  -  ۱۸:۸=[  ۱5:۱۸-۱6:۱۹  ،]۱5:۲۳

أغاتادیمون(، ۲۱:۳ )و آَمَنت(. 5 )علیه الســالم(، ۲۱:6 )و آمن(، 7 )بنبّوته(، ۲۱:۱0-۱۳ ]= ۲۴:۱۳-۱6[.
۲۳6. تنقیــح األبحــاث، صــص ۲۲:50؛ ترجمــۀ انگلیســی )Examination(، صــص 77-۴0. بهبهانــی قســمت های 
یر از این فصل را ترجمه کرده اســت: تنقیح األبحاث، صص ۲۳:۲0-۲۲:5 )شمســّیه( ]= راّد شــبهات، صص ۲۸:۱۹  ز
-۲7:۱0[، ۲۲-۲۴:۱0 ]=۲۹:۱۲-۲۸:۲0[، ۲7:۱۴-۲5:۱۱ ]= ۳۱:۱7-۲۹:۱۴[، ۲۴-۲7:۱7 )ملوکهم( ]= ۳۱:۱7-۳۲:۴[، 
۲۸:۱ )بل(، ۱۲ )عددها( ]= ۲۲-۳۲:5[، ۲0-۲۸:۱۳ )لتواتر( ]= ۳۲:۲۳-۳۳:۱۱[، ۲۸:۲۲-۳۲:۳ ]= ۳۳:۱۱-۳۸:۴[، 
۳۲:۴ )وکانــت( ۳۲:۱7 )بهــا( ]= ۲۱-۳۸:۴[، ۱۹-۳۲:۱۸ )ُنســیت(، ۳۳:۱۳-۳۲:۲۲ )التوراة(، ۳۳:۱6-۲0 ]= ۴0:7-
۳۸:۲۲[، ۱۳-۳5:7 )ســلطانه(، ۳5:۱۳ )و ُیؤّکــد( ۱5 )بــه(، ۳6:۲-۳5:۱6 )المعمــورة(، ۸-۳6:۴ )اآلن(، ۳6:۱۱-۱۲ 
)ســنة(، ۹-۳7:۱ )األمــر(، ۳7:۹ )و قــد(، ۱0 )ذلــک(، ۳7:۱۱ )و َمــن(، ۴5:5-۴7:5 ،۴۳:۹-۱۸ ،۴0:7-۴۲:۴ ،۲0 

)الدوام(، ۱۴-۴7:۱0 )عنه(، ۱۸-۴7:۱7 )نســخ( ]= ۴0:۱5-۴۹:۱۸[، ۴۹:۱5-50:۳ ]= ۴۹:۱۹-50:۱[.
۲۳7. تنقیــح األبحــاث، صــص 66-5۱؛ ترجمۀ انگلیســی )Examination(، صص ۹۹-7۸. بهبهانی قســمت های 
یــر از ایــن بــاب را ترجمه کرده اســت: تنقیح األبحاث، صص 5۲:۱6-5۱:۴ )العقیدة( ]= راّد شــبهات، صص 5۹:۱۳- ز
57:5[، 5۲:۱6 )و اّتفقــوا(  5۴:7 )بمصنــوع(، ۱5-5۴:۱0 )ال غیر( ]= 60:۸-6۲:۲۲[، 5۴:۱6-55:۲0، 55:۲۳-57:7 
]= 67:۴-6۳[، ۱۴-57:۸ ]= ۱6-67:6[، ۲۱-57:۱۴ )النبی(، 5۸:۱-57:۲۳ ]= ۲۱-6۸:۳[، ۱۴-5۸:5 )أجِلَک(، 
۲0 )بعضهم( - 5۸:۱5 )و کیف(،۲0 :6۲-6۱:۲۲ ،6۱:۱7-5۹:۸ ،]70:۱۳-6۹:۱ =[ 7-5۹:۱، ۲۳ )حکمته( - )و نحن( 

6۲:۲۲، 5-6۳:۳ )وقوعــه(، 6۴:۹-6۳:6،)األناجیل( 65:۱-6۴:۱۳ ،)محتمل( ]= 70:۱۴-7۸:۱۲[ 65:۴-5.
۲۳۸. تنقیــح األبحــاث، صــص ۱0۸-67؛ ترجمــۀ انگلیســی )Examination(، صــص 57-۱00. در مــورد بهبهانی و 
یــد به مقالۀ مــا: »احتجاجات مســلمانان در برابر یهودّیت و مســیحّیت در قرن هجدهم  ــار، نگر ݨّ ݧ ݧ ّ شــبهات الکفݧ ݧ اثــرش: رادݧ
 Studia ّار، نوشــتۀ آقا محّمد علی بهبهانی ۱۲۱6- ۱۱۴۴«، در ݨݧ ݧ ّ شــبهات الکفݧ ݧ میالدی در ایران، منابع مکتوب کتاب رادݧ

Iranica ۳5 )۲006(، صص 6۹-۹۴.
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ِگنیزۀ  گون  پایی، در مجموعه های گونا َکّمونه به خّط ِعبری در کتابخانه های ارو از نوشــته های ابن 
یچ  بن ِعزرا (Ben Ezra Genizah) در ُفســطاط/قاهرۀ قدیم و همچنین در مجموعۀ آبراهام فیرکو
(Abraham Firkovitch(در ســن پترزبورگ که منشــأ آن تا اندازه ای به ِگنیزۀ کنیســۀ َقرائیم شــهر 

َکّمونه و نیز دو اثر تطبیقی اش، در  قاهره باز می گردد239، نشــان می دهد که برخی از آثار فلســفی ابن 
یژه َقرائیم، تداول داشــته اســت. نســل های بعدی یهودیان برخی از نوشــته های  میان یهودیان، به و
فلســفی او را استنســاخ کــرده و خوانده انــد، نوشــته هائی همچــون: مقالــة فــی التصدیــق بــأّن نفس 
یچ موجود   و المطالب المهّمة، که نســخه هایی ناقــص از آن در مجموعــۀ فیرکو

ً
اإلنســان باقیــة أبــدا

یحــات ســهروردی، که ســه قطعــه اش در همیــن مجموعــه نگه داری  اســت240، و نیــز شــرح او بــر تلو
 دو قطعه آنها از نســخۀ واحدی از این اثرند241، و قطعۀ مهّم دیگری از این نســخه 

ً
می شــود. ظاهرا

-۱۸۸۴( )Moses Wilhelm Shapira( یلهلم شــاپیرا بــه مجموعۀ خّطی (Nachlass) موزس و
ی برلین درآمد242. این سه قطعه 

ّ
ک کتابخانۀ مل

ّ
ق دارد که در سال ۱۸۸5 میالدی به تمل

ّ
۱۸۳0( تعل

در مجموع )به جز دست کم چهار برگ(، رونوشت کاملی است از بخش اّول )منطق( و بخش دوم 
یحات ابن َکّمونه243.  )طبیعّیات( شــرح تلو

َکّمونــه در محافــل یهــودی خوانــده و استنســاخ می شــد. در  همچنیــن نوشــته های تطبیقــی ابــن 
ّبانیــم و َقرائیــم وجــود دارد که  بــارۀ اختالفــات میــان َر یــچ ســه قطعــه از رســالۀ او در مجموعــۀ فیرکو
دو قطعــۀ آن در اصــل اجزایــی از یــک نســخه از این اثر هســتند244. یگانه نســخۀ خّطــی کامل این 

ید:  David Sklare »راهنمایی برای مجموعۀ نســخه های خّطی  ۲۳۹. در خصــوص ایــن مجموعه هــای گوناگون، نگر
َقرائیم«، چاپ شده در: Karaite Judaism, A Guide to its History and Literary Sources، به کوشش 

Meira Polliack، لیدن، ۲00۳، صص ۹۲۴-۸۹۳، به خصوص صفحات ۸۹5، ۹-۹05، همراه با ارجاعات دیگر.
ی روسیه، II Firk. Yevr-Arab. I 1416 )مقالة فی التصدیق(، و Yevr-Arab. II 73 )مطالب(.

ّ
۲۴0. کتابخانۀ مل

 II Firk. ی روســیه
ّ
ی روســیه، II Firk. Yevr-Arab. I 3137 and 3138 نســخۀ کتابخانۀ مل

ّ
۲۴۱. کتابخانۀ مل

Yevr-Arab. I 857 با دســتخّط متفاوتی نوشــته شــده اســت. 
۲۴۲. برلیــن، Ms. Or. Fol، برگ ۱۳۲۱.

یحات(. این تنها موردی از یک اثر نیست که  یچ/شــاپیرا )شــرح التلو ید: در ادامه، پیوســت الف: مجموعۀ فیرکو ۲۴۳. نگر
ید: برای نمونه به: گرگور شــوارب، »کشــف قطعۀ جدیدی از کتاب  یچ  و شــاپیرا گرد آورده اند. نگر قطعه هایی از آن را فیرُکو

یتانیا« چاپ شده در: المغنی فی ابواب التوحید و العدل، از قاضی عبدالجّبار همدانی، در مجموعۀ قرائیم کتابخانۀ بر
Decouverte d’un nouveau fragment du Kitab al-mughni fi ’abwab al-tawhid wa-l-adl du 
Qadi Abd al-Jabbar al-Hamadhani dans une collection karaite de la British Library, Mélanges 
de l’Institut Dominicain d’ Etudes Orientales du Caire , MIDEO, 27, 2008, pp. 119 – 129.
 .Yevr-Arab. I 1703 نســخۀ .II Firk. Yevr-Arab. I 913 and 914 ،ــی روســیه

ّ
۲۴۴. کتابخانــۀ مل

قطعه ای است از نسخۀ متفاوتی از این رساله. نسخۀ  Yevr.-Arab. II 807 قطعه ای یک صفحه ای دارد )برگ 
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رســاله که در کتابخانۀ دولتی برلین محفوظ اســت، در سال ۱۳۴۱ میالدی در بغداد استنساخ شده 
اســت245. افزون بر این، ســه نســخۀ کامل از تنقیح األبحاث او، به خّط ِعبری، در کتابخانۀ دولتی 
کسفورد247، و موزۀ َمگنس در برکلی248 نگه داری می شود. ]همچنین[  برلین246، کتابخانۀ بادلیان آ
یچ249   از نســخۀ واحــدی از کتــاب تنقیــح األبحــاث اســت، در مجموعــۀ فیرکو

ً
دو قطعــه کــه ظاهــرا

یورک است250. موجود اســت، و قطعۀ ســوم، جزئی از مجموعۀ آدِلر در مدرسۀ دینی یهودی نیو
کنـون فقـط یکـی از متفّکـران متأّخـر یهـودی شناسـایی شـده کـه بنـا بـه قول معـروف، آثار ابـن َکّمونه را  تا
 David ben Joshua( ید بن یوشـع بن میمون خوانده و از آنها در نوشـته هایش بهره برده اسـت. او دیو
Maimonides)، از نسـل موسـی بـن میمـون )Maimonides( اسـت کـه در حـدود سـال ۱۴۱0- ۱۳۳5 

یـد بـن یوشـع بـن میمـون در تفسـیر عربـی - یهـودی خود که بر شـرح ابن  میـالدی فّعالّیـت داشـت251. دیو
میمـون بـر ِمشـنه تـوره نوشـته اسـت از کتـاب الجدیـد فـی الحکمـة ابـن َکّمونـه مطالبـی نقـل می کنـد252. او 

۳۳ب( همراه با ســطوری از تلخیصی نقِل به معنا گونه از مقّدمۀ رســاله.
۲۴5. نســخۀ Or. Oct. 256/2، برگ ۱۸0.

.Or. Oct. 256/1 ۲۴6. نسخۀ
۲۴7. نسخۀ هانتینگتون، ۳۹0.

.KC 24 ۲۴۸. نســخۀ خّطی موزۀ مگنس
 .Yevr-Arab. II 490 و ، II Firk Yevr-Arab. I 1702 ی روســیه

ّ
۲۴۹. کتابخانۀ مل

.)  ENA 95( 55۱۹ ۲50. نســخۀ خّطی مدرسۀ دینی یهود
ید:  ید بن یوشــع بن میمون David Ben Joshua، نگر ۲5۱. در مورد دیو

Paul B. Fenton, “The Literary Legacy of David ben Joshua, last of the Maimonidean 
Negīdim.”
 The Jewish »کــم دینی ابــن میمونــی ین حا یــد بن یوشــع بــن میمــون، آخر ُپــل. بــی. ِفنتــون: »میــراث مکتــوب دیو
Quarterly Review 75 i )۱۹۸۴(، صص 56-۱؛ همو: »شرحی عربی - یهودی بر ِمشنه توره ابن میمون، توسط 

ید بن یوشــع بن میمون )حدود ۱۴۱۴-۱۳۳5(« )عبری( چاپ شــده در: خاخام دیو
 Heritage and Innovation in Medieval Judaeo-Arabic Culture, Proceedings of the 
Sixth Conference of the Society for Judaeo-Arabic Studies. Eds. Joshua Blau and 
David Doron, Ramat Gan 2000, pp. 145-60
ید بن یوشــع بن میمون را با عنوان: المرشــد إلی التفّرد و الُمرفد   ِفنتونPaul B. Fenton  نیز یکی از نوشــته های دیو
إلی التجّرد تصحیح و ترجمه کرده اســت. اّولین بار همراه با ترجمۀ عبری و یادداشــت های ِفنتون تصحیح شــده اســت، 

چاپ اورشلیم، ۱۹۸5. 
۲5۲. ر.ک: بــه مقالــۀ ِفنتــون: »میــراث مکتــوب«، ص ۳۳، شــمارۀ ۳۸؛ همو: » شــرحی عربی - یهودی بر ِمشــنه توره 
ی روسیه II Firk. Yevr-Arab. I 1497.، برگ های ۲۱: ۴۸ 

ّ
نوشته ابن میمون«، ص ۱5۴. نقل قول )کتابخانۀ مل

آ - ۱5: ۴7 ب( از الجدید فی الحکمة ابن َکّمونه، صص ۴0۴:6-۴0۳:۱۴ گرفته شده است و شامل متنی است که ابن 
ّید الّدین ُعرضی نقل می کند. برخالف گفتۀ ِفنتون )»میراث مکتوب«، ص ۳7 شــمارۀ ۴۸( که تشــخیص  َکّمونه از مؤ
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َکّمونه نیز آشنا بوده است253.  یحات  ابن   با شرح تلو
ً
ظاهرا

یچ    یحات، که بخش هایی از آن توسط آبراهام فیرُکو بعید نیست که نسخۀ شرح ابن َکّمونه بر تلو
ید بن  یلهلم شــاپیرا جمع آوری شــده اســت، همان نســخه ای باشــد که در دســترس دیو و موزس و

یوشــع بن میمون قرار داشته است254.

ید بن یوشــع بن میمون اســت، ایــن بخش دوم از نقــل قول، به طور مســتقیم از  نــداده الجدیــد فــی الحکمــة مرجــع دیو
یــد: در ادامه، فصل  یــد الّدین ُعرضی، نگر َ آثار مؤ نوشــته ای از ُعرضــی گرفته نشــده اســت. برای اســتفادۀ ابن َکّمونه از

دوم، بخش ۳ .۲ .۱.
۲5۳. ]این مطلب را[ ِفنتون )»میراث مکتوب«، ص ۳7( در مورد نسخۀ خّطی West Coll. Ar. II 75 گفته است 

ید بن یوشع بن میمون.  که بخشــی اســت از المرشد إلی التفّرد دیو
یحات ابن َکّمونه در رونوشــتی به خّط عبری از شــرح ناتمامی  ۲5۴. گفتــاورد نقــل بــه معنــا گونۀ مفّصلی نیز از شــرح تلو
یســنده ای  بــر Sefer ha-maddaʿ اثــر ابــن میمون )یعنی نخســتین باب از شــرحش بر ِمشــنه توره( وجود دارد که نو
ت )د. حلب 7۹۳ هجری(، آن را نوشــته  مســلمان بــه نــام عالء الّدین ابوالحســن علی بن َطیُبغا الحلبــی الحنفی الموّقِ

یتانیا Add 27,294، برگ های 6۱ ب -60 ب، ُچنین آغاز می شــود: اســت. متن نســخۀ خّطی کتابخانۀ بر
 פצל מן אלתלויחאת ללשיח שהאב אלדין אלסהרורדי קדס אללה רוחה ושרחה ללשיח אלאמאם אלעלאמה 

עז אלדולה בן כמונה סקא אללה צובה אלגמאם. 
ید: برای توصیف این نســخه نیز نگر

 G. Margoliouth: Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscript in the British 
 Firk. ی روســیه

ّ
Museum ۴-۱، لنــدن 77-۱۹65، ج ۲، صــص ۱۱-۱0۸. قطعــۀ دیگــری از همین اثر در کتابخانۀ مل

II Yevr. Arab. I 1426 نگــه داری می شــود کــه فصــل مبتنی بر ســهروردی و ابــن َکّمونه را نــدارد. در مورد این اثر و 
یتس اشــتاین اشــنایدر »آثار عرب ها به خّط عبری، گفتاری در کتابشناســی  ید به: تحقیقات مور یســنده اش نیز نگر نو
 ،)۱۸۹۳( ۴7 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft :عربی«، چاپ شده در
بــی در نســخه های خّطــی عبری، باز فهرســت نگاری  صــص ۴۱-۳۳۸؛ Y. Tzvi Langermann: »نوشــته های عر

مقّدماتی«، منتشر شده در:
G. Margolioth: »شــرحی اســالمی  Arabic Sciences and Philosophy 6 )۱۹۹6(، صــص 60-۱۳7؛ 
بــر ِمشــنه تــوره ابــن میمــون، فصل هــای The Jewish Quarterly ،»۱-۴ ۱۳ )۱۹0۱(، صــص 507-۴۸۸؛ ِفنتون: 
»شــرحی عربی - یهودی بر ِمشــنه توره ابن میمون«، صص ۱50 به بعد؛ David Blumenthal: »ترجمه ای عربی 
 :Gregor Schwarb ۱۹۸5(، صــص ۴7-۱۱۳؛( ۱۴ Da‘at ،)عبــری( ،» Hilkhot Yesodey ha-Torah از
»شــرح عــالء الّدیــن ابوالحســن علی بــن طیُبغــا )د. 7۹۳ هجــری( بــر Hilkhot Yesodey ha-Torah ۴-۱: دائرة 

ید: اثر ابن میمون: یر چاپ(. در مورد اصل عبری Sefer ha-maddaʿ نگر المعارفــی علمــی« )ز
 Mishneh Torah, The Book of Knowledge [Sefer ha- maddaʿ],
کســفورد(، همــراه بــا مقّدمــه، ارجاعــات بــه تلمــود و کتــاب مقــدس،  تصحیــح بــر اســاس مجموعــۀ خّطــی بادلیــان )آ
یادداشتها و ترجمۀ انگلیسی از موِزس هایمسون Moses Hyamson، اورشلیم ۱۹6۲.  ابن طیُبغا همعصر و دوست 
 G. :ید یــد بــن یوشــع بود و این نســخۀ خّطــی »افزوده هایی دســت کم از یک مصّحــح یهــودی دارد«. نگر نزدیــک دیو
ید: همو: »شرحی اسالمی«، صص ۹۲-۴۹0. به طور یقین،  Margoliouth: Catalogue ، ج ۲، ص ۱0۸؛ نیز نگر

ید بن یوشــع بوده اســت. یکی از این تصحیح کنندگان یهودِی متن، دیو



فصل دوم: فهرست آثار ابن َکّمونه
   





فهرست آثار ابن َکّمونه
بارۀ ابن َکّمونه اســت. در  هــدف از ارائــۀ ایــن فهرســت، فراهم آوردن مرجعــی برای تحقیق بیشــتر در
این فهرســت به همۀ آثاری که تألیف او دانســته شــده یا به وی منســوب گشــته، اشاره شده است. 
یــات آن می آیــد و بــه منابــع و آثــار  در هــر مدخــل، عنــوان اثــر همــراه بــا توصیــف مختصــری از محتو
یخ تألیف هر اثر نیز در صورت امکان مشّخص شده  کتاب شــناختی مربوط به آن اشــاره می شود. تار
 نسخه های خّطی 

ّ
است. تصحیح ها، ترجمه ها، شرح ها و تحقیقات پیرامون اثر هم ذکر شده و محل

موجــود همــراه بــا شــرحی کوتاه از آن نیز درج گردیده اســت. تــالش کرده ایم همۀ نســخه های خّطی 
بازمانــده از آثــار ابــن َکّمونــه را پی جوئی و توصیف کنیم و هر تعداد نســخه را که ممکن بوده به دّقت 
مالحظه و بررســی نمائیم. هرجا این امر میّســر نگشــته، اّطالعاِت عرضه شده، بر اساس توصیفات 
موجود در فهرســت مربوط به نســخه ها اســت. اشاراتی که در منابع دست دوم به نسخه های خّطی 
ابــن َکّمونه شــده اســت و نادرســت بودن آنهــا ثابت گردیده، و نیز انتســاب های غلط بــه ابن َکّمونه 
در فهرســت ها را در اینجا ذکر نکردیم. در بســیاری از موارد ابن َکّمونه برای نگاشــته های خود عنوان 
خاّصی تعیین نکرده اســت. نخســتین عنوانی که برای هر مدخل ذکر شــده، یا همان عنوانی اســت 
َکّمونه به آن اثر داده اســت، و یا عنوانی اســت که می توان آن را از عباراتش در آثار مربوطه  که ابن 
ین جانشــین دیگر، که در نقــل قول های  و از ارجاعــات بــه آثــار دیگــر خــودش به دســت آورد. عناو
عالمــان بعــدی، یا در فهرســت های نســخ خّطی یــا در تحقیقــات جدید آمده، در داخــل پرانتز درج 
یــن مبهــم و نامفهوم اند، آغــاز و انجــام هر اثر  شــده اســت. بــا توّجــه بــه این که بعضــی از ایــن عناو
ذکر شــده اســت تا بتوان نســخه هایی از این آثار را که هنوز شــناخته نشــده اند، در آینده شناســایی 
 ِ

ّ
کنون تصحیح نشــده اند یا ردیابی آنها مشــکل اســت، ابتداِی کل کــرد. در مــورد نســخه هایی کــه تا

متِن مقّدمۀ آنها نقل می شــود. به منابع مربوطه در خصوص آغاز و انجام نســخه ها نیز اشــاره شــده 
است. ضبط ها و خوانش های غلط در تصحیح ها و نسخه های خّطی، بدون اشارۀ خاص اصالح 
شــده اند. اختصــارات بــکار رفته در این فصــل برای فهرســت ها و مجموعه های خّطــی و ارجاعاِت 

ید: اختصارات و ارجاعات(.  کتاب شــناختی در پایان کتاب توضیح داده شــده اند )نگر
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1. آثار معلوم االنتساب

1. 1. شرح ها و حاشیه ها

1. 1. 1. شرح األصول و الُجَمل من مهّمات العلم و العمل )شرح اإلشارات(
این اثر شــرحی اســت بر اإلشــارات والتنبیهات ابن ســینا که به شــرف الّدین هارون، یکی از فرزندان 
ید،  ینِی صاحب الدیوان تقدیم شــده اســت. ُچنان که ابن َکّمونه در مقّدمه می گو شــمس الدین جو
در این شــرح، از شــرح خواجه نصیرالّدین طوســی بسیار استفاده کرده اســت. این اثر در مّدتی کمتر 
از دو ماه نوشــته شــده و در ۲۸ شــعبان ســال 67۱ هجری قمری به پایان رســیده اســت. ابن َکّمونه 

نســخه ای از آن را به کتابخانۀ شــرف الّدین هارون و پدرش فرستاده است.  
یخ نوشته های عربی، ج ۱، ص 5۹۲؛  یعة إلی تصانیف الشیعة، ج ۱۳، ص ۹۴، شمارۀ ۳0۱؛ تار )الذر
ْبلـو: Bibliothèque orientale، ص ۴76؛  یـخ نوشـته های عربـی، پیوسـت، ج ۱، ص 76۹؛ ِدر تار
حّجتـی و دانش پـژوه: فهرسـت، ج ۱، ص ۴7۳؛ کشـف الظنـون، ج ۱، ص ۳0۳؛ مهـدوی: فهرسـت، ص 
۳5؛ ِرِشـر: Development، ص ۲05؛ اشـتاین اشـنایدر، در Arabische Literatur، ص ۲۳۹، شـمارۀ 

.)۴
مقّدمه )راغب پاشــا ۸۴5، برگ های ۲۲ : ۳ آ-۱ :۱ ب(: 

للراحلة  التقدم ابالعداد  منزلة  إليه  السفر  يتنزل من  لما  توفيقه  الله على حسن  »أحمد 

والزاد وأسأله هداية طريقه حتى ال أضل في شعبها المتوعرة عن سنن الرشاد كما ضل 

كثير من العباد وإلهام الحق بتحقيقه إذ بإلهامه ينته�ي ذلك السفر إلى اليقين في االعتقاد 

ال بفكرة العبد الذي ال ينسب إليه من ذلك إال مجرد القبول واالسستعداد وأن نصلي على 

المصطفين من عباده لرسالته خصوصاً على محمد وآله وعترته. أيها الحريُص على تحقق 

والتنبيهات  لكتاب اإلشارات  كالشرح  الذي هو  الكتاب  إليك في هذا  مهٍد  إني  الحق 

مع زايدة ما اسستخرجته من براهين قواعدهم وإفادة ما اسستنتجته من قوانين قواعد جمة 

ُاصواًل وُجماًل من الحكمة  إن اجدت الفطانة بيدك سهل عليك تفريع تلك األصول إلى 

إلى  عنه  ومنتقل  المنطق  علم  من  ومبتدىء  أجزائها  إلى  الجمل  تلك  وتفصيل  جزئياتها 

العلم الطبيعة وما قبله ومقدم على جميع ذلك ذكر ماهية الحكمة وأقسامها األصلية وما 

يتضمنه هذا الكتاب منها. وأما الحكمة فصناعة نظرية يسستفيد بها اإلنسان تحصيل ما عليه 

الوجود في نفسه وما عليه الواجب مما ينبغي أن يكتسسبه بعلمه ليسستكمل نفسه صائرًة 
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عالماً معقواًل مضاهياً للعالم الموجود ويسستعد للسعادة القصوى األخرية بحسب الطبيعة 

البشرية . وأما أقسامها األصلية فه�ي أنها إن كانت علماً هو آلة لما عداه من العلوم فهو 

المنطق ولهذا وجب االبتداء به وإن لم يكن كذلك فإن كانت علماً بما اليتعلق وجوده 

بفعل اإلنسان فهو العلم النظري وإال فهو العلم العملي، والمبحوث عنه في النظري إن 

كان  إن  الطبيعي  والعلم  الطبيعة،  علم  فهو  الوجود  في  الجسمية  المادة  إلي  مفتقراً  كان 

حده متعلقاً بها أيضاً، وإال فهو العلم الرايضي، وإن لم يكن مفتقراً إليها فهو علم ما قبل 

الطبيعة ابعتبار اشستماله علی بيان أكثر مبادئ علمها. ولنقدم ما يبحث فيه من المجردات 

علتها ابلعلية والشرف وما بعد الطبيعة ابعتبار التعلم كون إدراك المحسوسات قبل إدراك 

المعقوالت. وأما العملي فإن كان علماً ابلتدبير الذي يختص ابلشخص الواحد فهو علم 

األخالق، وإال فهو علم تدبير المنزل إن كان علماً بما ال يتم إال ابالجتماع المنزلي، وعلم 

السسياسة إن كان علماً بما ال يتم إال ابالجتماع المدني، فهذه أمهات العلوم وكل علم جزئي 

فالبد وأن ينسب إلى واحد منها. وقد اشستمل هذا الكتاب من كل علم من هذه على ما 

هو من أهم مطالبه وأقرب إلى تزكية النفس به. أما المنطق فألنه آلة النظر، وأما علم 

الطبيعة وما قبله فألنهما يبحثان عن أحوال نفس اإلنسان وسائر المجردات الممكنة وعن 

واجب الوجود وصفاته وكيفية صدور سائر الموجودات عنه على ترتيبها. وال شك أن العلم 

بذلك من أعظم المهمات التي يجب االعتناء بتحصيلها. وهذه العلوم الثالثة هي أجّل 

ما فيه لكون مسائلها أهم من مسائل غيرها، فأما الرايضي فلما لم يكن كذا لم نتعرض 

منه إال لقدر نزر وقع التلويح إليه في بعض فصول علم ما بعد الطبيعة. وأما العلم العملي 

فأشرف ما فيه كيفية رايضات العارفين. قد ثبت في نمط مقاماتهم من العلم المذكور. فهذا 

ما يتعلق بشرح الخطبة والمقدمة وعلی هذا ااُلسلوب آتي على شرح ابقي الكتاب مع 

التقطُته من كتب الحكماء األكابر، ومنها ما اسستنبطُته بفكري  التي  منها ما  الزايدات 

والمتأخرين  المتقدمين  علوم  جامع  العالم  عالمة  موالان  شرح  من  أكثره  مختصراً  الفاتر 

ملك العلماء المحققين سلطان الحكماء المدققين نصير الحق والدولة والدين فإنه أعلى 

الله محله وأسسبغ ظله جمع فيه محاسن الشروح الموجودة وبلغ الغاية في تحقيق المعاني 

المقصودة، فهو بما اسستوعب فيما حقق من المقاصد المقال قد ضيق على غيره في الزايدة 

المجال واالكتفاء به. وإن كان األولى بأن ال أتعرض لشرح الكتاب لوال أمر ورد إلّي ممن 

حكمه جازم وطاعة أمره، إذ هو من أولى األمر، أمر الزم ال سسيما ورايسسته طبعية ال 

وضعية وحقيقية ال اتفاقية وهو المولى المالك المعظم شرف الدنيا والدين هرون سسيد 
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الحاوي  والعملية  العلمية  الفضيلتين  بين  الجامع  والمفاخر  المناقب  واألكابر رب  الملوك 

السريرة  بنقاء  الممنوح  والعبادة  والدرية  الوقادة  الفطنة  ذو  والدنيوية  الدينية  للرايسستين 

واسستقامة السيرة المسستحق بما جمع من هذه الخالل الرضية  بمقتضی ما اشترطه الرئيس 

في عهد الوصية أن يُتَحف بنفائس الحقائق العلمية ويُبذل له أسرار الدقائق الحكمية ولد 

الممالك  الكامل صاحب ديوان  المنصف  العادل  العالم  الوزراء  الصاحب االعظم ملك 

دسستور الشرق والغرب شمس الدنيا والدين محمد بن محمد صاحب الديوان الجويني 

المحي�ي بكرمه معالم العلوم الدارسة وآاثر الفضائل الطامسة المتخصص بفعل الخيرات 

المنفرد ابقتناء الكماالت أانر الله سعدهما وأعلى جدهما وقمع ضدهما. وقد عملت هذا 

أب�ي علي في اإلشارات  الرئيس  ألفاظ  العامرة وأتيت فيه بجميع  الكتاب برسم خزانتهما 

من غير إخالل بشيء منها محافظًة على فصاحتها وعذوبتها إال بما هو لضرورة اندراج 

اختلفت  ما  أو  كالتصريح بضمير  المعنى  تعقيٍب وإلظهار  الكالم مثل واو عطٍف وفاء 

فيه النسخ والرواايت، وإن كنُت أجمع بينهما في األغلب، فمن أحب أن يميز ألفاظ 

اإلشارات عن ابقي الكالم فليميز ذلك بعالمة الحمرة أو غيرها وسميُته شرح ااُلصول 

والجمل من مهمات العلم والعمل وقسمُته مجاراًي لقسمة اإلشارات إلى قسمين أولهما في 

المنطق وهو عشرة أنهاج والثاني في علمي الطبيعة وما قبله مما يندرج فيهما من غيرهما 

أنماٍط والقسمان يشستمالن على ثالث مائة وأربعة وخمسين فصاًل معنونة  وهو عشرة 

بسسبعة وثالثين عنوااًن معنون بكل واحد منها، إما فصل واحد أو أكثر وهذه أسماؤها على 

ترتيب  ذكرها في الكتاب ... فألشرع اآلن في ذكر ذلك مسستعيناً بمن ال يخيب قاصده 

وال يضل مسترشده مسستمداً منه الهداية وحسن الخاتمة وسعادة الداَرين إنه لطيف كريم 

رؤوف رحيم. القسم األول في علم المنطق ...«.

پایان )راغب پاشــا ۸۴5، برگ ۱6-۳: ۱۹۸ آ(:
»فهذا ما تيّسر إيراده على حكم العجلة في أوقات مختلسة من الشواغل الدنيوية من غير 

معاودة تنقيح وال مراجعة تهذيب وأرجو مع اعترافي ابلتقصير أن يكون ما أوردتُه موافقاً 

للغرض ملحوظاً بعين الرضا على أن الذي فيه من قبلي هو شيء يسير وقدر قليل وما 

عداه فمأخوذ من أقاويل أكابر العلماء وأساطين الحكماء ومن الله تعالى أسال وإليه أضرع 

وأرعب أن يجعلني من الداخلين في رحمته المشمولين بنعمته الالئذين ببابه اآلمنين من 

عذابه المبتهجين بلقائه الواصلين إلى سعادة األبد في زمرة أوليائه إنه أرحم الراحمين وأكرم 

أنبيائه وأوليائه  المقربين وعلى  العالمين وصلواته على مالئكته  لله رب  األكرمين. والحمد 
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أجمعين وخصوصاً على محمد وآله الطاهرين وأختم بخير انتجز تأليفه في االثنين الثامن 

والعشرين من شعبان من سسنة إحدى وسسبعين وسستمئة هجرية في قريب من شهرين.«.

تصحیح:
یر چاپ(.  به تصحیح: ابراهیم مرازقه، رضا پورجوادی و زابینه اشــمیتکه، )ز

نسخه های خّطی:
« )فهرست،  ݨّ ]۱[ اوقاف عاّمه 6۴7۴، ۱۸۱ برگ، اندازه ۱۲×۲۲ سانتیمتر، »نسخة جّیدة قدیمة الخطݧ

ج ۴، ص 60، شمارۀ 6۲6۱(. 
یتانیا )دیوان هندArabic Loth 484 =( ۴5۴5 )(، ۱7۴ برگ، اندازه ۱۱/۴×۲0/۳  ]۲[ کتابخانۀ بر
ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲۹ ســطر. کتابت شــده به دســت: حســن )یا علــی؟( بــن عبدالّرحمان بن 
بیــع الثانــی )؟( 7۳۴/۲0 دســامبر ۱۳۳۳ )ر.ک. انجامــه، بــرگ  یــخ ۱۲ ر عبــداهلل ... المالکــی در تار
۱7۴آ(. برگ های ابتدا و انتهای نسخه آشفته است؛ ترتیب درست عبارتست از: ۱،۴، ۳، 6، 5، ۲، 

7... و ۱6۸، ۱70، ۱6۹، ۱7۲، ۱7۱، ۱7۳، ۱7۴ )فهرســت ۱۸77، ص ۱۳5(. 
ِله لــی ۲5۱6، ۲۹۲ بــرگ، اندازه ۱5×۲۱ ســانتیمتر، هر صفحه در ۱۸/۱۹ ســطر. کتابت نســخه  ]۳[ ال
یش عبدالّرحمان بن کمال العیثاوی الّشــامی به پایان  بیع الثانی ســال ۱0۸6 به دســت درو در ســوم ر

رســیده اســت )ر.ک. انجامه، برگ ۱۹۸آ(. در صفحۀ عنوان آن چنین آمده است: 
»شرح اإلشارات مّما ألّفه مکّمل علوم االّولين و اآلخرين قدوة المحققين عّزالدولة سعد 

بن منصور بن سعد المعروف بإبن کمونة اإلسرائيلی... «. )فهرست، ص 193(. 

ِله لی ۲۴۸7/6، برگ های۲۲۳ آ-۲۲۲ ب، اندازه ۱6/5×۱۲ سانتیمتر، هر صفحه در ۱6 سطر.  ]۴[ ال
یر است: منتخبی اســت از شــرح ابن َکّمونه بر نمط ۹، اشاره ۱5 که به قرار ز

»من كالم الشسيخ اإلمام الفاضل العالم المختار عز الدولة بن كمونة رحمه الله تعالى في 

شرح لكتاب اإلشارات عند مقامات العارفين شرح بعض مصطلحات الصوفية في أحوالهم 

وملكاتهم الشريفة التي هي مقاماتهم قال الخاطر عندهم هو ما يرد على النفس ... «.

عبارت متناظر آن در این شــرح چنین است:
الموضع بعض مصطلحات الصوفية في أحوالهم وملكاتهم الشريفة  »وأان شارح في هذا 

التي هي مقاماتهم وإن كان جميع ذلك داخاًل فيما سسبق ذكر ابلخاطر عندهم هو ما يرد 

علی النفس ... «.

یــده تــا ابتدای تنبیــه بعدی ادامه پیدا می کند و مطابق اســت با نســخۀ راغب پاشــا  متــن ایــن گز
یتــر ۲، ص 76(.  ۸۴5، برگ هــای ۱۸ :۱۸۴ ب -۱۳ :۱۸۴ آ )ر.ک. ر
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]5[ راغب پاشــا ۸۴5، ۱۹۸ برگ، اندازه ۱۳×۲5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۲۳ ســطر. محّمد بن ابی 
الجــک النیلــی الترکــی در رمضان ســال 67۴ آن را استنســاخ کرده و با نســخه ای مقابله نموده که از 
ف خوانده شده است )ر.ک. انجامه، برگ ۱۹۸ آ: »بلغ مقابلة 

ّ
ف نوشته شده و بر مؤل

ّ
روی خّط مؤل

 باألصــل المنقــول منه حســب الَجهد و الطاقــة و کان األصل قد ُنقل مــن خّط المصّنف 
ً
و تصحیحــا

ک متعّددی اســت، نام اثر 
ّ
و ُقــرء علــی مصّنفــه«(. در صفحــه عنوان اثر که حــاوی گواهی هــای تمل

یسندۀ اثر، ُچنین آمده است: »شرح اشارات الشیخ ابی علی  بدون اشاره به ابن َکّمونه به عنوان نو
بن ســینا«. یادداشــتی با دست خّطی متفاوت در حاشــیۀ باالی صفحه عنوان به چشم می خورد که 

یف ... ابو الفرج المدعو بابن َکّمونة.«. )فهرســت، ص6۴(.  ید: »من تصانیف المولی الشــر می گو

1. 1. 2. شرح التلویحات )التنقیحات في شرح التلویحات(
یحات ِشــهاب الّدین ســهروردی که در پاســخ به درخواســت بعضی از  این کتاب شــرحی اســت بر تلو
بــالء و األصحاب الفضالء«،  ف از آنها با عنوان: »جماعة من الّســادة الّنُ

ّ
فضــالی ناشــناخته، کــه مؤل

یاد کرده، نوشــته شــده اســت. این اثر در آغاز ســال 667 هجری به پایان رســیده اســت.1 در متن آن 
َکّمونه از شــرح شــمس الّدین َشــهرزوری بر این اثر با خبر  هیچ مطلبی وجود ندارد که نشــان دهد ابن 
گر البّته شــرح َشــهرزوری، در واقع، پیش از شــرح ابن َکّمونه نوشــته شــده باشد(. وی در  بوده اســت )ا
یــد کــه از آثــار دیگر ســهروردی بهره برده اســت. ابن َکّمونه در سراســر متــن به حکمة  مقّدمــۀ آن می گو
اإلشــراق )تصحیح حســین ضیائی و الِوشــاح، ص ۲۲۱، ۲۲۴، ۳۸۲، ۳۸۸، ۲5-۴۲۴؛ تصحیح سّید 
موســوی، ص ۹۹7(، الَمشــاِرع و الُمطاَرحات )تصحیح ضیائی و الِوشاح، صص ۱۸0، ۲۹6؛ تصحیح 
لواح العمادّیة )تصحیح سّید موسوی، ص ۹۹۴( و مقاَومات )تصحیح  ســّید موســوی، ص ۹۹7(، األ
ضیائــی و الِوشــاح، ص۴5۲( اشــاره می کنــد؛ ابن َکّمونــه از مقامــات الّصوفیة )کلمة التصــّوف( او نیز، 
به خصــوص در زمینــۀ اصطالحات صوفّیه، اســتفاده کرده اســت؛ گواینکه از ذکر آشــکار آن خودداری 
یــف او از تــوّکل، ُشــکر و رضا )تصحیح ســّید موســوی، صــص ۲۱-۱0۲0( مبتنی اســت بر  می کنــد. تعار

۱. ضیائــی و احمــد الِوشــاح خاطرنشــان می کننــد که نســخۀ ملــک ۹۳۴، در بــرگ ۲۸۸ب انجامــه ای دارد که طبق آن 
ید به: مقّدمۀ چاپ  یخ تکمیل اثر ابن َکّمونه در مدرســۀ نظامیۀ بغداد در آغاز ســال 667 هجری« بوده اســت. نگر »تار
 متوّجه ناســخ است. 

ً
آنان، ص ۴7. اّما این اّطالعات درســت نیســت؛ اشــاره به مدرســۀ نظامّیه در انجامۀ کتاب قطعا

یر است: متن کامل این انجامه به شــرح ز
یة في المدرسة النظامیة  بع وسبعمائة هجر بیع األول سنة أر ثنین أول الصبح العاشر ر »وقع الفراغ من نسخه یوم اال
فات وقع الفراغ من تصنیفه في أوائل سنة سبع وستین وستمائة.«. بدار السالم مدینة بغداد حماها اهلل تع عن اآل
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یحات  کلمة التصّوف ســهروردی )تصحیح حبیبی، صص ۳۴-۱۳۳(. این شــرح به پیروی از ساختار تلو
سهروردی، دارای سه بخش است: منطق )بخش اّول(، طبیعّیات )بخش دوم(، الهّیات )بخش سوم(.
یخ نوشته های عربی، ج  یعة إلی تصانیف الشیعة، ج ۱۳، صص 5۳-۱5۲، شمارۀ 5۱۹؛ تار )الذر
ݧُون، ج ۲، ص  ݧ نݧ

ُّ ݧ ݧ یخ نوشته های عربی، پیوست، ج ۱، صص 76۹، 7۸۲؛ کشف الظݧ ۱، ص ۴۳7؛ تار
ّفات  ݨݧ ِــر ۱، صــص 75-۲7۳؛ ســهروردی:  مجموعــه مصنݧ ݫ ݫ یتݫ ۴۲0؛ ِرِشــر: Development، ص ۲05؛ ر
 ،Arabische Literatur : ؛ اشتاین اشــنایدرProlégomènes pp. Ixiii ff ،۱ شــیخ اشــراق، ج

ص ۲۴0، شمارۀ 5(
ید: تصحیح نجفقلی حبیبی، ج ۱، ص ۱-۳[(:  مقّدمه )تصحیح موسوی، صص ۳:۸ - ۲:۱ / ]نیز نگر
»بعد حمد الله تعالى على آالئه المتواترة والرغبة أن يوفّق للهداية في الدنيا والسعادة في 

اآلخرة والصالة على مالئكته أولي الذوات الزكية الطاهرة وعلى من اصطفاه من أنبيائه 

وأوليائه المؤيّدين ابلمعجزات الباهرة والكرامات الظاهرة خصوصاً على محمد وآله. إنه 

لما كان المختصر الموسوم ابلتلويحات لإلمام العالمة شهاب الدين السهروردي قّدس 

الله روحه ونّور ضريحه مشستماًل على الحقائق العلمية من أسسناها وأرفعها ومن الدقائق 

المآل  في  المسعدة  الكمال  إلى  الموصلة  للمهمات  متضّمناً  وأنفعها  أوالها  على  الحكمية 

إلى ما يكاد أن  المواضع  المنته�ي في كثير من  وكان مع ما هو عليه من شدة اإليجاز 

يكون من قبيل اإللغاز غير موجود له فيما بلغنا بشرح يرجع في فهم مقاصده إليه ويعول 

الفضالء  واألصحاب  النبالء  السادة  من  جماعة  مني  التمس  عليه،  غوامضه  إابنة  في 

أحسن الله تعالى توفيقهم وسهّل إلى كل خير طريقهم أن أشرح المختصر المذكور شرحاً 

ال يخرج إلى اإلطناب وال يخّل بشيء من أغراض الكتاب فدافعتهم عن ذلك معتذراً 

يسستغني  الملتمس  الشرح  وبأن  العلوم  هذه  من  بضاعتي  وقلّة  والهموم  األشغال  بكثرة 

عنه أرابب الفطانة وأولو األلباب إذ ال يتعذر عليهم بتأملهم للكتب المبسوطة االطالع 

على مقاصد هذا الكتاب فألحوا إلحاحاً موجباً للموافقة مقتضياً ترك المناقشة والمحاققة. 

فعملت هذا الشرح في أثناء اشغالي على حكم العجلة من غير مراجعة لتنقيح المعاني 

وال معاودة لتهذيب األلفاظ جامعاً فيه مباحث التلويحات على ترتيبها مجتهداً في تبيينها 

وبسط  معاقدها  وتحرير  فوائدها  وتكثير  قواعدها  وتقرير  مقاصدها  تفسير  مع  وتهذيبها 

لما أتى به صاحب الكتاب  موجزها وحّل ملغزها وتقييد مرسلها وتفصيل مجملها منقحاً 

على سبيل المساهلة وموضحاً لما سلك فيه طريق المراعاة والمجاملة وإن كنت مسستفيداً 

معظم ذلك من بواقي كتبه ومقتداًي في األكثر بطريقه في سلوك الحق ومذهبه مع أني في 
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المواضع المسستغلقة أذكر بحث الكتاب بعبارة يتبين من أثنائها المراد، وأورده على وجه 

يتحقق شرح المتن من نفس ذلك اإليراد ملتزماً في جميع ذلك شريطة االختصار غير 

متعرٍض للتعريفات ]حبيب�ی: للتفريعات[ المؤدية إلى اإلسهاب واإلكثار متضرعاً إلى الله 

تعالى أن يلهمني الصواب ويجعلني في زمرة عباده األبرار في دار الثواب، إنه جواد كريم 

رئوف رحيم. قال اإلمام صاحب الكتاب رضي الله عنه ... .«.

ید: تصحیــح نجفقلی حبیبی، ج  پایــان )تصحیح ســّید موســوی، ص ۱0۲۳:۲-۱0۲۲:۲0/ ]نیز نگر
۳، صص 56۳ - 56۲[(:

»... و مثل هذا في فن الخطابيات غير مستنكر وال خال من زايدة فائدة. على أنها مع 

بأنها  كونها جارية على قانون الخطابة هي مشستملة على لطائف كثيرة علمية ولوال علمي 

ال تخفى على من أتقن المباحث السالفة لكنت أنبّه على كل واحد منها وليس في هذه 

على  الحقّة واجبها ومندوبها، وابلجملة يجب  الشرائع  ما هو خارج عن آداب  الوصااي 

طالب السعادة األبدية المواظبة عليها والتمّسك بها فأمن ]حبيب�ی: فإّن[ من التزم امتثال 

أوامرها وترك مناهيها ]حبيب�ی: نواهيها کان[ لسسيادة السرمد حائزاً وبسعادة األبد فائزاً.«.

بیشــتر نســخه های خّطــی مطلبــی اضافــی از ابــن َکّمونه دارنــد که پــس از پایان متن آمده اســت 
)ینــی جامــع 766، برگ هــای ۲0 :۲۱۴ ب -۲۳: ۲۱۴ آ؛ مجلــس ۱۸50، بــرگ ۲۹۱ ب؛ فیــض اهلل 
افنــدی ۱۱۹۴، بــرگ ۱۲ :۲۴6 آ- ۱۸ :۲۴5 ب؛ فیــض اهلل افندی ۱۱۹5، برگ های ۲7 -۱۲ :۲05 ب؛ 
ایاصوفیه ۲۳۹۲، برگ های ۱۲ :۲6۱ ب - ۱۹ :۲6۱ آ؛ چستر بیتی ۳5۹۸، برگ های ۴ :۲۱6 ب -۱۴ 

:۲۱6 آ؛ لیــدن Or.، ۱۳7، برگ های ۲ :۲۸۲ آ-۱۲ :۲۸۱ ب(:
»وهذا آخر شرح التلويحات على الوجه المناسب لغرض السادة المقترحين وإن كان قد 

ال يناسب غرض غيرهم من بعض الطالبين والمستشرحين وأان اقترح على من ينظر فيه أن 

يقيم عذري فيما طفيء فيه العلم أو زلّت به القدم فإن اسستكشاف أسرار الدقائق اللطيفة 

العالئق  مع  الدنيوية ويتعسر  العوائق  مع  يتعذر  مما  الشريفة  الحقائق  أنوار  واستشفاف 

والتهذيب  التنقيح  معاودة  المنع من  إلى حد  الشواغل  كثرة  انتهت  إذا  البدنية ال سسيما 

واسستغرقت الوقت فلم يتأت التأني في اختيار األلفاظ وجودة الترتيب هذا على تقدير 

حدة الخاطر وغزارة العلم فكيف إذا كانت الفكرة كليلة والبضاعة من العلم قليلة على 

أن من يحكم ابلتخطئة ال ألجل الحسد والعناد وال عن هوى يعدل به عن سنن الرشاد 

لو الحظ المقصد المعتبر مع أنه  لو دقق النظر منهجاً واضحاً  لعلّه يجد مخرجاً صالحاً 

كثيراً ما يقع الغلط من قبل الناسخين فيظن من المصنفين فإني قد وجدت من أغالطهم 
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حتى في تغيير كلمة أو حرف ما اسستحال به المعنى وفسد، وشاهدت وقوع ذلك في 

هذا الشرح قبل إتمامه، فكيف إذا طال به األمد. ولهذا ما يجب أن تهمل المقابلة التامة 

للكتب العلمية ابلنسخ المعول عليها الموثوق في الصحة إليها وال تكالن إال على الواحد 

القوي الهادي إلى الصراط السوي هو رّب العزة والجالل وله المّن ومنه اإلفضال. فعليك 

إذ هو هاديك ومرشدك ومن  نفحاته  لروح  تتعرض  إذ هو موجدك وأن  به  تعتصم  أن 

لم يستنصر بعناية موجده ذّل ومن لم يستنصر بهداية مرشده ضّل. وأسألك اي من ال 

يخيب قاصده وال يضّل مسترشده أن تعضدني بإدراك عنايتك وترشدني بأنوار هدايتك 

وأن تجعلني اللتزام التأدب بقويم آدابك من المنتهجين وبدوام التقرب إلى كريم جنابك 

فتمسكوا ابلسبب األقوى  قلوبهم ابلتقوى  الذين زينت  المبتهجين وأن تحشرني مع  من 

فارتفعوا عن حضيض الشقاوة والبلوى فاتصلوا بمحل السعادة القصوى برحمتك اي أكرم 

األكرمين وأرحم الراحمين.«.

ترقیمــۀ ابــن َکّمونه )ایاصوفیا ۲۴۲۳، برگ ۳۳۳ آ؛ ایاصوفیا ۲۳۹۲، برگ ۱۴-۱۳ :۲6۱ ب(: 
»وقع الفراغ من تصنيف هذا الكتاب في أوائل سسنة 667 هجرية.«.

حاشیه ها:
بیع األّول ســال 75۲ به پایان  حاشــیه ای بر این اثر در حواشــی نســخۀ راغب پاشــا ۸5۲ )که در ۱7 ر
رســیده اســت( نوشته شــده است. اشاره به »نصیرالّدین کاشی« در حاشــیۀ برگ ۱۹۴ آ، حکایت از 
آن دارد که حواشــی امضا شــده در سراســر متن به صورت »ن« یا »ن ک« نوشتۀ نصیرالّدین کاشی 

ی است. 
ّ
کاشانی( حل )یا 

یراست ها: و
یحات )منطق  ]۱[ نقل قول هایی از بخش اّول این شــرح در یادداشــت های چاپ بخش منطق تلو
کبر فّیاض آمده اســت. مصّحــح از ذکر نام ابن  یحــات. تهــران ۱۳۳۴ شمســی(، تصحیــح علی ا التلو

َکّمونه خودداری کرده و از نقل قول ها فقط با عنوان شــرح یاد می کند2. 
یحات تألیف ابن َکّمونه، به تصحیح: ســّید حســین ســّید موســوی،  ]۲[  التنقیحات فی شــرح التلو

رســالۀ دکتری: دانشگاه تهران، 76- ۱۳75.
یر انجام گرفته است: احمد ثالث۳۲۴۴؛ ملک ۹۳۴؛  )این تصحیح بر اساس نسخه های خّطی ز

 Bibliography( یراســت فّیاض شــامل تصحیح همــۀ این اثر می شــود یای آن اســت که و ۲. ظاهــر عبــارت دایبــر گو
of Islamic Philosophy، ج ۱، ص ۴۴5، شــمارۀ ۴۴6۳( حال آن که ُچنین نیســت.      
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مجلس ۱۸۴۹/5؛ آســتان قدس 700؛ آستان قدس 70۳(.
َکّمونه: ]۳[ ابن 

 Al-Tanqīḥāt fī Sharḥ al-Talwīḥāt, Refinement and Commentary on 

Suhrawardī’s Intimations,

چاپ انتقادی با مقّدمه و تحلیل حســین ضیائی و الِوشــاح، کاستا مسا، کالیفرنیا ۲00۳.
)ایــن چــاپ، کــه فقــط شــامل بخش دوم اثر اســت، بر اســاس نســخۀ خّطــی ملــک ۹۳۴ فراهم 
یر نیز مقابلــه کرده اند: یهودا ۲0۱/۲؛ لیدن   آمــده اســت. مصّححان این متن را با نســخه های خّطی ز
یج  ید به بررســی جــان والبر Or.۱۳7؛ مشــکوة ۲7۳؛ مجلــس ۱۸۴۹/5(. در مــورد ایــن چاپ، نگر

)Iranians Studies 38 iii )۲005(، صــص 5۲0-۱(.
لهّیــات(، تألیــف: ابــن  یحــات اللوحّیــة والعرشــّیة، ۳ ج )المنطــق، الطبیعّیــات، اإل ]۴[ ]شــرح التلو
َکّمونــة، حّققــه و قــّدم له: نجفقلی حبیبی، تهران، مرکز پژوهشــی میراث مکتــوب، چاپ اّول، ۱۳۸7 

ش / »و«[. 
نسخه های خّطی:

پکاپــی 6705(، ۳۸6 برگ، اندازه ۲5/5×۱۱/5 ســانتیمتر، هر صفحه  ]۱[ احمــد ثالــث ۳۲0۸ )= تو
در ۲۹ ســطر، ناســخ: محّمد بن الحســن القاشــی )یا العاشــی(، در ۱۴ صفر 6۹6 در مدرســۀ نظامیۀ 
یتر ۱، ص ۲7۴؛ فهرســت، ج ۳، ص 6۳۹(. )میکروفیلم: معهد ۲۳۱  بغداد به پایان رســیده اســت )ر

)فهرست، ج ۱، صص ۲۲۲-۲۳((.
پکاپــی 6706(، ۲65 برگ، اندازه ۲۴×۱۳ســانتیمتر، هر صفحه در ۳5  ]۲[ احمــد ثالــث ۳۲۱۹ )= تو
یتر ۱، ص ۲7۴؛  ســطر، ناســخ »احمد«، در اواخر ُجمادی األولی ســال 6۹۱ به پایان رسیده است )ر

فهرســت، ج ۳، ص 6۳۹(. )میکروفیلم: معهد ۲۳۲ )فهرســت، ج ۱، ص ۲۲۳((.
پکاپــی 670۸(، ص ۱6۹ بــه بعــد، انــدازه ۲5/6×۱۸ ســانتیمتر، هــر  ]۳[ احمــد ثالــث ۳۲۴۳ )= تو
یتر ۱، ص  صفحه در ۲5 ســطر، شــامل بخش ســوم. در دوم رجب ســال 7۲۹ کامل شــده اســت )ر

۲7۴؛ فهرســت، ج ۳، ص 6۴0(. )میکروفیلم: معهد ۲۳5 )فهرســت، ج ۱، ص ۲۲۲-۲۳((.
پکاپــی 6707(، ۳0۸ بــرگ )نســخۀ خّطــی دو شــماره صفحــه دارد؛  ]۴[ احمــد ثالــث ۳۲۴۴ )= تو
در اینجــا تنهــا به شــماره صفحۀ  جدید اشــاره می شــود(، اندازه ۲5×۱6/۳ ســانتیمتر، هــر صفحه در 
۲7 ســطر، شــامل بخش های اّول )برگ های ۸5 ب -۱ ب(، بخش ۲ )برگ های ۱67 آ-۸6 ب(، 
و بخــش ۳ )برگ هــای ۳07 آ- ۱6۸ ب(. ایــن مجموعــۀ خّطــی همچنیــن شــامل دو قطعــه متــن از 
نصیرالّدین طوسی با یک دستخط است )برگ های ۳0۸ آ-۳07 ب(. استنساخ آن در ۱6 ُجمادی 
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ق به 
ّ
اآلخــرة ســال 6۸7 به پایان رســیده اســت )ر.ک. ترقیمۀ بــرگ ۴-۳ :۳07 آ(. این نســخه متعل

کتابخانۀ قطب الّدین شــیرازی بوده اســت. ُچنان که از تقدیم نامه اش در برگ ۱ آ پیداست، وی این 
نســخه را در لیلة القدر رمضان 6۹۲ به فرزند امیری به نام کمال الّدین هبه کرده اســت:

الفاضل  لإلمام  التلويحات  شرح  وهو  الكتاب  هذا  الشرعية  الهبة  بحق  مني  »انتقل 

والحكيم الكامل عز الدولة ابن كمونة أسقی الله ثراه وجعل الجنة مثواه إلى الولد األعز 

خلف الفضالء شرف األمراء كمال الملة والدين وعز ومجد اإلسالم والمسلمين متعنى 

الله بطول بقائه ودوام لقائه تذكرة له ولمن طلبه منه وهو األخ الصالح الملك الصالح رزقني 

الله شرف مناقشسته ويمن مشافهته وأدامه على طريقته المشهورة وسيرته المسستورة )؟( 

حرره محبه وهو أحوج خلق الله إليه محمود بن مسعود الشيرازي ختم الله له ابلحسسنى 

... ليلة القدر قبيل الصبح من رمضان سسنة اثنتين وتسعين وسستمائة.«.

ایــن دست نوشــت مشــتمل بــر »تصحیح انتقــادی« ابن َکّمونه از متن ســهروردی اســت؛ کاتب از 
چندین نسخه استفاده کرده است و پیوسته به ضبط های متفاوت دیگر نیز اشاره می کند )فهرست، 
ݨّفات شیخ اشراق، ج ۱،  ݧ ݧ یتر ۱، صص 7۴-۲7۳؛ سهروردی: مجموعه مصنݧ ج ۳، صص ۴0-6۳۹؛ ر
Prolégomènes pp. Ixiv-Ixv(. )میکروفیلم هــا: معهــد ۲۳0 )فهرســت، ج ۱، ص ۲۲۲(؛ مینوی 

65 )فهرســت، ص ۸0(؛ Ritter/Uppsala MF ۲7۱0- ۲70۱: ۱5 )فهرســت، ص ۱7۹-۸0((. 
پکاپی 66۸7 (، ۲۳۳ برگ، اندازه ۲۴×۱۲/5 ســانتیمتر، هر صفحه در  ]5[ احمــد ثالــث ۳۲۸۴ )= تو
۲5 سطر، شامل بخش های اّول )برگ های آ ۱۱۴-۱، در ۸ ذی الحّجه سال 6۸۴ کامل شده(، بخش 
دوم )برگ های ب ۲۳۳ - ب ۱۱۴، بین ۲0-۱۱ رجب ســال 6۸5 به پایان رســیده اســت(، به دســت  
اســماعیل بن ابراهیم بن الزاهد برای اســتفادۀ شــخصی نوشــته شده است. بخش سوم این نسخه در 
یتر ۱، ص ۲7۳؛ فهرست، ج ۳، ص 6۳۳( موجود است. )میکروفیلم: معهد ۲۳۳  ِینی جامع 766 )ر

)فهرست، ج ۱، ص ۲۲۳((. 
]6[ آخوند 5۹۱، 6۹ برگ، هر صفحه در ۲۱ ســطر، اندازه ۲۴/۲6×۱5 ســانتیمتر، تنها شــامل بخش 
اّول اســت، آغــاز و انجــام آن ناقــص اســت )فهرســت، ص ۱۳۳۳(. )میکروفیلم: میکروفیلم آســتان 

قدس ۱۴۱(.
]7[ آستان قدس 700، ۳۲۴ برگ، اندازه ۳0×۲0 سانتیمتر، هر صفحه در ۲۱ سطر، شامل بخش های 
یــخ پایــان استنســاخ: ۸ ذی القعــدۀ ۱0۳۱ به دســت وجیــه الّدیــن بن اســماعیل بن  دوم و ســوم؛ تار
ــم المّکــی )فهرســت، 6۴-۱۳05، ج ۴، ص 7۲-۱70؛ فهرســت، ۱۳6۹، ص ۳۳0(. 

ّ
عّبــاس المعل

)میکروفیلم: میکروفیلم آســتان قدس ۹6۸۳(. 



88   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

]۸[ آستان قدس 70۱، ۱۴۴ برگ، اندازه ۱۹×۱۳ سانتیمتر، هر صفحه در ۲5 سطر؛ شامل بخش های 
دوم و ســوم، آغاز و انجام آن ناتمام اســت )فهرســت، 6۴-۱۳05، ج ۴، صص 7۲-۱70؛ فهرســت، 

۱۳6۹، ص ۳۳0(. 
]۹[ آســتان قــدس 70۲، ۲0۸ بــرگ، انــدازه ۲۲×۱7 ســانتیمتر، هر صفحه در ۱۲ ســطر، شــامل بخش 
دوم؛ استنســاخ در ســال ۱۲۹7 )فهرســت، 6۴-۱۳05، ج ۴، صص 7۲-۱70؛ فهرســت، ۱۳6۹، ص 

۳۳0(. )میکروفیلم: میکروفیلم آســتان قدس ۹77۱(.
]۱0[ آســتان قــدس 70۳، ۳۳6 بــرگ، انــدازه ۱۹×۲6 ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲5 ســطر، شــامل 
بخش هــای اّول، دوم و ســوم، کاتب: عبدالرحمان محمود الِقِرمــی )؟(؛ پایان بخش دوم انجامه ای 
یــخ ابتدای محرم ســال 705 )فهرســت، 6۴-۱۳05، ج ۴، صص 7۲-۱70؛  دارد از ناســخ آن بــه تار

فهرست، ۱۳6۹، ص ۳۳0(.
کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران ۱5۲۲ و ۲۹0۹  )میکروفیلم هــا: میکروفیلم هــای 

)فهرست، 6۳-۱۳۴7، ج ۱، صص ۳۴0-۴۱((.  
]۱۱[ آســتان قدس ۱۱5۲۳، ۲۸7 برگ، اندازه ۱6×۲۳/5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۲۲ ســطر، شــامل 
بخش اّول و دوم؛ توّسط محمود الحسینی در محّرم ۱۲۹۸ از روی نسخه ای مغلوط و ناقص کتابت 

شــده است )فهرست، ج ۱۱، ص ۱۸6(.
]۱۲[ عاطــف افنــدی ۱5۸7، ۲65 بــرگ، انــدازه ۲5/۲×۱6/5 ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲7 ســطر، 
شــامل بخــش ۱ )برگ هــای ۱۱۱-۱( و بخــش دوم )برگ های ۲66-۱۱۱(. در آغاز قرن هشــتم هجری 
یا استنســاخ شــده و مقابلۀ آن در ۲0 ذی القعده ســال  به دســت حبیب بن رســول بن ابراهیم بن زکر
7۱۱ به پایان رســیده اســت )فهرســت، ۱۸۹۲، ص ۹۳؛ فهرســت، ۱۹۸7، ص ۲56؛ ر.ک. نیز نوادر، 

یتر ۱، ص ۲7۴(.  ج ۱، صــص 65-۱6۴؛ مختارات، ص ۱۴۳؛ ر
]۱۳[ اوقاف عاّمه 5۳۴۲، ۴۱5 برگ، اندازه ۱۹×۲5 سانتیمتر، شامل بخش ۳ )فهرست، ج ۲، صص 
یســنده ای  کل الحکمة از نو ۹۲-۲۹۱ شــمارۀ ۳۴0۱؛ در فهرســت، این نســخه، به اشــتباه: شــرح هیا

ناشناخته معّرفی شده است(.
]۱۴[ ایاصوفیا ۲۳۹۲، برگ های ۲6۱-۴۴، اندازه ۲5×۱7/5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۲۲-۱7 ســطر، 
یحات[، برگ های ۱۲5 ب - ۴5 ب )شرح(( و بخش  شامل بخش دوم )برگ های ۴۴ آ-۱ ب ]تلو
ســوم )برگ هــای ۲6۱ ب - ۱۲6 ب(. ناســخ: فتــح بن عبداهلل بن الفتح بن علی بــن محّمد ُبنداری 
المتطّبب؛ بخش دوم در ۲0 ُجمادی األولی ســال 7۳۲ به پایان رســیده اســت )ر.ک. انجامه، برگ 
۴۴ آ(، بخش سوم در ۲5 رمضان سال 7۳۲ در مدرسۀ نظامّیۀ اصفهان به انتها رسیده است )ر.ک. 
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یتر ۱، ص ۲7۴(. انجامه برگ ۱۹-۱۳ :۲6۱ ب( )فهرســت ص ۱۴۳؛ ر
]۱5[ ایاصوفیــا ۲۴۲۳، ۳۳6 بــرگ، انــدازه ۱۳×۱۹ ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲۳ ســطر، بخــش اّول 
بیع األّول ســال 76۳ هجری، به دســت حســن بن محّمد بن  یخ اتمام آن ۱7 ر )برگ های ۹۴آ-۱( تار
حســن مطّهــر کتابت شــده، بخش دوم )برگ هــای ۱۸۳ ب - ۹5 ب(، در هجدهــم ُجمادی األولی 
ســال 76۴ به قلم حســن بن محّمد بن مطّهر برای اســتفادۀ  خودش استنســاخ شــده، بخش ســوم 
بیــع الثانــی ســال 76۲ به دســت همــان کاتــب جهــت اســتفادۀ  )برگ هــای ۳۳۳ آ-۱۸۴ ب( در 5 ر
یحات للفیلســوف  شــخصی تکمیل شــده اســت. در صفحه عنوان آمده اســت: »کتاب شــرح التلو

یتر ۱، ص ۲7۴(. ق هبة اهلل بن کمونة«. )فهرســت، ص ۱۴5؛ ر ݨّ ݧ المحقݧ
]۱6[ ایاصوفیــا ۲۴۲۴، ۱۲۹ بــرگ، انــدازه ۱۹/۴×۱۳/۳ ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲۱ ســطر. شــامل 
بخــش دوم )برگ هــای ۱۱۴ آ-۲ ب( و آغــاز بخش ۳ )برگ های ۱۳0 آ-۱۱5 ب( از شــرح آن. کاتب: 
یــخ در بــرگ ۱۱۴ آ(. احتماالً قرن  یــد: انجامــۀ بدون تار صــالح الّدیــن بــن داود التنحومــی )؟( )نگر

یتر ۱، ص ۲7۴(. هشــتم هجری )فهرست، ص ۱۴5؛ ر
]۱7[ بانکیپــور ۲۳56، ۳۲۳ بــرگ، انــدازه ۱0×6/5 ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲۲ ســطر، شــامل 
یخ  بخش هــای دوم )برگ هــای ۱۱6آ -۱(، و بخــش ســوم )برگ های ۳۲۳-۱۱6 ب(. این نســخه تار
یخ 706 هجری نوشــته  ق به قرن یازدهم هجری اســت( و از روی نســخه ای به تار

ّ
 متعل

ً
ندارد )ظاهرا

شــده است )فهرست - ۱۹0۸، ج ۲۱، صص ۱00-۱(.
]۱۸[ بانکیپور ۲۳57، ۱6۳ برگ، اندازه ۹/7×6/5 سانتیمتر، هر صفحه در ۲۳ سطر، شامل بخش 
اّول. آغاز )= تصحیح سّید موسوی، ص ۲:۲۲( و انجام آن )= تصحیح موسوی، ص ۱۱۴:6( افتاده 
 در قرن هشتم هجری نوشته شده است. برگ های ۸۳-۱0۳ 

ً
یخ ندارد؛ اّما ظاهرا اســت. نســخه، تار

ق 
ّ
 بعدها به نســخه افزوده شده است. این دست نوشت متعل

ً
با خّط نســتعلیق متأّخر نوشــته و ظاهرا

به همان نســخۀ بانکیپور ۲۳5۸ اســت )فهرست ۱۹0۸، ج ۲۱، ص ۱0۲(. 
]۱۹[ بانکیپور ۲۳5۸، ۱70 برگ، اندازه ۹/7×6/5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۲۳ ســطر. این نســخه، 
 در قرن هشــتم هجری کتابت شــده اســت. برگ هــای ۱0۳-۱00 و ۱۲۲ با 

ً
یخ اســت و ظاهرا بــدون تار

ق 
ّ
یا بعدها به این نسخه افزوده شده است. این نسخۀ خّطی متعل خّط نستعلیق متأّخر نوشته و گو
ق دارد )فهرســت ۱۹0۸، ج ۲۱، ص ۱0۲(. 

ّ
به همان نســخه ای اســت که بانکیپور ۲۳57 به آن تعل

]۲0[ نســخۀ خّطی برلین، Or. Fol. 1321 اندازه ۱۸/۲×۲5/۸ ســانتیمتر، ۹۹ برگ، هر صفحه در 
یر از این متن اســت: برگ هــای۳0 ب -۱ :۱ آ )= تصحیح  ۲5 ســطر؛ ایــن قطعــه حاوی بخش های ز
موســوی، صــص ۴ :۲۹7-۲۲۸:۱۹(، برگ هــای ۴۹-۳۱ )= ۳۴0:۲5-۲۹۸:۲6/ تصحیح ضیائی و 



90   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

الِوشــاح، ص ۸۸:۴-۱۳:۲(، برگ های ۹۹-50 )= ۳۳۹:6-۱۲5:۳-۴۹6:۳-۳6۴:۱(. این نســخه 
ق داشت، در اصل جزئی از همان نسخۀ 

ّ
یلهلم شاپیرا تعل که به مجموعه نوشته های خّطی موزس و

 II Firk. Yevr.-Arab. و II Firk. Yevr.-Arab. I 3137 ی روسیه، سن پترزبورگ
ّ
کتابخانۀ مل

 Arabische :فهرســت، ۹7-۱۸7۸، ج ۲، صص 66-65، شــماره ۲۱7؛ اشتاین اشنایدر( I 3138

یچ/شــاپیرا از  ید در ادامه، پیوســت الف: مجموعۀ فیرکو Literatur ص 65-۳6۴( اســت. نیز نگر

یحات ابن َکّمونه. )میکروفیلم: مؤّسســۀ نســخه های خّطی عبری میکروفیلم شــده، شمارۀ  شــرح تلو
.)۱۸0۹

یتانیایــی، OR 6348، ۲۲۸ بــرگ، انــدازه ۱7×۲5 ســانتیمتر، شــامل بخــش دوم  ]۲۱[ کتابخانــۀ بر
)برگ هــای 77 ب -۱ ب( و بخــش ســوم )برگ هــای ۲۲5 ب -7۸ آ( برگ هــای 7۸ آ-5 ب )بــه 
جای مرّکب قهوه ای( با مرّکب سیاه و احتماالً با دستخّط دیگری کتابت شده است؛ برگ های ۲۲5 
ب -۲۲۴ آ بــا دســتخّط دیگری نوشــته شــده اســت. برگ هــای ۲۲۸-۲۲6 از نســخۀ خّطی دیگری 
هستند. استنساخ آن در ماه محّرم سال ۹00 هجری به پایان رسیده است )ر.ک. انجامه، برگ ۲۲5 

ب( )فهرست، ۱۹۱۲، ص ۱۲(. 
یتانیا، OR7728، ۳۸۴ برگ، اندازه ۱۸/5×۲5/۳ ســانتیمتر. شــامل بخش اّول  ]۲۲[ کتابخانۀ بر
)برگ هــای ۱۱۹ آ-۲ ب(، بخــش دوم )برگ هــای ۲۲۱ ب - ۱۱۹ ب( و بخش ســوم )برگ های ۳۸۴ 
آ- ۲۲۲ ب(. استنساخ این نسخه در سال ۱0۳7 هجری به دست محّمد بن عبدالرحیم پایان یافته 

اســت )انجامه، برگ ۳۸۴ آ( )فهرست، ۱۹۱۲، ص ۱۲(.
یتانیایی، Delhi Arabic 2105، ۱۳5 برگ، اندازه ۱۳×۲۴ ســانتیمتر، برگ های  ]۲۳[ کتابخانۀ بر
۴۱-۱: هر صفحه در ۳۳ سطر، برگ های ۱۳5-۴۲: هر صفحه در ۳5 سطر. برگ های نسخه مشّوش 
اســت، و جزوه هایی از دســت کم دو اثر متفاوت با دو دســتخّط جدا دارد، یکی برگ های ۴۱-۱، که 
قطعه ای اســت از اثر فلســفی ناشــناختۀ دیگری )احتماالً مقاصد الفالســفة ی غّزالی(، و برگ های 

یحات ابن َکّمونه. ۱۳5-۴۲، شــامل قطعه هایی از بخش های دوم و ســوم شرح تلو
]۲۴[ جاُر اهلل ۹۹۸، ۱0۱ برگ، اندازه ۱7/7×۱۲/5، هر صفحه در ۱5 سطر. حاوی بخش های دوم 
یحات ســهروردی. به دســت داود  )برگ های ۴۳ آ-۱( و بخش ســوم )برگ های ۹۸ آ-۴۳ ب( از تلو
بن حســن در اواخر رمضان ســال7۲0 کتابت شده است. در این نسخه نام کامل کاتب با دو ضبط 

یر آمده اســت: یخ داِر آن، نامش به صورت ز متفاوت آمده اســت: طبق انجامۀ تار
»بقلم العبد المفتقر إلى رحمة ربّه داوود بن حسن بن علي العرماني )؟(«.

یده  کاتب، نســخۀ خود را با نســخۀ ابن َکّمونه از این متن مقابله و در سراســر آن، بخش هایی گز
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از شــرح ابن َکّمونه را در حواشــی آن ذکر کرده اســت. در گواهی مقابله در حاشیۀ قسمت پایین برگ 
آخــر، نام خود را ُچنین می نگارد:

»... مقابلة بحسب االسستطاعة من نسخة نقلت من أصل المصنف الشسيخ ابن كمونة 

مصنف شرح هذا الكتاب وأان أقل خلق الله تعالى مسطر هذا الكتاب بقلمه ... داؤود 

بن حسن بن علي بن أب�ي الفتح المعروف اببن المسلح )؟(«.

 Prolégomènes pp. ،۱ ݨّفــات شــیخ اشــراق، ج ݧ یتــر ۱، ص ۲7۲؛ ســهروردی: مجموعــه مصنݧ )ر
.)Ixvi-Ixvii

]۲5[  ِچســتر بیتــی ۳5۹۸ برگ هــای۲۱6-۲0، انــدازه ۲۳/5×۱6 ســانتیمتر، هر صفحه در ۲۹ ســطر؛ 
شامل بخش های دوم )برگ های7۴ ب -۲0( و بخش سوم )برگ های ۲۱6-75 آ(؛ آغاز آن ناقص 
اســت )برگ ۱ :۲0 آ = تصحیح موســوی، ص ۳7۱:۲0(؛ بخش دوم در آخر ُجمادی اآلخرة 7۲۹ )؟( 
یســندۀ آن با دســتخّط  تکمیل شــده اســت )ر.ک. انجامه، برگ 7۴ ب(. در برگ ۲0 آ، عنوان و نو

متفاوتی به این ترتیب نوشــته شده است: 
»شرح التلويحات فی علم المنطق و الحکمة و غيرهما للحکيم عّزالدولة سعد بن منصور 

المشهور اببن کمونة«. )فهرست، ج 6، ص 34(.

]۲6[ ِچســتر بیتــی ۴6۱۲، ۲۲7 بــرگ، انــدازه ۲۴/5×۱7/5ســانتیمتر، هــر صفحه در ۲5/۳۱ ســطر، 
شامل بخش های دوم )برگ ۸۳ ب -۱ آ، ناتمام، آغاز نسخۀ خّطی برابر است با تصحیح موسوی 
[(؛  و بخش ســوم )برگ های ۲۲7 ب -۸۴ آ(؛ دســت کم با دو دســتخّط 

ً
۲۹5:۲۱ ]أن یکون مأخوذا

یخ؛ احتماالً در قرن هشــتم هجری کتابت شــده است )فهرست، ج  متفاوت نوشــته شــده؛ بدون تار
6، ص ۳۴(.

]۲7[ داماد ابراهیم پاشا ۸۲0، ۲۳۴ برگ، اندازه ۲۱×۱5/5 سانتیمتر، هر صفحه در ۲۳ سطر، شامل 
بخش هــای اّول )بــرگ ۱۱۹ آ-۱ ب( و بخــش دوم )برگ های ۲۳۴ ب -۱۱۹ ب( از شــرح. عنوان آن 

عبارت است از: 
»القسم األّول من شرح التلويحات و الثّانی منه و هو کامل الکتاب لموالان ماّل عّزالّدولة 

و هو کامل شرح الفنّين المنطقيّات و الطبيعيّات... .«. )برگ 1آ(.

یتر ۱، ص ۲75(. یخ گواهی مالکّیت آن، ســال ۸۸6 هجری اســت )برگ ۱ آ( )ر  تار
 ]۲۸[ دانشکدۀ الهّیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران ۱۹۴ ب، ۱۹۴ صفحه، اندازه ۲۱/۳×۳۴ 
ســانتیمتر، فقط شــامل بخش ســوم؛ نســخه در ۱5 محّرم ۱۳۴۹ به دســت محّمد کاظم تکمیل شــده 
ســپس الحکیم و ســّید اســالم الّدین آن را با نســخۀ خّطی دیگری مقابله کرده اند. گواهی تملیکی از 
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ضیاء الّدین دّری اصفهانی بر روی آن وجود دارد )فهرســت، ج ۱، ص 57۲(.
]۲۹[ فیــض اهلل افنــدی ۱۱۹۴، چهــار+۲۴6 بــرگ، اندازه ۱۲/5×۱7/6 ســانتیمتر  هــر صفحه در ۲7 
ســطر، شــامل بخش هــای اّول )برگ هــای 5۸ ب -۱ ب(، بخش دوم )برگ هــای۱۲0 ب -5۹  آ(، و 
بخش ســوم )برگ های۲۹6 آ- ۱۲۱ آ(. انجامۀ کاتب در انتهای بخش اّول )برگ ۲۹- ۲۸ :5۸ ب( 

یخ ابتدای شعبان سال 700 هجری: آمده اســت، به تار
»فرغت من تعليقها يوم الخميس أوائل شعبان سسنة خصص.«.

بارۀ شارح ثبت شده است. در برگ ۳ آ ُچنین  در نسخۀ خّطی اّطالعات متناقض و گاه اشتباه در
نوشته شده است:

»شرح التلويحات ألفضل المحققين وأكمل المدققين أب�ي البركات البغدادي قدس الله 

نفسه.«.

و در برگ ۱ آ آمده اســت:
اببن  المعروف  منصور  بن  سعد  الدولة  عز  المحقق  الفاضل  للشسيخ  التلويح  »شرح 

كمونة وهو معاصر لصاحب التلويح شهاب الدين السهروردي ووفاته سسنة اثنين وثلثين 

وسستمائة ... «.

]۳0[ فیــض اهلل افنــدی ۱۱۹5، ۲05 بــرگ، انــدازه ۱6/7×۲۴ ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲۹ ســطر، 
شــامل بخش اّول )برگ های 6۱ ب -۲ ب(، بخش دوم )برگ های ۱۱۳ ب -6۲ آ(، و بخش ســوم 
یخ اتمام آن در مدرســه ای در  )برگ هــای ۲05 ب -۱۱۴ آ(؛ ناســخ: عبــداهلل بــن مبارک بن هدیة، تار
یــز در ۲۲ شــّوال ســال 6۹6 )ر.ک. انجامــه، برگ۲۹-۲7 :۲05 ب(. صفحۀ عنــوان )برگ ۲ آ( دو  تبر

یسندۀ آن با دو دستخّط متفاوت دارد: بارۀ عنوان و نو  متناقض در
ً
اشــارۀ نســبتا

»شرح التلويحات السهروردية تصنيف الفاضل معز الدولة وهو معاصر العالمة الشيرازي 

والنسب إلى ابن كمونة اليهودي.«.

اببن  المعروف  منصور  بن  سعد  الدولة  عز  المحقق  الفاضل  للشسيخ  التلويح  »شرح 

كمونة اإلسرائيلي وهو شرح ممزوج والشارح معاصر الماتن توفي الماتن اثنين وثالثين 

وسستمائة.«.

)ر.ک. نــوادر، ج ۱، ص ۱65؛ مختارات، ص ۱۴۳(. 
]۳۱[  فلــوگل Codex Vindobenensis Palatinus Mxt. 453 =( ۱۳۳۱(، 5۱0 بــرگ، انــدازه 
۸/5×5/7 سانتیمتر، هر صفحه در ۱7 سطر، شامل بخش های اّول )برگ های ۲7۹ ب - ۱ ب( و 

بخش دوم )برگ های5۱0 آ- ۲۸0 آ( )فهرســت، ج ۲، صص 606-7(.
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یحات الســهروردیة ســعد بن منصور  ّیه )فهرســت، ۱۹5۹، ص ۲5، شــمارۀ ۲۴؛ شــرح التلو ]۳۲[ َغَرو
بن سعد المعروف بابن کمونة(. بنا به گفتۀ شیخ آقا بزرگ که آن دست نوشته را بررسیده است، این 
یعة، ج ۱۳،  ݨّ ݧ ݧ یعة إلی تصانیف الشݧ د دوم را دارد )ر.ک. الذر

ّ
نسخه، کامل نیست و احتماالً فقط مجل

د الّثانی الموجود اّوله... و هو من اّول 
ّ
ص 5۳-۱5۲، شمارۀ 5۱۹(. ]... کذا وصف علی ظهر المجل

بعة مراصد- »م«[ الفــّن الّثانی فی الطبیعی الذی هو فی ار
]۳۳[ حکیــم اوغلــو علــی پاشــا ۸5۴/۲، برگ هــای ۲75 ب -۴6 ب، اندازه ۳۱/5×۱۹ ســانتیمتر، 
هر صفحه در ۳۲ ســطر، استنســاخ در حدود سال ۱۱00 هجری. شامل بخش های اّول )برگ های۱00 
آ-۴6 ب(، بخش های دوم )برگ های ۱65 آ- ۱00 آ( و بخش سوم )برگ های ۲75 ب - ۱65 آ(. در 
 بر این که این شــرح را ابن َکّمونه نوشــته باشد، وجود ندارد 

ّ
این مجموعۀ خّطی هیچ نشــانه ای دال

یتــر ۱، ص ۲75؛ نوادر، ج ۱، ص ۱65؛ مختارات، ص ۱۴۳(.  )ر
]۳۴[ دانشــگاه اســتانبول، بخش عربی ۲775، ۳۱۲ برگ، استنســاخ در ســال ۱۱0۱ هجری )نوادر، 

ج ۱، ص ۱65(.
یلندز John Rylands  ۳۴0، ۱0۴ برگ، اندازه ۱۱×۲0 سانتیمتر، هر صفحه در ۳0 سطر.  ]۳5[ جان ر
این نســخه در حدود ســال ۱6۸0 میالدی در هند استنســاخ شــده و آغاز و انتهای آن ناقص اســت 

)فهرست، ردیف های 76-67۴، شمارۀ ۴00(. 
له لی ۲5۲۱، ۳۱0 برگ، اندازه ۲۲×۱6/5 سانتیمتر، هر صفحه در ۲5 سطر، شامل بخش های  ]۳6[ ال
اّول )برگ هــای ۱57 آ-۱ ب( و بخش هــای دوم )برگ هــای۳۱0 آ- ۱57 آ(. در صفحــه عنــوان آمــده 
یتر ۱، ص ۲75(. یحات الشیخ السهروردی البن کمونة.«. )فهرست، ص ۱۹۳؛ ر اســت: »شــرح تلو

انــدازه ۲۴×۱6/5 ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲5 ســطر، شــامل  بــرگ،  له ِلــی ۲5۲۲، ۱7۱  ]۳7[ ال
بخش هــای اّول )برگ هــای ۸0 آ-۱ ب( و بخش هــای دوم )برگ هــای ۱7۱ ب -۸۱ آ(. دو انجامــۀ  
یــخ و ناشــناخته مربوط به مقابله آن دارد )برگ هــای ۸0 آ، ۱7۱ ب(. در صفحه عنوان آن  بــدون تار

آمده است: 
کمونة  اببن  المعروف  منصور  بن  سعد  عّزالدولة  المدقّق  للحکيم  التلويحات  »شرح 

االسرائيلی.«. )فهرست، ص 193؛ ريتر 1، ص 274(.

]۳۸[ لیدن، Or ۱۳7، ۲۸۲ برگ، هر صفحه در ۳۱ سطر، شامل بخش های اّول )برگ های 76 آ- ۱ 
ب(، بخش دوم )برگ های ۱۴۹ ب -76 ب( و بخش سوم )برگ های ۲۸۲ آ- ۱50 ب(؛ بخش دوم 
در 6 صفر ســال 7۳6 در مشــهد پایان یافته اســت )برگ ۱۴۹ ب(، بخش ســوم نیز در ۲۹ صفر ســال 
7۳6 در مشهد تکمیل شده است )برگ ۲۸۲ آ(. این نسخه همان طور که از نشانه های مقابله ای 
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مندرج در حاشــیه های آن برمی آید، با نســخه یا نســخه های دیگر مقابله شده است )فهرست 77-
۱۸5۱، ج ۳، ص 5۱-۳۴۹، شــمارۀ ۱۴۹6؛ فهرست ۱۹57، ص ۳6۲(.

]۳۹[ مجلــس ۱۸۴۹، ۲۲7 بــرگ، انــدازه ۱7×۲۴/5 ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲7 ســطر، در اّول 
محّرم ســال 70۲ هجری پایان یافته اســت؛ شــامل بخش دوم )برگ های ۸۱ آ-۲ ب( و بخش ســوم 
یر متن ســهروردی با رنگ قرمز خط کشــیده شده  )برگ های ۲۲7 ب -۸۱ ب( اســت. تا برگ ۸6 آ ز

است )فهرست، ج 5، صص ۳۱۴-۱7(.
]۴0[ مجلس ۱۸50، ۲۸۱ برگ، اندازه ۲6/5×۱۳/5 سانتیمتر، هر صفحه در ۲۴ سطر، شامل بخش 
دوم )برگ هــای ۱0۹ ب -۱ ب( و بخــش ســوم )برگ هــای ۲۹۱ ب -۱۱0 ب(. کتابت شــده به دســت 
مظّفر حســین کاشــانی که رونوشــت بخش دوم را در ماه صفر ۱0۲۳ به پایان رسانده است )برگ ۱0۹ 
یــر متــن ســهروردی بــا رنگ قرمز خط کشــیده شــده اســت. در صفحۀ عنوان آن آمده اســت:  ب(. ز
یحات مع جلد دیگر«. )فهرست، ج 5، صص ۱۸-۳۱7(. )میکروفیلم: مجلس ۲607(. »شرح التلو
]۴۱[ ملک ۹۳۴، ۲۸۳ برگ، ۱۲×۲۲/۲ سانتیمتر، هر صفحه در ۳5 خط. بخش دوم در چهاردهم 
بیع االّول 70۴ به پایان رســیده اســت. کاتب  صفر 70۴ در مدرســۀ ِنظامّیه، و بخش ســوم در دهم ر
یــادی در حاشــیه های آن  از چنــد نســخۀ خّطــی اســتفاده کــرده اســت و اصالحــات و افزوده های ز
بارۀ مقابلۀ آن دارد. در برگ اّول نوشــته ای در  دیده می شــود )ر.ک. برگ ۲۸۸ ب(، و یادداشــتی در

ک آن از ســوی حاج حســین ملک مشاهده می شود که نوشته است:
ّ
خصوص تمل

 »]ایــن کتــاب[ از کتب بســیار ممتاز اســت هم از حیث نســخه و هــم از جهت مرتبت 
یســندۀ آن که از بزرگان عصر خود در مدرســۀ نظامیۀ بغداد بوده ... این نسخه را به  نو
یست و پنجاه تومان  د دیگر از آقای شرف الملک فلسفی به دو

ّ
همراه چهل و پنج مجل

یــدم... ]و در ســال ۱۳۱۴ آن را وارد کتابخانــه کــردم[«. )ترجمــه در مقّدمــۀ کتــاب  خر
تنقیحــات ابــن َکّمونــه: تصحیح حســین ضیائی و الِوشــاح، ص ۴7( )فهرســت، ج ۱، 

صص ۳۹0-۹۱(.
]۴۲[ مشکوة ۲7۳، ۲۱۴ برگ، اندازه ۱6×۲۴/5 سانتیمتر، هر صفحه در ۲۳ سطر؛ شامل بخش های 
اّول )برگ های۱۱۴ب - ۱ ب( و بخش دوم )برگ های ۲۱۴ آ-۱۱5 ب( و یک صفحه از بخش سوم 
ک آن )برگ ۱ ب( بــه نام محّمد 

ّ
یــخ، حاوی نوشــته ای در خصــوص تمل )بــرگ ۲۱۴ ب(؛ بــدون تار

یخ ۹6۱ )فهرســت، ۱۳5۲، ص ۱6؛ فهرســت، 6۴-۱۳۳0، ج ۳، صص  بن محّمد بن برکات، به تار
 .)۲۱۱-۱۳

]۴۳[ نور عثمانیه ۲66۱، ۱۳۹ برگ، اندازه ۱۸/5×۱۳ ســانتیمتر، هر صفحه در ۱7 ســطر. متِن شــرح 
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یحات در بخش های اصلی صفحات آن نوشــته شــده اســت. پایان  در حواشــی اســت؛ اّما متن تلو
یتر ۱، ص ۲7۴(. یخ ۱۱ محّرم ســال 7۱۳ )ر بخش دوم انجامه ای دارد به تار

]۴۴[ راغــب پاشــا ۸5۲، ۳۳6 بــرگ، انــدازه ۲6×۱۸ ســانتیمتر، هر صفحه در ۲7 ســطر؛ در ۱7 ربیع 
األّول سال 75۲ به پایان رسیده است )ر.ک. انجامه های بخش های دوم و سوم در برگ های ۱77 
آ و ۳۳6 آ(. شــامل بخــش اّول )برگ هــای ۸5 آ-۱ ب(، بخــش دوم )برگ هــای ۱77 آ- ۸5 ب( و 
 حواشی بعضی 

ً
بخش سوم )برگ های ۳۳6 آ- ۱77ب(، با حواشی نصیرالّدین کاشانی و نیز ظاهرا

یتر ۱، ص ۲7۴(. از دیگر خوانندگان ناشــناخته )فهرســت، ص 6۴؛ ر
]۴5[ شــهید علی پاشــا ۱7۴0، ۲5۳ برگ، اندازه ۱7/۸×۲5/۳ ســانتیمتر، هر صفحه در ۲۹ ســطر. 
شــامل بخش های اّول )برگ های 5۹ آ-۱ ب(، بخش دوم )برگ های ۱۲5آ-5۹ ب( و بخش ســوم 
)برگ هــای۲5۳ آ- ۱۲5 ب(. استنســاخ آن در ۱6 ُجمــادی اآلخــرة 6۸6 در مدرســۀ نظامّیه به پایان 
رســیده اســت )ر.ک. انجامه، برگ ۱۳-۱۱: ۲5۳ آ(. بخش دوم با نســخه ای مقابله شــده که بر ابن 
حــة مقروئة علی  َکّمونــه خوانــده شــده بوده اســت )ر.ک. انجامه، برگ ۱۲5 آ: »قوبل بنســخة ُمَصّحَ

المصّنف فصّح بقدر اإلمکان واهلل المســتعان.«.(.
ی روســیه، II Firk. Yevr-Arab. I 857. ۱ برگ، 5 ســطر )برگ 

ّ
]۴6[ ســن پترزبورگ، کتابخانۀ مل

۱ آ(، و به ترتیب ۲۲ سطر )برگ ۱ ب( در هر صفحه، قطعه ای بسیار ناقص است که فقط آغاز متن 
را دارد. برگ ۱ب )= تصحیح سّید موسوی، ص ۲۱ -۲:۱( )فهرست، ۱۹۹۹، ص ۱0۴(. )میکروفیلم: 

مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شدۀ ِعبری، شمارۀ 5۴60۲(.
ی روسیه، II Firk. Yevr-Arab. I 3137. اندازه ۱۸/۲×۲6/۲ 

ّ
]۴7[ سن پترزبورگ، کتابخانۀ مل

ســانتیمتر، ۱۲۳ بــرگ، شــامل: یک جزوۀ شــش برگــی )برگ هــای 6-۱(، چهار برگ جــدا )برگ های 
7، ۸، ۹، ۱0(، یــک جــزوۀ ۸ برگــی )برگ هــای ۱۸-۱۱(، یک برگ جدا )برگ ۱۹(، یک جزوۀ ۸ برگی 
)برگ هــای ۲7-۲0(، یــک بــرگ جدا )برگ ۲۸(، یــک دو برگی )برگ هــای۳0-۲۹(، یک برگ جدا 
)برگ ۳۱(، یک جزوۀ ده برگی )برگ های۴۱-۳۲(، دو جزوۀ هشــت برگی )برگ های ۴۲-۴۹، 57-
50(، یک برگ جدا )برگ 5۸(، چهار جزوۀ ده برگی )برگ های ۸۹-۹۸ ،7۹-۸۸ ،6۹-7۸ ،6۸-
5۹(، یــک بــرگ جــدا )برگ ۹۹(، یک جــزوۀ ۸ برگی )برگ های ۱07-۱00(، یــک دو برگی )برگ های 
۱0۹-۱0۸(، یــک بــرگ جــدا )بــرگ ۱۱0(، دو دو برگــی )برگ هــای ۱۱۴-۱۱۳ ،۱۱۲-۱۱۱(، دو برگ جدا 
)برگ هــای ۱۱6،۱۱5(، یــک جــزوۀ 6 برگــی )برگ های ۱۲۲-۱۱7(. هر صفحه در ۲5 ســطر. این قطعه 
یر از متن است: برگ های 7-۱ )= موسوی، صص ۲۱:۹-۳:۱(، برگ های ۸-۹  شامل بخش های ز
)= ۲۸:۲-۲۳:۱۱(، برگ هــای ۱۸-۱0 )= 7۱:۱6-۴۸:۳(، بــرگ ۱۹ )= ۴۸:۳-۴5:۱۸(، برگ هــای 



96   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

 ،5۴۴:۸-5۴7:6  =(  ۲۹ بــرگ   ،)7۳:۱6-75:۲۳  =(  ۲۸ بــرگ   ،)۱65:7-۱۸۱:۲  =(  ۲0-۲7
بــرگ ۳0 )= 5۲6:۲۱-5۲۹:۱۲/ ۳۹6:۳- الِوشــاح، ص ۴۲0:۱۳-۴۲۴:۱۲(،  تصحیــح ضیائــی و 
برگ هــای   ،)۱۸۲:۲۳-۲0۴:۲0  =(  ۳۲-۴۱ برگ هــای   ،)۲۲6:۲۱-۲۲۸:۱۹  =(  ۳۱ بــرگ   ،)۳۹۱:۱۱
 =(  ۸۹-۹۸ برگ هــای   ،)75:۲۳-۱6۳:7  =(  50-۸۸ برگ هــای   ،)۲۸:۲-۴5:۱۸  =(  ۴۲-۴۹
۳6۴:۱-۳۴۱:۱/ ۱۲5:۳-۸۸:۴(، برگ های ۱07-۹۹ )= ۲۲6:۲۱-۲0۴:۲0(، برگ های ۱0۸-۱0۹ )= 
56۳:۱5-۴5۱:۱6/55۹:5-۴۴۴:۱۴(، بــرگ ۱۱0 ]حاشــیۀ پایین این برگ بســیار مخدوش اســت[ 
)= 567-565:۱۴/ ۴5۸-۴55:5(، بــرگ ۱۱۱ )= 55۹:5-۴۴۴:۱۴/556:۹-۴۴0:۹(، بــرگ ۱۱۲ 
)= 565:۱۴-56۳:۱5/ ۴55:5-۴5۱:۱6(، بــرگ ۱۱۳ )= ۱۸۲:۲۳-۱۸۱:۲(، بــرگ ۱۱۴ )= ۱65:7-
 /5۲۱:۱6-5۲۴:۱۲  =(  ۱۱6 بــرگ   ،)۳۸7:۹-۳۹۱:۱۱  /5۲۴:۱۲-5۲6:۲۱  =(  ۱۱5 بــرگ   ،)۱6۳:7
 ۱۲۴ بــرگ   ،)۳۹6:۳-۴۱۸:۱۳  /5۲۹:۱۲-5۴۳:۲  =( ۱۲۳آ-۱۱7  برگ هــای   ،)۳۸۲:۱۲-۳۸7:۹
 II Firk. Yevr-Arab. I ــی روســّیه

ّ
)= ۲۱-۲:۱(. ایــن نســخه جزئــی از همــان نســخۀ کتابخانۀ مل

3138، و نســخۀ کتابخانۀ برلین، Or. Fol. 1321 اســت. ر.ک. در ادامه، پیوست الف: مجموعۀ 

یحات ابن َکّمونه. )میکروفیلم: مؤّسســۀ نســخه های خّطی میکروفیلم  یچ/شــاپیرا از شــرح تلو فیرکو
شده عبری، شمارۀ 565۲۳(.

ی روسیه، II Firk. Yevr-Arab. I 3138، اندازه ۱۸/۲×۲5/۸ 
ّ
]۴۸[ سن پترزبورگ، کتابخانۀ مل

ســانتیمتر، ۹ برگ، شــامل یک برگ جدا )برگ ۱( و دو جزوۀ چهار برگی )برگ های ۹-6 ،5-۲(، هر 
یر از این متن می شــود: برگ ۱ )= تصحیح ســّید  صفحه در ۲5 ســطر. این قطعه شــامل بخش های ز
موســوی، ص ۴۹۹:۱-۴۹6:۳/ تصحیح ضیائی و الِوشــاح، ص ۳۴۴:۲-۳۳۹:6(، برگ های ۲-5 
)= 5۱6:5-50۴:۲۱/ ۳7۳:۴-۳5۳:۸(، برگ های 6-7 )= ۴۹۹:۱-50۴:۲۱/ ۳۴۴:۲-۳5۳:۸(، 
برگ های ۹-۸ )= 5۲۱:۱6-5۱6:5/ ۳۸۲:۱۲-۳7۳:۴(. این نســخۀ خّطی جزئی از همان نســخۀ 
 Or. Fol. 1321 و نســخۀ کتابخانــۀ برلین II Firk. Yevr-Arab. I 3137 ی روســّیه

ّ
کتابخانــۀ مل

یحــات ابــن َکّمونه.  یچ/شــاپیرا از شــرح تلو اســت. ر.ک. در ادامــه، پیوســت الــف: مجموعــۀ فیرکو
]میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خطی میکروفیلم شده عبری، شمارۀ 565۲۲[.

یخ نوشــته های عربی، ج ۱، ص 565(.  ّیه، حکمة ۹۲، شــامل بخش دوم )ر.ک. تار ]۴۹[ تیمور
یحات سهروردی(، برگ های ۳۴5 ب -7۴ ب )شرح  ]50[ َیهودا ۲0۱، برگ های7۳ آ- ۱ آ )متن تلو
از ابــن َکّمونــه(، هــر صفحــه در ۲۸ ســطر، در جمعــه ۱۱ صفــر ســال 70۲ در اصفهان به پایان رســیده 

اســت. )ر.ک. انجامه، برگ های ۱۴۱ ب، ۳۴5 آ( )فهرست، صص ۱۴۳-۴۴(.
]5۱[ ِینــی جامــع 765/۱، ۲۲5 بــرگ، انــدازه ۳۲×۲۱ ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۳۳ ســطر، کتابــت 
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شــده برای ســلطان محّمد فاتح )حکومت در ســال ۸50-۸۴۸، و ۸۸6-۸55 هجری(. در ادامه، 
یخ ۸6۴ هجری آمده اســت که به  نســخه ای از اوصاف االشــراف خواجه نصیر الّدین طوســی به تار
نظر می رسد در همان زماِن شرح ابن َکّمونه استنساخ شده باشد. این نسخه شامل بخش اّول )5۸ 
آ-۱ ب(، بخــش دوم )۱۱7 آ-5۸ ب( و بخــش ســوم )برگ هــای ۲۱7 ب - ۱۱7 ب( از ایــن شــرح 
ــیخ المعروف بإبن َکّمونة« را  ݨّ ݧ ݧ ین المقتول للشݧ ّ ݧ ݧ ــیخ شــهاب الدݧ ݨّ ݧ ݧ یحات الشݧ اســت که عنوان: »شــرح تلو

یتر ۱، ص ۲75(. دارد )ر
]5۲[ ِینی جامع 766، ۲۱۳ برگ، اندازه ۲۴×۱۲/5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۲5 ســطر؛ شامل بخش 
پکاپی 66۸7( آمده  ســوم. بخش های اّول و دوم همین نســخه در نســخۀ احمد ثالث ۳۲۸۴ )= تو
یحات تألیف الحکیم  اســت. در صفحه عنوان آن نوشــته شــده اســت: »الجزء اآلخر من شــرح التلو
الفاضل الفیلســوف ســعد بن منصور بن ســعد بن الحســن بن کمونة.«. این نسخه را اسماعیل بن 
ابراهیم بن الزاهد بین ۳0-۲7 صفر ســال 6۸6 برای اســتفاده خود آن را کتابت کرده اســت )ر.ک. 
انجامــه، بــرگ ۲5-۲۱ :۲۱۴ ب(. در بــرگ اّول آن وقفّیــه ای دیــده می شــود بــرای کتابخانــۀ مشــهِد 
 Istanbul Umumî یتــر ۱، ص ۲7۳؛ یخ 766 هجری )فهرســت، ص ۴0(؛ ر علــی )نجــف(، بــه تار

Kütüphaneleri Yazmalari، ص ۳6(. )میکروفیلم: معهد ۲۳۴ )فهرســت، ج ۱، ص ۲۲۳((. 

ّیــه 7۸۸5، ۳0۸ بــرگ، انــدازه ۱۲/5×۲5 ســانتیمتر، استنســاخ در ســال 6۹0 هجری در  ]5۳[ ظاهر
بغداد )فهرســت ۱۹70، صص ۲7-۲6؛ فهرست، ۱۹۸7، ص ۳۹۴(.

1. 1. 3. تعالیق علی السؤاالت الموردة علی األصولین من کتاب المعالم
 )اعتراضــات علــی کتاب المعالم فی االصولین لفخر الّدیــن الّرازى/ مقالة علی مباحث نجُم الّدین 

ینی و ایراده علی نوعی العلم( الکاتبــی القزو
این اثر، شــرح و تعلیقی اســت بر اعتراضات کاتبی بر کتاب معالم فخرالّدین رازی. از آنجا که ابن 
یحات، یعنی 667  یخ اتمام شــرح تلو یحات خود به آنها اشــاره کرده اســت3، تار َکّمونه در شــرح تلو

یخ ممکن برای تألیف تعالیق اســت. ین تار هجری، آخر
ید: تصحیح اشــمیتکه و پور جوادی، صص ۱۱-۱۲[: مقّدمه )اســعد افندی ۱۹۳۲، برگ ۱۱6آ( ]نگر

یحات، تصحیح ســّید حســین سّید موسوی، صص ۱۱-70۱:۱0 ]تصحیح حبیبی: ج ۳، ص ۱67[: »و أنا  ۳. شــرح التلو
تی أورده االمام العاّلمة نجُم الّدین الّدبیرانی... علی کتاب المعالم...«، ۲0-

ّ
فقد اجبت عن هذا فی جواب الّشکوک ال

بة ما أورده االمام القدوة نجُم الّدین الدبیرانی...  7۱۴:۱۹ ]تصحیح حبیبی: ج ۳، ص ۱۸۳[: »... و قلت علیه فی أجو
کتاب المعالم من األسئلة...«. علی 
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»قال الشسيخ العالمة الفاضل المفضل المحقق عّز الدولة سعد بن الحسن بن هبة الله 

لإلمام  األصولين  في  المعالم  كتاب  وجدت  إني  تعالى:  الله  رحمه  البغدادي  كمونة  بن 

العالمة حجة الخالئق فخرالدين الرازي قّدس الله روحه ونّور ضريحه مع كونه من أنفع 

غير  مواضع  عن  خاٍل  غير  وتدقيقاً  تحقيقاً  وأشدها  الفن  هذا  في  المصنفة  المختصرات 

الحقائق  لطالب�ي  المواضع إرشاداً  أنبّه على تلك  منتقدة وأبحاث غير مهذبة. فأردت أن 

إلى ما في هذا الكتاب من مواقع األنظار ودقائق األفكار لما شاهدته من إقبال الناس 

أفضل  العالمة  لإلمام  رسالة  إلّى  وقع  أن  فاتفق  إليه  االنصراف  وكثرة  عليه  العراق  في 

المتأخرين وسسيد المحققين نجم الدين الدبيران ]الكاتب�ي[ متّع الله أهل العلم بدوام أايمه 

الجمة  الفوائد  على  مشستملة  المعالم  كتاب  نوعي  على  أسسئلة  أودعها  قد  مّدته  وحراسة 

متفردة ابلفرائد المهمة حاوية ابلمباحث العجيبة جامعة للدقائق الغريبة متضمنة من ذلك 

أشسياء كثيرة ... خطرت لى عند تصفح الكتاب لكني وجدت فيها مع ذلك مواضع عدة 

على  وعزمت  كتب  عما  بها  فاسستغنيت  نظر  معاودة  إلى  ومفتقرة  بحث  لزايدة  محتملة 

إثبات تلك  التنبيه عليه ودعاني ما وجدت في تلك األسسئلة من المواضع المذكورة إلى 

المباحث واإلرشاد إلى ما فيها من الفوائد مع إضافة أبحاث على مواضع من أصول الدين 

لفوائدها  تكثيراً  الرسالة  تلك  على  الحواشى  مجرى  جارى  ذلك  ليكون  عليه  يتكلم  لم 

وتثميراً لفرائدها بحيث إذا أضيف له أسسئلة مذكورة وهذا التعليق إلى كتاب المعالم تم 

االنتفاع به ووقعت اإلحاطة بحل ]بعض[ مشكالته ومسستصعبه على أني لم أتمكن من 

تفريع البحث على أصوله الكالمية لضيق الوقت ابلشواغل الدنيوية فإن النظر في الدقائق 

المهذبة والتعمق في األبحاث المتشعبة ال سبيل إلى إدراكه ابألفكار المشذبة وال نؤمن 

فيه والحال هذه من األنظار الغير المسستصوبة. فأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق والهداية 

إلى سواء الطريق إنه كريم رحيم.«.

ید به: تصحیح اشــمیتکه و پور جوادی، ص  پایــان )ایاصوفیــا ۴۸6۲، بــرگ ۱5۱آ( ]همچنیــن نگر
:]۲7۲

»أقول: البرهان المعروف ببرهان التطبيق يدل على االنتهاء إلى علة أولى وإلى معلول 

ذكره  الكتاب  والكالمية وصاحب  الحكمية  الكتب  في  برهان آخر مشهور  أخير وهو 

في أكثر كتبه فكيف يجزم القول بأن البرهان ما قام على االنتهاء إلى معلول هو آخر 

على  الموردة  السؤاالت  على  التعاليق  من  لخاطري  سسنح  ما  آخر  وهذا  المعلوالت. 

وآله  محمد  خلقه  خير  على  والصالة  حمده  حق  والحمد  المعالم  كتاب  من  األصولين 
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الطاهرين وصحبه األكرمين.«.

نسخه های خّطی:
]۱[ ایاصوفیا ۴۸6۲، برگ های ۱5۱ آ- ۱۴۱ ب، ابتدای آن ناتمام است )ر.ک. نوادر، ج ۱، ص ۱67(.

]۲[ اسـعد افنـدی ۱۹۳۲، برگ هـای ۱۲6 ب - ۱۱۸ آ، انـدازه ۱۲/7×۱۸/5 سـانتیمتر، هـر صفحـه در ۲۳ 
بـردارد، برگ هـای ۱۱7 ب - ۹۹ آ؛ استنسـاخ ایـن نسـخه در ۱۱ رمضـان سـال  سـطر؛ عبـارات کاتبـی را نیـز در
7۲۱ در نخجوان به وسـیلۀ فخرالّدین هندوشـاه بن سـنجر بن عبداهلل الّصاحبی )یعنی دولتشـاه بن سـنجر 
الصاحبـی، زنـده در سـال 7۲۴ هجـری( بـه پایـان رسـید. )ر.ک. مختـارات، ص ۱۴۲ کـه شـماره قفسـۀ آن 

اشتباه ذکر شده است(. )میکروفیلم: Ritter/Uppsala MF 15:2573 )فهرست، ص ۱6۹((.
چاپ:

ونة[، تحقیق  ّ ݧ َکمݧ ݨّ الدولة ابن  ین الرازی مع تعالیق عزݧ ّ ݧ ݧ ین الکاتبی عن المعالم لفخر الدݧ ّ ݧ ݧ ]أسئلة نجُم الدݧ
و مقّدمه: رضا پورجوادی و زابینه اشــمیتکه، تهران، ۱۳۸6 ش، مؤسســۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ 

ایران و مؤّسســۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین.

1 .2. گزیده  ها

ل ّ 1. 2. 1. فوائد من تلخیص المحصݧ
 )ملتقــط/ التقاط/ انتخاب من تلخیص المحّصل(

یده هایـی اسـت از شـرح انتقـادی خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی بـا عنـوان تلخیـص المحّصـل بـر محّصـل  گز
یـن تألیـف فخرالّدیـن رازی، کـه بیـن اّول تـا سـوم ذوالقعـدۀ سـال 670 هجـری  ر ّ ݨݧ ݧ میـن و المتأخݧ ّ ݧ ݧ افـکار المتقدݧ
یده هـای خـود، قسـمت هایی از متن تلخیص  بـه پایـان رسـیده اسـت. در حالـی کـه ابـن َکّمونـه در آغـاِز گز
یج به نقل لفظ به  خواجـه نصیـر را بصـورت عبارت هـای دیگـر بازگـو می کنـد، هر چه پیش تر می رود بـه تدر
لفظ آنها رو می آورد. قابل توّجه است که وی از بخش مربوط به عصمت پیامبر  هیچ مطلبی را نمی آورد 
یـد کـه بیشـتر احادیـث شـیعه  یـده، می گو و فقـط نظـری از خواجـه نصیـر را از فصـل مربـوط بـه امامـت برگز
یر از متن می شـود )ارجاعات به  یده ها شـامل بخش های ز مبتنی بر متون غیر قابل اعتماد اسـت. این گز

یتانیاAdd 7517 داده شده است(: ل بر طبق نسخۀ بر ّ َکّمونه از تلخیص المحصݧ یده های ابن  گز
مات:( ّ ݧ ݧ ّل: فی المقدݧ ݧ ݧ ݧ کن األوݧ ّ )از الرݧ

برگ هـای ۹-5 :67 آ )= تلخیـص، بیـروت ۱۹۸5/۱۴05، ص ۱۲-6:۹(، ۱۱-۹ :67 آ )=7:6-۱۱(، ۴ 
:67 ب -۱۱ :67 آ )= ۲۳-7:۱۸(،7-5 :67 ب )= ۲0-۸:۱۸(،۹-7 :67 ب )= ۹:۸-۱0(،۹-۱۳ :67 
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ب )= ۴-۱۲:۱(، 7 :6۸ آ-۱۳: 67 ب )= ۲۱-۱۲:۱5(،۹-7 :6۸ آ )=۲۲-۱۴:۲۱(، ۲ :6۸ ب -۹ :6۸ 
آ )= ۱0-۲۳:6(،6-۲ :6۸ ب )= ۱7-۲۳:۱۴(، ۹-6 :6۸ ب )= 7-۲۴:۳(، 7 :6۹ آ-۹ :6۸ ب )= 
۱۹-۲۹:۱۳(، ۲ :6۹ ب -7 :6۹ آ )= ۱۲-۳0:7(، 6-۲ : 6۹ ب )= ۲۳-۳0:۲0(، ۱0-7 :6۹ ب )= ۱۱-
۳۱:۹(، 7 :70 آ-۱0 :6۹ ب )= ۹ :۳۲-۳۱:۲۳(،۹-۸ :70 آ )= ۱0-۳۳:۸(،۱۲-۹ :70 آ )= ۳۴:۱0-۱۲(، 
۴ :70 ب -۱۲ :70 آ )= ۹-۳5:5(، 5-۴ :70 ب )= ۱۸-۳5:۱7(،۱۱-5 :70 ب )= ۴ :۳5:۲۳-۳6(،۱ 
:7۱ آ-۱۲ :70 ب )= ۱6-۳6:۱۴(، ۴-۱ :7۱ آ )= 5-۳7:۳(،7-۴ :7۱ آ )= 5-۳۸:۳(،۱۳-۸ :7۱ آ )= 
۱۹-۳۸:۱۴(،5 :7۱ ب -۱۳ :7۱ آ )= ۱۴-۳۹:5(، ۸-5 :7۱ ب )= 7-۴۹:5(، ۱0-۸ :7۱ ب )= ۲۱-
5۲:۲0(، ۱۳-۱0 :7۱ ب )= ۸-5۳:۴(،۴-۱ :7۲ آ )= ۱6-5۳:۱۴(،6-۴ : 7۲ آ )= 55:۲-5(،6-۹ :7۲ 
آ )=۱۸-55:۱6(،۱۳-۱0 :7۲ آ )= ۱۱-56:۸(،۹ :7۲ ب -۱۳ : 7۲ آ )= ۱5-57:۸(،۱0-۹ :7۲ ب )= 
۲۳-57:۲۲(، ۴ :7۳ آ-۱0: 7۲ ب )= ۹-5۹:۳(، 5-۴ : 7۳ آ )= ۲۱-6۱:۲0(، 6-5 :   7۳آ )= ۲-۳ 

:6۳(، ۹-7 :7۳ آ )= ۲۱-6۳:۲0(، ۱۱-۹ :7۳ آ )= ۴-6۴:۲(، ۱۳-۱۱ :7۳ آ )= 67:5-6(.
)از الرکن الثانی: فی تقســیم المعلومات:(

برگ های۳-۱ :7۳ ب )= ۱۳-75:۱۱(، ۴-۳ :7۳ ب )= ۱5-75:۱۴(، ۴ :7۳ ب )= 75:۱۸-۱۹(،۸-
۴ :7۳ ب )= ۲۴-75:۲۲(، ۱0-۸ : 7۳ ب )= ۱۸-77:۱6(، ۱۱ :7۳ ب )= 7۸:5-6(، ۱۲-۱۳ : 7۳ 
ب )=۱۸-۸۱:۱6(،۲-۱: 7۴ آ )= ۴-۹۱:۳(، ۳-۲ :7۴ آ )= ۹۲:۱۳(، 6-۳ :7۴ آ )= ۱ :۹۳:۱6-۹۴(، ۲ 
:7۴ ب -6 :7۴ آ )= ۱۳-۹۴:7(، ۱0-۲ :7۴ ب )= ۱۴-۹5:۹(، ۲ :75 آ-۱0 :7۴ ب )= ۲ :۹7:۲0-۹۸(، 
۹-۲ :75 آ )= ۸-۹۸:۴(، ۱۲-۹ :75 آ )=۱ :۹۹-۹۸:۲۱(، ۳ : 75 ب -۱۲ :75 آ )= ۳-۸ :۱00(، 6 :76 
آ-۳ :75 ب )= 5 :۱0۱-۱00:۱7(، ۴ :76 ب -6 :76 آ )= 5 :۱0۲-۱0۱:۱۸(، ۱۲-۴ :76 ب )= ۲ :۱0۳-
۱0۲:۱۹(، ۱۳-۱۲ :76 ب )= ۱0۳:۲۲(، ۳ :  77 آ-۱۳ :76 ب )=  ۱۳-۱06:۱0(، ۹ :77 ب -۳ :77 
آ )= ۴ :۱0۸-۱07:۱۲(، ۱۱-۹ :77 ب )= ۱ :۱۱0-۱0۹:۲۲(، 6 :7۸ آ-۱۱ :77 ب )= 5 :۱۱5:۲۲-۱۱6(، 
7-6 :7۸ آ )= ۱۱-۱۱6:۱0(، ۱0-7 :7۸ آ )= ۲0-۱۱6:۱۹(،۱0 :7۸ آ )= ۳ :۱۱7(، ۳ :7۸ ب -۱۱ :7۸ آ 
)= ۲۲-۱۱۸:۱۹(، ۴-۳ :7۸ ب )= ۱۱۹:۱۴(، 6-۴ : 7۸ ب )=۲۲-۱۲0:۲0(، ۱۳-7 :7۸ ب )= ۲5-

۱۲۱:۱۹(، 7 :7۹ آ-۱۳ :7۸ ب )= ۳ :۱۲۸-۱۲7:۲۱(، ۱ :7۹ ب -7 :7۹ آ )= ۱۲۸:۱۳-۱۸(، ۲-۸ : 7۹ 
ب )= ۱۹-۱۳0:۱۴(، ۱۲-۸ :7۹ ب )=۲ :۱۳۲-۱۳۱:۲۲(، ۴ :۸0 آ-۱۳ :7۹ ب )۹-۱۳۳:6(، ۸-۴ :۸0 آ 
)= ۲۳-۱۳۳:۲0(، ۹ :۸0 ب -۸ :۸0 آ )= ۹ :۱۳5-۱۳۴:۲۲(، 6 :۸۱ آ-۹ :۸0 ب )= ۲ :۱۳5:۱5-۱۳6(، 
۹-6 :۸۱ آ )= ۳-۱۳7:۱(، ۱۱-۹ :۸۱ آ )=۹-7 :۱۳7(، ۱۲-۱۱ :۸۱ آ )= ۲0-۱۳7:۱۹(، ۱ :۸۱ ب -۱۲ :۸۱ 
آ )= ۸-۱۳۹:7(،۲-۱: ۸۱ ب )= ۱7-۱۴0:۱6(، ۲ :۸۱ ب )= ۱۴6:۱۱(،۳ :۸۱ ب )= ۱0 :۱۴7(،۳-6 :۸۱ 
ب )= ۱۹-۱55:۱7(،7-6 :۸۱ ب )= ۱6-۱56:۱5(،۸-7 :۸۱ ب )= ۲۲-۱56:۲۱(،۱۱-۸ :۸۱ ب )= 
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۳-۱57:۱(،۱ :۸۲ آ-۱۱ :۸۱ ب )=۹-۱57:7(،۳-۱ :۸۲ آ )=۲۱-۱57:۱۸(،۱۱-۳ :۸۲ آ )=۱6۲:5-۱0(،6 
:۸۲ ب -۱۱ :۸۲ آ )=۱7-۱6۲:۱۲(،۸-6 :۸۲ ب )= 5-۱6۴:۳(، ۱0-۸ :۸۲ ب )= ۱6۴:۱۲-۱۴(، ۴ :۸۳ 
آ-۱0 :۸۲ ب )= ۱۳-۱66:7(،۸-5 :۸۳ آ )= ۱۲-۱67:۸(، ۱۲-۸ :۸۳ آ )= ۱۴-۱7۳:۸(، ۴ :۸۳ ب 
-۱۲ :۸۳ آ )= ۱۳-۱7۴:5(، 6-۴ :۸۳ ب )= ۹-۱75:۸(، 7-6 :۸۳ ب )= ۲۲-۱77:۲۱(،۱۱ :۸۴آ-7 
:۸۳ ب )= ۱۴-۱7۸:۲(،۱۲-۱۱ :۸۴ آ )= 7-۱7۹:6(، ۲ : ۸۴ ب -۱۲: ۸۴ آ )= ۱7۹:۱0-۱۲(، ۲-7 :۸۴ 
ب )= ۸-۱۸۱:6(،۸-7 :۸۴ ب )= ۱۴-۱۸۱:۱۳(، ۱۱-۹ :۸۴ ب )= ۱6-۱۸۲:۱۴(، 6 :۸5 آ-۱۱ :۸۴ ب 
)= ۲۲-۱۸۴:۱5(،7-6 :۸5 آ )= ۱۲-۱۸5:۱۱(،۱0-7 :۸5 آ )= ۱۸-۱۸5:۱6(،۱۱-۱0 :۸5 آ )= ۱۸5:۲0(، 
۱ :۸5 ب -۱۱ :۸5 آ )=۲0-۱۸6:۱۸(،7-۱ :۸5 ب )=۴ :۱۸7-۱۸6:۲۳(،۹-۸ :۸5 ب )= ۱۸7:5-6(، 
۱ :۸6 آ-۹ : ۸5 ب )= ۴-۱۸۸:۱(،۹-۲ :۸6 آ )= ۲۲-۱۸۸:۱7(،۱۱-۹ :۸6 آ )= ۱۸۹:۱۲-۱۳(،۲ :۸6 
ب -۱۲ :۸6 آ )= ۱۴-۲0۱:۱۲(،6-۳ :۸6 ب )= ۱۹-۲0۱:۱5(،۱۱-7 :۸6 ب )= ۲0۲:۹-۱۲(، ۱۱-۱۳ :۸6 
ب )=۱ :۲0۳-۲0۲:۲۳(،۴ :۸7 آ-۱۳ :۸6 ب )= ۱۲-۲0۳:۹(،7-۴ :۸7 آ )=۱ :۲0۳:۲۱-۲0۴(،۸-۱۳ 
:۸7 آ )= ۸-۲0۴:۳(، ۱ :۸7 ب -۱۳ :۸7 آ )= ۱۴-۲0۴:۱۳(،۳-۱ :۸7 ب )= ۲0۴:۱5-۲۱(،۳-6 : 
۸7 ب )= ۲۳-۲06:۲0(،۱۳-6 :۸7 ب )= ۱۸-۲07:۱۳(،۲-۱ :۸۸ آ )= ۲۲-۲07:۱۹(،5-۲ :۸۸ آ )=5 
:۲0۸-۲07:۲۳(، ۱ :۸۸ ب -5 :۸۸ آ )= ۱۴-۲0۹:۸(،۸-۱ :۸۸ ب )= ۲0-۲۱0:۱6(،۱۱-۸ :۸۸ ب 
)= ۱۳-۲۱۱:۱۱(،۱ :۸۹ آ-۱۲ : ۸۸ ب )= ۱۸-۲۱۲:۱7(،۸-۱ :۸۹ آ )=۴ :۲۱5-۲۱۴:۲۱(،۱0-۸ :۸۹ آ )= 
۸-۲۱5:6(،۳ :۸۹ ب -۱0: ۸۹ آ )= ۱۹-۲۱6:۱5(،۱۲-۳ :۸۹ ب )= ۲۳-۲۱7:۱7(،۱۳-۱۲ :۸۹ ب )=۱ 
:۲۲0-۲۱۹:۱۹(، ۱ :۹0 آ-۱۳ :۸۹ ب )= ۹-۲۲۲:۸(،6-۱ :۹0 آ )=۳ :۲۲۳-۲۲۲:۲۳(،۱۳-6 :۹0 آ )= ۱6 

:۲۲۴-۲۲۳:۲۳(، ۱۳ :۹0 ب -۱۳ :۹0 آ )= ۲۲6:۹-۱۹(.
)از خاتمه: فی احکام الموجودات:(

برگ هــای ۲-۱ :۹۱ آ )= ۱5-۲۳۲:۱۳(،6-۲ :۹۱ آ )= ۱۹-۲۳۲:۱6(،۹-6 :۹۱ آ )= ۲۳6:۳-5(، 
۱۱-۹ :۹۱ آ )= ۹-۲۳۸:7(،۱۳-۱۲ :۹۱ آ )= ۲۳۸:۱5-۱7(.
لهّیات، القســم األّول: فی الذات:( )از الّرکن الثالث: فی اال

-۱۸  =( ب   ۹۱:  ۸-۱۱،)۲۴5:۱5  =( ب   ۹۱:  6-7  ،)۲۴۴:۸-۱۲  =( ب   ۹۱:  ۱-  6 برگ هــای 
۲۴6:۱5(، 5 :۹۲ آ-۱۱ :۹۱ ب )= ۱۳-۲۴7:6(،۱۱-6 :۹۲ آ )= ۴-۲5۲:۱(،۱۲-۱۱ :۹۲ آ )= ۲۱-

۲5۲:۲0(، ۲ :۹۲ ب -۱۳ :۹۲ آ )= ۲56:۱7-۲۳(.
)از القسم الّثانی: فی الصفات:(

 =( ب   ۹۲:  5-7  ،)۲6۱:۲۲-۲6۲:  ۱  =( ب   ۹۲:  ۳-5  ،)۲60:۲-۳  =( ب   ۹۲:  ۲-۳ برگ هــای 
۱۱-۲6۲:۱0(،۱0-7 :۹۲ ب )= ۱۲ :۲66-۲65:۱۹(،۱۲-۱0 :۹۲ ب )= ۲67:۱۳(، ۱۳-۱۲ :۹۲ ب )= 
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آ   ۹۳:  5-6  ،)۲6۹:۱۹-۲70:  ۲=( آ   ۹۳:  ۲-5  ،)۲6۹:۱۲-۱۹  =( ب   ۹۲: آ-۱۳   ۹۳:  ۲  ،)۲67:۲0
-۱۲  =( آ   ۹۳:  ۱0-۱۱  ،)۲76:7-۸ =( آ   ۹۳:  ۸-۱0  ،)۲76:۱-۲  =( آ   ۹۳:  6-۸ ،)۲75:۱۱-۱۲  =(
۲76:۱۱(،۱۲-۱۱ :۹۳ آ )= ۲0-۲76:۱۸(،۱۴-۱۲ :۹۳ آ )= ۲76:۲۲(، ۱۴ :۹۳ آ )= ۲۸0:۲(،۱ :۹۳ ب 
-۱۴ :۹۳ آ )= 5-۲۸0:۴(،۳ :۹۴ ب -۱۴ :۹۴ آ )= ۱۱-۲۹۳:۸(،۴-۳ :۹۴ ب )= ۲۹۳:۱۲-۱۳(،۴-5 
:۹۴ ب )= ۲۹۴:5(، 7-5 :۹۴ ب )= ۲0-۲۹۴:۱7(،۹-7 :۹۴ ب )= ۱۸-۲۹5:۱7(،۱۳-۹ :۹۴ ب 
)= 5 :۲۹5-۲۹5:۲۳(،6 :۹5 آ-۱۳ :۹۴ ب )=۲۲-۲۹6:۱6(،7-6 :۹5 آ )= ۲۹7:۲0-۲۱(،7-۱0 :۹5 
آ )= ۱۴-۲۹۸:۱۲(، ۱5-۱0 :۹5 آ )= ۱۸-۲۹۹:۱۴(، ۴ :۹5 ب -۱5 :۹5 آ )= ۳00:۱۱-۱۴(،۴-6 :۹5 
ب )= ۱۸-۳00:۱7(، ۹-6 :۹5 ب )=۲ :۳0۴-۳0۳:۲۳(،۱0-۹ :۹5 ب )= ۳05:۱۴-۱۸(،۱0-۱۳ :۹5 
ب )= ۲۲-۳05:۱۹(،۱5-۱۳ :۹5 ب )= ۱۹-۳0۹:۱7(، ۴ :۹6 آ-۱5 :۹5 ب )= ۳۱0:6-۹(،۴-6 :۹6 
آ )= ۲0-۳۱0:۱۹( ،7-6 :۹6 آ )= ۳۱۱:۲( ، ۸ -7 :۹6 آ )= ۲-۳۱۳:۱(،۱۳-۹ :۹6 آ )= ۳۱۳:5-۸(، 
۱5-۱۳ :۹6 آ )= ۱۱-۳۱۳:۱0(،۲-۱ :۹6 ب )= ۱۳-۳۱۳:۱۲(، ۸ -۲ :۹6 ب )= ۳۱5:۱۸-۲۲(،۸-۹ 
:۹6 ب )= ۲۴-۳۱5:۲۳(،۱۴-۹ :۹6 ب )= ۲۲-۳۱۹:۱۸(،۱۴ :۹6 ب )= ۲-۳۲0:۱(، ۲ : ۹7 آ-۱5 

:۹6 ب )= ۲۱-۳۲0:۱۹(،۳-۲ :۹7 آ )= ۱۲-۳۲۲:۱۱(،7-۳ :۹7 آ )= ۳۲۴:۱-5(.
فعال:( )از القسم الثالث، فی اال

برگ هــای 7-6 :۹7 آ )= ۳۲7:۱(،۹-7 :۹7 آ )= 6-۳۲7:۴(،۱5-۱0 :۹7 آ )= ۳۲7:۱۴-۱7(، 
-۲۱  =( ب   ۹7:  ۴-7،)۳۲۸:۱7-۱۸=( ب   ۹7:  ۱-۳،)۳۲7:۱۸-۱۹=( آ   ۹7:  ۱5- ب   ۹7:  ۱
۳۳۴:۱۹(،۱0-7 :۹7 ب )= ۳-۳۳5:۱(،۱۴-۱0 :۹7 ب )=6-۳۳5:۴(،۱ :۹۸ آ-۱۴ :۹7 ب )= 
۸-۳۳5:7(،5-۱ :۹۸ آ )=۱ :۳۳6-۳۳5:۲۱(،۱۴-5 :۹۸ آ )= ۸-۳۳۸:۲(، ۲ :۹۸ ب -۱5 :۹۸ 
آ )= ۱۱-۳۳۸:۹(،6-۳ :۹۸ ب )= ۱۳-۳۳۹:۱0(،۹-7 :۹۸ ب )= ۲۱-۳۴0:۲0(،۱۱-۹ :۹۸ ب 
آ-۱5 :۹۸   ۹۹:  ۱ )= ۴-۳۴۱:۲(،۱۳-۱۱ :۹۸ ب )= ۱۳-۳۴۱:۱۱(،۱5-۱۴ :۹۸ ب )= ۳۴۳:۲(، 
ب )= 6-۳۴۳:5(،۴-۱ :۹۹ آ )= ۸-۳۴۴:5(،۸-۴ : ۹۹ آ )= ۱۲-۳۴۴:۱0(،۱۲-۸ :۹۹ آ )= ۱۹-

۳۴۴:۱6(،۱5-۱۲ :۹۹ آ )= ۱5-۳۴5:۱۲(،۳ :۹۹ ب -۱5 : ۹۹ آ )= ۳۴5:۱۴-۱6(. 
)از القسم الرابع، فی االسماء:(

برگ هــای 6-۳ :۹۹ ب )= ۱۳-۳۴7:۱۲(،۱۱-6 :۹۹ ب )= ۳۴7:۱۸(.
)از الرکن الرابع: فی السمعیات:(

)از القسم االّول: فی النبّوات:(
برگ هــای ۱۳-۱۱ :۹۹ ب )=۱ :۳5۲-۳5۱:۲۳(،۱۴-۱۳ :۹۹ ب )= ۱0-۳5۳:۹(،۱۴ :۹۹ ب )= 

۱6-۳65:۱۴(، ۱: ۱00 آ-۱5 :۹۹ ب )= ۳-۳66:۲(،۳-۱ :۱00 آ )= ۳66:۱7-۱۸(.
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)از القسم الّرابع: فی المعاد:(
برگ هــای 5-۴ :۱00 آ )= ۲-۳76:۱(،۸-5 :۱00 آ )= ۴-۳7۹:۳(، ۱ :۱00 ب -۸ :۱00 آ )= ۲۳-
۳۸0:۱6(،۳-۱ :۱00 ب )= ۲-۳۸۱:۱(،6-۳ :۱00 ب )= 7-۳۸۱:5(،۱۲-6 :۱00 ب )= ۴ :۳۸۲-

۳۸۱:۲۳(،۱۳-۱۲ :۱00 ب )= ۱5-۳۸۲:۱۴(،۴ :۱0۱ آ-۱۴ :۱00 ب )= ۱7-۳۸۴:۱۳(، ۹-۴ :۱0۱ آ )= 
۱7-۳۸5:۱۴(، ۱۱-۹ :۱0۱ آ )=۸-۳۸7:7(،۱۴-۱۱ :۱0۱ آ )= ۱7-۳۸7:۱۳(،۴ :۱0۱ ب -۱۴ :۱0۱ آ 
)= ۲۲-۳۸7:۱۹(، ۹-۴ :۱0۱ ب )= ۸-۳۸۸:5(،۱0-۹ :۱0۱ ب )= ۱۹-۳۸۹:۱۸(،۱۳-۱0 :۱0۱ ب 
آ   ۱0۲:  ۱0-۱۴،)۳۹0:۱۳-۱۹ آ )=   ۱0۲: :۱0۱ب )= ۳۹0:۱-۳(،۱-۱0   ۱۴-۱5 ،)۳۸۹:۲۲-۳۹0:  ۱=(
)=۹-۳۹۱:6(،۲ :۱0۲ آ-۱۴ :۱0۲ آ )= ۱7-۳۹۱:۱5(،۴-۲ :۱0۲ ب )= 6-۳۹۲:۴(،6-۴ :۱0۲ ب )= 
۸-۳۹۲:7(،۱5-6 :۱0۲ ب )= ۱6-۳۹۲:۹(، 5  :۱0۳ آ-۱5 :۱0۲ ب )= 5-۳۹۸:۱(،6-5 : ۱0۳ آ 
)= ۱۱-۳۹۹:7(،۱۴-6 :۱0۳ آ )= ۴00:۳(، ۳ : ۱0۳ ب -۱۳ :۱0۳ آ )= ۸-۴00:5(، ۸-۳ :۱0۳ ب 

.)۴00: ۱۸-۲۲ =(
)از القســم الثالث: فی األسماء و األحکام:(

برگ های ۱۱-۸ :۱0۳ ب )= ۱6-۴0۱:۱۲(، ۱۲-۱۱ :۱0۳ ب )= ۲0-۴0۲:۱۹(، ۲ :۱0۴ آ-۱۲ :۱0۳ ب 
)= ۴0۳:۲-۴0۲:۲۲(، ۳-۲ :۱0۴ آ )= 6-۴0۳:5(،6-۳ : ۱0۴ آ )= ۱5-۴0۳:۱۳(، ۱ :۱0۴ ب -6 

:۱0۴ آ )= ۲۲-۴0۴:۱6(، 5-۱ :۱0۴ ب )= ۴05:5-7(.
)از القسم الّرابع: فی االمامة(

برگ های 6-5 :۱0۴ ب )= ۴۲۱:۲۲-۴۲۲:۲(.
یخ نوشته های  یعة، ج ۲، ص 5۸-۳57، شمارۀ ۱۴۴۴؛ ج ۲۲، ص ۱۹6، شمارۀ 666۹؛ تار )الذر
یخ نوشته های عربی، پیوست، ج ۱، ص 76۹؛ ج ۳، ص 66۸؛ ُخِلیف،  عربی، ج ۱، ص 507؛ تار

A Study on Fakhr al-Dīn al-Rāzī, p. 198

یده هــا را »شــرحی بر ایــن تلخیص از ابــن َکّمونه« معّرفی کرده اســت؛ ِرِشــر:   کــه بــه غلــط ایــن گز
Development، ص ۲05؛ اشــتاین اشــنایدر : Arabische Literatur، ص ۲۴0، شمارۀ 7(.

یتانیایی،Add 7517، برگ های 5 :67 آ-۲ :66 ب(: مقّدمــه )کتابخانۀ بر
»قال الفقير إلى الله تعالى سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة 

على  األوراق  هذه  تشستمل  لطاعته:  ووفقه  مراضيه  على  وأعانه  له  وغفر  عنه  الله  عفا 

فوائد التقطُتها من كالم اإلمام األعظم العالمة جامع علوم األوائل واألواخر ملك الحكماء 

والمحققين سسيد األفاضل قدوة األماثل مفتي الفرق والطوائف مخترع الدقائق واللطائف 

المولى نصير الحق والدولة والدين فخر اإلسالم والمسلمين محمد بن محمد الطوسي 
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أعز الله تعالى أنصاره وضاعف اقتداره وأمتع أهل العلم بدوام أايمه وحراسة مدته في 

كتابه الذي سماه بتلخيص المحصل وينحل بها لذوى الفطانة بعد التأمل مشكالت كتاب 

المحصل وشكوكه ومغالطته ويتبين منها ما في أثناء مباحثه من الخلل والزلل ولعلها كافية 

في ذلك عند الذكى الفطن ومغنية عن استيعاب جميع ما قيل في التلخيص المذكور ولم 

ألتزم تمييز المباحث بعضها عن بعض وال المحافظة على إيراد ألفاظ الكتاب والله موفق 

للصواب وهو الهادي وإليه المآب. المعاني تنقسم إلى نفس اإلدراك ... «.

یتانیایی،Add 751، 75۱7، برگ۱۳-6 :۱0۴ ب(: پایــان )کتابخانۀ بر
وال  غرضي  بحسب  المحصل  تلخيص  كتاب  من  أذكره  أن  رأيت  ما  آخر  وهذا   ...«

بحسب غرض غيري وأسأل الله تعالى العصمة والهداية والتوفيق وحسن الخاتمة وسعادة 

الدارين. إنه ولي ذلك والقادر عليه وال حول وال قوة إال ابلله العلي العظيم. والحمد لله 

رب العالمين وصلواته على من اصطفاه من عباده من مالئكته المقربين وأنبيائه المرسلين 

وأوليائه المخلصين وخصوًصا على محمد وآله الطاهرين و سالمه عليهم أجمعين ... «.

ّیة 57۲؛ نقل شــده در فهرست ۱۹7۱، ص ۲5(: یســنده )غرو انجامۀ نو
»وكان الفراغ منه انتخااًب ونسخاً في العشر األوسط من ذي القعدة سسنة سسبعين وسستمائة 

هجرية ... «.

نسخه های خّطی:
یتانیایــی، Add 7517/6، برگ هــای ۱0۴ ب -66 ب، هر صفحه در ۱۳/۱۴ ســطر.  ]۱[ کتابخانــۀ بر
یخ ۹ شعبان سال 67۲  که در  در این مجموعه پس از مورد پیشین انجامۀ کاتبی وجود دارد به تار
یخ نوشــته های عربی، پیوست، ج ۳، ص 66۸؛ فهرست 7۱- بغداد نوشــته شــده اســت )ر.ک. تار

۱۸۴۹، ص ۲۱0، شمارۀ ۴۲۹(.
ّیــه 57۲ )فهرســت ۱۹5۹، ص ۲۴، شــمارۀ ۱0؛ فهرســت ۱۹7۱، ص ۲5، شــمارۀ ۱5؛ ر.ک.  ]۲[ َغَرو
پــر: World Survey، ج ۲، ص ۴5(، بــه خــّط  یعــة، ج ۲۲، ص ۱۹6، شــمارۀ 666۹؛ رو نیــز الذر

یســنده، بین ۲0-۱۱ ذوالقعدۀ سال 670/۹ به اتمام رسیده است. نو

ّة فی المنطق ݧ مسیݧ ّ ݧ ݧ ݧ 1. 2. 2. گزیده     هایی از الشݧ
ة فی المنطق( ّ مســیݧ ّ ݧ ݧ ݧ  )ملتقط/التقاط الشݧ

ة، نوشتۀ کاتبی. ّ یده هایی اســت از رسالۀ شمسیݧ این اثر گز
یعــة، ج ۲، ص ۲۸6، ش ۱۱5۸( )الذر
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نسخه های خّطی:
ف، نوشته شده در سال 67۹ هجری )فهرست 

ّ
ّیه، موجود در ضمن مجموعه ای به خّط مؤل ]۱[ َغَرو

۱۹5۹، ص ۲۴، شمارۀ ۸(.

1. 2. 3. گزیده هایی از کتاب الهیئة 
کتاب الهیئة( )ملتقط/ التقاط 

ــد الّدین ُعرضــی4. ابن َکّمونــه در الجدید فــی الحکمة  ّیَ یده هایــی اســت از کتــاب الهیئــة تألیــف مؤ گز
)تصحیح الکبیسی: ص ۴0۳/ ]تصحیح ناجی اصفهانی: ۲۸۳[( به ُعرضی اشاره کرده و کتاب الهیئة 
او را به عنوان نخستین کتاب از نوع خود ستوده است )ما لم ُیحّقق قبله / ]تصحیح ناجی اصفهانی: 
مــا لــم یحّققــه من قبله[( و قســمت کوتاهــی از آن را نقل به مضمون کرده اســت )تصحیح الکبیســی: 
 اّولین دانشــمندی بود که 

ً
َکّمونه ظاهرا ص 5-۴0۳/ ]تصحیح ناجی اصفهانی: ۲۸5 - ۲۸۳[(. ابن 

از کتاب ُعرضی اســتفاده کرد و پس از او، این اثر مورد اســتفادۀ قطب الّدین شــیرازی نیز قرار گرفت5. 
یعــة، ج ۲، ص ۲۸6، ش ۱۱60(. )الذر

نسخۀ خّطی:
ف، نوشته شده در سال 67۹ هجری )فهرست، 

ّ
ّیه، موجود در ضمن مجموعه ای به خّط مؤل ]۱[ َغَرو

۱۹5۹، ص ۲۴، شمارۀ 7(.

ثار الباقیة 1. 2. 4.  گزیده هایی از اآل
ثار الباقیة( )ملتقط/ التقاط اآل

یحان بیرونی.  ثار الباقیة عن القرون الخالیة، نوشــتۀ ابور یده هایی اســت از اآل گز
یعــة، ج ۲، ص ۲۸6، ش ۱۱57(. )الذر

نسخه های خّطی:

۴. اثر ُعرضی را جورج صلیبا تصحیح کرده و همراه با مقّدمه ای منتشــر کرده اســت:
The Astronomical Works of Muʾayyad al-Dīn al-ʿUrḍī. A Thirteenth Century Reform 
of Ptolemic Astronomy. Kitāb al-Hayʾah. Beyrut 1990.              

ید: جورج صلیبا: »منبع اصلی مدل نجومی قطب الّدین شــیرازی«، در همو: 5. نگر
 A History of Arabic Astronomy. Planetary Theories during the Golden Age of Islam. 
New York/London 1994, pp. 34-119.                                                      
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ــف، نوشــته شــده در ســال 67۹ هجــری 
ّ
ّیــه، محفــوظ در ضمــن مجموعــه ای بــه خــّط مؤل ]۱[ َغَرو

)فهرست، ۱۹5۹، ص ۲۴، شمارۀ 6(.

1. 2. 5.  گزیده هایی از القانون المسعودی 
)ملتقط/ التقاط القانون المسعودی(

یحان بیرونی. ݧّجوم، نوشتۀ ابو ر ݧ یده هایی اســت از القانون المســعودی فی الَهیئة و النݧ گز
یعــة، ج ۲، ص ۲۸6، ش ۱۱5۹(. )الذر

نسخۀ خّطی:
ف، نوشته شده در سال 67۹ هجری )فهرست، 

ّ
ّیه، موجود در ضمن مجموعه ای به خّط مؤل ]۱[ َغَرو

۱۹5۹، ص ۲۴، شمارۀ 5(.

1. 2. 6.  گزیده هایی از االعتراضات من کتاب ُزبدة النقض و ُلباب الَکشف
بدة النقض و لباب الکشــف( )ملتقط/ التقاط االعتراضات من کتاب ز

بدة  یده هایــی اســت از شــرح نجــم الّدیــن نخجوانــی بر اشــارات و تنبیهات ابن ســینا، با عنــوان ز گز
النقض و لباب الکشــف، نوشته شده در ماه شّوال 67۹.

بــارۀ شــرح نخجوانــی، ر.ک.  یعــة، ج ۲، ص ۲۸6، ش ۱۱6۱(؛ َشــبیبی: تراثنــا، ص ۱0۱؛ در )الذر
مدّرس رضوی: احوال و آثار، صص ۱۱-۱۱0؛ مهدوی: فهرســت، ص ۳5(.

نسخۀ خّطی:
ف، در شّوال سال 67۹ هجری به پایان رسیده 

ّ
ّیه، 6۸6/۱؛ در مجموعه ای به دستخّط مؤل ]۱[ َغَرو

اســت )فهرســت، ۱۹5۹، ص ۲۳، شمارۀ ۴ ؛ فهرست، ۱۹7۱، ص 5۴، شمارۀ ۹۴(.
مطالبی از مقّدمه )َشــبیبی: تراثنا، ص ۱0۱(:

» ... غير ملتزم بأال أخل بشيء من اعتراضاته ومناقضاته وال أن آتي بعبارة وتركيب يفهم 

المقصود منها كل من يقف عليها بل ذكرت ما ذكرته بحسب غرضي ال بحسب غرض 

غيره ولم أعترض لشيء من شرحه للكتاب بل اقتصرت على االعتراض والنقض فقط. 

وما كان منه نقضاً لما يعلم قطعاً أنه غير مقصود لصاحب كتاب اإلشارات لم أذكره بل 

له، وأكثر هذه االعتراضات والمناقضات التي  ربّما ذكرت مناقضه وربّما يكون مقصوداً 

ذكرتها يمكن الجواب عنها وينتصر لمصنّف كتاب اإلشارات عليها وهذا إنما سّطرته بعد 

تلخيص لكتابه الذي سماه: لباب المنطق وخالصة الحكمة.«. 
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یعة، ج ۲، ص ۸7-۲۸6، شــمارۀ ۱۱6۱(: پایان ) الذر
»كتبه الذي التقطه من الكتاب المذكور سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة 

الله بن كمونة في شوال سسنة.«.

نته خالصة الحکمة ّ ݧ 1. 2. 7. خالصة ما تضمݧ
 )تلخیص لباب المنطق(

خالصه ای است از لباب المنطق و خالصة الحکمة تألیف نخجوانی، که مختصری است از کتاب 
ݧّجــاة )ر.ک. َشــبیبی، تراثنا، ص  ݧ ݧ ــفاء و النݧ ّ ݧ ݧ ݧ یه الشݧ مبســوط ترش نقــض قواعــد االشــارات و کشــف تمو
۱0۲(. خالصة الحکمة عنوان جملۀ دوم لباب المنطق اســت. این اثر در ذی القعدۀ ســال 675 به 

پایان رسیده است.
یعة، ج ۴، ص ۴۲5، ش ۱۸76(؛ َشــبیبی: تراثنا، ص ۱0۸(. ))الذر

ید: َشــبیبی: تراثنــا، ص ۱0۸ برای  پایــان متــن )َشــبیبی: ابــن الُفَوطی، ج ۲، صــص ۲5-۱۲۴؛ نگر
یــر کوتاه تری از این نقل قول(: تحر

الله وسسنة رسوله.  الفوائد في كتاب  »والواقف على األصول يتمكن من اسستكناه هذه 

فهذا زبدة ما تتضمنه خالصة الحكمة المضمومة إلى لباب المنطق المشستمل عليها كتاب 

واحد تصنيف اإلمام نجم الدين أحمد بن أب�ي بكر بن محمد النخجواني، ووقع الفراغ 

اختار ذلك  والذي  القعدة من سسنة 675 هجرية  منه في ذي  القدر  اختيار هذا  من 

العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن 

كمونة عفا الله عنه.«.

نسخۀ خّطی:
ف که در شــّوال ســال 67۹ 

ّ
ّیــه یــا امیرالمؤمنیــن، موجــود در ضمــن مجموعــه ای به خّط مؤل ]۱[ َغَرو

یعــة، ج ۴، ص ۴۲5، ش ۱۸76؛ َشــبیبی: تراثنــا، ص  هجــری بــه پایــان رســیده اســت. )ر.ک: الذر
.)۱0۸
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1. 3. رساله های مستقّل فلسفی 

1. 3. 1. الجدید فی الحکمة/ الکاشف
ݧّــات/ الحکمة الجدیدة/ کتاب فی الحکمة/ »رســالة فلســفی« /  ݧ ݧ لهیݧ  ) الجدیــد فــی الحکمــة و اإل
ّــات و الحکمة  ݧ ݧ ونة/ کتاب فــی المنطــق و الطبیعیݧ ّ ݧ الکاشــف فــی الحکمــة الجدیدة/ فلســفة ابــن َکمݧ

الجدیــدة/ کتاب فی المنطق و الطبیعی مع الحکمة الجدیدة(
رســاله ای اســت مبســوط در فلســفه، دارای هفت باب، که هر باب مشتمل بر هفت فصل است. 
این رســاله به درخواســت دولتشــاه بن ســنجر صاحبی نوشته شده و در ۱۹ ذی القعدۀ سال 676 به 
یسنده، خودش هیچ عنوانی برای آن انتخاب نکرده است، و معلوم نیست  پایان رسیده است6. نو
گــون ایــن اثــر که بعدهــا کتاب با آنها رواج یافته اســت بر چه اساســی بر ایــن اثر نهاده  یــن گونا عناو

شده است. 
یعة، ج 7، ص 56، شمارۀ ۳00 ]الحکمة الجدیدة[؛ ج ۱6، ص ۳05، شمارۀ ۱۳50 ]فلسفة  )الذر
یخ نوشــته های عربی، پیوســت، ج ۱، ص 76۹؛ ِرِشــر: Development، ص ۲05؛  ابن کمونة[؛ تار

اشــتاین اشــنایدر:Arabische Literatur، ص ۲۳۹، شمارۀ ۱؛ کشف الظنون، ج ۱، ص ۴50(
ید: تصحیــح حامد ناجی  مقّدمــه )تصحیــح حمیــد مرعید الَکبیســی، صــص ۴7-۱۴5 / ]نیز نگر

اصفهانی، صص 7 - ۳[(:
»قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى سعد بن منصور ]بن سعد[ بن الحسن بن هبة 

الله بن كمونة عفا الله عنه وأعانه على مراضيه: أحمد الله تعالى حمداً يقرب إلى جنابه 

األليم  عقابه  من  يؤمن  اسستغفاراً  وأسستغفره  وإحسانه  فضله  من  المزيد  ويوجب  الكريم 

ويخلد في الفردوس األعلى من جنابه وأسأله الهداية إلى صراطه المسستقيم بإلهام الحق 

وإانرة برهانه وأن يصلي على من ابلمالء األعلى الحافين من حول العرش العظيم وعلى 

والدايانت  العقلية  العقائد  أرابب  اتفق  فقد  وبعد،  وإعالنه.  التوحيد  المصطفين إلظهار 

النقلية أن اإليمان ابلله واليوم اآلخر وعمل الصالحات هو غاية الكماالت اإلنسانية وبدونه 

ال يفوز اإلنسان ابلسعادة السرمدية وال ينجو من الشقاوة األخروية. ومن الظاهر أن 

ذلك ال يتم تحصيله على الوجوه اليقينية ال الظنية وابلطرق البرهانية ال التقليدية إال بعلم 

یخ در نسخۀ مجلس ۱۹۳۸ ص ۴۱۸ ذکر شده است. در نسخۀ ایاصوفیا ۲۴۴6/۱، برگ ۱76ب،  6. این تار
فقط ماه و ســال آن »ذوالقعده 676« آمده است.
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الحكمة الذي هو اسستكمال النفس اإلنسانية بتحصيل التصورات والتصديقات، ابلحقائق 

النظرية والعملية، على حسب الطاقة البشرية. وبهذا انقطع عذر من لم يرغب في تحصيله 

ولم يدأب في تمهيد قواعده وأصوله. فإن مكذب أهل الحكمة والتنزيل مع عدم المستند 

العمل ابألحوط وعلى  المتردد  العقد والتحصيل. ويجب على  يعد من أهل  والدليل ال 

المصدق أن ال يضل على علم عن سواء السبيل. ولما كان األمير الكبير الفاضل العالم 

العادل عز الدين فخر اإلسالم والمسلمين معتمد الدولة فخر الملك مفتخر العراقين دولة 

شاه بن األمير الكبير سسيف الدين سسنجر الصاحب�ي بلغهما الله مبتغاهما وأدام أايمهما 

ممن اطلع على شرف هذا العلم بألمعيته الثاقبة وآرائه الصائبة التمس مني تصنيف كتاب 

فيه ترسمه فعملت هذا الكتاب في أثناء ما قد الجئت إليه من مالبسة األمور الدنية 

والشواغل الدنيوية مشستماًل مع اختصاره على مهمات المطالب وأمهات المسائل متضمناً 

مع الزايدات التي من قبلي لخالصة أفكار األواخر ولباب حكمة األوائل خالياً عما يقصر 

عن إفادة اليقين من الحجج والدالئل عاراًي عن تحقيق ما ال يجدي تحقيقه بطائل. فال 

تجد في هذا الكتاب إال ما ينتفع به في العلم ابلله تعالى وتوحيده وتنزيهه وصفات جالله 

وعجائب مخلوقاته الدالة على كبرايئه وعظمته وبيان جوده وعنايته، وفي إثبات المالئكة 

السماوية والنفوس األرضية وإدراكاتها وآاثرها وبقائها بعد خراب البدن وأبديتها وتزكيتها 

والنشأة  المعاد  والوالية وحال  النبوة  والخذالن، وفي خصائص  الخطأ  من  يعصمها  وما 

ويسعد  الجهال  أقدام  ومزلة  الضالل  من  يعصم  ما  على  مشستمل  فهو  وابلجملة  الثانية. 

النفس في المآل بما تحلت به من الكمال. وأقول مع اعترافي بتقصيري وقلة بضاعتي من 

العلم: إنه ال يعرف محل هذا الكتاب إال المحقق الذي طال نظره في الكتب السابقة 

عليه، وقد جعلته سسبعة أبواب في كل ابب منها سسبعة فصول. ومن الله اسستمد العصمة 

وإصابة الصواب والرحمة وجزيل الثواب إنه العفو الوهاب. الباب األول في آلة النظر 

المسماة ابلمنطق ... «.

ید: تصحیح حامد ناجی اصفهانی، ص ۴7۹[(: پایــان )مجلــس ۱۹۳۸، صص ۱۸-۴۱7 / ]نیز نگر
»... ومن علم أن مدبر الدنيا واآلخرة واحد وأنه غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم 

وتأمل ... ]ما أنعم[ به على اإلنسان من صحة البدن وسالمة األعضاء ثم بعثة ]األنبياء[ 

المنجعة  التدبيرات  من  ألهمه  وما  ألجله  واألدوية  واألشربة  األطعمة  خلق  ثم  لهدايته 

الله  إلى سعة رحمة  لطمأنينته  اتماً  التأمل وثوقاً  له ذلك  المسستجابة أوجب  والدعوات 

تعالى في اآلخرة فأسسئلك اللهم أن تجعلني من أهلها وأن تنفعني بما علمتني وأن تجعله 
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يوم القيامة حجة لي ال علّي وأن تغفر لي خطيئتي يوم الدين وأن تعصمني بنور هدايتك 

من ورطات المضلين وأن تبلغني درجات الصادقين المخلصين وتوفقني بجودك لما أكون 

الفائزين وتدخلني ]فی[ زمرة عبادك  الخلود من اآلمنين وبسعادة األبد من  به في دار 

الصالحين برحمتك اي أرحم الراحمين واي أكرم األكرمين. والحمد لله رب العالمين وصلواته 

الطيبين  وآله  محمد  على  وخصوصاً  أجمعين  وأوليائه  وأنبيائه  المقّربين  مالئكته  على 

الطاهرين والحمد لله حمد الشاكرين.«.

یســنده )ایاصوفیا ۲۴۴6/۱، برگ ۱76 ب(: انجامۀ نو
»وقع الفراغ من تأليفه في ذي القعدة من سسنة ست وسسبعين وسستمئة هاللية هجرية 

وكتبه مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن 

هبة الله بن كمونة عفا الله عنه وغفر له ووفقه لطاعته ومراضيه وآمنه في الدارين ولي 

الخيرات في الدنيا واآلخرة رب اختم بخير برحمتك اي أرحم الراحمين.«.

چاپ ها:
]۱[ تصحیــح و مقّدمــۀ: حمیــد َمرعیــد الَکبیســی. بغــداد ۱۴0۳ هجــری )وزارت األوقــاف و الشــؤون 

الّدینّیة. قســم الدراسات و البحوث االسالمّیة. إحیاء التراث االسالمی؛ ۴۴(.
پرولو ۱6۱۲/7(. پکاپی 6757(، کو )تصحیح بر اســاس نســخه های: احمد ثالث ۳۲۳۴ )تو

]۲[ تصحیــح و تحقیــق: حامــد ناجی اصفهانی، تهران: مؤّسســۀ پژوهشــی حکمت و فلســفۀ ایران و 
مؤّسســۀ مطالعات اســالمی دانشگاه آزاد برلین - آلمان، تهران، ۱۳۸7 ش.

ترجمه ها:
 این متن را، به استثنای فصل هایی از بخش منطق، در کتاب خودش 

ّ
]۱[ قطب الّدین شیرازی کل

ید  یســندۀ آن اشــاره ای کرده باشد؛ بنگر ݧّاج به فارســی ترجمه کرده اســت بی آنکه به نو ݧ ة التݧ ّ ݧ به نام درݧ
بارۀ قطب الّدین  ّاج قطب الّدین شــیرازی )د. 7۱0 ه.ق( و منابع آن )تحقیقاتی در ݧ ة التݧ ّ به اثر ما: »درݧ

شــیرازی(«. Journal Asiatique، ۲۹۲ )۲00۴(، صص ۳0۹-۲۸. 
 Istanbul Üniversitesi Ilahiyat،»بــارۀ شــرح احــوال خــودش ]۲[ عمــر ماِهــر آلِپر »گزارشــی در
Fakültesi Dergisi Sayi، ۹، )۲00۴(، ص ۴۹-۱۳۹ )ترجمۀ ترکی باب 7، فصل اّول: فی إثبات 

واجب الوجود لذاته = تصحیح حمید مرعید الَکبیســی، صص 5۲7-۳۳(.
نسخه های خّطی:

]۱[ ایاصوفیــا ۲۴۴6/۱، برگ هــای۱76 ب -۱ ب، انــدازه ۱۲/5×۱۸ ســانتیمتر. استنســاخ به وســیلۀ 
بیع الثانی سال 7۳۱ به پایان  ف، در ر

ّ
الحسن المرتضی الحسینی السمنانی از روی نسخۀ خّط مؤل
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 متفاوت 
ً
 این مجموعه از دو نســخۀ اساســا

ّ
 کل

ً
رســیده اســت )ر.ک. انجامه، برگ ۱76 ب(. ظاهرا

تشــکیل شــده اســت؛ برگ های ۱76-۱ همگی روی کاغذ روشــن زرد و ســفید و تنها با جوهر ســیاه 
هر صفحه در ۲۱ ســطر به خّط شــخصی که در صفحه عنوان )برگ ۱ آ( از او نام برده شــده، نوشــته 
ید: در ادامه، بخش ۴ .۲(، با )دســت  شــده اســت. برگ های ۳۱5 -۱77 ) کتاب فی الحکمة، نگر
کم( یک دســتخّط متفاوت، روی کاغذ اندکی متمایل به قرمز، با مرّکب ســیاه برای متن و قرمز برای 

ین فصل ها، و هر صفحه در ۱۳ ســطر، نوشــته شده است )فهرست، ص ۳6۳(.  عناو
]۲[ ایاصوفیا ۲۴۴7/۳، برگ های ۳۱۹ ب - ۹۱ آ، اندازه ۲۴/۳×۱۴ سانتیمتر، هر صفحه در ۱7 

یتر ۲، ص 5۸(. ســطر؛ استنســاخ در پایان قرن نهم هجری )فهرست، ص ۱۴6؛ ر.ک. ر
پکاپی 6756(، ۱۴7 برگ، اندازه ۲۳×۱۴/5 ســانتیمتر، هر صفحه  ]۳[ احمــد ثالــث ۳۲۳۱ )= تو
یتر ۲، ص 5۸، شمارۀ ۳؛ فهرست، ج ۳، ص 65۴(. در ۲۱ سطر، استنساخ در سال 676 )ر.ک. ر

پکاپــی 6757(، ۱55 بــرگ، انــدازه ۲6×۱7 ســانتیمتر، هــر صفحه  ]۴[ احمــد ثالــث ۳۲۳۴ )= تو
در ۲۳ ســطر. برخــی از صفحــات بــاب آخــر افتادگی دارد. استنســاخ آن در ۸ ُجمــادی األولی 7۳۲ 
به دست علی بن التقی )یا النقی؟( المؤّذن در مشهد به انجام رسیده است. در کنار انجامۀ ناسخ، 
کی از آن است که این نسخه با نسخۀ دیگری  یادداشتی با دستخّطی متفاوت دیده می شود که حا
ف گرفته شــده، مقابله شــده است )برای عکس این انجامه، ر.ک. حمید مرعید 

ّ
که از دســتخّط مؤل

الَکبیســی، ص ۱۳۹( )فهرست، ج ۳، ص 655(.
)میکروفیلم: معهد ۸7 )فهرســت، ج ۱، ص ۲07((.

]5[ اسعد افندی ۱۹۳0، ۲۲0 )۲۲۲( برگ، اندازه ۱۲/5×۱6/6 سانتیمتر، ۱۴/۱5 سطر در هر صفحه، 
بیع األّول ســال ۱0۸۱ به پایان رسیده است )ر.ک. انجامه، برگ ۲۲۲ آ: ۱6-۱7(. استنســاخ آن در ۱۲ ر

یخته است: برگ های ۱-۱5۸ )=  ]6[ فاتح ۳۱۴۱/۱. متن، ناقص است و ترتیب صفحات آن بهم ر
تصحیح حمید مرعید الَکبیســی، صص 7 :۴۹۸-۱۴5:۱(، برگ ۱5۹ )= 5۳۳:۳-5۳۱:۸(، برگ های 
۱7۲-۱60 )= 5۳۱:7-۴۹۸:7(، برگ هــای ۲0۱-۱7۳ )= 5۹۸:۴-5۳6:۲۲(، بــرگ ۲۱0 )= 5۳6:۲۲-
یف الکرمانی )ر.ک. نــوادر، ج ۱، صص 66-۱65؛  5۳۳:۳(؛ کتابت شــده به دســت محمــود بن الشــر

مختارات، ص ۱۴۴؛ در هر دو اثر شــماره قفســه نسخه به اشتباه ۱۳۴۱/۱ ثبت شده است(.
یکایی بیروت ۱۴ )فهرست، ۱۹۸5، ص ۴۹۲-۹۳((. )میکروفیلم: دانشــگاه امر

پرولــو ۸۹5/۱، برگ هــای ۱۳7 آ-۱ ب، انــدازه ۲6×۱7 ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲۱ ســطر،  کو  ]7[
استنســاخ شــده به دســت مصطفی بن ســراج الّدین )ر.ک. انجامه، برگ ۱۸ -۱6 :۱۳7 آ(؛ در صفحه 
ونة الموســوی«، و باالی آن با خــّط متفاوتی  ّ ݧ عنــوان آن ُچنیــن آمــده اســت: »کتاب الکاشــف البــن َکمݧ
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نوشــته شــده اســت: »کتاب الحکمة«. در این مجموعۀ خّطی همچنین دست نوشــتی از جامع أصول 
که  الهیئة )جامع المبادی و الغایات( نظام الّدین نیشــابوری )برگ های ۳۳۴ ب -۱۳۸ آ( وجود دارد 
با دســتخّطی دیگر کتابت شــده و در پایان ذوالقعدۀ ســال ۹۱۸ کامل گردیده اســت )فهرســت، ۱۸۸6، 

ص 57؛ فهرســت، ۱۹۸6، ج ۱، ص ۴۴۲؛ نیز ر.ک. نوادر، ج ۱، ص ۱65؛ مختارات  ص ۱۴۳(.
پرولــو ۱6۱۲/5، برگ هــای ۳7۳-۲۴۱، اندازه ۲۴/5×۱۴ ســانتیمتر، هر صفحه در ۲7 ســطر،  ]۸[ کو
یــز بــن ابراهیــم بــن الخیمــی الماِردانی در ســال 6۹۱ در شــهر بغــداد برای اســتفادۀ  استنســاخ عبــد العز
شخصی )ر.ک. انجامه، برگ ۲6  -۲۳ :۲7۲ آ(؛ در صفحه عنوان آن )برگ ۲۴۱ آ( ُچنین آمده است:
» کتاب الملقّب ابلجديد للشسيخ األجّل العالم الکامل عّز الدولة ابن کمونة... بل أسلم 

قبل موته و صنّف کتاب إفحام اليهود بيّن فيه فضائههم و کذبهم و مکابراتهم فی الحق 

و افترائهم علی الله... «.

)برای مالحظۀ چاپ عکسی صفحۀ عنوان و انجامه، ر.ک. حمید مرعید الَکبیسی، صص ۱۳7،۱۳0( 
)فهرست، ۱۹۸6ج ۲، ص ۳6۱(.

)میکروفیلم: معهد 7۲ )فهرســت، ج ۱، ص ۲06(، معهد ۳۱5 )فهرســت، ج ۱، ص ۲۳۱((. 
]۹[ مجلس ۱۹۳۸، ۴0۸ صفحه، اندازه ۱۳×۲5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۱7 ســطر؛ استنســاخ در 

قرن ۱۱ یا ۱۲ هجری )فهرســت، ج 5، صص ۴۳۹-۴۴(.
]۱0[ مجلــس ۱۹۳۹، ۲۱7 صفحــه، انــدازه ۲6×۱7/5 ســانتیمتر، هــر صفحه در ۲۱ ســطر؛ پایان آن 
ف و عنوان 

ّ
ناتمــام اســت؛ کتابــت شــده در قــرن 7 هجری. در صفحۀ عنوانش دو اشــاره به نــام مؤل

کتاب شــده اســت: »کتاب الکاشــف من تألیفات ســعد بن منصور بن ســعد بن الحسن بن عبداهلل 
یسنده و عنوان آن بار دیگر در برگ  بن کمونة«، و نیز: »کتاب فی الحکمة تألیف ابن کمونة«؛ نام نو
مة 

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
5 ب در آغاز فهرســت مطالب اثر آمده اســت: » کتاب فی الحکمة تصنیف الشــیخ الفاضل العال

یر ثبت  یســنده به َشــکل ز ونة.«. در آغاز متن )برگ 7 ب( نام نو ّ ݧ ســعد بن منصور المعروف بابن کمݧ
شده است: »قال العبد الفقیر إلی رحمة اهلل تعالی سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن عبداهلل 
بن کمونة.«؛ با دســتخّطی دیگر عبارت: »رحمه اهلل« به آن افزوده شــده اســت. گواهی های تملیک 
یادی به همراه انجامۀ خواننده در برگ ۳ آ دیده می شود که از آن جمله است گواهی فقیه و حکیم  ز

معروف عصر صفوی، محّمد باقر ســبزواری )د. ۱0۹0 هجری(7 )فهرســت، ج 5، ص ۴۴۴-۴5(.

 La Philosophie یــد: شــیخ آقا بزرگ تهرانی: طبقات اعالم الشــیعة، ج 5، صــص 7۲-7۱؛ کوربن بــارۀ او نگر 7. در
iranienne، ص ۲۲7-۳۳.
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]۱۱[ مشــکوة ۲۴۸، ۲۹0 صفحه، اندازه ۲0/5×۱6 ســانتیمتر، هر صفحه در ۱۳ ســطر؛ استنساخ به 
بیع الثانی ۱۳5۱ به پایان رســیده اســت. بر روی برگ  قلــم میــرزا یــداهلل نظــر پاک َکجوری، کــه در۳ ر
ونــة« )فهرســت، ۱۹76، ص ۱۴؛  ّ ݧ ۱ ب، عنــوان اثــر بــه ایــن ترتیب ذکر شــده اســت: »فلســفة ابــن َکمݧ
یعــة، ج ۱6، ص ۳05،  فهرســت، 6۴-۱۳۳0، ج ۳، بخــش اّول، صــص 66-۲65؛ ر.ک. نیــز الذر

شمارۀ ۱۳50(.
تحقیقات:

یستین فینک: کر  ]۱[
 Christine Fink: Ibn Kammuna über die Grundbegriffe der Philosophie. 

Analyse eines Kapitels aus seinem Werk ‘Das Neue in der Philosophie’.

 ]۲[ پایان نامۀ کارشناســی ارشد، فرانکفورت/ ماین ۱۹۹7.
نِگرَمن، »ابن َکّمونه و حکمت جدید قرن ســیزدهم میالدی«، ۱5 )۲005(، صص 

َ
وای. ِتســوی، ل

.۲77-۳۲7
Y. Tzvi Langermann: Arabic Sciences and Philosophy, 15 (2005), pp. 277–

327. 

ة من علم الحکمة ّ ݧ 1. 3. 2. المطالب المهمݧ
اثــری اســت کوتــاه از ابــن َکّمونه شــامل هفت فصل و هــر فصل در هفت بحث. در شــعبان 657 به 

پایان رسیده است.
یعة، ج ۲۱، ص ۱۴۱، شــمارۀ ۴۳۲7(. )الذر

آغاز )تصحیح موسوی، ص 66:۳-۱۱(:
فهذا  وبعد،  األجمعين.  وآله وصحبه  محمد  على  الله  العالمين وصلى  لله رب  »الحمد 

ما  بين  في ذلك  به، جامعاً  ينفع  الحكمية وما  المطالب  المهم من  فيه  أوردت  الكتاب 

حصلته بنظري وهو األقل وبين غيره مما تحققت صحته وهو األكثر، وذلك على غاية 

من اإليجاز واالختصار ال سسيما في المنطق، اتركاً لما سوى ذلك مما يطلب به المباهاة 

والمفاخرة دون النجاة في اآلخرة. وسميُته ابلمطالب المهمة من علم الحكمة لمطابقة اسمه 

لمعناه، ورتبُته على سسبعة فصول تشستمل كل فصل منها على سسبعة أبحاث، مقدماً على 

ذكر الفصول بيان إيجاب العقل لطلب العلم والسعي في تحصيله ليكون محرضاً لذوي 

البصائر على تحصيل ما في هذا الكتاب وما هو فيه وهو على هذا التقرير ... «.
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انجام )تصحیح موسوی، ص۸6:۲۹-۳۳(:
»فقد ثبت صدق المقدم وبثبوته يصدق التالى وهو أن إله العالم جل وعال واحد. وتقرير 

هذا المطلوب على هذا الوجه مما لم أجده في كالم من تقدم. وقد ختمُت الكتاب بمسألة 

التوحيد ثناء واألمان، يختم الله تعالى لنا به ويجعلنا في دار الخلود من اآلمنين والصالة 

على سسيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.«.

چاپ:
تصحیح ســّید حســین سّید موســوی، در خرد نامۀ صدرا، شمارۀ ۸ )تابســتان ۱۳۸۲/ رجب ۱۴۲5(، 

صص ۸6-6۴. )تصحیح بر بنیاد نســخۀ شــمارۀ ۹0۱ آستان قدس رضوی صورت گرفته است(.
نسخه های خّطی:

]۱[ آدانــا ۱77/۳ )= ۱۸۱/۲(، برگ هــای ۲۳۹ آ-۲۲6 آ، انــدازه ۱۸/5×۱۳/5، هــر صفحــه در ۲۳ 
سطر، استنساِخ جعفر استرآبادی در ذی القعدۀ 707 ه.ق )ر.ک. مختارات، ص ۱۴۴؛ فهرست، ج 

۱، ص ۸7، شمارۀ ۳0۸(.
]۲[ آســتان قدس ۹0۱، برگ های ۱۲ ب -۱ ب، اندازه ۲5×۱۸ ســانتیمتر، هر صفحه در ۲۱ ســطر. در 

یر آمده است: پایان این نســخه )برگ ۱5 آ(، عبارت ز
»هذا الكتاب تصنيف الشسيخ المحقق المفتي عز الدولة سعد بن الحسن بن هبة الله بن 

كمونة الذي صار على مذهب اإلمامية آخراً ومات عليه غفر الله له.«.

)فهرســت، 6۴-۱۳05 ج ۴، ص ۲۴5؛ فهرست، ۱۳6۹، ص 5۲7(.
)نســخه ها: میکروفیلــم دانشــگاه ۱5۱۹ )فهرســت، 6۳-۱۳۴7، ج ۱، صــص ۸۳-۳۸۲(؛ نســخۀ 
عکسی دانشگاه 6۴5۳/۴ )فهرست، 6۳-۱۳۴7، ج ۳، ص ۲55(؛ میکروفیلم آستان قدس ۲۱۸۹(.
ّیــه 7۱7/۲، در دوران حیــات ابــن َکّمونــه نوشــته شــده اســت )پــس از نامش ایــن عنوان  ]۳[ َغَرو

دعائی را دارد: أدام اهلل اّیامه(، )فهرســت، ۱۹7۱، ص 65-6۴، شــمارۀ ۱۲5(.
ــف، در شــعبان ســال 657 بــه پایان رســیده اســت )ر.ک. 

ّ
]۴[ محّمــد الّســماوی، نســخۀ خــّط مؤل

 کنونی نســخه معلوم نیست.
ّ

یعة، ج ۲۱، ص ۱۴۱، شــمارۀ ۴۳۲7(. محل الذر
یعة، ج ۲۱، ص ۱۴۱، شــمارۀ  یخ ۱0۸0 )ر.ک. الذر ]5[ مجموعۀ شــخصی مجدالّدین نصیری، به تار

 کنونی این مجموعه مشــّخص نشده است. 
ّ

۴۳۲7(. محل
ی روســّیه، II Firk. Yevr-Arab. II 73، ۲ برگ؛ به خّط عبری 

ّ
]6[ ســن پترزبورگ، کتابخانۀ مل

یر از این رســاله اســت: برگ ۱ )= تصحیح  نوشــته شــده؛ هر صفحه در ۱5 ســطر، شــامل قطعه های ز
موســوی، صص ۸5:۱5-۸۴:۲۹(، برگ ۲ )= ۸۴:۹-۲۹(. 
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ة ّ ݧ جݧ ُ ݧ ݧ ة و تهذیب الحݧ ّ ݧ 1. 3. 3. تقریب الَمَحجݧ
ة/ تلخیص الحکمة( ّ  )تلخیــص العلوم الحکمیݧ

رســاله ای اســت کوتــاه در فلســفه، کــه در نیمــۀ اّول ذی الحّجــۀ ســال 657 هجری قمــری به پایان 
رسیده است.

یعة، ج ۲6، ص ۲۲5، شــمارۀ ۱۱۳۳( )الذر
مقّدمه:

بن  الحسن  بن  سعد  بن  منصور  بن  سعد  الدولة  عّز  وشسيخنا  وسسيدان  موالان  »قال 

هبة الله بن كمونة سقى الله صوبه الغمام: هذا تلخيص في الغاية القصوى من اإليجاز 

الفوز ابلسعادة  المهمات عند طالب�ي  العلوم الحكمية على ما هو من  اقتصرت فيه من 

األبدية والنجاة من الشقاوة األخروية المنوطين على ما أجمع عليه األنبياء صلوات الله 

على  يجب  الذي  وأفعاله  وصفاته  تعالى  ابلله  ابلعلم  المحققين  والحكماء  أجمعين  عليهم 

كل عاقل بمجّرد هذا اإلجماع االجتهاد في اكتسابه عماًل ابألحوط ولو كان متردداً في 

منه  العلم  فأقول:  الحجة  المحجة وتهذيب  بتقريب  المؤمن وعنونُته  تصديقهم فضاًل عن 

تصور وهو اإلحاطة... «. 

پایان:
في  ذكروه  ما  وتأمل  وأسراره  فوائده  على  اطلع  من  الذي  المختصر  هذا  به  »وختمُت 

المطوالت تثبتت له منزلته ومن الله أسأل وإليه أضرع في أن يوفّقني للهدى والرشاد 

بها من آمن وعمل  التي وعد  المعاد ويرزقني بسعادة األبد  ويؤمنني من عقابه في يوم 

صالحاً من العباد بمنّه ورحمته إن شاء الله تعالى.«.

ــف محفوظ در 
ّ
 از نســخۀ خــّط مؤل

ً
ــف )َشــبیبی: ابــن الُفَوطــی، ج ۲، ص ۱۲۴، ظاهــرا

ّ
انجامــۀ مؤل

کرده است(: ّیه نقل  کتابخانۀ َغَرو
»وقع الفراغ من نسخه في القسم األول من ذي الحجة سسنة 657 كتبه مؤلفه الفقير 

إلى رحمة الله تعالى وعفوه وغفرانه سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن 

كمونة وفقه الله لطاعته واعانه على مراضيه إنه جواد كريم.«.

نسخه های خّطی:
بیــن ۲۸-۳0  ســانتیمتر؛  انــدازه ۱۲/5×۱۸  آ-۲۹۳ ب،  برگ هــای ۳0۸  ایاصوفیــا ۲۴۴6/۴،   ]۱[
 از آنچه 

ً
 اثر ظاهرا

ّ
ُجمادی األولی سال 7۲7 به پایان رسیده است )ر.ک. انجامه، برگ ۳0۸ آ(. کل

در اصل دو نسخۀ متفاوت بوده تشکیل شده است؛ برگ های ۱76-۱ )الجدید فی الحکمة، ر.ک. 
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پیش از این، بخش ۱ .۳ .۱( بر کاغذ زرد و ســفید روشــن نوشــته شــده، با یک دســتخط و فقط با 
مرّکب ســیاه، هر صفحه در ۲۱ ســطر. برگ های ۳۱5-۱77 )دســت کم( با یک دســتخّط متفاوت، بر 
روی کاغذ کمی متمایل به رنگ قرمز، متن با جوهر سیاه و عنوان فصل ها با جوهر قرمز، نوشته شده 

اســت و هر صفحه ۱۳ سطر دارد )فهرست، ص ۳6۳(.
]۲[ ایاصوفیــا ۲۴۴7/۲، برگ هــای ۸7 آ- 77 ب، انــدازه ۲۴/۳×۱۴ ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۱7 

یتر ۲، ص 5۸(. ســطر؛ کتابت شــده در پایان قرن نهم هجری )ر.ک. ر
]۳[ اســعد افنــدی، ۱۹۳۳/۲، برگ هــای 55 آ- ۴۹ ب، انــدازه ۲5/۲×۱6/۳ ســانتیمتر، هر صفحه 
یتر ۲، ص 6۱؛ مختارات، ص ۱۴۲(.  در ۱۹ سطر؛ استنساخ شده در اواخر قرن دهم هجری )ر.ک. ر
یکایی بیروت ۱5/۲ )فهرست ۱۹۸5، ص ۴۹۳(؛ میکروفیلم کتابخانۀ  )رونوشــت ها: دانشــگاه امر
مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران 5۳5 )فهرســت، 6۳-۱۳7۴، ج ۱، ص ۴۹6(؛ نســخۀ عکســی 

مینوی ۲۹۴ )فهرست، ص ۱۳۸((.
یســنده، در ســال 675 هجری به پایان رســیده اســت  ّیه؛ در ضمن مجموعه ای به خّط نو ]۴[ َغَرو

یعة، ج ۲6، ص ۲۲5، شــمارۀ ۱۱۳۳؛ َشــبیبی: ابن الُفَوطی، ج ۲، ۱۲۴(. )ر.ک. الذر
بــی ۱۴5۸ برگ هــای۱۹۴ ب -۱۹۲ ب؛ قــرن دوازدهــم هجــری  ]5[ دانشــگاه اســتانبول، القســم العر

)ر.ک. نوادر، ج ۱، ص ۱6۴(.
چاپ:

ید: کتاب حاضر، فصل ســوم، متن سوم. نگر

1. 3. 4. کلمات وجیزة مشتملة علی ُنَکت لطیفة فی العلم و العمل
ّة/ رســالة فی العلم و العمل( ݧ ّة و العملیݧ ݧ ݧّة فی الحکمة العلمیݧ ݧ ینیݧ معة الجو

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
 )الل

ینی نوشــته شــده و بــه بهاء الّدین  ایــن اثــر به فرمان شــخصی به نام شــمس الّدین محّمد مؤمن قزو
یسندۀ این نسخه  ینِی صاحب الدیوان، تقدیم شــده اســت. دستخّط نو محّمد، یکی از فرزندان جو
خ 67۹ هجری اســت؛ اّما خود اثر باید پیش از ماه شــعبان 67۸ ، که بهاء الّدین از  ّیه، موّرَ در َغَرو
دنیا رفته، تمام شــده باشــد. این اثر شــامل دو جمله ]بخش[ در علم و عمل اســت که هر یک، دو 

باب دارد و هر باب مشــمل بر پنج فصل است.
یــخ  بــی، ج ۱، ص 555؛ تار یــخ نوشــته های عر یعــة، ج ۱۸، ص ۳5۱، شــمارۀ ۴۳۸؛ تار )الذر

نوشــته های عربی، پیوست، ج ۱، ص 76۹، ج ۳، ص ۱۲۳۲(
آغاز:
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»قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله 

بن كمونة عفا الله عنه في دنياه وأخراه: أحمد الله حمد مسترشد بنور هدايته، مسترفد 

من جوده وعنايته، وأتوسل إليه بنعوت جالله وكمال إالهيته، أن يهب لي توفيقاً يوجب 

القّديسين من مالئكته وعلى من  األمان من عقابه والخلود في جنّته، وأن يصلّي على 

فإنه حيث وصل  على محمد وعترته. وبعد،  بريته، خصوصاً  كـّرمه ابلنبوة والوالية من 

الصدر الكبير العالم الفاضل المتّقي البارع شمس الدولة والدين فخر اإلسالم والمسلمين 

معتمد الملك محمد المؤمن القزويني أدام الله أايمه، وبلغه سؤاله ومرامه، إلى بغداد؛ 

التمس مني عند مقاربة عوده إلى مقصده أن يصحب معه شيئاً من كالمي في العقليات 

ليكون برسم خزانة المولى المعظم الصاحب األعظم صاحب السسيف والقلم العالم العادل 

المنصف الكامل شمس الحق والدين بهاء اإلسالم والمسلمين ملك الوزراء في العالمين 

صاحب ديوان الممالك دسستور الشرق والغرب مفخر األعيان، مظهر اإلحسان، محمد 

بن صاحب السعيد بهاء الدولة والدين محمد الجويني أعّز الله نصره وأنفذ في المنافقين 

العلم  في  لطيفة  نكت  على  مشستملة  عجلة  على  الوجيزة  الكلمات  هذه  فكتبت  أمره، 

والعمل، ينتفع بها جماعة الطاّلب لمهّمات الحكم واآلداب، ترشدهم إذا استبصروا بها 

وتسعدهم إذا اسستضاءوا بنورها وعملوا بموجبها والتكالن على واهب التوفيق.

وقد رتبّتها على جملتين يشستمل كل جملة منها على اببين وكل ابب على خمسة فصول. 

يسستفسرها ويفحم من يستنكرها، وأسأل من  يفهم من  بعد هذا أشرحها شرحاً  ولعلّي 

الله تعالى أن يسهل علينا طريق الحق وأن يصرف قلوبنا جميعاً عن هذه الدار الفانية 

إلى الدار الباقية وأن يسعدان في الدارين، وأن ال يجعلنا من المتكلفين، ألنه ولي ذلك 

والقادر عليه، ﴿َوَما تَْوِفيِقي ِإالَّ اِبللِه عَلَْيِه تََوکّلُت َوِإلَْيِه ُأِنيُب﴾.«.

انجام:
»فهذا ما رأيت أن أذكره من الفوائد على حكم ما اقتضت الحال الحاضرة وأكثره يلتقط 

من كالم من تقدم، إنما األقّل النزر هو الذي أدركته بفكري أو سسنح لخاطري، وفيه 

مباحث غريبة كثيرة النفع، ولوال ضعف بخاري في البصر يمنع من كثرة الكتابة وطول 

المطالعة وموانع أخرى لبسطت الكالم بزايدة مسائل وبراهين دقيقة ذكرتها في غير هذه 

الرسالة، إنما الغرض من هذه ذكر مهمات العقائد واألعمال ال غير، وفي كتب من تقدم 

كفاية وأان معترف ابلتقصير وقلّة البضاعة من العلم، وأسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن 

يوفقنا جميعاً إلصالح العلم والعمل، ويعصمنا من الزيغ والزلل، وأن يجعلنا لسسبله من 
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المنتهجين، وبرضائه في دار األبد من المبتهجين، إنه لطيف كريم رؤوف رحيم. والحمد 

المخلصين  وأوليائه  المرسلين  وأنبيائه  المقربين  مالئكته  على  وصالته  العالمين  رب  لله 

وخصوصاً على محمد وآله الطاهرين. وأختم ابلخير.«.

نسخه های خّطی:
]۱[ آستان قدس ۸55، اندازه ۲6×۱۸ سانتیمتر، هر صفحه در ۱۹ سطر )فهرست، 6۴-۱۳05، ج ۴، 

ص ۲۳۱، شــمارۀ ۹65؛ فهرست، ۱۳6۹، ص ۴۸۴(.
)رونوشت ها: میکروفیلم کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۱5۲۱ )فهرست، ۱۹6۹-۸۴، 

ج ۱، ص ۳7۳(؛ نســخۀ عکســی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 6۴5۴/5(.
]۲[ فاتح ۳۱۴۱/5، برگ های ۲۸6 ب - ۲66 آ، اندازه ۸×۱6/5، هر صفحه در ۲5 سطر، استنساِخ 
بیع الّثانــی 6۹6 )ر.ک.  یف کرمانی در مدرســۀ عمادّیــه در ُنَصیبین، بیــن ۲۹-۲7 ر محمــود بــن شــر

انجامــه، بــرگ ۲۸6ب( )ر.ک. نوادر، ج ۱، ص ۱6۴؛ مختارات، ص ۱۴۳(.
ــف، بیــن ۳0-۲۱ ذی القعــده 67۹  بــه پایــان رســیده اســت 

ّ
ّیــه 6۸6/۲، نســخۀ خــّط مؤل ]۳[ َغَرو

)فهرســت، ۱۹5۹، ص ۲۳، شــمارۀ ۳؛ فهرست، ۱۹7۱، ص 5۴، شمارۀ ۹۴(.
انــدازه ۲۴/5×۱5/5 ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۱۹ ســطر،  ]۴[ مجلــس 5۹۳/۱، صــص ۳-۴0، 
استنســاخ در صفــر ۱060 از روی مجموعــۀ خّطــی کتابــت شــده به دســت قطــب الّدیــن شــیرازی )= 

ݧّات«(. ݧ مرعشــی ۱۲۸6۸( )ر.ک. انجامه، ص ۴0( )فهرســت ۲/۳50: »رساله در عقلیݧ
)رونوشــت: میکروفیلم کتابخانۀ مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران، ۲۳۲0 )فهرست ۱۹6۹-۸۴، 

ج ۱، ص 67۳((. 
]5[ مرعشــی ۱۲۸6۸، برگ هــای 5۹ ب -۴0 آ، انــدازه ۱۳/5×5 ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۲۹/۳0 
ســطر، کتابت شــده به خّط قطب الّدین شــیرازی در قونیه در ســال 6۸5 )فهرســت، ج ۳۲، صص 

.)6۳۹-۴0
]6[ مشــکوة ۸6۱/۱6، برگ های ۱5۱ ب - ۱۳7 ب، هر صفحه در ۲۲ ســطر؛ استنســاخ در ۲۱ محّرم 
۱۲۸۴ به دســت محّمد بن حســین الحاج حاجی ناد علی به پایان رســیده اســت )فهرســت، ۱۹76، 

ص 5۱؛ فهرســت ۸5-۱۹5۱، ج ۳، بخش اّول، ص ۳۳5(.
)رونوشــت: میکروفیلم کتابخانۀ مرکزی و مرکز اســناد دانشگاه تهران، 67۸۳(.

چاپ:
ید: کتاب حاضر، فصل ســوم، متن اّول. نگر

وح: شر
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یسد. ]اّما[ هیچ  ابن َکّمونه در مقّدمۀ این اثر خاطرنشان کرده که قصد داشته بعدها شرحی بر آن بنو
نشــانی در دســت نیست که نوشتن این شرح، عملی شده باشد. 

ة المســتخَرَجة من  ّ ݧ رݧ ّ ݧ ݧ حســائی )د. پــس از ۹06 ه.ق( اثری داشــته بــا عنوان الــدݧ
َ
ابــن ابــی جمهــور ا

لمعــة فــی الحکمــة، کــه از بیــن رفته اســت. آقا بزرگ تهرانی ابراز داشــته اســت که این اثــر احتماالً 
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
ال

یعــة، ج ۸، ص ۸۹، شــمارۀ ۳۲۳؛ اشــمیتکه:  شــرحی بــر ایــن رســالۀ ابن َکّمونــه بوده اســت. )الذر
Theologie, Philosophie und Mystik، ص ۲7۴، شــمارۀ ۲۲(.

ّب إلی اهلل ݧ ݧ 1. 3. 5. إثبات المبدء و صفاته و العمل المقرݧ
 )إلیه( )رسالة فی الحکمة(

ید: پیش از این، بخش  رسالۀ فلسفی مختصری است که به شیوه ای مشابه با  کلمات وجیزه )نگر
ین یافته اســت. عبارات یکســان در بســیاری از بخش های این رســاله حکایت از آن  ۴. ۳ .۱( تدو
یر مختصری از  کلمات وجیزه اســت که اندکی پیش یا پس از آن نوشــته شــده  دارد که این اثر، تحر
اســت. آقا بزرگ تهرانی اثری از ابن َکّمونه را با عنوانی مشــابه نقل می کند )رســالة فی إثبات الواجب 
یعة، ج ۱۱، صص  یک له؛ ر.ک. الذر ݧّه ال شــر ݧ ݧ و إثبات ما یجب إثباته للواجب و اثبات التوحید و أنݧ
۱۲-۱۱، شــمارۀ 5۱( که ممکن اســت همان إثبات المبدء باشــد. وی یادآور می شود که بنا بر فهرست 
کتابخانۀ مجلس، نســخه ای از این رســاله در این کتابخانه وجود دارد. ]با این حال[ ما نتوانســتیم 
هیچ نشــانی از  رســاله در این فهرســت پیدا کنیم. در تنها نســخه ای که از این اثر در دسترس ما قرار 
 در مورد نسخه ای 

ً
یسنده به چشم نمی خورد. همین امر ظاهرا دارد )روضاتی(، هیچ مقّدمه ای از نو

خّطی که جزئی از مجموعۀ مهدی بیانی قرار دارد نیز صادق اســت.
آغاز:

»قال ... سعد بن منصور بن سعد بن الحسن ]بن[ هبة الله بن كمونة عفى الله عنه في 

دنياه وُأخراه: كمال نفس اإلنسان هو إما من جهة قوتها النظرية ابلعلم أو من جهة قوتها 

إلى كمال هاتين  العلوم واألعمال على اختالفها وكثرة تشعبها ترجع  العملية ابلعمل وكل 

القوتين ... «.

انجام:
»فهذا ما كتبه ممتثاًل للمتقدم المولوي مؤلفه ... ومنته�ى الرغبات وصلى الله على خير 

خلقه محمد وآله وسلم تسليماً.«.
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نسخه های خّطی:
 کنونی این مجموعه که رســالۀ مورد گفت وگو، در آن رســالۀ شــمارۀ ۹ اســت، 

ّ
]۱[ َمهدی بیانی؛ محل

مشــّخص نیست. )فهرست، ۱۹6۹، صص 6۹۲-۹۳(.
]۲[ روضاتــی، برگ هــای ۹ ب - ۱ ب، هــر صفحــه در ۱۸ ســطر؛ کاتــب: ابوالحســن بــن خلیــل اهلل 

یخ. موسوی؛ بدون تار
)رونوشــت: میکروفیلــم کتابخانــۀ مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران، ۲7۱۲/۱ )فهرســت 6۳-

۱۳۴7، ج ۱، ص 7۲۲((.
چاپ:

ید: کتاب حاضر، فصل ســوم، متن دوم. نگر

1. 3. 6. کتاب فی الکالم والفلسفة
نسخه های خّطی:

فات ابن 
ّ
ّیــه 7۱7/۱ )فهرســت، ۱۹7۱، ص 6۴، شــمارۀ ۱۲5: کتــاب صغیــر نظّن أّنه مــن مؤل ]۱[ َغَرو

ة ابن َکّمونــه را نیز در خــود دارد که در دوران  ّ ݧ َکّمونــه(. ایــن مجموعــه، نســخه ای از المطالــب المهمݧ
ید، پیش از این، بخش ۲ .۳ .۱(.  حیاتش کتابت شــده اســت )نگر

1. 3. 7. رسالة فی الکالم
کالم در چنـد بـاب. عنـوان بـاب پنجـم آن عبـارت اسـت از: »فـی مدّبـر العالـم  رسـاله ای اسـت در علـم 
الواجب الوجود لذاته و نعوت جالله.«. این اثر بین ۳0-۲۱ ذی القعده سال 67۹ به پایان رسیده است.

یعة، ج ۱۸، صص ۱0-۱0۹، شــمارۀ ۹0۳(. )الذر
نسخه های خّطی:

یســنده )فهرست، ۱۹5۹، ص ۲۴، شمارۀ ۹(. ّیه؛ به خّط نو ]۱[ َغَرو

ّ نفس اإلنسان باقیة أبدًا ݧ 1. 3. 8. مقالة فی التصدیق بأنݧ
ّة النفس/ رســالة فی  ݧ یــق برهانی/ مقالة فی إثبات أبدیݧ ّة نفس اإلنســان بطر ݧ  )مقالــة فــی إثبات أبدیݧ

ّة النفس و بقائها( ݧ ّة النفس/ رســالة ]مقالة[ فی أزلیݧ ݧ ّتها/ رســالة فی أبدیݧ ݧ بقاء النفس و أبدیݧ
ݧّفس؛ ۲: فــی إثبات وجود  ݧ ایــن اثــر مشــتمل بــر ده فصل اســت: ۱: فی قول الشــارح لمعنــا اســم النݧ
ّ واجــب الوجود  نفــس االنســان؛ ۳: فــی الواجــب و الممکــن و االنقســام الموجــود إلیهمــا؛ ۴: فی أنݧ
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 ّ ــة قدیمة؛ 7: فی أنݧ
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
 ممکن قدیم عل

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
ّ نفس االنســان قدیمــة؛ 6: فی أّن لکل ؛ 5: فــی أنݧ

ً
ال ُیعــدم ابــدا

ݨّ جمیع الممکنات تنتهی فی سلســلة الحاجة إلی  ته؛ ۸: فی أنݧ
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
ّ عن عــدم عل ݧ عــدم المعلــول ال ینفــکݧ

ّ نفس االنســان  ݧ ݧّة لُینتج أنݧ ݧ خر بدیهیݧ
ُ
مات أ ّ ݧ ݧ مات مع مقدݧ ّ ݧ ݧ واجب الوجود لذاته؛ ۹: فی ترتیب هذه المقدݧ

ّ ما  ݧ ّن أنݧ ݧ ّة لیتبیݧ ݧ ــة النفس االنســانیݧ ّ ݧ ؛ ۱0: فــی ذکــر ما وقفت علیه مــن حجج القائلین بأبدیݧ
ً
ال ُیعــدم أبــدا

َکّمونه در المطالب  ثبات هذا المطلوب هو أفضل من تلک الحجج. ابن  ســلکته فی هذه المقالة إل
ة )پایان یافته در شــعبان 657(، احتماالً به این رســاله یا به رســالۀ معّرفی شــده در بخش ۱0  ّ ݧ المهمݧ
ید )فی ابدّیة الّنفس(:  لش بر ابدی بودن نفس می گو .۳ .۱ اشــاره کرده آنجا که در انتهای اســتدال

»و قد أفردت له مقالة ذکرت فيها ما يمکن ايراده عليه و علی مقدماته فی االعتراضات 

و بيّنُت وجه الجواب عنها علی غاية االيضاح.«. )نگريد: تصحيح سسيّد موسوی، ص 

.)85:3-4

یــخ ممکن برای نــگارش مقالة فی  ین تار  بدیــن ترتیــب شــعبان ماه ســال 657 احتمــاالً باید آخر
، بوده باشد.

ً
ّ نفس االنســان باقیة ابدا التصدیق بأنݧ

یعة، ج ۱۱، ص ۱۳۱، شــمارۀ ۸۱5( )الذر
مقّدمه )تصحیح َبرخواه، ص ۹۲:۲-7(:

»الحمد لله الذي نطقت بحكمته عجائب صنعته ووقفت أفكار بريته دون تصور ماهيته. 

أحمده حمد من أبصر اليقين بعين بصيرته فآثر طريق مسلوكه ومحجته وأسأله أن يفيض 

علينا من أنوار هدايته ما يوفقنا به للخلود في جنته بمنّه وسعة جوده و   رحمته. فان الذي 

يتضمنه هذه المقالة هو إثبات أبدية نفس اإلنسان بطريق برهاني هو مما أدركته بفكري 

ولم أعرف أني سسبقت إليه ويتم الغرض منها ابيراد عدة فصول. الفصل األول في قول 

الشارح لمعنى اسم النفس ... «.

پایان )تصحیح َبرخواه، ص ۱۴۸:۸-۱7(:
» ... فهذه هي الحجج المشهورة على هذا المطلوب ولم أقف على غيرها وكلها يفتقر إلى 

بيان أن علة النفس يمتنع عدمها وإلى مزيد تقرير لمقدماتها وإال لم يكن برهانية. نعرف 

ذلك من أجال نظره في كتب المنطق وقد عورض بعضها أو نوقض بما ال يقدح فيها 

عند التحقيق. ومن أراد أن يقف على المعارضات التي عليها والمناقضات فعليه ابلنظر 

الغزالي وكتب  للرد على الفالسفة مثل كتب اإلمام  المتكلمين الذين ابتدؤوا  في كتب 

اإلمام فخر الدين بن الخطيب الرازي وغيرهما. ومن كان من أهل التحقيق ونظر إلى 

الحق بعين الرضا ولم يسلك طريق الهوى علم أن ما اخترعته إلثبات هذا المطلوب من 
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األقيسة البرهانية وأن جميع ما حكيته من الحجج على إثباته ال يفيد اليقين إال بزايدة تقرير 

كما ذكرت. وهذا خاتمة الكالم في هذه المقالة والحمد لله رب العالمين وصلواته على أهل 

قدسه من األنبياء والمرسلين خصوصاً على أفضل مخترعاته محمد النب�ي وآله الطاهرين.«.

 چاپ:
ݧّفس و بقائها، تصحیح و تحقیق: ِانسیه َبرخواه، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای  ݧ ّة النݧ ݧ أزلیݧ

اســالمی، تهران، ۱۳۸5 ش، صص ۱۴۸ - ۸7.
)تصحیح بر اســاس نسخۀ مجلس ۳۸۱۴/۱(.

نسخه های خّطی:
]۱[ مجلس ۳۸۱۴/۱، صص ۹6-۱، اندازه ۱7/5×۱۱ ســانتیمتر، هر صفحه در ۱7 ســطر، استنســاخ 

بیع االّول ســال ۱067 ه.ق )فهرســت، ج ۱0، بخش چهارم، صص ۱۸۳۲-۳۳(. پیش از ر
بــورگ، II Firk. Yevr-Arab. I 1416، ۴۹ بــرگ، انــدازه ۱۴×۱۸ ســانتیمتر، شــامل  ]۲[ ســن پترز
یک جزوۀ ۹ برگی )برگ های ۹-۱ به همراه یک برگ )برگ ۸ از جزوۀ ده برگی اصلی( افتاده اســت( 
و چهــار جــزوۀ ده برگی )برگ های ۴۹ -۴0 ،۳۹-۳0 ،۲۹-۲0 ،۱۹-۱0(؛ آغاز آن ناتمام اســت )برگ ۱ 
[(؛ در حاشــیۀ چپ باالی برگ ۱ آ نوشــته شــده است: ثانی 

ً
آ= تصحیح َبرخواه، ص ۹۹:5 ]منقســما
)فهرست، ۱۹۸7، ص ۲6، شمارۀ 6۴(.

)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شده عبری، شمارۀ 55۲05(.

ݧّفس لیست بمزاج البدن و ال کائنة عن مزاج البدن ݧ ّ النݧ 1. 3. 9. مقالة فی أنݧ
ید: پیش از این، بخش ۸. ۳   )نگر

ً
ّ نفس االنســان باقیة أبدا ابــن َکّمونــه در مقالــة فی التصدیق بأنݧ

.۱( در چندین موضع به این رســاله اشاره کرده است:
]۱[ )تصحیح َبرخواه، ص ۱۱0(: »الفصل الخامس فی أّن نفس االنسان قدیمة. قد برهنُت علی هذا 
تی بّینت فیها أّن النفس لیســت بمزاج البدن و ال کائنة عن مزاج البدن...«؛ 

ّ
المطلب فی المقالة ال

]۲[ )تصحیح َبرخواه، ص ۱۱۴(: »... قد ذکرت فی المقالة التی بّینت فیها أّن النفس لیســت بمزاج 
البدن.«؛ 

]۳[ )تصحیح برخواه، ص ۱۲5(: »... فی المقالة التی بّینت فیها أّن النفس لیســت بمزاج.«.
ید:  ݧّفس أبدی و بقائها سرمدی«، از آن یاد کرده است )نگر ݧ ّ وجود النݧ ݧ  وی همچنین در »مقالة فی أنݧ
در ادامه، شمارۀ ۱0 .۳. ۱(. این امر حکایت از آن دارد که این رساله پیش از رساله های توصیف شده 
در بخش های ۸ .۳ .۱ و ۱0 .۳ .۱ نوشــته شــده بوده اســت. این رســاله یازده فصل دارد که ابن َکّمونه 
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ح رســاله، خانم ِانســیه َبرخــواه عنوان های  هیــچ عنــوان خاّصی بــرای آنهــا تعیین نکرده اســت. ُمصّحِ
یــر را بــرای فصل هــای آن در نظــر گرفته اســت: ۱. فی أّنــه ال حاجة إلی تصــّور مهّیة الّنفــس و المزاج  ز
و حقیقتهمــا؛ ۲. فــی بیان شــرح اســم الّنفس و إثبــات وجوده؛ ۳. فی بیــان حقیقة المــزاج علی الوجه 
ة الحادث الّزمانی 

ّ
المتفــق علیــه فــی ما بین الحکماء؛ ۴.  فی بیان مراتب وجود األشــیاء؛ 5. فی أّن عل

ــة لوجــود الحــادث الّزمانــی مرّکبة من موجــود دائم الوجود و من ســبق 
ّ
حادثــة زمانّیــة؛ 6 . فــی أّن العل

 أن تکون 
ُ

ة المرّکبة؛ ۸. فی بیان أّن النفس یستحیل
ّ
حادث آخر؛ 7. فی امتناع صدور البسیط عن العل

مرّکبــة؛ ۹. فــی ترتیب هذه المقّدمات لُینتج أّن النفس لیســت بمــزاج البدن و ال کائنة عن مزاج البدن؛ 
۱0. فی بیان تشــکیکات المعاندین علی مقّدمات البرهان؛ ۱۱. فی ذکر األجوبة عن تلک الّتشــکیکات.

یســنده است.  یگانه نســخۀ خّطی موجود از این متن، فاقد مقّدمه ای از نو
یعة، ج ۲۱، ص ۴06، شــمارۀ 570۹( )الذر

آغاز )تصحیح َبرخواه، ص ۱۴۹:۱-۱0(:
»مقالة في أن النفس ليست بمزاج البدن وال كائنة عن مزاج البدن تشستمل على أحد 

عشر فصاًل. فصل اعلم أنه ال بد لمن أراد أن يبين أن النفس ليست بمزاج البدن وال 

كائنة عن مزاج البدن أن يبتدئ ببيان أمرين: أن المراد بقولنا: النفس، ما هو؟ والثاني 

إلى  يحتاج  وإنما  ما هو؟  الحكماء  بين  فيما  عليه  المتفق  الوجه  على  المزاج  أن حقيقة 

ذلك ألن قولنا: النفس ليست بمزاج البدن أو ليست بكائنة عن مزاج البدن تصديق 

وكل تصديق فال بد فيه من تصور عنوان المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، والعلم 

بذلك من األمور التي يشترك في العلم بها جميع العقالء. فإن كل أحد يعلم ابلضرورة 

أن كل ما ليس بمعلوم يمتنع الحكم عليه أو به إال إذا كان عنوانه معلوماً وال يفتقر في 

علمه بذلك إلى اكتساب ... «.

انجام )تصحیح َبرخواه، ص ۱۹۱:۱۳-۱۸(:
»... وابلجملة فليس الغرض من الحكمة تقريرها مع المعاند بل الغرض منها تنبيه ذوى 

اإلنصاف على كيفية ما يجب أن يعتقد في حقائق األشسياء وإن لم تكن مقدمات هذا 

البرهان بديهية فظاهر أنها ليست حسسية، اسستحال أن يكون القياس المركب منها برهانياً 

بديهية  إما أن تكون  البرهان  فالحاصل أن مقدمات هذا  وفرضناه كذلك. هذا خلف، 

أو ال. وعلى التقدير األول يكون ما ذكرته من السؤاالت واألجوبة مما ال حاجة إليه في 

تصحيحه فيكون هدراً، وعلى التقدير الثاني يلزم أن ال يتبين مما قيل في هذه المقالة.«.
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نسخه های خّطی:
ّیه ۴۹ )فهرســت ۱۹5۹، ص ۲7(. ]۱[ َغَرو

]۲[ مجلــس ۳۸۱۴/۲، صــص ۱70-۹7، انــدازه ۱7/5×۱۱ ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۱7 ســطر، 
بیع االّول سال ۱067 )ر.ک. انجامه، ص ۱70(. استنســاخ در ر

)فهرســت، ج ۱0، بخش چهارم، صص ۱۸۳۲-۳۳(.
چاپ:

ّفس و بقائها، تصحیح و تحقیق: ِانسیه َبرخواه، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای  ݧ ّة النݧ ݧ أزلیݧ
اســالمی، تهران، ۱۳۸5 ش، صص ۱۹۱ - ۱۴۹.

)تصحیح بر اســاس نسخۀ مجلس ۳۸۱۴/۲(.

ّة  ݧ ّفس أبدی و بقائها سرمدی )بقاء النفس/ مقالة فی أزلیݧ ݧ ّ وجود النݧ ݧ 1. 3. 10. مقالة فی أنݧ
ّة النفس و بقائها و بساطتها / رساله در جاودانگی نفس(. ݧ النفس/ رسالة فی أبدیݧ

ید  ابن َکّمونه در مطالب ابتدائی و نیز پایانی اش، اشارۀ نامشّخصی به نوشته ای پیشین دارد که می گو
در آن به دیگر موضوعات مربوط به نفس، از جمله، پرسش ها و پاسخ های مربوط به آن موضوعات 
یر البرهان ألنی قد ذکرت فی غیرها ما أورده جماعة  پرداخته است ]واقتصرت فی هذه المقالة علی تقر
مــن الفضــالء علــی مقّدماتــه من الســؤاالت مع الجــواب عنها ومــا یمکــن توجیهه علیها مــن غوامض 
ــص منها[. ایــن توصیف وی متناســب بــا همین رســالۀ مقالة فی أن 

ّ
یــر وجــه التخل اإلشــکاالت مــع تقر

ید: پیش از این، شــمارۀ ۹. ۳ .۱( اســت. النفس لیســت بمزاج البدن وال کائنة عن مزاج البدن )نگر
یخ نوشته های  ف یاد نشده است؛ تار

ّ
یعة، ج ۱۱، ص ۱۳۱، شمارۀ 7۱۳ که از ابن َکّمونه به عنوان مؤل )الذر

عربی، پیوست، ج ۱، ص 76۹؛ اشتاین اشنایدر: Arabische Literatur ص ۲۳۹، شمارۀ ۳(.
مقّدمه )تصحیح َبرخواه، ص 195:2-196:3(:

»الحمد لله عدد مننه التي نعجز عن عّدها وحصرها وكفاء أنعمه التي ال نسستطيع ولو 

استنفدان الوسع في الشكر القيام بواجب شكرها والصلوة على مالئكته المقربين وأنبيائه 

وأوليائه أجمعين وخصوصاً على محمد وآله الطاهرين. وبعد، فان نتائج األفكار ونفائس 

الراغبين وإن قّل  ينبغي إخفاؤها عن  بها وال  إذاعتها ألجل االنتفاع  األنظار مما يجب 

الراغب في طلبها ال سسيما إذا كانت من أهم المطالب العلمية وأنفع المباحث اليقينية 

برهااًن  ونظري  بفكري  وحصلته  خاطري  زاند  قدحه  مما  األوراق  هذه  في  أثبت  وقد 

شريفاً منطواًي على أن وجود النفس أبدي وبقاؤها سرمدي يتدرج في ضمنه تحقيق عدة 
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قد  البرهان ألني  تقرير  على  المقالة  واقتصرت في هذه  النفس وغيرها.  علم  مسائل من 

ذكرت في غيرها ما أورده جماعة من الفضالء على مقدماته من السؤاالت مع الجواب 

عنها وما يمكن توجيهه عليها من غوامض اإلشكاالت مع تقرير وجه التخلص منها ومن 

الله تعالى اسستمّد حسن التوفيق وأسأله الهداية إلى سواء الطريق إنه جواد كريم. وهذا 

تقرير صيغة البرهان ... «.

پایان )تصحیح َبرخواه، ص 208:1-5(:
» ... فهذا برهان قاطع على أبدية النفس قد انطوى على أبحاث شريفة وغرائب نفيسة 

وهو مما لم أعرف أني سسبقت إليه وال إلى كثير من مقدماته ومن أراد أن يتحقق صحته 

وإفضائه إلى المطلوب فعليه ابآللة التي يسّمى المنطق يعتبره بها. واالسستقصاء فيما عليه 

من السؤاالت واألجوبة فقد ذكرته في غير هذه المقالة فليطلب من أماكنه. والحمد لله 

رب العالمين وصلواته على محمد وآله أجمعين إلى يوم الدين.«.

 Nemoy: The ف )لندبرگ 5۱0/5، برگ 70 ب؛ نیز نقل در اثر ِنموی
ّ
انجامۀ کاتب و انجامۀ مؤل

Arabic Treatise on the Immortality of the Soul، ص 6(:

»هذه الرسالة من تصنيف الشسيخ المعظم والحكيم المقدم قدوة الحكماء اليهوديين ابن 

كمونة ومنقولة من خطه وقد كتب في آخرها: كتبه مصنّفه الفقير إلى الله تعالى سعد بن 

منصور بن سعد بن أب�ي الحسن بن هبة الله بن كمونة أعانه الله على مراضيه رب أختم 

بخير اي أرحم الراحمين.«.

نسخه های خّطی:
]۱[ آخوند ۱۱۸7/66، برگ های۲۹0 آ-۲۸6 آ ]صص ۴۱-5۳۳[ )فهرســت، صص ۱۴7۹-۸0(.

یعة، ج ۱۱، ص ۱۳۱، شــمارۀ 7۱۳(. ّیه )ر.ک. الذر ]۲[ َغَرو
ندِبــرگ 5۱0/5، برگ هــای70-5۸، استنســاخ اندکــی پــس از ســال 6۸0 از روی نســخۀ خّط 

َ
]۳[ ل

ــف )فهرســت، ص ۱۴7، شــمارۀ ۱۳۸۳(. بخــش دوم ایــن مجموعــه کــه این رســاله جزئی از آن 
ّ
مؤل

اســت بــه دســتور گــروه پیرامون رشــیدالّدین ]فضل اهلل[ استنســاخ شــده اســت؛ ر.ک. باِنث: »ابن 
 Nemoy: The Arabic :یــد بــه: توصیــف آن در اثــر ِنمــوی َکّمونــه«، ص ۳0۸، شــمارۀ ۱؛ نیــز نگر

Treatise on the Immortality of the Soul، ص ۱-6.

]۴[ مجلــس ۱۸۳7/6، صــص ۴۲-۱۲7 ]برگ هــای 77-6۹[، اندازه ۲۴/5×۱۹/5 ســانتیمتر، هر 
صفحه در ۱7 سطر؛ کتابت شده در اصفهان در سال ۱056 )فهرست، ج 5، ص۲۸7؛ ج ۹، بخش 

دوم، صص 50۲-۹(.
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]5[ مرعشــی ۱۱6۱۹/۱، برگ هــای 7-۱، انــدازه 6×۱5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۲۲ ســطر، استنســاِخ 
محّمد َنصیر بن حسن ُبالَنکابی )؟( جیالنی در قرن دوازدهم هجری )فهرست، ج ۲۹، ص ۳6۳(.
]6[ راغب پاشا ۱۴6۱، برگ های ۲۸۱ ب -۲7۸ آ، اندازه ۱۲/۸×۱۸ سانتیمتر، هر صفحه در ۲۱ سطر 

)ر.ک. مختارات، ص ۱۴۲(.
تی ۱7/5، برگ های۴۴ ب -۳۹ ب، اندازه ۹/5×۱6/۸ سانتیمتر، استنساخ 

ّ
]7[ صدرالّدین محال

در ســال ۱056 هجری ]این نســخۀ خّطی به کتابخانۀ خانقاه احمدّیه در شــیراز ســپرده شــد، شمارۀ 
قفســۀ فعلی آن 6۹5 است[. )فهرست، ص ۲7۳(.

چاپ ها:
]۱[ لئون ِنموی:

 The Arabic Treatise on the Immortality of the Soul by Saʽd ibn Manṣūr ibn 

Kammūna (XIII Century). 

ندِبــرگ 5۱0، بــرگ 70-5۸( در 
َ
چــاپ عکســی از تنهــا نســخۀ خّطــی شــناخته شــده )مجموعــۀ ل

کتابخانــۀ دانشــگاه ِییــل، با یادداشــتی کتاب شــناختی. نیو هاون ۱۹۴۴. قابل دسترســی به صورت 
آنالین، در:

 www.muslimphilosophy.com/ip/kumnah.pdf.

بارۀ ازلی بودن نفس«. ]۲[ لئون ِنموی: »رســالۀ ابن َکّمونه در
 Ha-Rofe ha-ʽIvri. The Hebrew Medical Journal 

ندِبرگ 5۱0 همراه با ترجمه به انگلیسی(.
َ
۱ )۱۹6۲(، ص ۲۳۹-۲۱۳. )تصحیح بر اساس نسخۀ ل

ّفس و بقائها، تصحیح و تحقیق: ِانســیه َبرخواه، کتابخانه، موزه و مرکز اســناد مجلس  ݧ ّة النݧ ݧ ]۳[  أزلیݧ
شــورای اسالمی، تهران، ۱۳۸5 ش، صص ۲0۸ - ۱۹5.

تی ۱7/5(. 
ّ

)تصحیح بر اســاس نسخۀ مجلس ۱۸۳7/6، و صدرالّدین محال
ترجمه ها:

 Ignace Goldziher Memorial بارۀ ازلی بودن نفس«، در ]۱[ لئون ِنموی: »رسالۀ ابن َکّمونه در
Volume ، به کوشــش S. Löwinger, A. Scheiber & J. Somogyi ، اورشــلیم ۱۹5۸، ج ۲، 

صص ۹۹-۸۳. )ترجمه به انگلیسی(.
بارۀ ازلی بودن نفس«. ]۲[ لئون ِنموی: »رســالۀ ابن َکّمونه در

 Ha-Rofe ha-ʽIvri. The Hebrew Medical Journal 

ندِبرگ 5۱0 همراه با ترجمه به انگلیسی(.
َ
۱ )۱۹6۲(، ص ۲۳۹-۲۱۳. )تصحیح بر اساس نسخۀ ل
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بارۀ ازلی بودن نفس«. ]۳[ لئون ِنموی: »رســالۀ ابن َکّمونه در
 Ha-Rofe ha-ʽIvri. The Hebrew Medical Journal 

یراســت خودش و از ترجمۀ  یری عبری از مقّدمۀ انگلیســی بر و ۱ )۱۹6۲(، صص ۳6-۱۳۱. )تحر
ه، صص ۲۳۹-۲۱۳(.

ّ
انگلیســی در همان شمارۀ مجل

وهش ها: پژ
بارۀ ازلی بودن نفس«. در: یهر: »بررســی رســالۀ سعد بن منصور بن َکّمونه در ایگناتس گلدز

 Festschrift zum achtzigsten Geburtstage Moritz Steinschneider’s

.۱۱0-۱۴ wیگ ۱۸۹6، ص الیپز

1. 4. آثار تطبیقی 

1. 4. 1. مقالــة في تنقیح األبحاث للِملل الثالث
 )رســالة تنقیح األبحاث للملل الثالث(

ل های جدلی در دفاع از یهودّیت، مســیحّیت، اسالم  ی اســتدال
ّ
اثری اســت در خصوص بررســی کل

و بــر ضــّد آنهــا. دارای چهــار فصــل اســت که عبارتنــد از: حقیقــت ُنُبّوت و اقســام آن )فصــل اّول(، 
یهودّیــت )فصل دوم(، مســیحّیت )فصل ســوم( و اســالم )فصــل چهارم(. این اثر بدنبــال مباحثاتی 

یر درآمده است.  )مفاوضات( که در ُجمادی اآلخرة ســال 67۹  پایان یافته، به رشــتۀ تحر
بــی، پیوســت، ج ۱، ص 6۹- یــخ نوشــته های عر یعــة، ج ۴، ص ۴60، شــمارۀ ۲05۴؛ تار )الذر
7۱-۲70؛  صــص   ،۲ ج   ،Geschichte der christlichen arabischen Literatur 76۸؛ 
کشــف الظنون، ج ۲، ص ۴۳۳، شــمارۀ ۳67۲؛ اشــتاین اشــنایدر: Arabische Literatur، ص 
۲۴0، شمارۀ ۸؛ اشتاین اشنایدر:Polemische und apologetische Literatur، ص ۳7-۴۱، 
شــمارۀ ۱۹، ر.ک. نیز همان، ص ۳۲6؛ ولف: Bibliotheca Hebraea، ج ۳، ص 6۴۳، شــمارۀ 
 d’Herbelot: Bibliothèque ،]۱۴۴ ۱۳۳7ب؛ کوچیــوس »دیدگاهی نو«، فصل هشــتم ]= ص

orientale، ص ۸5۱(.

مقّدمــه )به تصحیح: علینقی ُمنَزوی، ص ۸۸ - ۸7(:
»احمد الله على ما أرشد وهدى وأتوسل إليه بأسمائه الحسسنى وبما أظهره على لسان 

أنبيائه ورسله من صفاته العلى، أن يؤمنني في اآلخرة واألولى وأن يجعلني في دار األبد 

ابلنبوة  اختصه  األعلى وعلى من  ابلمأل  على من  يصلي  العظمى وأن  السعادة  أهل  من 
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النه�ى.  أولى  وأصحابه  آله  وعلى  المصطفى  رسوله  على  وخصوصاً  الورى  من  والوالية 

وبعد، فإنه قد جرت مفاوضات اقتضت أن عملت هذه المقالة في تنقيح األبحاث للملل 

الثالث، أعني ملة اليهود وملة النصارى وملة المسلمين. فذكرت فيها أواًل أحوال النبوات 

مجماًل، ثم ذكرت ما يختص بكل ملة من هذه على ترتيب أزمنتها فابتدأت بأقدمها زمااًن 

الملة  وهي  بأحدثها  وختمت  النصرانية  الملة  وهي  بأوسطها  وتلوتها  اليهودية  الملة  وهي 

اإلسالمية. وحكيت عن كل واحدة من هذه الملل أصول معتقدها سوى التفاريع لتعذر 

اسستقصائها وأردفت ذلك بحكاية أدلة أراببها على صحة نبوة النب�ي اآلتي بها. وأوردت 

ما وجه من المطاعن عليها وما ذكر من األجوبة عنها منبّهاً على مواقع األنظار فيها ومميّزاً 

ما يصلح ألن يعول عليه من تلك األجوبة عما ال يصلح لذلك منها. ولم أقل في شيء 

من ذلك مع الهوى وال تعرضت لترجيح ملة على أخرى بل قررت مباحث كل ملة إلى 

غايتها القصوى ورتبت المقالة على أربعة أبوابها. ومن الله أسأل التوفيق والهدى وحسن 

الخاتمة والمنته�ى وأن يجعلني في اآلخرة في زمرة من آمن واتقى إنه ولي النعم في الدنيا 

وإليه منته�ى الرغبات في الدار األخرى وهو المشكور على ما أحسن وأولى وحسسب�ي 

الله وكفى.«.

یر را، که در آغاز ســه نســخه از نســخه های خّطی موجود آمده اســت،  ِپرلمان مطالب مقّدماتی ز
ذکر نکرده است:

]۱[ نســخۀ برلین، Or. Oct. 256/1، برگ ۹-۱ :۱ ب:
פי  אלמויד  אלפאצל  אלעאלם  אלשיח  קאל  אלעאלמין  רב  והו  אלרחים  אלרחמן  אללה  בסם 

מסאלבה באשרף ישחם עלאמה אלאמם משיד חגג אלאקדמין ואלמתאחרין ומרשד כאפה פרק 

אלבאחתין סידנא ומולאנא עז אלדולה סעד בן מנצור בן סעד בן אלחסן בן הבה אללה אלמערוף 

באבן כמונה ופקה אללה למא ירצי וגעל אכרתה כיר מן אלאולי ונפענא במא אפאד בה ואמלי 

אנה רבנא ונעם אלאולי

]۲ و ۳[ مرعشــی ۱۲۸6۸، برگ ۳0 :5۹ ب؛ مجلس 5۹۳، ص 6۹:۲:
»رسالة تنقيح األبحاث للملل الثالث لسعد بن منصور بن سعد بن الحسن هبة ]بن[ 

الله بن كمونة.«.

پایــان )به تصحیح: علینقی ُمنَزوی، ص ۹- ۲7۱:۱(:
» ... ال سبيل إلى ذلك إال بإنكار صحة تواتر اليهود والنصارى، وقد عرفت كيفية الكالم 

في ذلك. وقد طعن بمطاعن كثيرة وأجيب عنها. ويحتمل هذا الموضع مباحث أخرى 
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لكن ال أرى الزايدة على قدر الذي ذكرته. ومن الله تعالى أسأل الهداية والعصمة وحسن 

الخاتمة والرحمة، وأن يجعلني بسعادة األبد من الفائزين ولعقابه من اآلمنين. والحمد لله 

رب العالمين وصلواته على أصفيائه وأنبيائه المقربين.«.

ف )برلین، نســخۀ خّطی Or. Oct 256/1، برگ ۱0-۸ :۱۳6 ب(:
ّ
انجامۀ مؤل

נגז תצניף דלך פי גמאדי אלאכרה מן סנה תסע וסבעין וסתמאיה הגריה הלאליה ואלסלאם.
و در اثر ِپرلمان )ص ۱۱0( با حروف عربی ُچنین آمده اســت:

»نجز تصنيف ذلك في جمادى اآلخرة من سسنة تسع وسسبعين وسستمائة هجرية هاللية 

والسالم.«.

نسخه های خّطی:
]۱[ موزۀ َمگنس، ِبرکلی KC 24، صص ۱۱۸-۱، هر صفحه در ۲5 سطر، در سال ۱۸۸6 میالدی با 

خّط عبری نوشته شده است.
)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شده عبری، شمارۀ ۴۹۲50(.

]۲[ نســخۀ برلین، Or. Oct. 256/1، برگ های ۱۳7-۱، اندازه ۱۲×۱6/5 ســانتیمتر، هر صفحه در 
یخ بــا حروف عبری  یخ اســت؛ انجامه ای بدون تار ۱6 ســطر؛ بــا خّط عبری. این نســخه، بــدون تار
)بــرگ ۱۳6 ب( دارد از خواننــدۀ اثــر به نــام אברהם אלקרא אליהודי ולד מוסי אלקרא אליהודי.  از 
ّبانیم و َقرائیم در  بارۀ اختالفات میــان َر آنجــا کــه نســخۀ Or. Oct. 256/2، که رســالۀ ابن َکّمونه در
یخ ۱۳۴۱  آن آمــده اســت، دســتخّط متفاوتــی دارد، انجامۀ انتهای رســالۀ دوم این مجموعه )بــه تار
میــالدی(، نشــان نمی دهــد کــه کتابــت نســخۀ تنقیــح األبحاث چــه زمانی به اتمام رســیده اســت. 
 Polemische und :فهرســت، ۹7-۱۸7۸، ج ۱، صص 76-7۴، شــمارۀ ۱07؛ اشــتاین اشــنایدر(

apologetische Literatur، ص ۳۹(. 

)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شدۀ عبری، شمارۀ ۱۹۸6(.
یخ 755 هجری )فهرست، صص 6۴-66(. ]۳[ کتابخانۀ آنجلیکا ۱5؛ استنساخ کاتبی مسیحی، به تار

]۴[ نســخۀ خّطــی بادلیــان هانتینگتــون Uri۳6۱(  ۳۹0(، ۱۴6 بــرگ، بــه خــّط عبــری. این نســخه 
یــخ 5۲0۲=۱۴۴۲ میــالدی دارد )فهرســت، ۱۸۸6،  کــی بــه تار

ّ
یــخ اســت؛ اّمــا گواهــی تمل بــدون تار

 Polemische und : صص 5۴-۴5۳، شــمارۀ ۱۲۸۱؛ فهرســت، ۱7۸7، ص 66؛ اشتاین اشنایدر
apologetische Literatur، صص ۳۸-۳۹(.

)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شده عبری، شمارۀ ۲۲0۹5(.
یخ.  ]5[ ِچســتر بیتی ۴۹65، ۹۴ برگ، اندازه ۱۸/۸×۱۳/۴، هر صفحه در ۱۳/۱۴ ســطر؛ بدون تار
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پایــان آن انجامــۀ قرائتــی دارد از مالک آن ِشــهاب الّدین احمد بن ابی القــادر بن الهادی )؟( )برگ 
مة 

ّ
 بــر این کــه وی ایــن کتــاب را در آغــاز ســال ۹65 هجــری بــر شــیخ خــود العال

ّ
۱0-۹ : ۹۴ ب( دال

بدرالّدین بن طّباخ األشــعری خوانده اســت. ابتدای این نســخه، ناقص اســت )برگ ۱:۱= تصحیح 
ِپرلمان، ص ۱:۱۱( )فهرســت، ج 6، ص ۱57(.

]6[ فاتــح ۳۱۴۱/۲، انــدازه ۸×۱6/5 ســانتیمتر، صص ۲6۳-۲0۲؛ برگ هــای ۲0۹-۲0۲ )= ِپرلمان، 
ص ۱6:۴-۲:۱(، ۲6۳-۲۱۱ )= ۱۱-۱۱۱:۹، ۸ :۱0۸-۱7:۲(؛ بــر اســاس انجامــۀ نســخه، کتابــت ایــن 
یف کرمانی، در سالی پر بار و محصول  ّیه موصل به دست محمود بن شر دست نوشت در مدرسۀ نور

یخ 6۹۸ هجری صورت گرفته اســت )برگ۱7-۱۳ :۲6۳ آ(: »َخصوب« به تار
في  لسسنة خصوب  القعدة  ذي  من  الخميس  يوم  الكتاب  هذا  تحرير  من  الفراغ  »وقع 

المدرسة النورية من بلدة موصل حماها الله عن اآلفات على يدي العبد الفقير إلى الله 

الغني ابلله محمود بن الشريف الكرماني سعد جّده وجّد سعده.«.

یــخ 6۹6 هجری( ســازگار  ایــن خوانــش، بــا خوانــش ِپرلمــان از ســال، به عنــوان »ُخصــو« )= تار
نیســت )ر.ک. تصحیح ِپرلمان، صص دوازده، ۱۱۱(. 

]7[ مدرســۀ دینی یهودی ۹5ENA( 55۱۹(، ۴۸ برگ، هر صفحه در ۱6 ســطر، به خّط عبری. این 
یر از این متن اســت: تصحیح ِپرلمان، صص 7۳:۴-۹۳:۸. بردارندۀ بخش های ز قطعه، در

)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شدۀ عبری، شمارۀ ۳7۲۸۳(.
]۸[ َمحفــوظ ۳۱۸ )فهرســت، ۱۹60، ص 56؛ ر.ک. نیــز تصحیــح: ِپرلمــان، ص دوازده، شــمارۀ ۱: 
 
ً
»کتابخانۀ بغداد )المکتبة(، ج ۳، شــمارۀ ۲ )۱۹6۲(، ص ۲۸ به بعد مطلبی را ذکر می کند که ظاهرا

ک دکتر ُحَســین علی َمحفوظ در کاظمّیه؛ ر.ک. ج ۳، 
ّ
رو نوشــتی اســت از این نســخۀ خّطی در تمل

شــمارۀ ۴، ص ۳5«(. علینقــی ُمنــزوی کــه برای تصحیح خود از این اثر به نســخۀ خّطی پیشــگفته 
یخ، در قرن نوزدهم میالدی / ]ســیزدهم  مراجعه نموده، خاطرنشــان کرده که این نســخۀ بدون تار
هجــری قمــری[ کتابــت شــده و در حقیقت رونوشــتی اســت مســتقیم از نســخۀ مجلــس 5۹۳. وی 
یرا بعضی مواضع خالی رها   نتوانســته همۀ عبارات را بخواند؛ ز

ً
خاطرنشــان می کند که ناســخ ظاهرا

شده است8.
]۹[ مجلــس 5۹۳/۳، صــص ۱۴۲-6۹ )از صفحــۀ ۱00 بــه بعــد ایــن مجموعــه شــماره گذاری شــده 
اســت، صفحۀ ۱00 برابر اســت با برگ ۱7 آ(. اندازه ۲۴/5×۱5/5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۱۹ ســطر؛ 

ة، ص 56. ّ ونة و فلســفته فی النبوݧ ّ ݧ َکمݧ ۸ . علینقی منزوی، ابن 
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پایان آن ناتمام است. نسخۀ خّطی فقط یک صفحه دارد که مربوط است به: »الباب الرابع فی ذکر 
 این مجموعه، از جمله این اثر، در ســال ۱060 از روی نســخه ای که قطب 

ّ
عقیدة المســلمین«9. کل

الّدین شــیرازی در ســال 6۸5 هجری آن را در قونیه نوشــته بوده، استنســاخ شــده است )= مرعشی 
۱۲۸6۸( )فهرســت، ج ۱، صص 55-5۴، ج ۲، صص ۳50-5۱(.

)میکروفیلم: میکروفیلم کتابخانۀ مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران، شمارۀ ۲۳۲0 )فهرست ۸۴-
۱۹6۹، ج ۱، ص 67۳((.

یر در دســترس اســت:  ]چــاپ عکســی مجموعــۀ خّطــی قطــب الّدیــن شــیرازی بــا مشــّخصات ز
یر نظر و با پیشگفتار فارسی سّید محمود مرعشی نجفی، کتابخانۀ  مجموعۀ قطب الّدین شیرازی، ز

بزرگ حضرت آیة اهلل العظمی مرعشــی نجفی، ۱۳۹۱ ش، قم / »و«[.
]۱0[ مرعشــی ۱۲۸6۸، برگ هــای ۱۲6 ب - 5۹ ب، انــدازه ۱۳/5×5 ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۳۳ 
خــط، استنســاخ به دســت قطــب الّدین شــیرازی در قونیه در ســال 6۸5 )فهرســت، ج ۳۲، صص 

 .)6۴0-۴۱
]۱۱[ شــیراز 5۳۸، ۸ برگ )؟(، اندازه ۱7/5×۲۴ ســانتیمتر، هر صفحه در ۱۹ ســطر )فهرست، صص 

.)۱۳۳-۳۴
ــی روســیه، RNL II Firk. Yevr-Arab I 1702، 6 بــرگ، هــر 

ّ
بــورگ، کتابخانــۀ مل ]۱۲[ ســن پترز

یر از این متن را دارا است:  صفحه در ۱۸ سطر، نوشته شده به خّط عبری. این قطعه، بخش های ز
بــرگ ۱ )= تصحیــح ِپرلمــان، صــص ۲۱:6-۲0:۸، برگ هــای ۳-۲ )= ۸۳:۱۱-۸0:۲۲(، بــرگ ۴ )= 
۲۹:۴-۲۸:۲(، برگ 5 )= 7۳:۱6-7۲:۱۳(، برگ 6 )= 6۳:۲۲-6۲:۲0(. این نسخۀ خّطی به همان 

ق دارد.
ّ
ی روســیه: RNL II Firk. Yevr-Arab. II 490 تعل

ّ
نســخۀ کتابخانۀ مل

)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شدۀ عبری، شمارۀ 56۲5۱(.
ــی روســیه،RNL II Firk. Yevr-Arab. II 490، 6 بــرگ، هــر 

ّ
بــورگ، کتابخانــۀ مل ]۱۳[ ســن پترز

بــردارد: برگ ۱)=  یــر از این متن را در صفحــه در ۱۸ ســطر، بــه خــّط عبری. ایــن قطعه، بخش های ز
تصحیــح ِپرلمــان، ص ۴6:۴-۴5:۳(، برگ ۲ )= ۴5:۳-۴۴:5(، برگ ۳ )= ۹6:5-۹5:۴(، برگ ۴ 

)= ۹۴:۳-۹۲:۱(، بــرگ 5 )= ۴۹:۴-۴۸:۳(، برگ 6 )= ۴۱:7-۴۲:۴(.

۹. عبــارات آخــر صفحــۀ ۱۴۲: »فــإن لم یکن دعوته بلغتهم أو أنها بلغتهم علی وجه ال یحّرك داعیة الطلب والنظر کما إذا 
یتعد خلق   متنی جدید است(: »و

ً
 اسمه محّمد اّدعی النبّوة ...«، ابتدای صفحۀ ۱۴۳ )ظاهرا

ً
 ملتبسا

ً
سمعوا أن شخصا

 یخدعوا بکالمه ... «.
ً
کثیرا
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  RNL II Firk. Yevr-Arab.I 1702 :ی روسیه
ّ
 این نسخۀ خّطی به همان نسخۀ کتابخانۀ مل

ق دارد.
ّ
تعل

 )میکروفیلم: مؤّسســۀ نســخه های خّطی میکروفیلم شدۀ عبری، شمارۀ 5۸7۸۲(.
ویراست ها و چاپ ها:

]۱[ لئو هیرشِفلت:
 Saʿd b. Manṣûr Ibn Kammûnah und seine polemische Schrift 

تنقیح األبحاث للملل الثالث. نخســتین رســالۀ ارائه شــده به مدرســۀ عالی دانشــگاه هایدلبرگ 
یگ ۱۸۹۳. یافت دکتری، الیپز برای در

)مقّدمــه، تصحیــح و ترجمۀ قســمتی از مقّدمه و بخشــی از فصل مربوط بــه یهودّیت )= تصحیح 
ِپرلمان، صص ۱5-6۱:، ۲۹:۲-۲۴:۱( بر اســاس دو نســخۀ خّطی: نســخۀ برلین، Or. Oct. 256؛ 

بادلیان، نســخۀ خّطی هانتینگتون ۳۹0(.
]۲[ موشه ِپرلمان )تصحیح(:

 Saʿd b. Manṣūr Ibn Kammūna’s Examination of the Inquiries into the Three 

Faiths. A Thirteenth-Century Essay in Comparative Religion. 

ِبرکلی ۱۹67.
 Or. ،تصحیح بر اســاس نســخۀ مجلس5۹۳/۳؛ فاتح ۳۱۴۱؛ کتابخانۀ آنجلیکا ۱5؛ نســخۀ برلین(
ید به نقد و بررســی های  بارۀ این تصحیح نگر Oct. 256؛ بادلیان، نســخۀ خّطی هانتینگتون ۳۹0(. در

 Der( رودی پاِرت ،)۳۱، )۱۹6۹(، صــص ۳۴-۳۳۳ ،Jewish Social Studies( یــر: لئــون ِنموی ز
 Orientalistische Literaturzeitung 67 ix/x( کورت رودلف ،)۴6 )۱۹70(، ص ۴-۱0۲ Islam

یخ (Oriens ۲۲-۲۱ )6۹-۱۹6۸(، ص ۴۴0-۴۱(،  یگ دیتر (۱۹7۲(، صص 65-۴6۲(، ارنست لودو

یتــزک  کر لــن ای. گودمــن )Philosophy East and West ۲۲ )۱۹7۲(، صــص ۸۸-۴۸7(، جیمــز 
 H. T. N. )Bulletin of،)506-7 ۳۲ )۱۹7۳(، صــص Journal of Near Eastern Studies(
the School of Oriental and African Studies ۳6 )۱۹7۳(، صــص 5-۲0۴(، لورنــس وی. 

یکتــور  برمــن )Journal of the American Oriental Society ۹۱ )۱۹7۱(، صــص ۳۴-۳۳۳(، و
دانــر )Journal of the American Academy of Religion ۴۲ )۱۹7۴(، صص 565-66(.

ة، رســالۀ دکتری، دانشــگاه ســن ژوزف، بیروت  ّ ونــه و فلســفته فــی النبــوݧ ّ ݧ ݧَمݧ ݧ ݧ ]۳[ علینقــی ُمنــَزوی: ابــن کݧ
۱۹7۲. )القسم األّول: المدخل و النّص الکامل لتنقیح األبحاث؛ القسم الّثانی: التعلیقات علی تنقیح 
األبحاث للملل الّثالث(، )تصحیح بر اساس نسخۀ مجلس 5۹۳، محفوظ ۳۱۸ و تصحیح ِپرلمان(.
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]۴[ حبیب باشا،
 Habib Bacha: Ḥawāshī (Notes) d’Ibn al-Maḥrūma sur le Tanqīḥ d’Ibn 

Kammūna.

ونة(، تحقیق و تصحیح  ّ ݧ )حواشی ابن المحرومة علی کتاب تنقیح األبحاث للملل الثالث البن َکمݧ
انتقادی، ُرم ۱۹۸۴. )شــامل فصل های مربوط به یهودّیت و مسیحّیت(. 

ونة، انجمن  ّ ݧ یمــی زنجانــی اصــل، محّمــد )مصّحح(: تنقیــح األبحاث للملــل الثالث البــن َکمݧ ]5[ کر
یراســت های ُمنَزوی  آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳ ش. )این تصحیح بســیار مّتکی اســت بر و
یراســت تــازه ای از این کتــاب ارائه ننمــوده، بلکه در  یمی زنجانی و و ِپرلمــان(. ]بــه گفتــۀ برخــی، کر
واقــع تصحیــح ُمنَزوی را ســرقت کرده اســت. در این خصوص نگاه کنید به: مقالــۀ »تنقیح األبحاث 
ۀ  گزارش 

ّ
د یا سرقت«، نوشتۀ: محّمد علی کاتب، چاپ شده در: مجل ّ ݧ للملل الثالث، تصحیح مجدݧ

میراث، ضمیمۀ شــمارۀ ۲، تیر ماه ۱۳۹۱ ش، ص 55. /»و«[.
ترجمۀ انگلیسی:
]۱[ موشه ِپرلمان:

Ibn Kammūna’s Examination of the Three Faiths. A thirteenth-century 

essay in the comparative study of religion. 

 ترجمه از عربی همراه با مقّدمه و یادداشــت ها، ِبرکلی/ لوس آنجلس/ لندن ۱۹7۱.
رّدیه های مسیحیان:

یخ نوشته های عربی مسیحی،  ]۱[ ابوالحسن بن ابراهیم بن المحرومة: حواشی )ر.ک. GCAL  تار
ج ۲، صص 7۱-۲70(. تصحیح:

Ḥawāshī (Notes) d’Ibn al-Maḥrūma sur le Tanqīḥ d’Ibn Kammūna

با تحقیق و تصحیح انتقادی حبیب باشا، ُرم ۱۹۸۴. در مورد این تصحیح ر.ک. به نقد و بررسی 
لئــون ِنمــوی )The Jewish Quarterly Review  77، یک )ژوئیه ۱۹۸6(، صص ۸۲-۸۳(.

بارۀ ابن محرومه، یکی از مخالفان  ید به اثر موشــه ِپرلمان: »در بارۀ این پاســخ تند همچنین نگر در
َکّمونه«، مسیحی ابن 

 American Academy for Jewish Research 2 (1965) [H.A. Wolfson Jubilee 

Volume] 

بارا روِگما: »مباحثه ای مسیحی - یهودی در محیطی اسالمی، یادداشت های  صص 55-6۴۱؛ بار
ابن محرومه بر کتاب تنقیح األبحاث ابن َکّمونه«، چاپ شــده در:
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All Those Nations . . . Cultural Encounters Within and With the Near East. 

Studies presented to Han Drijvers at the occasion of his sixty-fifth birthday 

by colleagues and students. Collected and edited by Herman J.L. Vanstiphout 

with the assistance of W.J. van Bekkum, G.J. van Gelder and G.J. Reinink. 

Groningen 1999, pp. 131–39. 
ردّیه های مسلمانان:

د علــی  ّ الــرݧ فــی  المنضــود   ّ ݧ الــدرݧ الّســاعاتی )د. 6۹۴ ه.ق(:  بــن  بــن علــی  ]۱[ مظّفرالّدیــن احمــد 
 Polemische und : ایــن اثر از میان رفته اســت )ر.ک. اشــتاین اشــنایدر 

ً
فیلســوف الیهــود. ظاهــرا

یــخ علمــاء بغداد، ص  apologetische Literatur صــص ۴۸-۴7، شــمارۀ ۳0؛ ابوالمعالــی: تار

افی، ج ۱، ص ۴۲۱؛ کشــف الظنون، ج ۳، ص ۱۹۳؛ تنقیح، به  ݨّ ۳5؛ ابــن َتغــری ِبــردی: الَمنحل الصݧ
تصحیح: ِپرلمان، مقّدمه، ص ۸، شــمارۀ ۱۳(.

طی )د. 7۸۸ هجــری(: نهوض حثیث النهــود إلی دحوض 
َ
یجا بــن محّمــد الَمل یــن الّدیــن َســر ]۲[ َز

 Polemische und : ایــن اثر نیز از بین رفته اســت )ر.ک. اشــتاین اشــنایدر 
ً
خبیــث الیهــود. ظاهــرا

apologetische Literatur ص ۱07، شــمارۀ ۸6؛ تنقیــح، تصحیــح ِپرلمــان، مقّدمــه، ص ۸، 

شــمارۀ ۱؛ کشف الظنون، ج 6، صص ۴۱۱-۱۲(.
ة )نسخۀ خّطی حمیدّیه ۱۴۴7/۳(. موشه ِپرلمان رونوشتی از این  ّ ݧ ُوݧ ݧ بݧ ُ ݧ ]۳[ ناشناخته: کتاب إثبات النݧ
نســخۀ خّطی را همراه با تحلیلی کوتاه چاپ کرده اســت: »اثبات ُنُبّوت محّمد ]؟لص؟[، انتقاد یک 

مســلمان از ابن َکّمونه« )عبری( چاپ شده در:
 Hagut Ivrit Ba'Amerika. Studies on Jewish Themes by Contemporary 

American Scholars, 

یو ۱۹7۴، ص 75-۹7.  به کوشش M. Zohori, A. Tartakover & H. Ormian، ج ۳، تل آو
ــالم.«.  ّ ݧ د علیه السݧ ّ ݧ ة لمحمݧ ّ ݧ ید: پیوســت ب: »کتاب فی إثبات النبوݧ برای تصحیحی بهتر، نگر

وهش ها: پژ
]۱[ حبیــب باشــا: »تنقیــح األبحــاث للملــل الثــالث«، Parole de l’Orient ، ۱۱ )۱۹7۱(، صص 

.۱5۱-6۲
 Tsafon, Revue d’études juives du »َکّمونه، سه حلقۀ نبّوت؟ ]۲[ ژونه وی یو گوبیلو: »ابن 

Nord 50 )پائیز ۲005- زمســتان ۲006( )بزرگداشــت ژان ماری دلمر(، صص ۲۳-۴۸. 

  Saʿd b. Manṣûr ibn Kammûnah und seine polemische Schrift :۳[ لئــو هیرشــفلت[
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یگ ۱۸۹۳. تنقیــح األبحاث للملل الثالث، الیپز
ة، رســالۀ دکتری، دانشــگاه ســن ژوزف، بیروت  ّ ݧ ونة و فلســفته فی النبوݧ ّ ݧ ]۴[ علینقــی ُمنــَزوی: ابــن َکمݧ
۱۹7۲. )القســم االّول: المدخــل و النــّص الکامــل لتنقیــح األبحاث؛ القســم الّثانــی: التعلیقات علی 

تنقیح األبحاث للملل الّثالث(.
َکّمونه«، وحید، ســال ششــم، شــمارۀ 5 )۱۳۴۸(، صص  ]5[ علینقی ُمنَزوی: »تنقیح األبحاِث ابن 
7۱-۳6۹؛ سال ششم، شمارۀ 6 )۱۳۴۸(، صص ۱۴-50۳؛ سال ششم، شمارۀ ۱۲ )۱۳۴۸(، صص 

.۱07۹-۸۳
یر بنای زمان اســت، مقایســه مذاهب  یــش نیوهنــر Friedrich Niewöner : »حقیقت ز یدر ]6[ فر
 Religionsgespräche im یخــی انتقــادی ابــن َکّمونه از ســال ۱۲۸0 میــالدی«، در از دیــدگاه تار

یســبادن ۱۹۹۲، صص ۳57-6۹. یراســته: ب. لوئیس و ف. نیوهنر، و Mittelalter، و

]7[ موشــه ِپرلمــان: »مجــادالت ســده های میانــه بین اســالم و یهودّیــت«، چاپ شــده در: دین در 
یــورک  یتیــن، نیو عصــری دینــی )Religion in a Religious Age)، بــه کوشــش: اس. دی. گو

۱۹7۴، صص ۱0۳-۳۸.
]۸[ رضا پورجوادی و زابینه اشــمیتکه: »مجادالت مســلمانان در برابر یهودّیت و مسیحّیت در ایران 
ار، تألیف آقا محّمد علی بهبهانی )۱۱۴۴-۱۲۱6  ݨّ ݧ ݧ ّ شــبهات الکفݧ ݧ قرن هجدهم. منابع مکتوب کتاب رادݧ

هجــری(. Studia Iranica ۳5 )۲006(، صص 6۹-۹۴.
بــارا روِگمــا Barbara Roggema: »معرفــت شناســی بــه مثابــۀ بحــث و جدل، بررســی ابن  ]۹[ بار

َکّمونه از دفاعّیات ســه دین«، چاپ شده در:
 The Three Rings. Textual Studies in the Historical Trialogue of Judaism, 

Christianity, and Islam. Eds.B. Roggema, M. Poorthuis & P. Valkenberg, 

Leuven 2005, pp. 47–70.

 Judaica. Beiträge،»۱0[ سیمونه روزنکرانتز: »یهودّیت، مسیحّیت و اسالم از دیدگاه ابن َکّمونه[
zum Verstehen des Judentums   5۲ )۱۹۹6(، صــص ۴-۲۲. 

وروی:
ُ
]۱۱[ دومینیک ا

Dominique Urvoy : Les penseurs libres dans l’Islam classique. 

L’interrogation sur la religion chez les penseurs arabes indépendants 

یس ۱۹۹6، ص ۲0۲-۱۴.  پار
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َرائیم ݧ ݧ ّانیم و قݧ ݧ 1. 4. 2. رساله ای در باب اختالفات میان َربݧ
ایــن اثــر جســتاری اســت نظام منــد کــه به درخواســت بعضــی از بــزرگان اهــل فضل )بعض الســادة 
ّبانیم و َقرائیم، همراه با پاســخ های مربوطه در ســه فصل پیرامون:  بارۀ اّتهامات متقابل َر الفاضل( در
یعة و فضائــل الَحَخمیم الناقلین لها  ّبانیــم )فی حکایة ما ُذکر من کیفّیة نقل الّشــر ]۱[ اعتبــار ســّنت َر
ّبانیم )فی  و بیــان علومهــم و التنبیــه علی وجوب العمل بمقتضی ُنقولهم(، ]۲[ اّتهامات َقرائیم علیه َر
بة الدافعة لها و ألشکالها من  ذکر جملة من المطاعن التی یطعن بها القرائّیون علی الَحَخمیم و األجو
بانیون  علی القرائیین و  ّبانیم  بر ضّد َقرائیم )فی ذکر ما طعن به الر باقــی مطاعنهــم( و ]۳[ اّتهامــات َر
 لهم عنه(. در این متن نشانه های اندکی در خصوص گرایش و نظر موافق 

ً
ما یصلح أن یکون جوابا

ل می کند که خصیصۀ بی طرفانۀ  خود ابن َکّمونه دیده می شود. در حالی که اشتاین اشنایدر استدال
ف 

ّ
ّبانیم، از وفــاداری و پیروی مؤل ایــن رســاله و عدم ]اســتعمال[ عبارات ســتایش  گونۀ مختّص به َر

این رساله )که از نظر او فردی ناشناس است( به َقرائیم حکایت دارد، ِنموی این حقیقت را که ابن 
ّبانیــم اختصاص داده  َکّمونــه »دو برابــر حجمــی کــه به دفاع از َقرائیم پرداخته اســت را بــه دفاع از َر
کی از آن می داند که »در هر حال همدلی ها و تمایالتش نسبت به کنیسۀ آبا و اجدادی  است«، حا

محفوظ مانده اســت« )تصحیح: ِنموی، ص ۱0۹(. 
یش هیرشفلت این رساله  صّحت انتساب این رساله به ابن َکّمونه در ابتدا مورد بحث بود. هارتو
بارۀ درســتی انتســاب این اثر به ابن  یتس اشــتاین اشــنایدر در را »اثری ناشــناخته«10 خواند، و مور
َکّمونه اظهار تردید کرد11. با این همه، عبارت های خاّص مقّدمۀ آن به خوبی نشان می دهد که این 

ید: ِنموی: »رســالة ابن َکّمونه« )۱۹6۸(، ص ۱07،  یگ ۱۸۸7(؛ نگر ۱0. در مقّدمــۀ تصحیحــش بر کتاب الُخَزری )الیپز
شــمارۀ ۳. بــه نظــر می رســد کــه هیرشــفلت در فهرســت مندرجــات اثــرش Arabic Chrestomathy ، همچنــان در 
ّبانیم و َقرائیم منسوب  یســد: »رســاله ای در باب اختالفات میان َر یســندۀ این اثر تردید دارد، آنجا که می نو خصوص نو
ید: باِنث: "ابن َکّمونه«، ص ۲۹6: »دومین  به سعد بن منصور )cod. Berol. Oct. 256/2 Unicum («. نیز نگر
بــی اش به خّط عبری )لندن ۱۸۹۲(، به طور  یده های عر یش هیرشــفلت، در گز ّبانیم و َقرائیم( از هارتو بــارۀ  َر )کتــاب در

کامل تجدید چاپ شــده، اّما به نظِر اشــتاین اشــنایدر این اثر را او ننوشته و جعلی است«.   
یتس اشتاین اشنایدر: Verzeichniss der Hebräischen Handschriften ۲-۱، برلین ۱۸7۸-۹7،  ۱۱. مور
ّبانیم و َقرائیم که به نظر می رســد )به عنوان ادامۀ تنقیح( به اشــتباه )به  ج ۱، ص 76: »اثری در باب اختالفات میان َر
ید و  یســندۀ این کتاب ها در مقام یک یهودی ســخن می گو یســنده یعنی ابن َکّمونه( نســبت داده شــده اســت؛ ... نو نو
پیوســته از متون مقّدس عبری مطالبی نقل می کند و در جای جای آن از عبارات عبری اســتفاده می کند، که ]این کار[ 
یسندۀ ناشناس، به نظر می رســد ُچنین کاری را از موضع یک  یســندۀ تنقیح اســت، این نو برخالف ]شــیوۀ نگارشــی[ نو
یســندۀ تنقیــح( فهمیده  َقرائیمــی انجــام می دهــد؛ چنانکــه ایــن امر از به نمایش گذاشــتن یک بی طرفی آشــکار )مثل نو
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بارۀ ابــن َکّمونه در  یــش باِنث در ید هارتو اثــر از آِن ابــن َکّمونــه اســت، و از زمان انتشــار تحقیــق دیو
ســال ۱۹۲5 میــالدی، ایــن مطلب مورد بحث و مناقشــه قرار نگرفته اســت12. اصل اثــر، فاقد عنوان 
ّبانیم و َقرائیم« را نخستین مصّحح این اثر یعنی  است. عنوان »رساله ای در باب اختالفات میان َر
یــش هیرشــفلت بــر روی آن نهــاده اســت. نســخه های خّطی موجــود از این اثر فقــط با حروف  هارتو

عبری نوشته شده است. 
مقّدمه )نســخۀ خّطی برلین، Or. Oct. 256/2، برگ های 5 :۱۴0 آ-۱ :۱۳۹ ب(:

קאל אלסיד אלמולי אלעאלם אלפאצל סראג אלעלמא ותאג אלפצלא אוחד עצרה ופריד דהרה 

אלחסן  אבן  סעד  אבן  מנצור  אבן  סעד  ואלדין  אלדולה  עז  אלפריקין  ומפתי  אלעראקין  עלאמה 

פי  דכרת  קד  ואכראה.  דניאה  פי  ורחמה  ענה  ועפא  לה  אללה  גפר  כמונה  אבן  אללה  הבה  אבן 

הדה אלמקאלה בעד חמד אללה תעאלי ושכר אלאיה מא אלתמסה מני בעץ אלסאדה אלאפאצל 

אדאם אללה מגדה ואסעד גדה והו מא ענדי פימא דכר עלי סביל אלאגמאל מן פצאיל אלחכמים 

אלדין יעתמד אליהוד אלרבאניון פי אמורהם אלשרעיה עלי נקולהם ואראיהם מע כיפיה נקלהם 

ללשריעה וביאן וגוב אלעמל במקתצאה ופי אלמטאען אלתי אורדהא פריק אלקראיין מן אליהוד 

וחררת  אלקראיין  עלי  אלרבאניון  אורדהא  אלתי  אלמטאען  וכדלך  וגואבא  תקרירא  עליהם 

ّبانیم نه دلیل، و نه انگیزه ای برای ُچنین بی طرفی ای دارند. به ِعالوه، حّتی آنگاه که در این متن به  می شــود، چرا که َر
ّبانیم  ّبانیم اســتناد می شــود از عبارات مدحی )ســتایش گونه( و تعبیرات کلیشــه ای رایج )که مختــّص به َر دیدگاه هــای َر
اســت( خبری نیســت ... و باز به این دلیل که یگانه نســخۀ ما به خّط کاتبی َقرائیمی کتابت شــده اســت و نیز به دلیِل 
کی از خالف آن باشــد. همچنین  انجامــۀ آن در پایــان اثــر، کــه اعتبار و درســتی این نظر را تأیید می کنــد بجای آن که حا
یبنده[ اســت،  ّبانیمی اســت/ »و«[ کاری فقط نیمه راســت ]و فر اســتفاده از کتاب ُخزری ]که کتابی بر وفق مســلک َر
 Arabische آنگونــه کــه ]انجــام ُچنیــن کاری[ بــرای یــک منتِحل و ســارق آثار دیگران مرســوم و معمول اســت. همــو
ّبانیم و َقرائیم )نســخه خّطی برلین( به غلط ]به ابن َکّمونه[  Literatur، ص ۲۴0: »کتــاِب در بــاب اختالفــات میان َر
 Polemische und apologetische :انتســاب داده شــده و بــه احتمــال قوی اثری از یک َقرائیمی اســت«. همــو
ّبانیم و َقرائیم  Literatur  ص ۳۹: »ســپس بدنبال آن ]یعنی پس از تنقیح األبحاث[ اثری در باب اختالفات میان َر
یادی مبتنی بر کتاب ُخَزری یهودا َهِلوی  است،  نوشته شده که دارای سرشت و خصوصّیات متفاوتی است و تا حدود ز
 ناشــیانه ای، کتاب را ادامۀ رســالۀ قبلی معّرفی می کند. من گمان می کنم که انتساب این اثر ]به 

ً
مقّدمۀ آن، به طرز نســبتا

ابن َکّمونه[ غلط  باشــد و این اثر، اثری جعلی است.«. 
َکّمونه«، صص ۱۱-۳0۹؛ ِنموی: »پزشک یهودی فراموش شده از قرن سیزدهم میالدی«، ص  ید: بانث: »ابن  ۱۲. نگر
یش هیرشــفلت و اشــتاین  بارۀ  تنقیــح األبحاِث ابن َکّمونه از دیدگاه های هارتو ۱57. لئــو هیرشــفلت در تحقیــق خــود در
 ،Ibn Kammūnah und seine polemische Schrift :ید: به اثرش با عنوان اشــنایدر پیروی کرده اســت؛ نگر

ص ۱، شــمارۀ ۳، ص ۱5، شمارۀ ۱.
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אלביאנאת ואלאגובה מע קלה מערפתי בגזויאת אלשרעיה עלי וגוה לם אגד אכתרהא ]تصحیــح 

فــوق الســطر: קלילא[ או כתירא מנהא פי כלאם מן סבקני ורתבת דלך פי תלתה פצול ומן אללה 

אסתמד חסן אלמעונה ואלתופיק ...

مقّدمه )رونوشــت عربی، تصحیح ِنموی، سطرهای ۲-۱۴(:
وفريد  عصره  أوحد  الفضالء  واتج  العلماء  سراج  الفاضل  العالم  المولى  السسيد  »قال 

الدولة والدين سعد بن منصور بن سعد بن  الفريقين عز  العراقين ومفتي  دهره عالمة 

الحسن بن هبة الله ابن كمونة غفر الله له وعفا عنه ورحمه في دنياه وأخراه. قد ذكرت 

في هذه المقالة بعد حمد الله تعالى وشكر آالئه ما التمسه مني بعض السادة األفاضل 

أدام الله مجده وأسعد جّده وهو ما عندي فيما ذكر على سبيل اإلجمال من فضائل ال

חכמים الذين يعتمد اليهود الرابنيون في أمورهم الشرعية على نقولهم وآرائهم مع كيفية 

نقلهم للشريعة وبيان وجوب العمل بمقتضاه وفي المطاعن التي أوردها فريق القرائين من 

اليهود عليهم تقريراً وجوااًب وكذلك المطاعن التي أوردها الرابنيون على القرائين وحّررُت 

البياانت واألجوبة مع قلة معرفتي بجزئيات الشريعة على وجوه لم أجد أكثرها أو كثيراً 

منها في كالم من سسبقني ورتّبُت ذلك في ثالثة فصول ومن الله أسستمّد حسن المعونة 

والتوفيق. الفصل األول ... «.

پایان )نســخۀ خّطی برلین، Or. Oct. 256/2، برگ ۱۲-۴ :۱۸0 آ(:
אכתר  אן  אלא  אלואגב  הו  כאן  ואן  והדא  גיר  לא  אלוגה  בדלך  אלא  יפסר  אן  יגוז  לא  וחיניד 

אלגמאעה גיר מלתזמין בה ודלך כטא עטים יודי אלי אן יפהם אכתר אלנאס מן כלאם אלנבואת 

גיר מא קצד בה אעאדנא אללה מן אלכטא ואלזלל וופקנא לצואב אלקול ואלעמל וגעלנא מן אהל 

אלתקוי ומן אלאמנין אלואצלין פי דאר אלכלוד אלי אלסעאדה אלקצוי אנה ולי אלכיראת ומנתהי 

אלרגבאת

پایان )رونوشــت عربی، تصحیح ِنموی، سطرهای ۸76-۸۸۲(:
»... وحينئذ ال يجوز أن يفّسر إال بذلك الوجه ال غير وهذا وإن كان هو الواجب إال 

أن أكثر الجماعة غير ملتزمين به وذلك خطأ عظيم يؤدي إلى أن يفهم أكثر الناس من 

كالم النبوات غير ما قصد به أعاذان الله من الخطأ والزلل ووفّقنا لصواب القول والعمل 

وجعلنا من أهل التقوى ومن اآلمنين الواصلين في دار الخلود إلى السعادة القصوى إنه 

ولي الخيرات ومنته�ى الرغبات.«.

نسخه های خّطی:
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]۱[ برلیــن، Or. Oct. 256/2، برگ هــای ۱۸0-۱۳۹ ب، اندازه ۱۲×۱6/5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۱5 
سطر؛ به خّط عبری با دستخّطی متفاوت از نسخۀ خّطی برلین، Or. Oct. 256/1 (تنقیح األبحاث؛ 
Azaryahu ha- رجــوع کنیــد: پیــش از این، شــمارۀ ۱. ۴. ۱(؛ از روی دســتخّط یکی از َقرائیم بــه نام

Nasi ben Yehalel ha-Nasi در بغــداد بــه ســال ۱۳۴۱ میــالدی به دســتور شــخصی بــه نام کمال 

الدوله عبدالخالق بن یونه استنســاخ شــده و با نســخه ای دیگر که از این دســتخط گرفته شده مقابله 
شــده اســت )فهرســت، ۹7-۱۸7۸، ج ۱، صص 77-76، شــمارۀ ۱07؛ باِنث: »ابن َکّمونه«، صص 

.)۳0۹-۱۱
)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شدۀ عبری، شمارۀ ۱۹۸6(.

ی روسیه، RNL II Firk. Yevr-Arab. I 913، 7 برگ؛ با حروف 
ّ
]۲[ سن پترزبورگ، کتابخانۀ مل

عبری کتابت شــده؛ شــامل: دو قســمت دو برگــی )برگ های۴-۳ ،۲-۱(، یک بــرگ جدا )برگ 5(، 
جزوه ای چهار برگی )برگ های ۹-6، برگ های ۹-۸ خالی هستند(، اندازه ۱۳/6×۱۸/۲ سانتیمتر، 
یــر از این رســاله می شــود: برگ هــای ۲ ب -۱ آ )=  هــر صفحــه در ۱7/۱۹ ســطر؛ شــامل قطعه هــای ز
تصحیح ِنموی، ســطرهای 70۳-6۴۴(، برگ های ب -۳ آ )= 5۸۸-55۹(، برگ های 5 ب -۴ آ 
)= ۸0۸-760(، برگ های 7 ب -6 آ )= ۸۸۲-۸۳7(. این قطعه ممکن اســت جزء همان نســخۀ 

ی روســیه،  II Firk. Yevr-Arab. I 914 باشد.
ّ
رســالۀ کتابخانۀ مل

)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شده عبری، شمارۀ 5۴50۴(.
ــی روســیه، RNL II Firk. Yevr-Arab. I 914 ، 6 بــرگ؛ بــا 

ّ
بــورگ، کتابخانــۀ مل ]۳[ ســن پترز

حــروف عبــری؛ شــامل: برگ هــای مجــّزا )برگ هــای ۱، ۲، 5، 6(، یــک دو برگــی )برگ هــای ۳-۴(، 
یر از این رســاله می شــود:  اندازه ۱۴/۲×۱۸/5 ســانتیمتر، هر صفحه در ۱۹ ســطر؛ شــامل قطعه های ز
برگ هــای ۲ ب -۱ آ )= تصحیــح ِنمــوی، ســطرهای ۴۲۴-۳6۴(، بــرگ ب -۳ آ )= ۳۳6-۳6۳(، 
بــرگ ب -۴ آ )= ۴5۱-۴۲۴(، بــرگ 5 ب )پیــش از بــرگ 5 آ( )= ۳۲۳-۳0۹(، برگ 5 آ )= ۳۳6-
۳۲۳(، برگ ب -6 آ )= ۴7۸-۴5۱(. این قطعه ممکن اســت جزء همان نســخۀ رســالۀ کتابخانۀ 

ی روســیه، II Firk. Yevr-Arab. I 913 باشد.
ّ
مل

)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شدۀ عبری، شمارۀ 5۴505(.
ــی روســیه، II Firk. Yevr-Arab. I 1703 ۲ برگ )دو برگی(؛ با 

ّ
بــورگ، کتابخانــۀ مل ]۴[ ســن پترز

خّط عبری متفاوت از Yevr-Arab. I 913 and 914؛ اندازه ۱۳/5×۱۸/6 ســانتیمتر، هر صفحه 
یر از این رساله می شود: برگ ۱ب )= تصحیح ِنموی، سطرهای  در ۱5/۱6 سطر؛ شامل قطعه های ز

۹-۱(، برگ ۲ )= ۱5۴-۱۳5( )فهرســت، ۱۹۹۱، ص ۱۱0(.
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)میکروفیلم: مؤّسســۀ نسخه های خّطی میکروفیلم شدۀ عبری، شمارۀ 56۲۸5(.
ویراست ها و ترجمه ها:

یرایش و گردآوری(، با عنوان: یش هیرشــفلت )و ]۱[ هارتو
 Arabic Chrestomathy in Hebrew Characters, With a Glossary

ّبانیم و َقرائیم منســوب   لنــدن، ۱۸۹۲، صفحــات ۱0۳-6۹: »رســاله ای در بــاب اختالفات میان َر
بــارۀ تصحیــح آن، ر.ک. بــه  بــه ســعد بــن منصــور )cod. Berol. Oct. 256/2 Unicum(«. در
بارۀ رســالۀ ابن َکّمونــه در باب اختالفات میان  اصالحــات پیشــنهادی لئون ِنموی: »مالحظاتی در
ّبانیــم و َقرائیــم« )عبــری) Tarbiz ۲۴ )۱۹55(، صــص 5۳-۳۴۳، شــش )خالصــۀ انگلیســی( و  َر
 ،Y.L. Maimon کوشــش  درSefer yovel mugash le-khevod Yisrael Elfenbeyn. بــه 

اورشلیم ۱۹6۲، صص ۲0۱-۸.
ّبانیم و َقرائیم«: َکّمونه در باب اختالفات میان َر ]۲[ لئون ِنموی: »رســالۀ ابن 

 Proceedings of the American Academy for Jewish Research

یســی شــده به حروف عربی بر اســاس نســخۀ   ۳6 )۱۹6۸(، صص 65-۱07 )تصحیح متِن بازنو
خّطــی برلیــن، Or. Oct. 256/2، به همراه مقّدمه و ترجمۀ خالصۀ آن(. 

 Jewish Quarterly ،»ّبانیم و َقرائیم ]۳[ لئون ِنموی: »رسالۀ ابن َکّمونه در باب اختالفات میان َر
Review ۱۳ )7۳-۱۹7۲(، صص ۴6-۲۲۲، ۱۳5-۹7 )مقّدمه و ترجمۀ انگلیســی(.

1. 5. مکاتبات 

ین طوسی )1(  ّ ݧ ݧ 1. 5. 1. مکاتبه با نصیر الدݧ
بارۀ مغالطۀ کاتبی در  ایــن مکاتبــه را ابــن َکّمونه آغاز کرده که در آن از خواجه نصیرالّدین طوســی در
یافت پاســخ خواجــه نصیر، نامۀ  م پرســش کرده اســت. ابن َکّمونه پس از در

َ
خصــوص حدوث عال

دیگری نیز فرســتاده اســت. ابن َکّمونه مســألۀ یادشــده را در این مکاتبه بدین َشــکل مطرح می کند: 
 ما الیســتلزم ارتفاع الواقــع فهو واقع؛ ینتــج أن حدوث 

ّ
»حــدوث العالــم الیســتلزم ارتفــاع الواقــع، وکل

العالم واقع ... «. )حدوث عالم مســتلزم نفی واقعّیت نیســت، و هرچه مســتلزم نفی واقعّیت نباشد، 
واقع اســت. پس حدوث عالم واقع است(.

یــن طوســی، ص 5۲۳، شــمارۀ 7۸؛ مدّرســی  ّ ݧ ݧ )مــدّرس رضــوی: احــوال و آثــار خواجــه نصیــر الدݧ
ین طوسی، صص ۲۱۱-۱۲(. ّ ݧ ݧ زنجانی: سرگذشــت و عقاید فلســفی خواجه نصیرالدݧ
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ین طوســی، ص  ّ ݧ ݧ آغــاز پرســش اّول ابــن َکّمونــه )مــدّرس رضوی: احــوال و آثــار خواجه نصیــر الدݧ
:)5۲۳

»كتب المولى العالم المحقق عّز الدولة سعد بن منصور بن كمونة عن مغالطة للحكيم 

الفاضل نجم الملة والدين الكاتب�ي القزويني رحمه الله. حدوث العالم ال يسستلزم ارتفاع 

الواقع وكل ما ال يسستلزم ارتفاع الواقع فهو واقع ينتج أن حدوث العالم واقع ... «.

ابتدای پاســخ خواجه نصیرالّدین طوســی )مدّرس رضوی: احوال و آثار، ص 5۲۳(:
»خطر ببال الداعي المخلص على الحجة المذكورة على إثبات الجواز في صورة النزاع 

هو هذا ... «.

آغاز پاســخ ابن َکّمونه  )مدّرس رضوی: احوال و آثار، ص 5۲۳(:
نصير  المحققين  سلطان  المتأخرين  أفضل  الحكماء  ملك  موالان  صنفها  النكات  »هذه 

الملة والدين ... «.

چاپها:
]۱[ عبــداهلل نورانــی: »مطارحــات منطقّیــة بیــن الکاتبــی و الطوســی«، در منطــق و مباحــث الفــاظ 
)مجموعۀ متون و مقاالت فلســفی(، به کوشــش َمهدی محّقق و توشی هیکو ایزوتسو، تهران ۱۹7۴، 
 به سبب اشتباهی فّنی ]در چاپ کتاب[، 

ً
صص ۸6-۲۸5 )فقط پاسخ خواجه نصیر را دارد؛ ظاهرا

متن صفحۀ ۲۸6 جزء پاسخ خواجه نصیر نیست، چنان که این امر از مقایسه با نسخه های خّطی 
متن آشکار می شود(.

]۲[ کتاب حاضر، فصل ســوم، متن پنجم )فقط پاســخ خواجه نصیر(.
نسخه های خّطی:

]۱[ آخوند ۱۱۸7/76، برگ های ب -۲67 آ )صص ۹6-۴۹5(، )تنها پاسخ خواجه نصیر را دارد(.
]۲[ َمهــدی بیانــی )هــر ســه مکاتبــه را دارد؛ ر.ک. مــدّرس رضوی: احــوال و آثار، ص 5۲۳، شــمارۀ 

 کنونی این نســخه مشّخص نیست.
ّ

7۸(. محل
]۳[ راغب پاشا ۱۴6۱/76، برگ های ۲5۹ آ-۲5۸ ب، اندازه ۱۲/۸×۱۸ سانتیمتر، هر صفحه در ۲۱ 

ســطر )تنها پاسخ خواجه نصیر را دارا است(.

ین طوسی )2( ّ ݧ 1. 5. 2. مکاتبه با نصیر الدݧ
شــامل هفت پرســش از خواجه نصیر الّدین طوســی همراه با پاســخ های وی است. پرسش کننده 
ّیت او در ابتدای پاســخ خواجه نصیر دیده می شود که  خود را معّرفی نکرده اســت. تنها نشــان از هو
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پرسشــگر را با نام مورد خطاب قرار داده اســت. با این وصف، در نســخۀ مجلس سنا ۲۸6 به جای 
این نام، جای خالی وجود دارد، و فقط قسمت دوِم نام او موجود است که آن را می توان »المولة« 
یــد: در ادامــه(. مصّحــح ایــن مکاتبه، عبــداهلل نورانی، که فقط از این نســخه اســتفاده  خوانــد )نگر
کــرده، در تصحیــح اخیــرش از این متن، این مطلب را یادآور نشــده اســت. او براحتــی این نام را ]از 

جانب خودش[ به ابن َکّمونه اصالح کرده اســت. 
)مدّرس رضوی: احوال و آثار، ص ۱۳-5۱۲، شــمارۀ 67(.

ابتــدای پرســش های ابن َکّمونه )تصحیــح عبداهلل نورانی، ص ۲5 )ضبط هــای متفاوت مجلس 
ب درج شــده است((:

ّ
ســنا ۲۸6، برگ ۲۲-۹ : 7۴ آ، در داخل قال

وقدوة  الحكماء  ملك  موالان  فضل  عميم  من  المسؤول  علوه:  دام  إليه  كتب  »آخر 

العلم وأهله بحراسة مدته ودوام ]ودوام: + ملكه[ وتثبت دولته،  الله  أمتع  المحققين، 

العلوم  لم يزل منذ اطالعه على شيء من  التي  المسائل  العبد من  إيضاح ما قد سأله 

الحقيقية والمباحث الحكمية يمعن النظر فيها وفي ما كان من اإلشكال لها نظراً فرجع 

طرف فكره بعد كونه حاسراً عن ساعد االجتهاد في ذلك حسيراً، وأن يقال ]يقال: يقام[ 

عذره أو يصفح عن الله في تهجمه على الجناب المولوي، حرس الله دولته وأدام إقباله، 

األخالق  عليه  جبلت  بما  علمه  فإن  المهام.  بعض  عن  االشستغال  بسببه  يقع  عساه  بما 

المولوية، أجلها الله تعالى، من السخاء والكرم هو الذي أقدمه على ذلك. وليست هذه 

أهم من كل ما سواها عنده إنما  المسائل كل ما هو عند العبد مشكل وال هي أيضاً 

هي حسسبما سسنح كتابة هذه الضراعة ووجد الحال غير مقتضية للزايدة إال بعد اإلذن 

المولوي، ظاهر الله جالله، واألمر أعلى. مسألة ... «.

ابتــدای پاســخ های خواجــه نصیــر )تصحیح عبــداهلل نورانــی، صــص ۲۹:۳-۲۸:۲0 )ضبط های 
ب ثبت شــده است((:

ّ
متفاوت مجلس ســنا ۲۸6، برگ ۸-۲ :76 آ، در داخل قال

الفاضل  الحكيم  أوردها  التي  األسرار  الله روحه: طالعت  »الجواب من خطه، قدس 

أكيس األقران وأوحد الزمان ابن كمونة ]ابن كمونة: الموله[، حرس الله ]الله: كلمة غير 

مقروءة[ فضله، على بعض مباحث الحكمة والتمس الجواب عنها فحررت ما سمح به 

الخاطر في الوقت وسامح الزمان مع كثرة الشواغل والعوائق من أجوبتها فإن اشستمل 

على سهو أو خطأ فالعذر ظاهر وما توفيقي إال ابلله عليه توكلت وإليه أنيب. أما الجواب 

عن المسألة األولى فأقول ... «.
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چاپ:
ّة، مشــتمل بر بیســت رســاله، تهران ۱۳۸۴،  ݧ یݧ بة المســائل النصیر ]۱[ عبداهلل نورانی )مصّحح(: أجو

صص ۲5-۳۴.
نسخه های خّطی:

]۱[ امیرالمؤمنیــن ۱5۱5؛ استنســاِخ اســماعیل المراغــی الخّطــاط، قــرن ســیزدهم هجــری )فهرســت، 
۴-۲00۳، ص  ۲5۱، شمارۀ 7۳۲(.

]۲[ مجلس سنا ۲۸6، برگ های 7۸ ب -7۴ آ، پایان ناتمام؛ جزئی است از مجموعۀ خّطی نوشته 
شده در سال 7۳۸ هجری به قلم علی بن الحسن بن الّرضی الحافظ، به درخواست شمس الّدین 

آوی در ســلطانّیه )فهرست، ج ۱، ص ۱۴6(.
)میکروفیلم: میکروفیلم دانشــگاه ۱۴۳6(، )فهرست، ج ۱، صص 600-۱(. 

ّیت آن باید مشّخص   مدّرس رضوی از نسخه ای متفاوت از متن استفاده کرده است که هو
ً
ظاهرا

ین  ّ ݧ ݧ ݧ ین متن را وی بدین َشکل نقل کرده است )احوال و آثار خواجه نصیر الدݧ یرا عبارات آغاز شود؛ ز
طوسی، ص 5۱۲(:

»هذه مسائل سسبع سأل عنها عز الدولة أبو الرضا سعد بن كمونة موالان األعظم أفضل 

المتقدمين أسستاذ الدنيا نصير الملة والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي برد الله 

مضجعه. المسألة األولى ... «.

ین کاتبی )1(13 ّ ݧ ݧ 1. 5. 3.  مکاتبه با نجُم الدݧ
این مکاتبه، که شامل سه مکتوب از ابن َکّمونه به کاتبی است، همراه با پاسخ های کاتبی به هر سه 
لت بر این دارد که ابن َکّمونه در یکی از مجالس کاتبی شــرکت کرده بوده اســت، مجلســی  نامه، َدال

که در آن، بحث از مســألۀ منطقِی مطرح شــده در این مکاتبه به میان آمده اســت.
ابــن َکّمونــه در کتــاب الجدید فی الحکمة خودش به این مکاتبه اشــاره  نموده و مختصری از آن 

را بیان  کرده اســت )ص ۲0۳-5(.
یخ نوشــته های عربی، پیوست، ج ۱، ص 76۹( )تار

ید: به مقّدمۀ  َکّمونه فرزندش نجم الّدوله بوده است )نگر ۱۳. ِپرلمان به اشتباه گمان کرده است که مخاطب رسالۀ ابن 
تصحیحش بر تنقیح األبحاث، ص دوازده(؛ باشــا این مطلب را تصحیح کرده اســت )حواشــی، ص بیست و دو(.
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آغاز:
العلماء  ملك  العالم  عالمة  موالان  مجلس  من  كمونة  بن  المخلص سعد  العبد  »اسستفاد 

قدوة الفضالء مفتي الفرق جامع علوم المتقدمين والمتأخرين نجم الملة والدين أدام الله 

أايمه وحرس مّدته وأمتع أهل العلم بطول حياته: إن ثبوت اإلمكان ال يلزم منه إمكان 

الثبوت فال يلزم من صدق بعض »ج« »ب« ابإلمكان العام إمكان صدق بعض »ج« 

»ب« ابلفعل، ألن األول حكم بثبوت اإلمكان والثاني حكم بإمكان الثبوت، ومستند 

المنع من اللزوم أن الحادث ثبت إمكان وجوده في األزل وال يمكن ثبوت وجوده في 

األزل، ففي هذه المادة قد ثبت اإلمكان ولم يمكن الثبوت. وهذا المنع في غاية الدقة 

والمستند في غاية الحسن.«.

انجام:
ابلضرورة  يعني  أن  إال  اللهّم  خاف  غير  هو  ما  على  المطلوب  يحصل  كان  ما  »وكيف 

ال فائدة فيه، و  النزاع لفظياً  المنطق وحينئٍذ يكون  مصطلح المحققين من أرابب فن 

العبد يسأل أن ينظر في هذا وأن يقام عذره في كثرة اإلضجار والتثقيل فإن الذي يحمله 

على هذا كون فوائد موالان أعز الله أنصاره مغتنمة ودقائق أنظاره ولطائف أفكاره يتنافس 

على اسستفادتها ورأيه الكريم المولوي أعلى والسالم على أهل الحق ومن اتّبع الهدى.«.

نسخه های خّطی:
]۱[ آدانا ۱77/۴ )= ۱۸۱/۲(، برگ های ۲۴۱ ب -۲۳۹ ب، اندازه ۱۸/5×۱۳/5 سانتیمتر، هر صفحه 
در ۲۳ ســطر )فهرســت، ج ۱، ص ۸۸، شــمارۀ ۳۱۲(. )با توّجه به اّطالعات کمی که در فهرســت آمده 

به نحو قطعی مشــّخص نیســت که این مکاتبه در واقع در این نســخه موجود هست یا نه(.
]۲[ آخوند ۱۱۸7/67، برگ های ۲۹۲ ب -۲۹0 ب )فهرســت، ص ۱۴۸0(.

]۳[ ایاصوفیــا ۴۸6۲، برگ هــای ۲7۱ ب -۲6۹ ب، استنســاخ در قــرن هشــتم )ر.ک. نــوادر، ج ۱، 
ص ۱66(.

]۴[ مجلس 6۳0/۲، صص ۱۱-۹ )فهرســت، ج ۲، صص ۳۸۸-۸۹(.
]5[ مجلس ســنا ۲۸6/5، برگ های ۴۱ ب -۳۹ ب، جزئی از مجموعه ای مکتوب به ســال 7۳۸ 
هجــری توّســط علــی بن حســن بــن الرضی الحافظ به درخواســت شــمس الّدین آوی در ســلطانیه 
)پایان آن ناتمام است(؛ )فهرست، ج ۱، ص ۱۴6، که به اشتباه، به جای کاتبی، خواجه نصیرالّدین 

طوســی طرف مکاتبه دانسته شده است(.
)میکروفیلم: میکروفیلم کتابخانۀ مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران ۱۴۳6(.
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]6[ پرتو پاشــا 6۱7، برگ های ۱76 ب -۱7۳ آ، استنســاخ در قرن هشــتم هجری )ر.ک. نوادر، ج ۱، 
ص ۱66(. 

]7[ راغب پاشــا ۱۴6۱، برگ های ۲7۸ ب -۲76 ب، اندازه ۱۲/۸×۱۸ ســانتیمتر، هر صفحه در ۲۱ 
ســطر، استنســاخ در قرن هشتم هجری )ر.ک. نوادر، ج ۱، ص ۱66(.

چاپ:
]۱[ کتاب حاضر، فصل ســوم، متن ششم.

ین کاتبی )2( ّ ݧ ݧ 1. 5. 4. مکاتبه با نجُم الدݧ
ید العقائد خواجه نصیر )آستان قدس  جالل الّدین دوانی در حواشی دومش برشرح قوشچی بر تجر
 

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
 شبهة کل

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
۱۹۸۲7، برگ های ۸ :۱۹6 آ-۲۱ :۱۹5 ب( و بعدها دوباره در اثرش نهایة الکالم فی حل

بارۀ پارادوکس دروغگو مکاتبه داشــته و  کالمی کاذب، خاطرنشــان می کند که ابن َکّمونه با کاتبی در
آنگاه از آن مکاتبه مطالبی نقل کرده است )تصحیح فرامرز َقراَمِلکی در نامۀ مفید، سال دوم، شمارۀ 
ید به چاپ جدید این رســاله در: دوازده  ۱ )۱۳75 هجری شمســی(، صص ۱۱۴:6-۱۱۳:۲۱ ]نیز نگر
رساله در پارادوکس دروغگو، مقّدمه، تصحیح و تعلیق: احد فرامرز َقراَمِلکی، همکار تصحیح: طّیبه 
عارف نیا، مؤّسســۀ پژوهشــی حکمت و فلســفۀ ایران، تهران، ۱۳۸6 ش، صص ۱۲۱ - ۱۱۹ /»و«[. 
از ایــن مکاتبــه به جــز نقل قول دوانی هیچ چیز باقی نمانده اســت. در ادامه، همۀ نقل قول مذکور از 
حواشــی دوانی آمده اســت. ضبط های دیگر مندرج در نقل قول های کوتاه تر در اثرش نهایة الکالم 

ب ذکر شده است:
ّ

در قال
عن هذا  اسستفساراً  كتب  الكاتب�ي حين  في جواب  كمونة  ابن  ]كتبه[  كتب  ما  »ومنها 

اإلشكال ]اسستفساراً عن هذا اإلشكال: اسستفسر ذلك وهو قوله[: أقول: ال نسلم أنه 

إما أن يكون كالمه في هذه الساعة كاذاًب أو صادقاً والحصر ممنوع. فإن قيل: هذا خبر 

التراكيب،  الخبري عن ابقي ]سائر[  التركيب  يمتاز  بذلك  إذ  عنها،  يخلو  وكل خبر ال 

قلنا: ال نسلم أن امتيازه عن غيره بذلك، بل ]بل: + امتيازه[ بأنه يحتمل أن يحكم عليه 

بأنه صادق أو كاذب، والحكم بذلك ال ينافي أن ال يكون صادقاً وال كاذاًب. وليس من 

شرط الحكم المذكور أن يكون صادقاً أو كاذاًب. فالحاصل أن احتمال الحكم بأنه صادق 

أو كاذب ال ينافي أن ال يكون في نفسه أحدهما. هذا ما سسنح لي وأسأل أن ينظر فيه 

موالان حرسه الله تعالى.

واعترض عليه بأن ما اسستدل به على ]واعترض ... على: واعترض عليه بأن حصر الموضوع 
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الموجود في الملكة وعدمها أمر مشهور عند الجمهور. فلما سلم أن هذا الكالم خبر فمنع 

حصره في الصادق والكاذب ما لم يتبين وجه ذلك غير مسموع. وما ذكره في بين[ خلو 

هذا الخبر عن الصدق والكذب يجري في سائر األخبار بأن يقال: احتمال الحكم بأنه 

صادق أو كاذب ال ينافي أن ال يكون في نفسه أحدهما، فلو اقتضى ذلك أن ال يكون هذا 

الخبر صادقاً وال كاذاًب، القتضى أن ال يكون شيء من األخبار صادقاً وال كاذاًب السستواء 

الكل في ذلك. وأيضاً لو اسستدل بعدم خلو الخبر عن الصدق والكذب بما ذكره المجيب 

بأن طرف ]طرفی[ هذا  عليه  يقول ]يسستدّل[  ما أورده وللمسستدل أن  عليه  و ]يرد[ 

الخبر الموجود المحقق أمران معقوالن حكم ابالتحاد بينهما. فإن تحقق بينهما االتحاد في 

نفس األمر كان الحكم صادقاً وإال كان كاذاًب وال يمكن الخلو عن االتحاد وعدم ]عدمه[ 

فإنهما نقيضان معه ال يتمشي الجواب المذكور كما ال يخفى ]وأيضاً ... اليخفي: -[.«.

ین بحرانی ّ ݧ ݧ ݧ 1. 5. 5. مکاتبه با کمال الدݧ
مخاطــب ایــن مکاتبــه، کمــال الّدیــن بحرانی اســت که باید همــان َمیثم بــن َمیثم بحرانــی )د. 6۹۹ 
هجری ]زنده در 6۸7 ق / »و«[( باشــد. این مکاتبه در ســه نســخۀ خّطی، نخستین فائده از فوائد 
قــرار گرفتــه، فوائدی که بیشــتر در زمینۀ منطق اســت و محّققان مختلفی کــه نمی توان در همۀ موارد  
آنان را شناسائی کرد آنها را فراهم کرده اند. در این مکاتبه، به عالمانی همچون کاِتبی، شمس الّدین 
رَمــوی )د. 6۸۲ ه.ق( اشــاره شــده اســت. 

ُ
ســمرقندی )د. 70۲ ه.ق(، نخجوانــی، و ســراج الّدیــن ا

در ادامه، بخشــی پیرامون مغالطات آمده که قســمتی از آن منســوب به کاتبی اســت و اشــاره ای به 
کی از آن اســت  که این متن پس از  ی حا

ّ
ــی دارد. عبــارت ترحیمــی پس از نام عالمۀ حل

ّ
مــۀ حل

ّ
عال

وفات او در ســال 7۲6 هجری نوشــته شــده است. آقا بزرگ که نســخۀ مجلس ۳۸50 )شمارۀ قفسۀ 
کنونــی: مجلــس ۱۸۳0(، مشــتمل بر مکاتبۀ ابن َکّمونه با بحرانی، همراه بــا فوائد و مغالطات دیگر را 
ݨّ الدولة ابن کمونة،  ݧ دیده بوده اســت، تردیدی نداشــته که همۀ آنها از ابن َکّمونه اســت: »الفوائد لعزݧ
یعة، ج ۱6، ص ۳۱۸، شــمارۀ ۱۴7۸(. میــرزا محّمد طاهر  قــة و فیــه المغالطات له« )الذر فوائــد متفرݨّ
تنکابنــی )د. ۱۳۲0 ه.ق(، مالــک قبلــی ایــن مجموعــۀ خّطــی )ر.ک. فهرســت، ج 5، صــص 7۳-

۲70(، »قســمت آخــر« ایــن متن را به نجُم الّدین کاِتبی نســبت داده اســت. با این حال مشــخص 
نیســت که »قســمت آخر«ی که او به آن اشاره کرده است، از کجا شروع می شود.

نســخه های خّطــی ایــن نتیجه  را تأییــد نمی کنند که ابن َکّمونه همۀ این یادداشــت ها را گرد آورده 
م اســت که نخســتین رسالۀ خطاب به بحرانی را 

ّ
یا حّتی آنها را نوشــته باشــد، و تنها این مقدار مســل
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یر درآورده است. او به رشــتۀ تحر
یعة، ج ۱6، ص ۳۱۸، شــمارۀ ۱۴7۸(: )الذر

ونه: ݨّ َکمݧ آغاز فائدۀ ابن 
»فائدة لعز الدولة ابن كمونة: العلة التامة للمجموع المركب من أفراٍد كل واحد منها ممكن، 

ال بد وأن تكون علة لكل واحد من تلك األفراد ... «.

آغاز پاسخ بحرانی:
»أجاب عنه العالمة المحقق كمال الدين البحراني رحمه الله بأن الذي يلزم من جواز اجتماع 

وجود العلة التامة مع وجود ذلك الغير المسستلزم إلمكان وجوده المسستلزم إلمكان عدمه ... «.

نسخه های خّطی:
]۱[ آخوند ۱۱۸7/76، برگ های ۱ :۳۴۹ آ-۸ :۳۴۸ ب )فهرســت، ص ۱۴۸۱-۸۲(.

 در ســال ۱05۸ هجری به دست محّمد بن 
ً
]۲[ مجلس ۱۸۳0/۱۳، صص 57-56؛ استنســاخ ظاهرا

حســین عقیلی استرآبادی )فهرست، ج5، صص ۲7۱-7۲(.
]۳[ راغب پاشا ۱۴6۱، برگ های ۲ :۳۴7 آ-7 :۳۴6 ب، اندازه ۱۲/۸×۱۸، هر صفحه در ۲۱ سطر. 
تی ۱7/6، برگ ۴5 آ، اندازه ۹/5×۱6/۸ ســانتیمتر، استنســاخ در ســال ۱056 

ّ
]۴[ صدرالّدین محال

هجــری. ایــن دست نوشــت فقــط فائــده ابــن َکّمونــه و پــس از آن جــواب بحرانــی را دارا اســت؛ اّما 
هیچیک از آن فوائد دیگر را که در هر ســه نســخۀ خّطی دیگر پس از آن فائده آمده در خود ندارد. 
ایــن مجموعــۀ خّطی به کتابخانۀ خانقاه احمدّیه شــیراز اهدا شــده اســت؛ شــمارۀ قفســۀ کنونی آن 

6۹5 است )فهرست، ص ۲7۳(.
چاپ:

]۱[ کتاب حاضر، فصل ســوم، متن هفتم.

ین کاشی ّ ݧ ݧ 1. 5. 6. مکاتبه با فخرالدݧ
مکاتبۀ ابن َکّمونه با فخرالّدین کاشــی در نســخه ای منحصر به فرد موجود است.

آغاز )اســعد افندی ۳6۴۲/۸، برگ ۱۴-۳ :۱6۸ آ(:
»اسستدلت الحكماء على إثبات العقل الفعال ابلذهول والنسسيان العارضين للنفس حالتي 

كسب  »و«[   / ]تجّشم  تجسم  غير  من  عنها  غائب  التي  للمعقوالت  إمكان مالحظتها 

غيرها  المالحظة شيئاً  وافتقار مالحظتها ابكتساب جديد كما في األول الحتياجها في 

حالة  موجودة  غير  الذهول،  حالة  ابلفعل  فيه  موجودة  تكون  التي  الصور  لتلك  حافظاً 
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النسسيان المتناع اتحادهما. وإال لزم عدم الذهول أو االحتياج بتجدد الكسب واسستحالة 

مفارق  موجود  منهما  فحصل  قالوه،  كما  مدرك  واآلخر  حافظ  أحدهما  بجزئين  تجزئتها 

يرتسم بجميع الصور الموجودة ابلفعل غير جسم وجسماني ونفس وهو المسمى ابلعقل 

الفعال. وإذا ثبت هذا فنقول: ال شك أن النفس ... «.

انجام )اســعد افندی 3642/8، برگ 18-15 :169 آ(:
»واألعم منهما هو ما في نفس األمر، واألخص هو الذي في الخارج على هذا االصطالح. 

وهاهنا احتماالت أخرى يندفع بها التشكك أيضاً ال حاجة إلى ذكرها. والله الهادي بمنّه 

وجوده ورحمته.«.

نسخه های خّطی:
]۱[ اسعد افندی ۳6۴۲/۸، برگ های ۱6۹ آ- ۱6۸ آ، اندازه ۱۱/5×۱۹/۴ سانتیمتر، هر صفحه در ۱۸ سطر 
یخ ندارد؛ اّما بعضی  مة ابن کمونة(. نسـخۀ خوِد این رسـاله تار

ّ
)سـؤال سـأله فخرالّدین الکاشـی من العال

خ دارند )برگ ۲۸ :۱۳۴ ب،  نوشته های دیگر در این مجموعه که با یک دستخط است انجامه هایی موّرَ
ة(، )فهرست، ۱۸۸5، ص ۲65(.

ّ
ربیع األّول سال 75۲؛ برگ  ۳:۱5۳ آ، شعبان سال 75۳، ببلدة حل

چاپ:
]۱[ کتاب حاضر، فصل ســوم، متن هشتم.

1. 5. 7. مکاتبه با ابن الُفَوطی
لقاب )تصحیح محّمد الکاظم، ج ۱، صص ۹۱- ابــن الُفَوطــی در اثرش َمجمع اآلداب فــی معجم األ

یســد:  ۱۹0؛ ترجمۀ ]انگلیســی[ ِنموی »New Data«،  ص 50۸(: ُچنین می نو
»...و قصده الناس لالقتباس من فوائده و لم يتفق لی االجتماع بخدمته للمرض الذی 

عرض لی و کتبت الی خدمته ألتمس شيئاً من فوائده ألطرز به کتاب�ی فکتب لی مع 

صاحبنا و صديقنا شمس الّدين محمد بن اب�ی الربيع الحاسب المعروف ابلحشف سسنة 

ثالث و ثمانين و سستمائة
دامئاً اجلهاةل  أهل  عن  العمل  أهاًلُصن  هل  يکون  ال  من  توهِل  ال  و 

رّشة و  مقتاً   و  کرباً   هجاًلفيورثه   عقهل  من  النقصان  يقلبه  و 
جاهداً عنه  صونه  من  أبداً  و ال تطلنب الفضل من انقص أصاًل«.فکن 
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]یعنی[:
یش   »... بسیاری از مردمانی که می خواستند از محضر وی بهره مند شوند در جستجو
 او را مالقات کنم، اما نامه ای نوشتم و 

ً
بودند. من به ســبب بیماری نتوانســتم شــخصا

از او درخواست کردم که اندکی از تعالیمش را به من بیاموزد تا اثرم را با آن بیارایم. او 
به واسطۀ دوست و همکارم شمس الّدین محّمد بن ابی ربیع، حساب دار، معروف به 

»الحشــف«، در سال 6۸۳ هجری در پاسخ نوشت:
دانــش را همــواره از مــردم نــادان دور بدار، و آن را به نا اهل مســپار؛ کــه برایش نخوت 
و غرور آورد و در َشــّر از آن بهره برد،بی خردی اش آن را به جهل مبّدل ســازد؛ پیوســته 

دانش را از او دور بدار و فضیلت را از آن که کاســتی دارد مجوی«.
چاپ ها:

لقاب، حّققه: مصطفی جواد، دمشــق ۱۹6۲،  ]۱[ ابــن الُفَوطــی: تلخیص َمجمع اآلداب فی ُمعجم اال
ج ۴، جزء یک، ص 6۱-۱5۹، شــمارۀ ۱۸۹.

لقاب 6-۱، به تصحیــح: محّمد الکاظم ]محمودی[،  ]۲[ ابــن الُفَوطــی: َمجمــع اآلداب فی ُمعجم اال
تهران ۱۴۱6، ج ۱، صص ۱۹0-۹۱.

1. 6. شعر

1. 6. 1. شعر )1(
]۱[ مجلس 6۳0/۳، ص ۲0. این قسمت از شعر در فهرست ذکر نشده )فهرست، ج ۲، صص ۸۹-

۳۸۸(، اّما محّمد تقی دانش پژوه در دیباجۀ خود بر تصحیح اخالق محتشــمی خواجه نصیرالّدین 
طوســی آن را شناســایی کرده است )تهران ۱۳77، ص بیست و نه(.

یخ کتابت از ســال 75۳  ]۲[ مهــدوی 5۹۱  بیــاض. چــاپ عکســی بــا عنوان: ُجنــگ مهــدوی، تار
قمــری بــه بعد، چاپ عکســی از روی نســخۀ خّطــی کتابخانۀ دکتــر اصغر مهدوی، تهران: مرکز نشــر 

دانشگاهی، ۱۳۸0، ص ۱۹۳.
چاپ:

]۱[ کتاب حاضر، فصل ســوم، متن نهم.
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1. 6. 2. شعر )2(
َکّمونه به ابن الُفَوطی وجود دارد، ر.ک. پیش از این، بخش 7. 5. ۱. قطعه شعر دیگری در پاسخ ابن 

2. آثار مشکوک االنتساب 

ݨّ اشکاالت اإلشارات ݧ ݧ 2 .1. حلݧ
یری ۲۳77/5، برگ های 77-۴۹( در  این اثر که تنها یک نسخۀ خّطی از آن برجا مانده است )وز
شعبان سال ۹56 کتابت شده و شامل دو بخش غیر مرتبط است. آغاز نامتعارف هر قسمت بیانگر 
یده هایی هســتند از دو متن متفاوت. در خود متن هیچ نشــانی از  آن اســت که هر دو قســمت آن، گز
یسندۀ این اثر است، فهرست مطالب  یسنده یا عنوان آن نیست. تنها نشان از اینکه ابن َکّمونه نو نو
این مجموعۀ خّطی اســت )برگ ۱ ب( که عنوان این قســمت را نیز ذکر می کند و پیداســت فقط به 
 اشکاالت اشارات(، حکایت از آن دارد که 

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
قسمت دوم آن اشاره دارد. فارسی بودن عنوان آن )حل

این عنوان بعدها به آن افزوده شــده است. 
قســمت اّول )برگ هــای 5 :5۲ ب -۴۹ ب( دو فصــل دارد: فصــل اّول، کــه بــه نظــر، ابتــدای آن 

ت و معلول می پردازد.
ّ
یی بر وجود خداوند بر اساس عل ناقص اســت، به برهان ارســطو

آغــاز بخش اّول )برگ 5-۱ :۴۹ ب(:
»بسم الله الرحمن الرحيم كل جملة مركبة من علل ومعلوالت، فال بد وأن تنته�ي إلى 

طرف هو علة ليس بمعلول، ألن تلك الجملة إما أن تكون متناهية أو غير متناهية، 

ترتيب  أو عدد ذي  مقدار  أن كل  ذكر  الطبيعيات حيث  في  أبطل  قد  اآلخر  والقسم 

ابلطبع أو الوضع موجود معاً فال بد وأن يكون متناهياً وفرض الخط المعلم عليه وأطبق 

ابلوهم خط على جزء من ذلك الخط على ما هو مذكور في موضعه. والقول في األعداد 

هكذا ... «.

فصل دوم اختصاص به علم خداوند یافته و ُچنین آغاز می شــود )برگ ۱۳-۱۲ :50 ب(:
اعلم أن المعلوم هو ليس الصورة الموجودة من خارج وجوداً  »فصل من كالمه أيضاً 

عينياً ألنه لو كان كذلك في علمه تعالى لكان كل موجود وجوداً عينياً معلوماً لنا وهذا 

التالي محال ... «.

پایــان بخش اّول )برگ 5-۲ :5۲ ب(:
العظيم واإلنزال في هذا  األمر  تيسير هذا  في  عليه  والمعول  إليه  المرجوع  أنت  »اللهّم 
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المنزل المبارك الكريم وأمر العاملين من عبادك إلى محل الشوق إلى مثل ذلك العالم 

والمشستاقين منهم إلى مرتبة العشق إنك أنت الرحيم الرؤف الكريم وصلى الله على محّمد 

وآله أجمعين.«.

بخش دوم )برگ های 77 آ-6 :5۲ ب( حاوی شرح هایی بر دوازده نکته از اشارات ابن سینا، و شرح 
یسـنده از ابـن سـینا بـا عنـوان: صاحـب کتـاب االشـارات، یـا  بـر یـک نکتـه از المبـدء و المعـاد اوسـت. نو
صاحب الکتاب، یاد می کند. هر شـرحی با نقل کامِل گفته های ابن سـینا یا قسـمتی از آن آغاز می شـود. 
هیـچ کـدام از مطالـب موجـود در بخـش دوم، از شـرح ابـن َکّمونـه بـر اشـارات ابن سـینا گرفته نشـده اسـت 
ـی سراسـر متـن، متفـاوت بـا سـبک معمـول ابـن 

ّ
)ر.ک. پیـش از ایـن، بخـش، شـمارۀ ۱. ۱. ۱(، و سـبک کل

 
ً
َکّمونه اسـت.دوازده نکتۀ اشـارات که بر آنها شـرح نوشـته شـده، بجز بخش اّول که در منطق اسـت، صرفا

از بخش دوم اشارات در فلسفه گرفته شده است. ِعالوه بر این، بر هیچ یک از مطالب نمط سوم )علم 
الّنفس( و نمط نهم و دهم )عرفان( شرحی نوشته نشده است. مطالب آن، به استثنای مطلب نخست، 
یـرا مبحث آخر بـا عنوان: »المسـألة  بـا عنـوان »مسـأله« آمـده اسـت. بـه نظـر می رسـد متـن، کامل باشـد؛ ز
ـف اظهـار داشـته )بـرگ ۱5-۱۲ :6۴ آ( ِنـکات 

ّ
کـه خـوِد مؤل األخیـرة« )بـرگ 7۳ ب( آمـده اسـت. آنگونـه 

]منقول از اشارات[، با ترتیبی متفاوت از ترتیب آنها در کتاب اشارات آمده است.
یر از ابن ســینا شــرح نوشــته شــده اســت )ارجاعــات، به تصحیح  در بخــش دوم متن، بر ِنکات ز
اشارات ابن سینا به کوشش مجتبی زارعی، چاپ قم، ۲00۲/۱۳۸۱ است(، و نمط مربوطه، و اشاره 

ب ذکر شــده است:
ّ

یا تنبیه آن در داخل قال
]1[ )52 ب:6-15(»منت الكمه یف وحدانية اإلهل الواجب الوجود جّل وعال إعمل أن الكرثة 
منفية عن ذات واجب الوجود عىل وهجني أحدهام أن يكون لذلات مثل أن يوضع الصفات أجزاء 
اذلات فيكون اذلات ... من أجزاء ومثل ما أن يوضع الوجود عاماً مث يقرتن به الوجوب اقرتان 
الفصل اجلنس فيكون اذلات مركبة من اجلنس والفصل وأشار ذكل ما هو مناف لوجوب الوجود 
فإن املركب من األجزاء هو معلول األجزاء واملركب من األجزاء هو معلول األجزاء من املركب من 
اجلنس والفصل هذا حاهل وقد بني هذا يف موضعه بيااًن شافياً والوجه الثاين أن يكون ذااتن لكه 
واحد مهنام واجب الوجود وهذا الوجه الثاين هو اذلي أراد صاحب كتاب اإلشارات ... يف هذا 
املوضع فقال: واجب الوجود املتعني إن اكن تعينه ذكل ... ألنه واجب الوجود فال واجب وجود 

غريه )ص 270 ]18/4[( ... «.
]2[ )57 أ:4( »مسأةل أخرى: إن الناس يشريون إىل هجات ال تتبدل )ص 213 ]1/2[( اعمل 

أن هذا الربهان عىل إثبات اجلسم ...«.
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]3[ )59 أ:13-14( »مسأةل أخرى: وأنت تعمل أن تبّدل النسسبة عند املتحرك قد يكون للساكن 
واملتحرك فيجب أن يكون عند ساكن )ص 221 ]14/2[( ملا علمت أن اجلهات اخملتلفة ... «.
]4[ )60 ب:4-5( »مسأةل أخرى: قوهل: احلادث بعد ما مل يكن هل قبل مل يكن فيه )ص 282 

]4/5[( اعمل أن هذه اإلشارة فهيا مسألتان أحدهام ... «.
]5[ )61 ب:9-10( مسأةل أخرى: »وألن التجّدد ال ميكن إال مع تغري حال إىل آخره )ص 
283 ]5/5[( هو إثبات احلركة بواسطة الزمان وإثبات املتحرك اذلي هو اجلسم املوضوع للحركة 

بواسطة احلركة ... «.
]6[ )64 أ:15-64 ب:1( »املسأةل: قوهل: اجلسم ينهت�ي بسسيطه وهو قطعه إىل آخر اإلشارة 
)ص 204 ]28/1[( اعمل أنه تبني من هذه اإلشارة أن الطول والعرض والعمق اليت يه األبعاد 

الثالثة احملسوسة ليست مأخوذة يف حد اجلسم ... «.
]7[ )66 أ:4-6( »املسأةل الثانية: قوهل: ملا اكنت اجلهة ممّا تقع حنوها احلركة مل يكن من املعقوالت 
اليت ال وضع لها فيجب أن يكون اجلهات لوضعها تتناول اإلشارة )ص 207 ]33/1[( اعمل أنه 

قد بني وجود ... «.
]8[ )66 أ:11-12( »املسأةل الثالثة: وأحاكهما أنه ملا اكنت اجلهة ذات وضع إىل آخر اإلشارة 

)ص 208 ]1/34[( ملا تبني حقيقة األمر فيه وهو كوهنا حد احلركة وهذا أيضاً ... «.
]9[ )67 أ:10-11( »املسأةل الرابعة قوهل: لو اكن لك موجود حبيث يدخل يف احلس والومه 
إىل آخرها )ص 264 ]4/3[( هذه املسأةل واحضة املعىن وقد تبني منه أن املوجود ينقسم إىل 

حمسوس ومعقول ... «.
]10[ )68 أ:11-68 ب:2( »املسأةل اخلامسة: لك أشسياء ختتلف بأعياهنا وتتفق يف أمر مقوم 
لها فإما أن يكون ما تتفق فيه الزماً من لوازم ما ختتلف به فيكون للمختلفات الزم واحد وهذا غري 
منكر، وإما أن يكون ما ختتلف به الزماً ملا تتفق فيه فيكون اذلي يلزم الواحد خمتلفاً متقاباًل. وهذا 
منكر، وإما أن يكون ما تتّفق فيه عارضاً عرض ملا ختتلف به. وهذا غري منكر، وإما أن يكون ما 
ختتلف به عارضاً عرض ملا تتفق فيه. وهذا أيضاً غري منكر )ص 269-270 ]16/4[( اعمل أن 

مهنا أربعة أقسام من حقائق األشسياء ولوازهما وعوارضها والنسب اليت حيدث مهنا أحدها ... «.
]11[ )69 ب:4-6( »املسأةل السادسة جيب علينا أن حنلل معىن قولنا فَعل وَصنع وأَوجد إىل 
األجزاء البسسيطة من مفهوهما إىل آخره )ص 280 ]2/5[( هذا الالكم بيان منه أن املعلوم حيتاج 

إىل علته يف وجوده ال يف حدوثه ... «.
]12[ )71 ب:7-10( »املسأةل اليت يف آخر المنط فهو مذاهب الفرق يف البدؤ وأما مذاهب 
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الفرق فال حاجة إلهيا ... ذكره املصنف يف الكتاب عنه إال أان نورد شسبه املذهب األخري ... فإن 
صاحب الكتاب رشح من مجةل ذكل املذهب ... «. )ص 288 ]12/5[(.

]13[ )73 ب:3-( »املسأةل األخرية اليت من غري هذا الكتاب ويه من كتاب املبدأ واملعاد هو 
أن التحرك ال بد هل من حمرك واحملرك غري واملتحرك غري )املبدأ واملعاد(.«.

پایــان بخش دوم )برگ ۸-۴ :77 آ(:
» ... فتبين من جميع ما مضى أن الجسمية في الوجود يلحقها العلل المحركة من خارج 

فلهذا صار الجسم متحركاً دون اآلخر ولم يكن هكذا بل لو كان المحرك من الداخالت 

ابلجنس الذي  وما جعلناه ملتحقاً  لها لكان كل جسم متحركاً  في الجسمية والمقومات 

هو البسائط فهو أمر يعرضه العقل من خارج فافهم هذا الفصل جيداً فهو أصل عظيم 

الجدوى والصالة والسالم على محمد وآله. تم.«.

انجامه )برگ ۱۳-۹ :77 آ(:
»قيل: لما كان صاحب شرح هذه المسائل في حالة الذي ُنزع منه ثوب الحياة سأله 

بعض من حضر عن المكان الذي يدفن فيه، فقال: إذا خرجت أان من البين فال بد لمن 

في داره جيفة أن ينقلها عن داره. تّم في شعبان 965.«. 

نسخۀ خّطی:
یری ۲۳77/5، برگ های 77-۴۹، اندازه ۱۳×۱۹ سانتیمتر، هر صفحه در ۱6 سطر؛ استنساخ  ]۱[ وز

در شــعبان سال ۹65 هجری )فهرست، ج ۴، ص ۱۲6۹(.
)میکروفیلم آستان قدس رضوی ۱۴۴7۳(.

ونة ّ ݧ ولة ابی الرضا ابن َکمݧ ّ ݧ ݧ  الدݧ
ُّ ݧ 2. 2. مــن تعالیق الحکیم عزݧ

یفات(  )تعر
این متن، که از آن تنها یک نسخۀ خّطی باقی مانده است )اسعد افندی ۳6۴۲/7(، َشکل آغاز و انجام 
معمول نسـخه ها را ندارد و ممکن اسـت یادداشـت هایی از متنی مبسـوط تر باشـد. هیچ سـیاق منطقی در 
آن وجود ندارد که اصطالحات و مثال های مورد بحث را با یکدیگر ارتباط دهد. تنها نشان از اینکه ابن 
َکّمونه این اثر را نوشته است در عنوان اثر دیده می شود )برگ ۱66 آ(: »من تعالیق الحکیم عّزُ الدولة ابی 
یفـات«، بـه حاشـیۀ بـاالی متـن )بـرگ ۱66 آ( با دسـتخّطی متفاوت  الّرضـا ابـن کّمونـة«. عنـوان دیگـِر »تعر
گون  و به طـور قطـع در زمانـی متأّخـر بـه آن افـزوده شـده اسـت. عنوان های اضافه شـده به نوشـته های گونا
یـن دقیـق نیسـتند و این امر نشـان  سراسـر ایـن مجموعـه نیـز بـا همیـن دسـتخط اسـت. بعضـی از ایـن عناو
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ونه«، نیز در  ّ ݧ یفـات ابن َکمݧ می دهـد نبایـد بـه عنـوان اطالق شـده به این رسـاله نیز اعتماد کرد. عنوان: »تعر
صفحـه عنـوان ایـن مجموعـه )بـرگ ۱ آ( دیـده می شـود کـه بـا دسـتخّط متفاوت سـّومی اسـت. نسـخۀ این 
یـخ نـدارد؛ اّمـا انجامه هـای برخـی از نوشـته های دیگـر در ایـن مجموعـه کـه با دسـتخّط واحدی  رسـاله تار
یخ دارند )برگ ۱۳۴ ب: ۲۸ ربیع األّول سـال 75۲ هجری؛ برگ ۱5۳ آ: سـوم شـعبان  نوشـته شـده اند، تار
ة(. احتمال دارد این یادداشـت ها از برخی از حواشـی ابن َکّمونه گرفته شـده باشـند؛ 

ّ
سـال 75۳ ببلدة حل

ةی او دارند.  ّ ݧ یب المحجݧ دست کم، یادداشت های یادشده از نظر سبک، شباهت هایی با تقر
آغاز )اســعد افندی ۳6۴۲/7، برگ 5-۳ :۱66 آ(:

»وجه تقسسيم األلفاظ اللفظ إما أن يكون متكثراً أو متّحداً واألول إن تكثر مفهومه فهو 

المتباين كالسماء واألرض... «.

پایان )اســعد افندی ۳6۴۲/7، برگ ۱۳-۱0 :۱67 ب(:
فيها  المسستاذن  األمور  في  إليه  المرجوع  المجلس واصطالحاً  مقدم  لغًة  والصدر   ...  «

النظام لغًة ما ينظم فيه وما يُنظُم اصطالحاً اإلنسان الذي ينتظم به أمور الملك.«.

نسخۀ خّطی:
]۱[ اسعد افندی ۳6۴۲/7، برگ های ۱67 ب -۱66 آ، اندازه ۱۱/5×۱۹/۴، هر صفحه در ۱۸ سطر 

)فهرست، ۱۸۸5، ص ۲65(.
چاپ:

کتاب حاضر، فصل ســوم، متن چهارم.

ّتة ݧ قة و فوائد متشتݧ ّ ݧ 2. 3. مســائل متفرݧ
گونی در مســائل مختلف منطقی اســت که تنها یک نســخۀ  این مجموعه مســائل، ِنکات و فوائد گونا
خّطی از آن باقی مانده است )راغب پاشا ۱۴۸۱، برگ های ۲۹0 آ-۲۸۳ ب( و به گفتۀ رمضان ِشِشن، 
یر در آمده اســت )مختارات، ص ۱۴۴(. در خود این نسخه البّته هیچ  توّســط ابن َکّمونه به رشــتۀ تحر
نشــانه ای دیده نمی شــود که این مطلب را تأیید کند. ِشِشــن احتماالً به این دلیل به ُچنان نتیجه ای 
رسیده که رسالۀ پیشین در همان مجموعه )برگ های ۲۹0 آ- ۲7۸ آ(، اثری از ابن َکّمونه به نام مقالة 

ید: پیش از این، بخش ۱0 .۳ .۱(. ݨݧّفس ابدی و بقائها ســرمدی اســت )نگر ݧ ݨّ وجود النݧ فی أنݧ
آغاز )راغب پاشــا ۱۴۸۱، برگ های ۱ :۲۸۴ آ-۲۱ :۲۸۳ ب(:

»مسائل متفرقة وفوائد متشتّتة سؤال منطقي قبل التقابل بين اللفظ المفرد والمركب تقابل 

العدم والملكة وذلك ابطل ألنه يلزم منه أن ال يركب المركب من المفرد وغيره وإال لزم 



فهرست آثار ابن َکّمونه   155

وجود الكل مع عدم الجزء ... «.

پایان )راغب پاشــا ۱۴۸۱، برگ های ۲ :۲۹0 آ-۲0 :۲۸۹ ب(:
»ال يقال: إان لو فرضنا جميع األذهان اإلنسانية معدومة أو ذاهلة )؟( عن ذلك الشيء 

المتحرك والطرفين فإان نعلم ابلضرورة تحقيق التوسط لذلك الشيء فلو كان أمراً اعتباراًي 

ال يعدم ابنعدام االعتبار ألان نقول: إن من األمور ما يختص محققه بنفس األمر كالـ]...[ 

والقضاايء النفيسة )؟( ]النفسسيّة/»و«[ وليست بموجودة في الخارج وال أمور اعتبارية 

فلم ال يكون التوسط من هذا السبيل فائدة.«.

نسخۀ خطی:
]۱[ راغب پاشا ۱۴۸۱، برگ های ۲۹0 آ-۲۸۳ ب، استنساخ در قرن هشتم هجری )ر.ک. مختارات، 

ص ۱۴۴؛ نــوادر، ج ۱، ص ۱66(.

2. 4. کتــاب فــی المنطق و الطبیعة و ما بعدها )کتاب فی الحکمة(
الطلبـة  )بعـض  هدایـت  ینـدگان  جو از  بعضـی  درخواسـت  بـه  کـه  فلسـفه  در  مفّصـل  اسـت  رسـاله ای 
المسترشـدین( بـه نـگارش در آمـده اسـت. نـگارش ایـن رسـاله از سـوی ابـن َکّمونـه قطعـی نبـوده و امـری 
 بر این که این رسـاله 

ّ
نجامـه و نـه در خـوِد متـن آن هیـچ نشـانه ای دال

َ
قابـل تردیـد اسـت. نـه در مقّدمـه و ا

َکّمونه در  َکّمونه باشـد، دیده نمی شـود. هر سـه نسـخۀ موجود از این اثر در کنار آثار دیگری از ابن  از ابن 
یـن نسـخه از میـان ایـن سـه نسـخۀ خّطـی شـناخته شـده از اثـر )که  مجموعه هـای خّطـی آمده انـد. قدیم تر
در سـال 7۲0 هجری کامل شـده( نسـخۀ ایاصوفیا ۲۴۴6 اسـت، که دو اثر الجدید فی الحکمة )برگ های 
ة )برگ های ۳0۸ آ-۲۹۳ ب( ابن َکّمونه را نیز در بردارد. بر روی برگ پیش  ݨݨّ یب الَمَحجݧ ۱76 ب -۱( و تقر
 این مجموعه نوشته شده است: »کتابان البن کمونة فی الِحکمّیات 

ّ
از برگ ۱ آ، در اشاره به محتوای کل

الفلسـفّیة...«. در بـرگ ۱ ب، بـا دسـتخّط متأّخـری نوشـته شـده اسـت: »الکاشـف... البـن َکّمونـه«، کـه 
یرا این رسـاله از همین برگ آغاز می شـود. در برگ ۱77 آ با همان دسـتخّط بعدی نوشـته  درسـت اسـت؛ ز
گر فرض شود به همان رساله ای باز می گردد که در برگ  شده است: »الحکمة الجدیدة البن کمونة«، که ا
یـن دیگـر  ۱76ب پایـان می یابـد، عنوانـی درسـت اسـت )می دانیـم کـه الکاشـف و الحکمـة الجدیـدة، عناو
ـف ایـن اثـر دیـده نمی شـود. دو 

ّ
الجدیـد فـی الحکمـة اسـت(. در ایـن نسـخه، هیـچ نشـانی از عنـوان یـا مؤل

یخ آنها را با تردید به ترتیب قرن نهم )ایاصوفیا ۲۴۴7( و قرن  یِتر تار نسخۀ موجود دیگر از این کتاب که ر
یر دارند: در ایاصوفیا  یازدهم هجری )اسعد افندی ۱۹۳۳( دانسته است، صفحه عنوان هایی به ترتیب ز
۲۴۴7، بـرگ ۳ آ: »کتـاب فـی الحکمـة تألیـف الفیلسـوف الکامـل الفاضل عّزُ الدولة سـعد بـن منصور ابن 
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کمونة...« و در نسخۀ اسعد افندی ۱۹۳۳، برگ ۱ آ: »هذا الکتاب فی الحکمة تألیف الحکیم الفاضل و 
الفیلسـوف الکامل عّزُ الدولة سـعد بن منصور بن کمونة....«. در نسـخۀ اسـعد افندی ۱۹۳۳ در فهرسـت 

َکّمونه معّرفی شده است. مندرجات پیش از برگ ۱ نیز این رساله تحت عنوان اثری از ابن 
کـه در هـر سـه نسـخه رخ داده )ر.ک. ایاصوفیـا ۲۴۴6/۲، بـرگ ۲۱۴ آ، ایاصوفیـا  بـر اسـاس اشـتباهی 
۲۴۴7/۱، بـرگ   ۲5 ب، اسـعد افنـدی ۱۹۳۳/۱، بـرگ ۱7 آ، کـه بنـا بـه اقتضـای متـن بـه جـای القاعـدة 
السـابعة، عنـوان القاعـدة الرابعـة قیـد شـده اسـت(، می تـوان حـدس زد کـه هر سـه نسـخه در واقـع به یک 
نسـخۀ اصلی بازگشـت دارند، هرچند بعید اسـت که نسـخۀ اسـعد افندی ۱۹۳۳/۱ و ایاصوفیا ۲۴۴7/۱ 
یـرا[ دو نمـودار، کـه در نسـخۀ اسـعد افنـدی  از روی نسـخۀ ایاصوفیـا ۲۴۴6/۲ استنسـاخ شـده باشـند؛ ]ز
۱۹۳۳/۱ و ایاصوفیـا ۲۴۴7/۱ موجـود اسـت، در نسـخۀ ایاصوفیـا ۲۴۴6/۲ دیـده نمی شـود )برگ هـای 
۲۳۳ ب، ۲5۴ ب(؛ به ِعالوه، هرکدام از سـه بخش این متن - منطق، طبیعّیات و الهّیات - در نسـخۀ 
ایاصوفیا ۲۴۴6/۲ با بسـم اهلل آغاز می شـود، در حالی که در دو نسـخۀ دیگر ُچنین نیسـت. بنابراین، به 
یسی شده اند، یا ]در نهایت[  احتمال قوی تر هر سه نسخۀ خّطی یا از روی یک نسخۀ مادر )اصل( رونو
ین نسـخه از این سـه نسـخه هیچ نشـانی  به یک نسـخۀ اصلی باز می گردند. این حقیقت که در قدیم تر
بارۀ  از عنوانی که در نسخه های بعدی آمده است، دیده نمی شود، حکایت از آن دارد که این مطلب در

منبع یا نسخۀ اصلی آنها نیز صادق است. 
قرائن صوری )َشکلی( دیگری هم وجود دارد که نشان می دهد این اثر نگاشته ای از ابن َکّمونه نیست. 
یژگی های رسـائل فلسـفی مسـتقل و منّظم ابن َکّمونه این اسـت که به َشـکلی کاماًل هماهنگ و  یکی از و
یکدسـت تنظیم شـده اند. کتاب الجدید فی الحکمة هفت باب دارد، هر کدام در هفت فصل؛ المطالب 
ـة دارای هفـت فصـل اسـت، هـر یـک در هفـت بحـث؛ کلمات وجیزه شـامل دو جمله می شـود که هر  ّ المهمݧ
یک دارای دو باب مشتمل بر پنج فصل است؛ ابن َکّمونه در هیچ یک از این رساله ها مطالب را مطابق 
بـا طـرح سـه بخشـِی منطـق، طبیعّیـات و الهّیـات تنظیـم نکـرده اسـت. اّما سـاختار متن کتاب فـی الحکمة 
بسـیار متفاوت اسـت؛ این کتاب از سـه شـاخۀ معرفت یعنی منطق، طبیعّیات و الهّیات تشـکیل شـده و 
ّل فی المنطق به شش مقاله  ݧ ݧ ݧ حّتی در این بخش ها، کتاب تقسیم بندی یکسانی ندارد. بخش العلم االوݧ
تقسیم می شود؛ مقالۀ اّول در ۱0 قاعده، مقالۀ دوم در ۲ قاعده، مقالۀ سوم در ۲ قانون )قانون اّول شامل 
۸ قاعده، قانون دوم شـامل ۴ قاعده می شـود(، مقالۀ چهارم، ۱۴ قاعده دارد، مقالۀ پنجم بدون تقسـیم 
بندی است، مقالۀ ششم ۲ فن دارد )فّن اّول 5 قاعده دارد و فّن دوم بدون تقسیم بندی است(. بخش 
ݧّانی و هو العلم الطبیعی، به دو مقاله تقسیم می شود؛ مقالۀ اّول، بدون تقسیم بندی است، مقالۀ  ݧ العلم الثݧ
دوم 5 فـن، و فـن اّول 6 قاعـده دارد و فـن دوم و سـوم هیـچ تقسـیم بنـدی ای نـدارد، فـن چهـارم دارای ۳ 
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قاعده، و فن پنجم هم دارای ۳ قاعده است. بخش العلم الهی، به پنج مقاله تقسیم می گردد، مقالۀ اّول 
۱۳ قاعده، مقالۀ دوم ۳ قاعده، مقالۀ سوم 7 قاعده، و مقالۀ چهارم و پنجم، بدون تقسیم بندی است. 
یختۀ خامۀ ابن َکّمونه نیست.  ِعالوه بر این، دالیلی اعتقادی نیز وجود دارد که نشان می دهد این اثر ر
یسنده همچنین  یسنده بر این باور است که نفس پیش از بدن وجود ندارد؛ نو بارۀ نفس، نو در بحث در
اصل تناسخ را نمی پذیرد )ایاصوفیا ۲۴۴6، برگ های ۲6۱ ب به بعد؛ ایاصوفیا ۲۴۴7، برگ های 5۸ ب 
به بعد؛ اسعد افندی ۱۹۳۳، برگ های ۳6 ب به بعد(. هردو عقیده با دیدگاه های ابن َکّمونه، که در همۀ 

نوشته های موّثقش از ازلّیت نفس دفاع کرده و نظر موافق تری نسبت به تناسخ دارد، در تضاد است.
مجتبـی میُنـوی کـه در سـال ۱۳۳5 شمسـی یکـی از نسـخه های خّطـی این اثر )اسـعد افنـدی ۱۹۳۳( را 
بررسـی کـرده اسـت نیـز در بـاب اینکـه صاحـب ایـن رسـاله، ابـن َکّمونـه باشـد، به شـّدت اظهـار تردیـد کرده 
یسـندۀ ناشـناختۀ این اثر در مقام تمثیل، به رود  یژه این مطلب را یادآور شـده اسـت که نو اسـت. وی به و
یسـنده ای بغـدادی به غایـت بعید اسـت. میُنـوی براین باور  نیـل اشـاره کـرده اسـت کـه ُچنیـن تمثیلـی از نو
است که این اثر در قرن چهارم هجری نوشته شده است. )مجتبی میُنوی، »از خزائن ترکیه«، در: مینوی 
بر گسترۀ ادبیات فارسی، مجموعه مقاالت، به کوشش: ماه منیر میُنوی، تهران ۱۳۸۱، صص ۲۳۱-۳۳(.

آغــاز )ایاصوفیا ۲۴۴6/۲، برگ ۱۱-۱ :۱77 ب(:
»أما بعد فالحمد لواجب الوحدة والوجود المنزه عن األبعاض والجهات والحدود والصلوة 

أن  المسترشدين  الطلبة  بعض  سألني  فقد  وبعد  وسلم  المشهور  الفضل  صاحب  على 

أجمع لهم كتااًب حاواًي على العلوم الثلثة أعني المنطق والطبيعة وما بعده بحيث ال يكون 

طلبوه  ما  إلى  فأجبتهم  اإلمالل  إلى  مؤّداًي  تطويله  وال  اإلهمال  إلى  مفضياً  اختصاره 

وأسعفتهم بما أملوه راجياً في ذلك حسن الفوز في المعاد والغبطة عند قيام االشهاد وهو 

المسسئوول أن يعصمنا فيما تحاوله منه ابلرفه أو عاد وأن يبلغنا غاية المنية والمراد في 

العلم األول المنطق يشستمل على تمهيد وسستة مقاالت ... «.

انجــام )ایاصوفیا ۲۴۴6/۲، برگ های۳ :۲۹۴ آ-۸ :۲۹۳ ب(:
» ... ثم المعاد وما يشستمل عليه من الشقاوة والسعادة على حسب ما يفهمونه ويقرب 

في  يوقعهم  بما  يأتيهم  وال  ألفوها  التي  واألشسياء  يعرفونها  التي  األمثال  بضرب  ذلك  لهم 

الحيرة واالختالف واألعظم الفساد وكثر العناد ثم يبين لهم بعد ذلك ما يتعلق ابلطاعات 

والعبادات الدينية ثم ما يتعلق ابلمعامالت ويأمرهم ابلمعروف وينهيهم عن المنكر وليس 

لهم ما يوجب لهم التذكار على الدوام ألن ال يتناسسبوا وأن يبين لهم أن ذلك من عند 

الله ألن يتلقوه ابلقبول وأن يفعل ما يتمم به الخيرات وتكمل لهم السعادات عند خالق 
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البرايت وفيما ذكران من التنبيهات غنية وكفاية لمن أيده الله ابلهداية.«.

نسخه های خّطی:
]۱[ ایاصوفیا ۲۴۴6/۲، برگ های ۲۹۴ آ-۱77 ب، اندازه ۱۲/5×۱۸ سانتیمتر، هر صفحه در ۱۳ سطر؛ 
کتابت آن در ۲0 ُجمادی األولی ســال 7۲0 در شــهر حلب )فهرســت، ص ۳6۳( به پایان رسیده است. 
]۲[ ایاصوفیا ۲۴۴7/۱، برگ های 77 ب -۱، اندازه ۱۴×۲۴/۳ ســانتیمتر، هر صفحه در ۱7 ســطر. 
بر صفحۀ عنوان کتاب ُچنین آمده اســت: »کتاب فی الحکمة تألیف الفیلســوف الکامل الفاضل عّزُ 

یتر ۲، ص 5۸(. الدولة ســعد بن منصور بن کّمونة.«. استنســاخ در قرن نهم هجری )ر
]۳[ اســعد افنــدی ۱۹۳۳/۱، برگ هــای ۴۹ آ-۱، انــدازه ۱6/۳×۲5/۲ ســانتیمتر، هــر صفحــه در ۱۹ 
ســطر. روی صفحۀ عنوان کتاب نگاشــته شده اســت: »کتاب فی الحکمة تألیف الفیلسوف الکامل 
الفاضــل عــّزُ الدولــة ســعد بــن منصــور بن کّمونــة«. در بــاالی عنــوان آن در برگ ۱ آ مکتوب اســت: 
»مجموعــة مــن رســائل فــی الِحکمّیات فــی اّولها رســالتان البن کّمونة«. استنســاخ در قــرن یازدهم 

پساال، ص 65(. یِتر/او یِتر ۲، ص 6۱؛ فهرســت، ر هجری )ر
یکایی بیروت ۱5/۱ )فهرست، ۱۹۸5، ص ۴۹۳(؛ میکروفیلم کتابخانۀ  )میکروفیلم ها: دانشگاه امر
مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران 5۳5 )فهرســت، ۸۴-۱۹6۹، ج ۱، ص ۴۹6(؛ نســخۀ عکســی: 

مینوی ۲۹۴ )فهرست، ص ۱۳۸((.

2. 5. الکافي الکبیر فی الُکحل
 اثــری اســت در چشــم پزشــکی کــه صدقــة بــن ابراهیــم مصــری حنفی شــاذلی )قرن هشــتم یــا نهم 
ّة، آن را به ابن َکّمونه نســبت داده اســت.  ݧ یݧ ݧّة فی األمراض البصر ݧ هجری(، در کتابش: العمدة الُکحلیݧ
ین: »ســعد بن َکّمونــه، صاحب الکافــی الکبیر«، »ابــن َکّمونه، جامع  شــاذلی از ابــن َکّمونــه با عناو
الکتــاب الکافــی«، »صاحــب الکافــی الکبیر«، »صاحب کتاب الکافی«، و »ســعد بــن َکّمونه« یاد 
 باقی نمانده است، نشان می دهد که ابن َکّمونه 

ً
می کند. نقل قول هایش از کتاب الکافی، که ظاهرا

در حلــب بــه درمــان بیمارانــی پرداخته اســت14. نمی توان تنها بر اســاس گواهی شــاذلی به طور قطع 

کنون شناســایی نشــده باشــد، نمی توان منتفی دانســت. نقل  ۱۴. این احتمال را که کتاب الکافی موجود باشــد، اّما تا
ید: صدقة بن ابراهیم شــاذلی: الُعمدة  قول های متعّدد شــاذلی از این اثر ممکن اســت به شناســایی آن کمک کند. نگر
ّة، نسخۀ خّطی مونیخ ۸۳۴، برگ های ۳۴ آ: سطر۱6 به بعد، 55 ب: سطر ۱0 به بعد، 55  ݧ یݧ ݧّة فی األمراض البصر ݧ الُکحلیݧ
ب: ســطر ۱7 به بعد، 5۹ ب: ســطر ۲ به بعد، 75 آ: ســطر ۲۱ به بعد، 77 ب: ســطر ۱6 به بعد، ۸0 ب: ســطر ۱0 به بعد، 
ید به: ۱۴۱ ب: سطر ۴ به بعد، ۱۴۸ ب: سطر ۴. برای ارجاعات مربوطه در نسخۀ خّطی این متن در سن پترزبورگ، نگر
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ــف کتاب الکافی، ســعد بن منصــور ابن َکّمونه بوده اســت. با این حــال، از آن جا که 
ّ
گفــت کــه مؤل

دالیل متقنی وجود دارد که ابن َکّمونه بیشــتِر دوران حیاتش را در بغداد گذرانده، بعید اســت که در 
ُبرهه ای از زندگی اش در حلب به درمان بیماران پرداخته باشــد. به ِعالوه، هیچ دلیل دیگری وجود 
ندارد که ثابت کند ابن َکّمونه به حرفۀ پزشکی نیز اشتغال داشته است. از سوی دیگر، احتمال دارد 
ین »ابن َکّمونه« یا »ســعد بن َکّمونه«  که شــاذلی ذکر کرده، شــخص دیگری باشــد. از  مراد از عناو
جمله، ممکن است مراد از این اسامی، پدر بزرگ ابن َکّمونه باشد که او نیز »سعد« نامیده می شده 
اســت. افزون بر این، ما یکی از همعصران ابن َکّمونه به نام ابوالقاســم ســعید بن معالی بن فتوح بن 

َکّمونه15 را نیز می شناســیم که او نیز ممکن اســت مراد شاذلی از »ابن َکّمونه« باشد. 
 ،Arabische Literatur :ص ۱0۱؛ اشــتاین اشــنایدر ،Rosen: Manuscrits arabes ن )روز
 ،Ullmann: Medizin یخ نوشــته های عربی، پیوســت، ج ۱، ص 76۹؛ ص ۲۳۹، شــمارۀ ۲؛ تار

صص ۲۱۳-۱۴(.

2. 6. التذکرة في الکیمیاء
محّققان امروزی، بر اساس اّطالعات حاجی خلیفه، این اثر را در زمرۀ آثار ابن َکّمونه برشمرده اند. با این 
ً یکی از منابع حاجی خلیفه ]در این ِاسـناد[ 

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
م نیسـت که این اثر از ابن َکّمونه باشـد. احتماال

ّ
حال، مسـل

)مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم( کتـاب ُصبـح األعشـی فی ِصناعة اإلنشـاء تألیف ِشـهاب الّدین َقلَقَشـندی )د. 
۸۲۱ ه.ق( - که در سـال ۸۱۴ هجری به پایان رسـیده - بوده اسـت. َقلَقَشـندی این اثر را با عنوان أمثل 
ـف آن »ابـن َکّمونـه« هیـچ توضیحـی 

ّ
کتـب اإلسـالمیین در شـاخۀ  کیمیـا فهرسـت کـرده و در مـورد نـام مؤل

 در میان مسلمانان نیز رواج داشته 
ً
نمی دهد16. از آنجا که می دانیم نام های »َکّمونه« و »ابن َکّمونه« نسبتا

اسـت )ر.ک. پیـش از ایـن، بخـش 5 . ۲(، بـر پایـۀ مسـتندات َقلَقَشـندی، احتمال مـی رود در این جا ابن 
َکّمونۀ مسلماِن دیگری مورد نظر باشد.

اشــنایدر:  اشــتاین  ۳۴6؛  ص   ،۱ ج  زاده،  پــری  کو طــاش  ۳۹۳؛  ص   ،۱ ج  الظنــون،  )کشــف 
Arabische Literatur، ص ۲۴0، شمارۀ 6(. 

 Victor Rosen: Les manuscrits arabes de l’Institut des Langues Orientales,
 ســن پترزبورگ ۱۸77 )تجدید چاپ، آمستردام ۱۹7۱(، صص ۱0۱-۲.

ینه های  بــارۀ گز ّه ۲-۱، بغــداد ۱۹5۹/۱۳7۹، ج ۲، ص ۳۳۹. در ݧ یݧ یــخ علماء المســتنصر یــد: ناجــی معــروف: تار ۱5. نگر
ݨّعة، ج 7، صص ۳-۴۴۲ )آل َکّمونه(. ݧ ید: محســن امین: أعیان الشــیݧ محتمل برای عنوان »ابن َکّمونه«، نگر

۱6. ِشــهاب الّدین َقلَقَشــندی: ُصبح األعشــی فی ِصناعة اإلنشاء ۱۴-۱، قاهره ۱6-۱۹۱۳، ج ۱، ص ۴75.
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متن اّول: کلمات وجیزة مشــتملة علی ُنَکت لطیفة فی العلم و العمل
یر انجام گرفته است:  تصحیح حاضر از این متن، بر اســاس نســخه های ز

]۱[ أ= آستان قدس ۸55.
]۲[ ج= مجلس 5۹۳/۱، صص ۳-۴0.

]۳[ ف= فاتــح ۳۱۴۱/5، برگ های ۲۸6 ب - ۲66 آ.
]۴[ م= مشکوة ۸6۱/۱6.

]5[ ی= مرعشــی ۱۲۸6۸، برگ های 5۹ ب - ۴0 آ.

بسم هللا الرمحن الرحمي1

بن3  هبة هللا  بن  احلسن  بن  بن سعد  منصور  بن  تعاىل2 سعد  إىل رمحة هللا  الفقري  العبد  قال 
مكونة عفا هللا عنه يف4 دنياه وأخراه:

بنعوت  إليه6  وأتوسل  وعنايته،  جوده  من  مسرتفد  هدايته،  بنور  مسرتشد  محد5  هللا  أمحد 
جنته9،  يف  واخللود  عقابه  من  ــان8  األم يوجب7  توفيقاً  يل  هيب  أن  إالهيته،  وكــامل  جالهل 
بريته11، خصوصاً  من  والوالية  ابلنبوة  كرمه  من  مالئكته وعىل  القّديسني من10  عىل  يصيل  وأن 
البارع مشس  املتقي  الفاضل  العامل  الكبري  الصدر  فإنه حيث وصل  وبعد13،  وعرتته12.  عىل محمد 

1 الرحمي: + وبه نسستعني، آ.

2 العبد الفقري ... تعاىل: الشسيخ العامل الفاضل الاكمل املتبّحر العاّلمة عّز ادلوةل، آ م.

3 بن: -، م.

4 عفا هللا عنه يف: بياض يف ج الهندام الورقة.

5 محد: بياض يف ج الهندام الورقة.

6 وعنايته واتوسل إليه: بياض يف ج الهندام الورقة.

7 يوجب: لوجب، ج ف.

8 األمان: اإلميان، آ.

9 عقابه ... جنته: بياض يف ج الهندام الورقة.

10 عىل القّديسني من: بياض يف ج الهندام الورقة.

11 بريته: قربته، ج.

12 والوالية ... وعرتته: بياض يف ج الهندام الورقة.

13 وبعد: -، م.
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أايمه،  أدام هللا16  القزويين  املؤمن  املكل15 محمد  معمتد  واملسلمني  اإلسالم  خفر14  وادلين  ادلوةل 
وبلغه سؤاهل ومرامه17، إىل بغداد. المتس18 مين عند مقاربة عوده إىل مقصده أن يصحب معه 
العقليات ليكون20 برمس خزانة املوىل21 املعظم الصاحب األعظم صاحب  شيئاً من الكيم19 يف 
السسيف22 والقمل العامل العادل املنصف الاكمل مشس احلق وادلين هباء اإلسالم واملسلمني مكل 
مظهر  األعيان،  مفخر  والغرب  الرشق  دسستور  املامكل  ديوان  العاملني24 صاحب  يف  الــوزراء23 
اإلحسان25، محمد بن الصاحب السعيد هباء ادلوةل وادلين محمد اجلويين أعّز هللا نرصه وأنفذ يف 
العمل  لطيفة يف  نكت  عىل  مشسمتةل  الوجزية عىل جعةل  اللكامت  هذه  فكتبت  أمره27،  املنافقني26 
والعمل28، ينتفع هبا جامعة الطاّلب ملهامت احلمك واآلداب، ترشدمه إذا استبرصوا هبا وتسعدمه29 

إذا اسستضاءوا بنورها ومعلوا مبوجهبا والتالكن عىل التوفيق30.
ولعىّل  مهنا عىل اببني ولك ابب عىل مخسة فصول.  يشسمتل لك مجةل  رتبهتا عىل مجلتني31  وقد 
يفهم من يسستفرسها34 ويفحم من يستنكرها، وأسأل من هللا تعاىل  بعد32 هذا33 أرشهحا رشحاً 

14 العامل ... خفر: بياض يف ج الهندام الورقة.

15 املكل: امللوك، آ م.

16 أهلل: -،آ ج م.

17 املؤمن ... ومرامه: بياض يف ج الهندام الورقة.

18 المتس: والمتس، ج.

19 مقاربة ... الكيم: بياض يف ج الهندام الورقة.

20 ليكون: مكون، آ م.

21 املوىل: املكل، م.

22 املكل ... السسيف: بياض يف ج الهندام الورقة.

23 مشس ... الوزراء: بياض يف ج الهندام الورقة.

24 العاملني: العامل، ج.

25 الرشق ... اإلحسان: بياض يف ج الهندام الورقة.

26 املنافقني: اخلاففني، آ ج ف.

27 محمد اجلويين ... أمره: بياض يف ج الهندام الورقة.

28 جعةل ... والعمل: بياض يف ج الهندام الورقة.

29 واألدب ... وتسعدمه: بياض يف ج الهندام الورقة.

30 والتالكن عىل التوفيق: بياض يف ج الهندام الورقة.

31 وقد ... مجلتني: بياض يف ج الهندام الورقة.

32 مخس ... بعد: بياض يف ج الهندام الورقة.

33 هذا: + إن شاء هللا، آ ع.

34 يفهم من يسستفرسها: بياض يف ج الهندام الورقة.
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أن يسهل علينا طريق احلق وأن يرصف قلوبنا35 مجيعاً عن هذه ادلار الفانية إىل ادلار الباقية وأن 
يسعدان يف ادلارين، وأن ال جيعلنا من36 املتلكفني، ألنه37 ويل ذكل والقادر عليه، ﴿َوَما تَْوِفيِقي 

ُت َوِإلَْيِه ُأِنيُب﴾38.  ِإالَّ اِبهلِل عَلَْيِه تَولكَّ

امجلةل األوىل يف العمل
الباب األول مهنا يف إثبات مدبر العامل الواجب وجوده ووحدانيته وبيان مجةل من صفات 

جالهل وعنايته

الفصل األول39

متهيد: قد تبني يف العلوم احلمكية أن للنفس اإلنسانية قوتني نظرية ومعلية، وكامل النظرية ابلعمل40 
وكامل العملية ابلعمل. والعلوم واألعامل كثرية ومتشعبة تعجز القدرة البرشية عن اسستقصاء فن41 واحد 
مهنا فكيف عن مجيعها، وقد جوز42 األوائل صنوف العمل وتقسسمي قسمها43 وجتزئة أجزاهئا وتوضيح 
سسبلها وتبيني مآخذها، وكذكل فعلوا44 يف وجوه األدب ورضوب45 األخالق والسسياسات، مفن 
أراد الاطالع عىل ذكل أمجع فعليه ابإلمعان يف كتب من تقدم مهنم ومن تأخر، فإهنم مل يبقوا46 يف 
جليل من األمر لقائل من بعدمه مقااًل وال أخلوا للزايدة جمااًل، فأما ما يقال47 من لطائف األمور48 

35 وأسأل ... قلوبنا: بياض يف ج الهندام الورقة.

36 وأن ... من: بياض يف ج الهندام الورقة.

37 ألنه: إنه، آ م.

38 سورة هود )11(: 88.

39 الفصل األول: آ، ج ف ع.

40 ابلعمل: ابلعلوم، ج ع.

41 فن: يف لك، أ م.

42 جّوز: قرر، ج ع.

43 قسمها: مقسمها، م.

44 فعلوا: جعلوا، ف.

45 ورضوب: بياض يف ج الهندام الورقة.

46 مل يبقوا: -، م.

47 يقال: تعاىل، آ م.

48 األمور: لكمة غري مقروءة يف م.
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إن مل يكونوا سسبقوا إليه بعينه فهو مسستفاد مما أسسوه لنا من األصول اليت مل جندمه غادروا شيئاً 
من أمور ادلنيا واآلخرة إال قرروه49 فهيا وفتحوا50 أبواب علمه مهنا. وإذ ال سبيل51 إىل52 اإلحاطة 
جبميع ما قيل يف العلميات والعمليات، فالواجب عىل طالب الكامل أن جيرد عنايته ملا هو األفضل 
واألمه يف أمر دينه ودنياه مهنا. وقد اتفق أرابب ادلايانت النقلية53 والعقائد العقلية أن النجاة وسعادة 
األبد منوطتان54 ابإلميان ابهلل واليوم اآلخر ومعل55 الصاحلات، ويندرج يف ذكل56 العمل بصفات 
هللا تعاىل وتزنهيه وتوحيده وبيان جوده وعنايته والعمل بنفس اإلنسان، وبقاءها57 بعد خراب البدن 
وأبديهتا وتزكيهتا58 وحال معادها ونشأهتا59 الثانية وما السبب املوجب لكاملها وسعادهتا واملوجب 
خلطاهئا وخذالهنا. فواجب عىل العاقل أن جيهتد يف عمل ذكل أمجع ألنه إن كذب أهل احلمكة والتزنيل 
من غري أن يستند يف ذكل إىل برهان ودليل فليس معدوداً من أهل العقل والتزنيل60 والتحصيل، 
وإن آمن مبا اتفقوا عليه وصدقهم فيه، وذكل هو الواجب عليه فوجوب اجهتاده61 يف العمل بذكل 
ظاهر، وإن تردد بني التصديق والتكذيب واكن شااكً يف قوهلم62 قبل حتققه صدقهم فاألحوط هل 
ذكل الاجهتاد. أيضاً كام63 لو حذر من سلوك طريق فهيا أسد يفرتس واكن شااًك يف صدق من 
أخربه بذكل فإن العقل يقتيض أن64 ال يسكل تكل الطريق احتياطاً إذ ال رضر يف ذكل إذا65 مل 
يكن هناك أسد. وينبغي أن تعمل أن العمل هو القطب اذلي عليه املدار وهو األصل املتبوع والعمل 

49 قرروه: قد رووه، م؛ قرره، ج.

50 وفتحوا: وفتحة، ج.

51 سبيل: يتقبل، آ م.

52 إىل: عىل، آ م.

53 النقلية: الفعلية، ف.

54 منوطتان: منوطان، ج ي؛ منوطني، آ م.

55 ومعل: -، آ م.

56 ذكل: تكل، ج. 

57 وبقاءها: ويقابلها، آ م.

58 وتزكيهتا: -، ج.

59 ونشأهتا: ويشاهبها، آ م.

60 والتزنيل: -، آ م ع.

61 فوجوب اجهتاده: -، م؛ فوجب اجهتاده، آ.

62 قوهلم: قوهل، آ م.

63 أيضاً كام: وأيضاً، ج.

64 أن: -، آ م.

65 إذا: إن، آ م.
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هو الفرع التابع، وليس ما أكّب أكرث الناس عليه ومسوه علامً هو عمل احلقيقة، بل العمل احلقيقي بعد 
اذلي ذكرته هو ما يزيد يف بصرية العبد بعيوب نفسه ويف معرفته بعبادة66 ربه ويقلل من رغبته يف 
ادلنيا ويزيد من رغبته يف اآلخرة، وهذا أيضاً إذا مل يقصد جبهة67 هللا تعاىل68 ومل ينو بتعلمه بذكل69 
وإن اكن يف نفسه صاحلاً هل70 فهو أيضاً يف حق متعلمه ذاك من علوم ادلنيا ال من علوم اآلخرة. 
والعمل احلقيقي إمنا يراد به ليتوجه به إىل اجلناب71 األعىل وإىل احلرضة القدسسية، مفن72 عدل به 
عن تكل اجلهة منحطاً إىل أن حيصل73 به من74 حطام ادلنيا والتقرب هبا75 إىل أبناهئا فقد أمعن يف 

الضالل وانضم إىل زمرة األغبياء واجلهال. فنعوذ ابهلل أن ينايف قولنا فعلنا ويباين ظاهران ابطننا.
وعمل احلقيقة أيضاً حبر واسع، وطريق شاسع، مفن مل يمتكن من التغلغل يف حبار حقائقه والتوغل 

يف76 سسبهل ومضائقه، فال أقّل من أن يقترص عىل ما أان ذاكره يف هذه األوراق.

66 بعبادة: بعباد، آ م.

67 جبهة: برمحة، آ م؛ به هجٍة، ع.

68 تعاىل: -، ف ع.

69 بذكل: ذكل، ج ع.

70 هل: -، آ م.

71 اجلناب: جناب، م.

72 مفن: وإن، آ ج م.

73 إىل أن حيصل: مكرر يف م.

74 من: -، آ ج ف ع.

75 هبا: -، ع.

76 يف: به، ج.
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الفصل الثاين77
يف إثبات وجود مدبّر العامل الواجب الوجود ذلاته وبيان أنه قادر عامل مريد حكمي78 وأن هل 

عناية مبخلوقاته

أول ما جيب عىل طالب النجاة والكامل هو أن يتحقق وجود موجود خمرج لهذا العامل إىل الوجود، 
هو الواجب ذلاته وهو اإلهل79 عّز وعال. والطرق إىل حتقيق80 ذكل كثرية ومشهورة لكن أسهلها 
مأخذاً وأحرضها مسلاكً وأمتّها بيااًن وأقرهبا فهامً هو اذلي من هجة الاعتبار مبا هو81 يف موجودات 
العامل من اإلحاكم واإلتقان وحسن التأليف املؤّدي إىل الغاية املقصودة من النظام، فإن ذكل كام 

يدل عىل وجود املؤثر فهو يدل أيضاً عىل علمه وقدرته وإرادته وعنايته.
والعاقل ال يشك إذا أبرص كتابة حسسنة الهيئة والرتتيب منتظمة الالكم املقروء مهنا82 أهنا83 من 
فعل اكتب حاذق ال واقعة ابالتفاق من جراين احلرب عىل الاكغذ مثاًل، فكيف إذا نظر إىل هيئة 
األفالك84 وكواكهبا وأوضاعها وحراكهتا ومقادير أجراهما وأبعادها وتأثرياهتا يف العامل السفىل، وترتيب 
ن املركبات املعدنية والنباتية  العنارص وتفاعلها بصورها وكيفياهتا وحصول األمزجة اليت يتبعها تكوُّ
واحليوانية، وعرف القوى والنفوس الساموية واألرضية ومبادهئا وخواصها وتفكّر يف األعضاء املفردة 
والعينني  واملعدة  واليد  اكلرأس  املركبة  األعضاء  ويف  واألعصاب،  والعروق  والعضالت  اكلعظام 
واألذنني وكيف جعل بعضها85 رئيساً وبعضها مرؤوساً، وكيف ارتبطت النفوس ابألبدان ورّست 
يناسب  ما  واجلــوارح  اآلالت  من88  لها87  وأعّد  مصاحلها  احليواانت  أهلمت  وكيف  فهيا86  قواها 

77 الفصل الثاين: ب، ج ف ع.

78 مريد حكمي: فريد، ج ع.

79 اإلهل: إال، آ م.

80 حتقيق: حتقق، آ م.

81 هو: -، ف ع.

82 مهنا: عهنا، آ م.

83 أهنا: + اكنت، آ م.

84 األفالك: الفكل، ج ع.

85 بعضها: مهنا، م.

86 فهيا: -، م.

87 وأعّد لها: وأخذ لها، آ م.

88 من: -، آ ج م.
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املركوز89 يف طباعها كآالت املفرتس والسسباحي وكخرطوم البقة اذلي خلق فيه مع لينه90 قوة يمتكن 
هبا من الغوص يف البرشة اجلاسسية91 المتصاص ادلم املوافق لها، وغري ذكل من العجائب واحلمك 
اليت ال سبيل لنا عىل اسستقصاهئا، وما أظن عاقاًل يعترب92 هذا لكه إال ويدهل دالةل قطعية عىل عمل 

املدبّر مبا عليه الوجود يف نظام اخلري وأنه مريد للخري والكامل عىل الوجه األبلغ حبسب اإلماكن.
وإذ قد93 تقرر هذا فأقول: إن هذا املدبّر إن اكن واجب الوجود ذلاته فهو إهل سسبحانه وتعاىل94 
وإال فليس مبمتنع95 الوجود بعد96 ما فرض موجوداً، فلو مل97 يكن واجباً لاكن ممكناً ال يوجد إال 
من غريه، ويعود الالكم يف ذكل الغري، وال بد من الانهتاء إىل الواجب98 األول، وإال لاكن لك 
موجود قبل اذلي فرض أنه مدبّر ممكناً ال يوجد من99 ذاته فاكن حمكه حمك الواسطة سواء اكن 
متناهياً أو غري متناه، وذاك ألن املعلوالت ولك واحد واحد100 مهنا يفتقر إىل موجد ال يكون مهنا 
وإال دلخل يف حمكها، وإذا عمل من وجود لك واحد وجود ما قبهل، ولو كرثت الوسائط، فآخر 
ما يعمل وجوده من املعلوالت يدل101 كذكل عىل وجود أول العلل وحتقق ذكل وجوب مصاحبة 
العةل لوجوب املعلول، إذ احلوادث اليت سسبق102 بعضها بعضاً ابلزمان ال مانع يف العقل من عدم 
تناههيا يف األزل، ويدل عىل هذه املصاحبة أنه ال معىن لوجوب املعلول بعلته إال صدوره عهنا، 
وال يؤثر103 فيه حال عدمه، وإاّل لاكن104 ذكل مجعاً بني وجوده وعدمه105، فه�ي إذن تؤثر حال 

89 املركوز: الركون، آ م.

90 لينه: -، آ م.

91 اجلاسسية: املاشسية، آ ج م ع.

92 يعترب: معترب، ج ف ع.

93 قد: -، آ م.

94 وتعاىل: -، آ م.

95 مبمتنع: مينع، آ م.

96 بعد: وبعد، آ م.

97 فلو مل: فمل، آ م.

98 إىل الواجب: مكرر يف آ.

99 من: -، آ م.

100 واحد واحد: واحد، آ.

101 يدل: إضافة يف هامش ع.

102 سسبق: يسسبق، آ م ع.

103 يؤثر: مؤثر، ج ع.

104 لاكن: اكن، ج. 

105 وعدمه: + فه�ي إذن تؤثر حال عدمه وإال لاكن ذكل مجيعاً من وجوده وعدمه، آ م.
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وجوده وحال عدم العةل ال يصدر وجود املعلول، فاملوِجد واملوَجد يتصاحبان106 يف الوجود، فالعلل 
أنه لوال107  الواجب ذلاته، وكام  فلها أول هو  التامة ومعلوالهتا اكئنة ما اكنت يه موجودة معاً، 
وجود العمل108 البدهي�ي اذلي ال يفتقر إىل الاكتساب ملا حصل لنا يشء من العلوم املكتسسبة، 
كذكل لوال وجود الواجب املسستغين عن املوجد ملا وجد املمكن احملتاج إليه، وملا وجب يف موجد 
األثر احملمك أن يكون أبلغ يف األحاكم من أثره وجب الانهتاء إىل املوجد احمليط علمه الاكمةل قدرته 

البالغة حمكته109، وهو اإلهل110 تعاىل.

الفصل الثالث111
يف بيان ثبوت مجةل مما112 جيب ثبوته للواجب ونفي مجةل مما113 جيب114 تزنهيه عنه

يتغري  فلهذا ال  التغريات إلحاطته هبا وبأزمنهتا عىل ادلوام،  الواجب فعيل، نشأت عنه115  وعمل 
بتغري116 معلوماته وإمنا يلزم اجلهل والتغري لو اكن علمه انفعالياً يتبع وجود اليشء وزواهل، والواجب 
العدم  عليه  جاز  لو  إذ  األبدية  وواجــب118  املوجد،  إىل  حادث  الحتياج117 لك  األزلية  واجب 
الفتقر إىل مرحج يرحج جانب وجوده عىل جانب عدمه فاكن ممكناً ﴿ُهَو اأََلَوُل َواآَلِخُر َواَلَْظاِهُر 
َواَلَْباِطُن﴾119، وإذا قد ثبت علمه مبخلوقاته ادلال عىل علمه بذاته ابلرضورة فواجب120 أن ال يكون 

106 يتصاحبان: يصاحبان، آ ج م.

107 لوال: ال، آ.

108 العمل: -، ف.

109 احلمكته: -، آ م ف.

110 اإلهل: اآلالء، آ م.

111 الفصل الثالث: ج، ج ف ع.

112 بيان ثبوت مجةل مما: ما، ج؛ بيان ثبوت مجةل ما، ع.

113 مما: ما، ج.

114 جيب: + مما، ف.

115 نشأت عنه: عنه نشأت، آ م.

116 بتغري: به تغري، ج.

117 الحتياج: الحتاج، آ ج م.

118 وواجب: واجب، آ م.

119 سورة احلديد )57(: 3.

120 فواجب: وجب، م.
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مركباً، ألن العمل ابملركب يتوقف121 عىل العمل بلك واحد من أجزائه، فيتقدم العمل ابجلزء عىل العمل 
ابللك تقدماً ابذلات، لكن لو عمل اللك جزؤه اذلي هو غريه لاكن عاملاً بأنه هو122 اذلي علمه، وذكل 
يتضمن علمه بذاته، فيتقدم العمل ابللك عىل العمل ابجلزء، وقد اكن األمر خبالف هذا، وذكل حمال.
فليس  جبسم  ليس  وإذا123  أبعاض،  ذو  مركب  جسم  لك  ألن  جبسم  فليس  مبركب  ليس  وإذ 
مبتحزي124، ألن املتحزي125 اذلي ال ينقسم إما نقطة يف حمل وإما جوهر فرد ال يتجزأ بوجه إن126 
جاز وجوده، والكهام يقتيض أن يكون موجد هذا العامل يف غاية الصغر127 واحلقارة، تعاىل هللا عن 
ذكل علواً كبرياً، وخيص النقطة افتقارها يف وجودها إىل غريها لتحّل فيه، والافتقار يف الوجود إىل 
الغري ينايف وجوب الوجود كيف اكن. فالواجب مزّنه عن أن حيل يف حمل، وحقيقته املقدسة ال 
تساوي حقيقة يشء من املمكنات وإال لاكنت128 مقتضية لإلماكن ال للوجوب لوجوب تساوي 
األمثال يف اللوازم. ولو حصل من نوع الواجب خشصان المتاز لك واحد مهنام عن اآلخر بتعيّنه، 
وما به الاشرتاك غري ما به الامتياز، فيرتكب الواجب مهنام، وألن129 تعني130 لك واحد إن اكن ألنه 
واجب الوجود فال واجب إال هو، وإن اكن ألمر آخر فهو معلول يف تعينه لغريه، وإن اكن غري 

معلل البتة اكن اختصاص لك واحد131 بتعينه ال خملصص وهو ابطل.
وإذ ال يوجد ما يشاركه يف احلقيقة فال صاحبة هل وال ودل. مث كيف يتصور انفصال يشء132 مما 
ال تركيب فيه فيصري مساواًي هل يف النوع أو اجلنس حىت يكون ودلا133ً هل؟ ولو ساواه غريه من 

121 يتوقف: متوفق، ع.

122 هو: + العمل، م؛ -، ج ع.

123 وإذا: وإذ، ع.

124 مبتحزي: مبتجزء، م.

125 مبتحزي: مبتجزء، م.

126 إن: + اكن، ج.

127 الصغر: الضجر، آ م.

128 لاكنت: اكنت، م.

129 وألن: مكرر يف م.

130 تعني: تغري: آ م.

131 واحد: -، ج ف ع.

132 يشء: اليشء، آ م.

133 ودلاً: وادل، آ م.
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خملوقاته يف متام حقيقته134 ملا اكن أحدهام بكونه خملوقاً واآلخر بكونه خالقاً أوىل من العكس135، وإذ 
ال حيّل الواجب يف حمل فال ضد136 هل يعاقبه عىل حمهل وال جيامعه فيه، وأيضاً ال ضد هل مبعىن ما 
يساويه يف قوته وميانعه، وال يتعلق ببدن اكلنفس، فإن قدرته تعاىل أوسع وأفعاهل أمّع وأكرث من أن 
تتخصص ببدن تصدر137 عنه، وال يتّحد بغريه مبعىن الاتصال138 والامزتاج فإن ذكل ال يتصور 
إال للمتحزي139، وال مبعىن أن يصري أحد الشسيئني هو اآلخر بعينه من غري اثنينية، فإهنام إن بقيا 
حال الاحتاد فهام اثنان ال واحد، وإن عدما أو أحدهام فقط مل يتحد املعدوم ابملعدوم وال ابملوجود.
وهو اجلواد عىل احلقيقة وامس اجلود عىل غريه جماز، ألنه أفاد اخلري واألنعام وأعطى لك يشء ما 

حيتاج إليه من الهداية والكامل والزينة من غري غرض وفائدة يرجع إليه.
وهو الغين التام لكونه غري متعلق بيشء140 خارج عنه ال يف ذاته وال يف صفاته، سواء اكنت تكل 
الصفات زائدة عىل ذاته أو مل تكن، وسواء عرض لها إضافة إىل الغري أو مل تعرض. وال حيمتل هذا 

اخملترص حتقيق أن احلق من ذكل أي يشء هو.
وهو املكل احلق، فإن ذات لك يشء141 من مجيع الوجوه142 هل، ألنه منه أو مما143 هو منه144 وجوده 
وكامهل وال يفتقر هو إىل يشء، وإذا حلظ لك ما سواه145ابطاًل يف نفسه وحقاً به فهو حق يف نفسه 

وحمقق حلقيقة146 لك ما عداه.
ولك كامل فهو معشوق، وإذا اكن الواجب يدرك ذاته عىل ما يه عليه من امجلال والهباء واذلي147 

134 حقيقته: حقيقة، آ م.

135 العكس: املمكن، آ م.

136 ضد: صنف، آ م.

137 تصدر: يصدر، ع.

138 الاتصال: لكمة غري مقروءة يف م.

139 للمتحزي: للمحرص، آ م.

140 بيشء: كيشء، آ م.

141 ذات لك يشء: ذكل أت لكه، م.

142 الوجوه: + يه، ج ع.

143 مما: ما، آ م.

144 منه: به، آ م.

145 سواه: + اكن، آ ج م.

146 حلقيقة: حبقيقة، آ م.

147 واذلي،: اذلي، ج ف ع.
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هو مبدأ لك جامل وهباء ومنبع لك حسن ونظام148، فهو أجّل مبهتج بذاته ألنه أرشف مدِرك 
ألرشف مدَرك بأمّت إدراك، وقياس ابهتاجه بذاته149 إىل ابهتاجنا بذاتنا150 كقياس كامهل إىل كاملنا، 
وال يدرك151 كامهل كام هو152 إال هو، وحنن فال153 نقدر عىل فهم يشء من نعوت الواجب ذلاته إال 
ابملقايسة إىل ما نعرفه من أنفسسنا، لكن نعمل أن ذكل أمكل وأرشف وأعىل مما نفهمه يف حق أنفسسنا، 
وال نفهم154 حقيقة تكل الزايدة ألن مثلها ال يوجد يف حقنا، وكيف يقاس املتنايه إىل ما ال يتناىه؟ 
ال يف الشدة وال يف المكية، ولك نعت يف الواجب األول ال نظري هل فينا، فال سبيل لنا إىل فهمه، 

إمنا نذكر ما يف155 وسعنا أن نعلمه ال ما يسستحقه هو ذلاته.

الفصل الرابع156
يف أن مدبّر العامل واحد ال رشيك هل

ويدل عىل وحدانيته أن اإلنسان إذا أدرك ذاته وأشار إلهيا فال جيد يف ذاته إال أمراً يدرك ذاته، ولك 
ما عدا ذكل مما هو جمهول سواء اكن وجوداًي أم سلبياً فهو خارج عن ذاته، وال يدرك ذاته بصورة 
زائدة عىل ذاته، ألن لك صورة زائدة عىل اذلات فه�ي مشار إلهيا من هجته هو، وهو مشري157 
إىل158 ذاته بأان، فال ينفصل إدراكه عن159 ذاته، واحلقائق اإلدراكية ال ختتلف إال ابلكامل والنقص 
وبأمور خارجية. وإذا ثبت ذكل فلو حص إلهان160 واجبان لك مهنام يدرك ذاته ملا زاد إدراكه ذلاته 
عىل ذاته، فإن اكن خمالفاً لآلخر ابلكامل والنقص فالاكمل هو اإلهل دون الناقص، وإن تساواي يف 

148 حسن ونظام: يح نظام، م؛ نظام حسن ، آ.

149 بذاته: -، آ ج م.

150 ألنه ... بذاتنا: -، م.

151 وال يدرك: ويدرك، ف.

152 كام هو: -، ج.

153 فال: + هو، م.

154 نفهم: نرهيم، آ م.

155 يف: -، م.

156 الفصل الرابع: د، ج ف ع.

157 مشري: + ال، آ م.

158 إىل: مكرر يف م.

159 عن: عىل، ف ع.

160 إلهان: األمان، م؛ األعيان، آ.
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ذكل فهام من نوع واحد فال بد وأن يكون أحدهام ممتازاً عن اآلخر بعد مشاركته هل يف احلقيقة161 
اإلدراكية بأمر ما فاكن مركباً فمل يكن إلهاً.

اكفتقار163  ببعض162  بعضها  أجزائه  ارتباط  العامل شدة  لهذا  إلهني  امتناع وجود  عىل  أيضاً  ويدل 
أعراضه إىل جواهره ابعتبار وجواهره إىل أعراضه ابعتبار آخر، وكذا متحزياته وجمرداته وعنرصايته 
وفلكياته وحيوانه ونباته وبسائطه ومركباته، وكذا احتياج بعض احليواانت إىل بعض واحتياج بعض 
أعضاء الشخص الواحد مهنا وأخالطه وأرواحه إىل بعض، فقد أعان بعض العامل بعضاً إعانة صريته 
اإللهني  اسستقل164 أحد  فلو  الكبري،  مّساه بعض احملققني ابإلنسان  كشخص واحد مركب، ولهذا 
بتدبريه مل يكن لآلخر تأثري فيه لئال جيمتع مؤثران عىل مؤثر165 واحد فيسستغين بلك مهنام عن لك 
مهنام. ولو اسستقل ببعضه فقط واآلخر البعض اآلخر مل يكن الارتباط والتعاون بني166البعضني، 
مث اذلي يفعل شيئاً فيتبع وجوده وجود آخر167 وينتفع به آخر فقد اسستقل168 بإجياد الشسيئني أو 
بتدبريهام ال169 بواحد مهنام حفسب، وامتناع أن يسستقل واحد بتدبري اللك يف زمان واآلخر بتدبريه 

يف زمان آخر ظاهر عند أهل احلقائق.
الواجب ورمحته وقدرته اليت ال  العامل لاكن جود  ولو أمكن170 وجود عامل آخر الرتباط هل هبذا 
تتناىه تقتيض إجياده171، إذ كامهل اذلي ال يتناىه يقتيض أن ال يبقى يشء من املمكنات وال وجه 
من وجوه حسن الرتتيب والنظام إال يصدر172 عن ذاته املقدسة ويقتضيه عنايته وحمكته البالغة.

161 يف احلقيقة: ابحلقيقة، آ م.

162 بعضها ببعض: ببعضها، آ م.

163 اكفتقار: الفتقار، آ م.

164 اسستقل: اشستغل، آ م.

165 مؤثر: مؤثران، م.

166 بني: من، آ م.

167 آخر: أخرا، ف.

168 اسستقّل: اشستغل، ج.

169 ال: -، م.

170 أمكن: أنكر، آ م.

171 إجياده: اجلادة، م.

172 يصدر: ويصدر، ع.
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الفصل اخلامس173
يف كيفية فعل الواجب املدبّر وصدور املمكنات174 عنه وإثبات وجود مالئكته

وال يوجد ممكن175 أخّس إال واملمكن األرشف قد وجد قبهل، فإنه ال ميكن وجود ما هو أفضل من 
املعلول األول، فإن الواجب اقتضاه جبهته الوحدانية فمل تبق هجة تقتيض176 ما هو أرشف منه، 
ولو فرض وجود ما هو أرشف منه السستدعي هجة تقتضيه يه أرشف177 مما عليه الواجب وذكل 
حمال. والواحد احلقيقي لو صدر عنه جبهته الواحدة شيئان الختلفا مبمزي ما وإال مل178 يكوان شسيئني، 
واملعلوالت إذا تساوت نسبهتا إىل مقيد وجودها مل يكن ألحدها منه ما ليس لآلخر، واكن ما 
هو أكرث من واحد واحداً وهو ظاهر البطالن. ولهذا يظهر وجود املالئكة املقّربني اليت يسّمهيا 
بعضهم179 عقواًل، إذ لو180 ال وجود ممكنات يه أرشف من النفوس اجملردة ملا وجدت النفس البتة 
عىل األصل اذلي قد عرفت من أن الواحد من لك الوجوه ال يصدر عنه الكرثة إال بوسائط، 
ولك181 من اسستعّد حلظ ونصيب من املعرفة جفود اخلالق ال يقتيض إهامل182 إجياده183، فإن اكن 
ذكل الاسستعداد يف أول الفطرة من غري واسطة فهو عامل العقول واملالئكة املقربني، وإن توقف 
عىل اكتساب ما مل يقتض بواسطة املقربني أو بغريها فهو عامل مالئكة الساموات ويه184 النفوس 

الساموية، وبعد ذكل مراتب سائر النفوس.
فال خري يف اإلماكن إال ويتعلق به عمل اخلالق وتقتيض قدرته185 وجوده إجياده، وال رش يف اإلماكن 

173 الفصل اخلامس: ه، ج ف ع.

174 املمكنات: الكتاب، م.

175 ممكن: -، آ م.

176 تقتيض: -، ج.

177 منه ... أرشف: -، م.

178 مل: ال، م؛ ما، آ.

179 بعضهم: بعضا، م؛ بعضها، آ.

180 لو: -، آ م.

181 ولك: فلك، آ م.

182 إهامل: اإلهامل، آ م.

183 إجياده: بإجياده، آ م.

184 ويه: وبني، آ م.

185 قدرته: قدرة، آ م.
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إال ويتعلق به علمه، ورمحته تقتيض دفعه، فاخلري مقيض ابذلات والرش مقيض ابلعرض، والبارئ186 
فال يرتك ما كرث خريه ألجل رش قليل فيه إذ يف تركه تفويت للخري الكثري، وال يطلب رحش اخلري 
ليسستمكل به بل187 رحش اخلري عىل الغري من كامهل وكون طلب اخلري وإرادته أوىل به188، وهو189 
مثل كون الوجود أوىل هل من العدم، وال يقتيض يشء من ذكل أن يكون اكماًل بغريه، وإمنا190 
يلزم ذكل إن لو اكن لك واحد من اإلرادة واملراد أوىل به. أما إذا اكنت إرادة نفع الغري فقط يه 
األوىل من غري أن يسستمكل ابملراد فال. فهذا ما اقتضت احلال أن أذكره يف191 حال املبدأ، وها أان 

أتلو ذكل حبال املعاد بعون هللا وحسن توفيقه.

الباب الثاين من امجلةل األوىل
يف إثبات مجةل من أحوال النفس اجملردة من املادة192 ال سسامي يف ما يتعلق بتحقيق جتردها 

ونقلها بعد املوت وامتناع عدهما وكيفية سعادهتا وكاملها

الفصل األول193
يف كيفية تعلق النفس ابلبدن وارتباطها به وترصفها به194 وترصفها يف قواه

ابلبدن  ارتباطها  وكيفية  وأفعالها  وخواصها  قواها  وتقسسمي  النفس  مباحث  الالكم يف  استيعاب195 
طويل، وهو مشهور يف كتب من تقدم، وأمّه ما ذكر من ذكل وأقربه إىل الفهم ما أان مقرر هل يف 
هذه اللمعة. فأول ذكل هو196 أن يتحقق أن النفس يه اليت يشري إلهيا لك أحد بقوهل أان حني يقول 

186 والبارئ: + لكمتان غري مقروئتان، ف.

187 بل: -، م.

188 به: -، م.

189 وهو: هو، ج ف ع.

190 وإمنا: + اكن، ف ع.

191 يف: من، آ ج م.

192 املادة: اإلنسان، آ ج م؛ -، ع.

193 الفصل األول: آ، ج ف ع.

194 وترصفها به: -، ع.

195 استيعاب: واستيعاب، آ ج م.

196 هو: -، ع.
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أان أدركت كذا أو فعلت كذا ولك القوى من توابعها ويه آالت لها، وإال ملا ارتبط فعل بعضها بفعل 
بعض، مفا اكن كل197 أن تقول أحسست فغضبت وأدركت حفركت، جفميع قوى البدن حتت ترصفها، 
إذ القوة احملركة ليست إال جللب النافع أو دفع الضاّر الراجعني إلهيا بوجه ما، واملدركة ليست إال 
اكجلواسيس اليت تفيض198 األخبار وتؤدهيا إلهيا، واملصورة199 واحلافظة يه حلفظ ذكل حفمكها حمك 
اخلازن200 لها. وعىل هذا حال مجيع القوى البدنية إذا اعتربهتا، وكذا لك عضو من البدن فإنه إمنا 
أعّد لغرض يرجع إىل النفس، وجاز أن يتعلق ابلبدن الواحد أكرث من نفس واحدة، لكهنا تكون 
متفاوتة يف رتبة الاسستكامل وينهت�ي الرتتيب201 إىل نفس واحدة يه الرئيسة عىل اللك. ولعل202 هذه 
النفوس يه القوى املطيعة لها لكن ال جيوز تعلق نفسني203 ببدن واحد204 تعلقاً هو كتعلق هذه 
الرئيسة205 وإال حلصل يف البدن الواحد املتقابالن معاً اكحلركة والسكون والنوم واليقظة، ومجيع 
اإلدرااكت جبميع  أصناف  مدركة جبميع  واحدة209  لنفس208  اإلرادية يه  إدرااكتنا206 وحترياكتنا207 
أصناف املدراكت210 ولوال ذكل ملا حمكت ببعض املدراكت عىل بعض211، فإن احلامك212 عىل يشء 
بيشء جيب أن يكون مدراكً هلام معاً، وإن اكن213 إدراكه بعضه بآةل بدنية وبعضه بغري آةل ويه 
املوصوفة ابلشهوة والنفرة والذّلة واألمل واإلرادة والقدرة والفعل، ولو مل يكن األمر كذا ما214 لزم من 

197 مفا اكن كل: فهل، م؛ مما اكن، آ.

198 تفيض: تقتيض، ف ع.

199 واملصورة: واملتصورة، ج ف ع.

200 اخلازن: اجلازب، ج.

201 الرتتيب: لكمة غري مقروءة يف آ م.

202 ولعّل: -، آ م.

203 نفسني: نفس، ج ع.

204 واحد: واحدة، م.

205 الرئيسة: الرتبة، ج ع.

206 إدرااكتنا: إدرااكهتا، آ م.

207 وحترياكتنا: وحترياكهتا، آ م.

208 لنفس: النفس، آ م.

209 واحدة: الواحدة، آ م.

210 جبميع أصناف املدراكت: -، آ م.

211 بعض: البعض، آ م.

212 احلامك: + بيشء، ج ف ع.

213 اكن: اكنت، ج.

214 ما: مما، ع.
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إدراكها حصول هذه األشسياء لها وملا ارتبطت هذه األشسياء بذكل اإلدراك هذا الارتباط اذلي جنده 
من أنفسسنا وهذا فطري وعند العقل إذا تأمل215.

الفصل الثاين216
يف أن النفس217 ليست جبسم وال حاةل فيه وأهنا بسسيطة ال تركيب فهيا يف اخلارج وأهنا 

جوهر قامئ بذاته

وهذه النفس اإلنسانية ليست هذه البنية الفانية وال مزاج218 البدن وال تناسب أراكنه، فإن هذه 
األشسياء دامئا219ً يف التبدل والتحلل، مع أن اإلنسان جيد من نفسه أنه220 هو اذلي اكن منذ سسنني 
عديدة، فليست يه هذه امجلةل، وليست221 يه أيضاً عضواً خمصوصاً أو أعضاء خمصوصة ال يتطرق 
إلهيا التخلخل222 يف مدة العمر223 ألنه224 ما من جزء يف البدن إال وقد يغفل اإلنسان عنه حال 
ما يكون مدراكً ذلاته، وكيف جيمتع225 يف يشء أن يكون مدراًك وغري مدرك يف حاةل واحدة؟ وقد 
عرفت أن لكام يدرك ذاته فال يزيد إدراكه ذلاته عىل ذاته ولكام هو كذا مفا دامت ذاته موجودة فهو 
مدرك لها، ويلزم من هذا أن لكام226 يغفل عنه اإلنسان يف حاةل ما فهو مغاير ذلاته وليس بداخل 

فهيا سواء اكن جسامً أو جسامنياً أو ال جسامً وال جسامنيا227ً.
وقد سسبق أن لك ما يعمل ذاته228 فهو بسسيط ال تركيب فيه يف خارج اذلهن، بل إن اعترب فيه تركيب 

215 إذا تأمل: -، ج؛ إذا تعقل، ف.

216 الفصل الثاين: ب، ج ف ع.

217 يف أن النفس: -، آ م.

218 مزاج: خراج، آ م.

219 دامئاً: واهاًم، ج.

220 أنه: أن، آ ج م.

221 وليست: وليس، آ.

222 التخلخل: التخلل، ع.

223 التخلخل يف مدة العمر: اخللل، م.

224 ألنه: ألن، آ م.

225 جيمتع: جتمتع، ع.

226  لكام: اكن ما، آ؛ اكن ما اكن، م.

227 أو ال جساًم وال جسامنياً: -، ج.

228 ذاته: بذاته، م.
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فهو حبسب الاعتبار اذلهين ال يف الوجود اخلاريج، فواجب أن تكون نفس اإلنسان كذكل وال 
جيوز أن تكون جسامً أو حاةّل فيه حلول رساين وإال لتجزأت ابالتصال. ولو اكنت متجزئة ابلتجزئة 
الاتصالية229 ملا حصلت لها امللاكت اليت ال تتجزأ230 كذكل، بل يكون لها اشستداد وضعف فقط 
مكلكة العمل والفطنة والشجاعة واجلنب والهتّور، وإال فلو حصلت هذه لها وأمثالها النقسمت ابنقسام 
ما حلّت فيه واكنت231 متجزئة ابلتجزئة الاتصالية232 ويه233 عىل خالف ما فرض، والنفس ليست 
حباةل يف يشء سواء اكنت جمرداً أو غري جمرد، وإال لاكن ذكل اليشء قامئاً بذاته أو ينهت�ي إىل القامئ 
بذاته234، واكن235 هو اليشء236 اذلي تنسب األفعال إليه مبا فهيا237 من العرض ال إىل ذكل العرض 
هبا238. ألست ترى أنه يقال: فعلت النفس ابلقدرة أو ابإلرادة، وال يقال: فعلت اإلرادة والقدرة 

ابلنفس، وهذا واحض عند لك ذي239 بصرية.

الفصل الثالث240
يف أن النفس ال متوت مبوت البدن وال241 تعدم البتة

وإذ242 ال تركيب يف النفس بوجه، وال يه حاةل يف حمل، فه�ي ال تعدم، فإن لك ما هو ابلفعل 
وتعدم243 فقوة وجوده وعدمه يف غريه، وذكل الغري هو حامهل، فإن اليشء من حيث هو ابلفعل 

229 ابلتجزئة الاتصالية: بتجزة الاتصال، م.

230 تتجزأ: حتزى، ع.

231 واكنت: فاكنت، ع.

232 ابلتجزئة الاتصالية: بتجزة الاتصال، م.

233 ويه: وهو، ج ع.

234 أو ينهت�ي إىل القامئ بذاته: -، ج ف ع.

235 واكن: فاكن، ج ف ع.

236 اليشء: النفس، ع.

237 فهيا: فيه، ع.

238 هبا: به، ف ع.

239 ذي: -، آ م.

240 الفصل الثالث: ج، ج ف ع.

241 وال: وإايها ال، ف؛ وأهنا ال، ع.

242 وإذ: وإن، آ م.

243 وتعدم: ويعدم، ع.
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ال يكون ذاته244 ابلقوة ذلاته وإن جاز أن يكون ابلقوة ألمر آخر، كقوة اإلبصار اذلي هو يف العني 
اليت يه غري اإلبصار، ولو اكنت تكل القوة يف اإلبصار لاكن اليشء ابلقوة والفعل معاً.

فلو قبل البسسيط اذلي ال حيّل فيه245 غريه العدم لاكن موجوداً يف حال ما فرض معدوماً بوجوب246 
وجود القابل247 عند حصول املقبول، ولك ما أدى ثبوته إىل نفيه فهو ممتنع، فعدم النفس ممتنع. 
فأما  بنفسه،  يقوم  ال  وما  الرتكيب  إال  املنعدم  جتد  مل  بأرسها  اسستقرأت248املوجودات  إذا  ولهذا 
البسائط القامئة بأنفسها فينحّل الرتكيب إلهيا وال تنعدم البتة. وغري القامئة بأنفسها فسستعرف احلال 
فهيا، وبدن اإلنسان ملا اسستعّد ألن249 يكون هل مدبّر هو النفس فإذا زال ذكل الاسستعداد بسبب 
من األسسباب املقتضية للموت صار البدن حبيث ال يقبل هذا املدبّر فتنقطع عالقته عنه250، وال 
يقتيض ذكل عدم املدبّر، وحمك فساد مجةل251 البدن كحمك فساد عضو واحد منه وليس املوت إال 
زمانة عامة للك األعضاء252، وفساد اآلةل ال253 يقتيض عدم مسستعملها، والبسسيط من هجة بساطته 
ال يصدر عن املركّب ابعتبار تركبه ألنه إن استبّد واحد من أجزائه ابلعلية فال تأثري للبايق وإن مل 
يستبّد، فإن أثر يف يشء من املعلول فاملعلول مركب وإن مل يؤثر البتة فال مدخل هل يف العلية. 
وصورة الاجامتع254 أحد أجزاء املركب فلها حمكها، فلك ما يصدر عن مركب ففيه اثنينية ما ال مينع 
من كون ذاته األصلية واحدة، فذات النفس البسسيطة ملا اكنت ممكنة فه�ي معلوةل ذلات بسسيطة ال 
تنقص يف مرتبة255 الوجود عن النفس ألن عمل النفس بذاهتا ال يزيد عىل ذاهتا، فهو256 كامل لذلات 
من حيث يه والعةل257 الفاعلية ملا هل هذا الكامل اذلايت ميتنع أن تكون قارصة عنه فيه، واذلي 

244 ذاته: بذاته، م.

245 فيه: يف، ع.

246 بوجوب: لوجوب، ع.

247 القابل: التقابل، آ ج؛ التقابل بل، م.

248 اسستقرأت: اسستقرت، ع.

249 ألن: أن، آ م.

250 عالقته عنه: من فيه، م؛ عىل فيه عنه، آ؛ فيه حببه، ج.

251 مجةل: امجلةل إىل، ج؛ + من، ف ع.

252 الاعضاء: -، ج.

253 ال: -، ف ع.

254 الاجامتع: -، ج.

255 مرتبة: قرينة، ف ع.

256 فهو: من، م.

257 والعةل: يف العةل، م.
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من الفاعل التام الفاعلية، فهو كظّل هل فال يكون أمّت وأمكل منه، والكامل التابع258 لذلات جيوز أن 
يكتسب من غري فاعلها خبالف اذلي هو يف نفس اذلات، فقد ثبت إذن وجود جمردات بسسيطة 
أمكل من النفوس اإلنسانية يف259 العمل واحلياة يه العلل الفاعةل للنفوس، سواء مّسيهتا مالئكة أو 
عقواًل أو ما شئت من األسامء. وال ميكن عدم النفس إال إذا عدمت علهتا البسسيطة. والالكم يف عدم 
ما هو علهتا اكلالكم يف عدهما، فيؤدي ذكل إىل عدم الواجب األول260 تعاىل عن ذكل علواً كبرياً.

فالنفس261 وفواعلها القريبة والبعيدة ال262 تعدم، وكيف ال ويه ال تعدم ذاهتا، وال يعدهما وجود ما 
الرتفاعه مدخل يف وجودها وهو الضد إذ ال حمل لها فامينعها عليه ضد، وال يعدهما263 ما لعدمه264 
مدخل يف عدهما وهو الرشط، إذ مع بقاء العةل املقتضية لوجودها ال تأثري لعدم املباين265 يف عدهما 
وال ما266 يبايهنا، اكألعراض املتضادة267 لكاملها ال ينقض إدراكها ذلاهتا اذلي ال يزيد عىل ذاهتا. 
فتغري أعراضها واختالفها بكوهنا كاماًل لها268 أو نقصاً ال يؤثر يف إعداهما، فبقاء269 ما أفاد وجودها 
يوجب أن ال ترتفع عن الوجود وال تعدم، وعدم املركبات إمنا هو مبعىن احنالل تركيهبا، والاحنالل 
حركة ما يستند270 إىل احلراكت271 الساموية كام هو مقرر يف الكتب املشهورة، وإذا قيل272 الهيئة 
أو العرض قد عدم فاملنعدم هو273 تعلقه مبحل ما يظهر274 هل، وأما تعلقه بفاعهل فمل ينعدم، بل 
جاز أن يظهره مبحل آخر. والانتقال املمتنع عىل األعراض إمنا هو الانتقال املسستلزم السستقاللها 

258 التابع: املتابع، ف ع.

259 يف: يه، ج ف ع.

260 الواجب األول: الواجبة األوىل، م؛ الواجب األوىل، آ.

261 فالنفس: والنفس، آ م.

262 ال: وال، م.

263 يعدهما: عدم، آ م؛ يعدم، ج ف ع.

264 لعدمه: لعدم، م.

265 ال تأثري لعدم املباين: ال تأثري لعدم التباين ال تأثري لعدم التباين، آ م؛ + لها، ف ع.

266 وال ما: وما ال، آ؛ وال، م.

267 اكألعراض املتضادة: واألعراض املضادة، آ م.

268 لها: -، ج.

269 فبقاء: ببقاء، ج.

270 يستند: يسسند، ف.

271 احلراكت: احلركة، م؛ حراكت، ع.

272 قيل: قال، آ م ج.

273 هو: -، ف ع.

274 يظهر: مظهر، ف.
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ابلوجود أو ابجلهات أو ابحلركة املاكنية أو ما جيري جمرى هذه.
وأما انتقالها مبعىن أن فاعلها يظهرها للحّس أو لغريه من حمّل مث يظهرها كذكل من حمل غري ذكل 
احملل اكلصورة اليت275 تظهر ابملرآة وليست فهيا عىل احلقيقة فليس مبمتنع ولعّل276 لك ما تعرفه277 
من األعراض إمنا تكون حمالّها مظهرة لها عىل هذا الوجه، والانعدام عن احملل عىل هذا الوجه ليس 
بعدم عىل احلقيقة، فلكام اقتىض جود الواجب فيضانه عنه فهو ال يعدم مبعىن ارتفاع حقيقته عن 
الوجود278، بل عىس أنه279 ينعدم مبعىن انعدامه عن احلّس أو عن حمل يظهر به أو عن يشء اكن 

ملتامئً معه فتباعد عنه حبركة ما، كام يف احنالل املركبات أو مبعىن آخر يكون جاراًي هذا اجملرى.
ومن نظر يف حمكة خلق اإلنسان وحتقق ما بنّي وأوحض من عناية البارئ خمللوقاته280 ورمحته هبم281 
تبني أن الغاية املطلوبة من خلقه ليس أمراً زائاًل، ألنه282 لكام اكن أحىل اكن خوف زواهل283 أمّر، 
فال يصلح غاية ملثل هذا احلكمي عّز سلطانه، بل الغاية نعمي دامئ، فال بد لإلنسان من نفس ابقية 
يه غري هذه البنية الفانية، بل إمنا أحمكت284 هذه البنية وخلقت فهيا هذه العجائب لتكون آةل لها 
يف الاسستكامل، وهذه جحة حدسسية قد ال ينتفع هبا من ال جيد ذكل احلدس من نفسه، والربهان 

املعول عليه هو ما سسبق.

275 يظهرها للحّس ... اليت: -، م.

276 ولعّل: داخل، آ م.

277 تعرفه: نعرفه، ع.

278 الوجود: اجلود، ج.

279 أنه: أن، آ م.

280 خمللوقاته: اخمللوقاته، آ؛ مبخلوقاته، ج ع.

281 هبم: هلم، ج ع.

282 ألنه: وأنه، آ م.

283 زواهل: ونوال، آ م.

284 أحمكت: حمكت، آ م.
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الفصل الرابع285
يف كامل النفس ونقصها وكيفية اتصالها ابلعامل األعىل واكتساب املعارف منه وذكر مجةل يف 

خواصها وآاثرها

والنفس اإلنسانية ليس لها من احلياة إذا اعتربان ذاهتا فقط إال إدراك ذاهتا. وأما إدراك غريها وأفاعيلها 
فبالقوى286 البدنية وقوهتا العقلية، وحتتاج يف ذكل إىل خمرج خيرهجا من القوة إىل الفعل. فإذن 
حياهتا من دون هذه األشسياء حياة انقصة، والشعور ابلوجود والسعادة287 واملوجودات متفاضةل، 
فأرشفها هو الوجود األول، والسعادات تتفاوت حبسب ما تنال288 من هذه املوجودات289، وحمال 
أن خيلو ذات عن وقوع ظل األول علهيا، فهو النور احلقيقي ولك ما عداه عكس نوره، وتتفاوت 
اجملردات يف إدراكه كتفاوهتا يف إرشاق نوره علهيا، وتتفاوت ذلاهتا بإدراكه كتفاوهتا يف ذكل اإلدراك 
والقرب من ذات املدرك عىل حسب شدة اإلدراك هل290، فاجملردات املفارقة تتفاوت يف الذلة حبسب 
تفاوت قرهبا وبعدها من الواجب، وهبذا ختتلف مراتب النفوس291 ودرجاهتا يف الرشف والاحنطاط.
واشستغال النفس ابلقوى البدنية يصّدها عن الالتفات إىل اجلناب292 األعىل وقبول املعارف منه293. 
يتضح كل ذكل بتأمل أن األمور اليت قد يقع يف النوم علهيا اطالع ليس إال لقةل الشواغل برتك 
النفس اسستعامل احلواّس الظاهرة، وليس ذكل الاطالع عن فكره إذ اإلنسان يف حال اليقظة 
أمكن من الفكر، فليس إال اتصال النفس بسبب قةّل شواغلها البدنية ابملبادئ العالية املفيدة لها 
ذكل الغيب. وقد تتأكد وصةل النفس ابجلناب األعىل وتطلع294 عىل املغيبات يف حال اليقظة كام 
تطلع علهيا يف حال295 النوم ال سسامي إذا اكنت النفس قوية وافية ابجلوانب املتجاذبة ال يشغلها البدن 

285 الفصل الرابع: د، ج ف ع.

286 فالقوى: فبالقوة، آ م ج.

287 والسعادة: السعادة، آ؛ سعادة، ف ع.

288 تنال: ينال، ع.

289 املوجودات: الوجودات، ج ع.

290 هل: -، ج.

291 النفوس: األنفس، ج ف ع.

292 اجلناب: احلياة، آ م.

293 منه: مهنا، م.

294 وتطلع: فتطلع، ف ع.

295 حال: حاةل، آ م ع.
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عن الاتصال ابملبادئ املذكورة واإلخبارات النبوية من هذا السبب، ومن ال تكون نفسه قوية فقد 
يسستجلب ذكل مبا يدهش حّسه وحيري خياهل، ورمبا اكن حّسه وخياهل يف أصل جبلته كذكل296، 
وهذا نقص297 ليس مبحمود، وإذا اجمتع ضعف العائق البدين وقوة النفس سواء اكن ذكل أصلياً أو 
مسستجلباً كام تقوى النفس ابلتدريب298أو ابلرايضة املنسوبة إىل العارفني فقد يتأكد الاتصال تأكداً 

حيصل299 به للنفس مغيبات كثرية ومعارف غزيرة ومالذ إرشاقية ال يدرك كهنها إال من وجدها 
من نفسه، ومن مل300 جيدها فينبغي أن يؤمن هبا بقيام أدلهّتا، وال أقل من أن ال ينكرها مبجرد عدم 
وجدانه لها، وقد تقوى النفس فتؤثر يف غري بدهنا كإنزال غيوث301 وإزاةل أمراض وإحداث زالزل 
وما جرى هذا اجملرى، وال يستنكر ذكل إال من يظن أن النفس إمنا أثرت يف البدن النطباعها فيه.
واإلصابة ابلعني من هذا القبيل ويه جمربة، وسبهبا خاصية لبعض النفوس حتدث هناكً يف302 من 
تعجبت منه، والترضع303 واإلانبة إىل هللا قد يكسسبان النفس اسستعداداً لقبول الهداية إىل الصواب 
كام تعد الفكرة لقبول الفيض304 الفاعل للمعرفة، والسحر من التأثريات النفسانية، وغرائب النفوس 
كثرية تعرف ابلتجارب والتواتر وبرضب من القياس305. ومقامات العارفني من األنبياء وغريمه كثرية 
يتعذر علينا حرصها وتصورها، ومن اكن رشيراً غري مزٍك306 لنفسه فال حيمد307 قوة نفسه ألنه 
يسستعني هبا عىل تأثري الرش دون اخلري، واألخالق اذلممية جحاب عظمي للنفس عن الاتصال ابلعامل 
األعىل واكتساب السعادة308 العظمى ألهنا تُميل النفس إىل جانب البدن فمتنع من الاتصال مبحّل 
السعادة ما دامت النفس متلطخة هبا سواء اكنت متعلقة ابلبدن أو متخلية عنه، وإمنا اكنت النفس 

296 كذكل: ذكل، آ م.

297 نقص: نقض، ف.

298 ابلتدريب: ابلتطريب، ع.

299 حيصل: يصل، م.

300 ومن مل: ومل، آ م ج.

301 غيوث: املوت، آ م.

302 يف: -، آ م.

303 والترضع: والتعجب، م.

304 الفيض: البعض، م.

305 من القياس: ابلقياس، م.

306 مزٍك: مزيك، آ م ف.

307 حيمد: جيد، م.

308 السعادة: املعاين، م.
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مع هذا البدن مصدودة عن حقائق األشسياء ال309 لكوهنا منطبعة فيه، بل الشستغالها به ونزوعها310 
إىل شهواته وشوقها إىل مقتضياته، وهذا الزنوع والشوق هيئة311 للنفس ترتخس فهيا وتمتكن مهنا، 
فإن اكن هذا المتكن حاصاًل بعد املفارقة اكن312 حالها بعد املفارقة كحالها قبلها، إال أن تزول تكل 
الهيئات مهنا مبزيل ال نعرفه. وإذا فارقت النفس البدن ومل تتعلق بغريه اكن شعورها بذاهتا غري خملوط 
ابلشعور ابلبدن فاكن أمّت. وكذكل تكون معقوالهتا أشّد جترداً ألان ال نعقل313 شيئاً وحنن بدنيون إال 
ويقرتن به خيال أو ما يشسبه314 اخليال، فإذا315 زال هذا الشوب اكن التذاذ النفس حبياهتا أمكل.

الفصل اخلامس316
يف الذلة واألمل وبيان أن العقليني مهنام317 أقوى من احلّسيني

واإلدراك العقيل أمّت من احليس ألنه أفضل وأمّت وأدوم وأكرث وأوصل إىل املدرك، فالذلة به أبلغ. 
والكامل اخلاص ابلنفس الناطقة من هجة قوهتا العقلية هو أن يصري عاملاً عقلياً مرتسامً فيه صورة 
اللك والنظام املعقول فيه واخلري الفائض إليه، فيكون حينئذ موازاًي للعامل املوجود لكه مشاهداً ملا هو 
احلسن واخلري مطلقان، وهذا أفضل وأمّت من كامالت القوى األخرى318 اكلشهوة والغضب والومه 
واحلفظ وغريها، بل ال نسسبة هل إليه فضيةًل ومتاماً وكرثة وسائر ما يمت به التذاذ319 املدراكت320. مث 
كيف يقاس دوام األبدي بدوام الفاسد املتغري321؟ وكيف يكون حال ما وصوهل مبالقات322 السطوح 

309 ال: إال، آ ج م.

310 ونزوعها: ونزعها، آ م.

311 هيئة: جنة، آ م.

312 اكن: مكرر يف ف.

313 ألن ال نعقل: بأن يعقل، آ؛ ابلعقل، م.

314 يشسبه: نسميه، م.

315 فإذا: وإذا، آ م.

316 الفصل اخلامس: ه، ج ف ع.

317 مهنام: مهنا، آ م.

318 األخرى: األخر، ف.

319 الزتاز: الزا، ج.

320 املدراكت: واملدراكت، آ م ج.

321 املتغري: التغري، آ.

322 مبالقات: مبالقاة، ع.
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إىل ما هو323 متغلغل يف كنه املدرك؟ وكيف يقاس كامل اإلدراك إىل اإلدراك واملدرك إىل املدرك، 
فإن العقل أكرث عدد مدراكت من احلس وأشد تقضياً للمدرك وجتريداً هل عن الزوائد وخصوصا324ً 
يناسب  اشتياقاً  الكامل  إىل ذكل  من الاشتياق  املانعة  البدن يه  وشواغل  وظاهره.  ابطنه  يف 
مبلغه، فإن اشستغال النفس ابحملسوسات مينعها من الالتفات إىل املعقوالت فال جتد مهنا ذوقاً فمل 
حيصل لها إلهيا شوق325، اكلعنني اذلي ال يشستاق إىل امجلاع326 واألمص اذلي ال يشستاق إىل سامع 
األحلان. وتأمل أن كرمي النفس إذا أكّب عىل عويص هيمه وعرض عليه شهوة وخرّي بني الطرفني327 
اسستخف الشهوة. واألنفس العامية أيضاً قد تؤثر الغرامات واآلالم القادحة بسبب افتضاح أو شوق 
إىل أمر عقيل، والذلات الباطنة وإن مل تكن عقلية يه أقوى من احلّسية الظاهرة. واعترب ذكل 

بإيثار احليوان ودله عىل نفسه يف املأكول وغريه.
وأقول: إن ذلة امجلاع إمنا بلغت يف القوة هذا املبلغ ال لكوهنا حسسية328 فقط، بل ملعىن روحاين 
تدركه النفس من اجملامع، ولهذا ال يلتذ بدن329 بإتيان330 امليت عىل تقدير أن ال تتغري صورته331 
املبرصة. ولهذا اكن الالتذاذ مبجامعة332 البعض أشد من الالتذاذ مبجامعة البعض333 مع تساوي 
قضاء334 الشهوة فهيا335، فامجلاع مجع بني ذّلتني حسسية وروحانية. ونصيب الروحانية من الذلة أقوى 
وأشد من احلسسية، فال يرحج الذلة احلسسية عىل العقلية إال من هو يف غاية دانءة النفس وسقوطها 
أو من ال يفرق بني العقلية وغريها. وإذا تعلقت النفس بعد املوت ببدن كام يف املعاد املقبول336 

323 هو: -، م.

324 وخصوصاً: خوصا، آ م.

325 شوق: شوقا، م.

326 امجلاع: جامع، م.

327 بني الطرفني: من الطفرين، ج؛ من الطفرين، آ م؛ بني الطفرين، ع.

328 حسسية: -، م.

329 بدن: -، ع.

330 بإتيان: -، آ م.

331 صورته: صورة، أ م.

332 مبجامعة: جيامعه، أ م.

333 أشّد ... البعض: -، أ م.

334 قضاء: قضية، ف.

335 فهيا: فهيام، م ي.

336 املقبول: واملقبول، م.
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من الرشائع احلقة أو جبرم ما ساموي أو أريض فال يلزهما337 أن مينعها ذاك من أن حتصل لها ذلات 
وآالم عقلية مع الذلات واآلالم احلسسية احلاصةل بسبب التعلق ابجلسم. وهذا القدر من أحوال 
النفس ومعادها ال أرى أن أذكر أكرث منه فإنه هو األمه واألوجب حبسب غرض338 هذا اخملترص، 
وما عداه من مباحهثا كثري وليس ذكر بعضه وترك ابقيه بأوىل من العكس مبقتىض ما حنن فيه، وإذ 
ال تمت السعادة احلقيقية إال بإصالح القوة العملية339 فألرشع بعد ذكل يف ذكر أصول انفعة فيه، 

ومن هللا العصمة والعون.

امجلةل الثانية
يف العمل

الباب األول مهنا
يف ذكر مجةل من إصالح حال النفس وسسياسسهتا وتعديل أخالقها

الفصل األول340
يف341 التوبة والعبادة والزهد وما يتعلق بذكل

اعمل أن مبدأ طريقة السالكني ومفتاح سعادة املريدين هو التوبة، ويه عبارة عن تأمل النفس عىل 
الطاقة342 مهنا، ويه  الفائت حبسب  القصد إىل تركها وتدارك  الرذائل مع جزم  ما ارتكبت من 
رجوع من طريق البعد عن هللا تعاىل343 إىل طريق القرب إليه، وقبولها هو أن حيصل يف القلب 
اسستعداد القبول لتجيل أنوار املعرفة، وقد يرتفع من أحوال اجلوارح أنوار إىل القلب كام ينحدر من 
معارف القلب أنوار344 إىل اجلوارح، وهذا هو رّس انتفاع األنفس ابلعبادات البدنية. وروح العبادة 

337 يلزهما: يلزم، أ م.

338 غرض: عن، م.

339 العملية: العلمية، أ م.

340 الفصل األول: آ، ج ف ع.

341 يف: -، آ م.

342 التوبة ... الطاقة: راجع السهروردي: لكمة التصوف، ص 133:6 - 133:7؛ مقامات الصوفية، ص 68:9 - 68:10.

343 تعاىل: -، ع.

344 أنوار: آاثر، ج ف ع.
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اإلخالص وحضور القلب. والعبادات البدنية345 جارية جمرى رأس املال اذلي هو346 أصل التجارة، 
والنوافل بعد ذكل جارية جمرى الرحب اذلي به الفوز ابدلرجات، فيجب القيام بوظائف الواجبات 
وأن ال يقع اإلخالل مبا ميكن347 فعهل من النافالت. والنية والعمل هبام348 متام العبادة، لكن النية 
خري اجلزئني349 ألهنا جتري جمرى الروح والعمل جيري جمرى اجلسد. والنية ميل القلب إىل اخلري، 
فاسستكرْث مهنا، وثواب العمل عىل قدر النية، فالنوم350 بنية عود النشاط إىل فعل اخلري خري من 
العبادة عىل املالل، وحّب ادلنيا رأس لك خطيئة، وإمنا يدفع ابلتجرد عهنا والزهد مهنا، والزهد351 
هو اإلمساك عن الاشستغال مبالذ البدن وقواه إال حبسب رضورة اتمة، وهو352 يزيد عن القناعة 

برتك كثري من الكفاية العرفية353.
وادلنيا عند ذوي البصائر الك يشء، إذ ادلنيا متناهية354 واآلخرة ال هناية لها. مفن اعتّد ابلزهد355 
فهيا واإلعراض عهنا فقد عظمها356 ومال357 إلهيا من حيث يظن أنه358 معرض عهنا، ولهذا اكن 
زهد احملققني359 اسستحقاراً لها وزهد غريمه معامةل يطلبون هبا الاسستكثار مهنا يف ادلار اآلخرة، 

أعين من مالذها احلّسية اليت يه حقرية جداً ابلنسسبة إىل املالذ الروحانية كام عرفت.
والنفس واحدة إذا اشستغلت بيشء انصّدت عن ضده، ولهذا مثلت ادلنيا واآلخرة ابلضدين360، 

345 البدنية: الواجبة، آ م.

346 هو:به، آ م ف ع.

347 ميكن: يمتكن، آ م.

348 هبام: هلام، آ م.

349 اجلزئني: احملزون، آ م.

350 فالنوم: والنوم، آ م.

351 مهنا والزهد: -، آ م.

352 هو: -، آ م.

353 والزهد هو ... العرفية: راجع السهروردي: لكمة التصوف، ص 133:14 - 15: 133؛ مقامات الصوفية، ص 8: 

.69 :9 - 69
354 متناهية: يشء متناٍه، ع.

355 اعتّد ابلزهد: اعتدان، م.

356 عظمها: -، ج؛ عظمهتا، آ.

357 ومال: وانل، ج؛ وحال، ف.

358 أنه: -، م.

359 احملققني: احلفر، م؛ املتحقراً، آ.

360 ابلضدين: ابلغريين، آ؛ ابلقربني، م؛ بضدتني، ف.
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إن أرضيت إحداهام أخسطت األخرى. ومما هيون الزهد فهيا النظر إىل قةل غناهئا وشدة عناهئا361 
ورسعة فناهئا، ولك ما ال يبقى بعد املوت فهو من ادلنيا. وإمنا خلقت للزتّود362 مهنا إىل اآلخرة، 
مفن اقترص مهنا عىل قدر الرضورة فقد جنح، ومن اشستغل بذلاهتا ونيس املقصد مهنا هكل، ومن 

ظن أنه يالبسها ببدنه وخيلو عهنا بقلبه فهو مغرور.
ويف العزةل عن اخللق وقطع الطمع عهنم فوائد شسىت، وكذكل يف خمالطهتم. ويرتحج أحد األمرين 
لدلنيا363،  عىل اآلخر حبسب الشخص واحلال، وإمنا جيب أن تكون املصاحبة واألخوة هلل ال 
والعزةل للعاِلم أنفع. وأما اجلاهل فيجب عليه اخللطة للتعمل والشستغال364 املريدين ابذلكر ادلامئ وترك 
األحساس واحلراكت وقطع اخلواطر اليت جتّر إىل هذا العامل مما يعيهنم يف مقصدمه إعانة ال ريب فهيا.
وجيب التحرز من ماكيد الشسيطان ويه متفننة. مفن ماكيده أن يدعو إىل اخلري وقصده365 يف 
ذكل الرش366، كام يدعو إىل املفضول لمينع من الفاضل، وكام يدعو اإلنسان إىل خري ليجّره367 إىل 
ذنب عظمي ال يفي خريه بذكل الرش، ومك من يغضب مثاًل لغري هللا368 وهو يظن أنه يغضب هلل. 
ويف البدن الواحد قوى كثرية369 يه يف كفاةل النفس ورعايهتا، وكيفية سسياسة النفس لهذه القوى 
وتسلطها علهيا والاحرتاز من الاخنداع بتسويالت بعضها أمر صعب ال يتيرس إال للمطلعني عىل 

عالج أدواء النفس وخواطرها370.
واخلاطر هو ما يرد عىل النفس من السواحن ادلاعية إىل أمر ما اكن متعلقاً ابحلسسية371 العالية أو السافةل.
ومن خواطر الشسيطان خاطر الومه اجملرد، وهو معارضة الومه للعقل يف أمور غري حمسوسة، كإناكره 

ملوجود372 ال يف هجة،373 فاجهتد يف المتيزي بني خاطر اخلري وخاطر الرش.

361 غناهئا وشّدة عناهئا: عنايهتا، م؛ غناهئا وكرثة عنايهتا، ج ع.

362 للزتّود: لزتود، ج؛ للمرد، آ م.

363 هلل ال لدلنيا: لدلنيا، م؛ هلل لدلنيا، آ.

364 والشستغال: واشستغال، ع.

365 وقصده: وإىل قصده، آ م؛ ويصده، ج.

366 الرش: -، م.

367 ليجّره: جلره، آ م.

368 لغري هللا: -، م.

369 كثرية: -، آ م؛ قصرية، ج.

370 وخواطرها: -، م.

371 ابحلسسية: ابجلنبة، ف؛ ابحلس، م.

372 ملوجود: املوجودة، آ م؛ املوجود، ع.

الصوفية، ص  مقامات  -10: 132؛  التصوف، ص 132:7  السهروردي: لكمة  راجع  ... ال يف هجة:  هو  واخلاطر   373



190   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

الفصل الثاين374
يف التقوى وحفظ اجلوارح الظاهرة

وينبغي أن تلجم النفس بلجام التقوى وهو تزنيه القلب عن اذلنوب. وترك املنايه أشد عىل اإلنسان 
من فعل الطاعات، وإمنا تقيض جبوارحك375 وقواك اليت يه نعمة من هللا عليك، فاحذر أن تسستعني 
بعني  تعاىل  بعينك377 إىل حمّرم وال إىل يشء من خملوقات هللا  تنظر  بنعمته376 عىل عصيانه، فال 
الاحتقار، وإذا رأيت الفاسق فقل لنفسك: لعل هل رسيرة مع هللا متحو378 ذنوبه وتريب379 عىل لك ما 
أفعهل أان من العبادات. وال تصغِ بأذنك إىل الغيبة380 والفحش أو اخلوض يف الباطل وذكر مساوئ الناس.
من  غريه  اإلنسان عىل  به  ما رشف  من مجةل  النطق  فإن  هزاًل،  ولو  الكذب  من  لسانك  واحفظ 
احليوان، وإمنا يراد381 الالكم ليعرف به اإلنسان ما يف نفس صاحبه، فالاكذب قد عكس هذا الغرض 
وصار من هذه اجلهة أخّس382 من احليوان383 األجعم. وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب فانظر إىل 
اسستحقارك لصاحبه واسستقبْح من نفسك ما تسستقبحه من غريك. وال ختلف الوعد وحافظ عىل الوفاء 
ابلعهد. وال تذكر إنسااًن مبا يكرهه لو مسعه، ال ترصحياً وال تعريضاً. واطرح املراء واملناقشة واجلدال384 
يف الالكم ولو كنت حمقّاً ومماريك مبطاًل. وال تزك نفسك ومتدهحا، فذكل نقص385 من386 قدرك عند 
الناس، وال تلعن شيئاً مما خلق هللا، إنسااًن اكن أو غريه، وال تدخل بني387 العباد وبني هللا، فال إمث 

.67:4 - 67:1
374 الفصل الثاين: ب، ج ف ع.

375 جبوارحك: خبواطرك، ف ع.

376 بنعمته: بنعمه، آ ج.

377 بعينك: نفسك، آ م.

378 متحو: متحا، آ م.

379 وتريب: وتزىك، آ.

380 إىل الغيبة: للغيبة، آ م.

381 يراد: يردد، ج ف.

382 أخّس: احسن، آ م.

383 احليوان: + ان، آ م.

384 املراء واملناقشة واجلدال: واملراء واملناقشة واجلدال، ج؛ واملراء واملناقشة، م؛ واجلدال واملناقشة، آ.

385 نقص: بعض، آ م.

386 من: -، م.

387 بني: من، آ.
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ْ أمرُه إىل هللِا. واترك السخرية  يف ترك لعن إبليس، فكيف غريه؟ وال تَدُع عىل أحد، وإن ظلمك َولكِّ
والاسسهتزاء وكرثة املزاح. واحفظ بطنك388 من دخول طعام أو رشاب حمّرم عليك، وحتفَّظ من تناول 
احلرام والشسهبة واحرص عىل أن ال تتناول إال احلالل، واقترص عىل ما دون الشسبع، فإن الشسبع يثقل 

األعضاء وينرص جنود الشسيطان.
وفرجك فاحفظه من389 لك ما حرم هللا، واسستعن390 عىل ذكل برتك الشسبع وبأن ال تنظر إىل حمرم 
وال تتفكر فيه. واحفظ يديك من أن تؤذي هبام أحداً ورجليك من أن تسعى391 هبام إىل حرام أو 

متيش هبام إىل ظامل، فهذا ما ينبغي أن حتفظ به جوارحك الظاهرة.

الفصل الثالث392
يف صيانة القلب من اآلفات اخملتصة به

وإمنا القلب عني393 النفس ال العضو املعروف، فهو مكٌل مطاع394 ورئيس متّبع، واألعضاء لكها 
هل تبع. وإذا أصلح395 املتبوع صلح التابع، وإذا اسستقام املكل اسستقامت الرعية. وهو خزانة لك 
جوهر للعبد نفيس ولك معىن خطري اكلعقل ومعرفة هللا تعاىل والنية اخلالصة وأنواع العلوم واحلمك 
وسائر األخالق الرشيفة، وحق ملثل هذه اخلزانة أن يصان396 عن األدانس واآلفات، وحيرس من 
الرّساق والقطاع ويكّرم397 برضوب الكرامات لئال يلحق تكل اجلواهر دنس ويظفر398 هبا عدو.

العائق عن لك خري وطاعة واجلالب للك رش وفتنة.  القلبية طول األمل، فإنه  ومن399 اآلفات 

388 بطنك: فطنك، م.

389 من: عن، ع.

390 واسستعن: واسغين، م.

391 تسعي: تسستعني، ج ف ع.

392 الفصل الثالث: ج، ج ف ع.

393 عني: أعين، ع.

394 مطاع: مطلع، آ م.

395 أصلح: صلح، م.

396 أن يصان: يصان، آ؛ -، م.

397 ويكّرم: ويلزم، آ م.

398 ويظفر: أو يظفر، آ م.

399 ومن: من، آ م.



192   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

والعاقل ال يغفل عن ذكر املوت. وجيب عىل اإلنسان أن ال خييل أوقاته من أن يتفكر يف من مىض 
من القرون اخلالية واألقران، وما اكنت عليه حال واحد واحد مهنم من جاه وعّز ومال وأعوان. 
وحيّدث نفسه بأنه إذا أمىس فقد ال يصبح وإنه إن400 مل ميت جفأة فقد ميرض مرض املوت جفأة401.
ومن آفات القلب احلسد، واحلاسد ال يظفر402 البتة. وكيف يظفر مبراده403 ومراده زوال نعمة هللا 
تعاىل عن عباده، وكفى ابحلسد رذيةل كونه يرّض بصاحبه إرضارا404ً أكرث من اسسترضار احلسود به، بل 
رمبا ال يسسترّض به احلسود البتة. واخللق لكهم عباد هللا وعياهل فيجب حمبّهتم والنظر يف مصاحلهم ومن 

أحبّه405 أحّب عياهل وعباده.
والاسستعجال من مجةل آفات القلب، فقد406 يقصد العبد مزنةل فيسستعجل يف نيلها وليس ذكل بوقهتا 

فيفرت أو يرتك الاجهتاد أو يقتل407 يف اجلهد فينقطع، فكذكل408 إذا أكرث ادلعاء واسستعجل اإلجابة.
ومن اآلفات الكرب والعظمة والكربايء409، والكربايء من الصفات اخملتصة ابلرب فال جيوز منازعته يف 
خصوص صفته، وعالجه أن يعرف اإلنسان حقارته ابلنسسبة إىل ساكن العامل األعىل يف العمل والعبادة 
والقدرة، وأن يتذكر أنه من نطفة قذرة وأن لك ما هل من مال وجامل وأتباع فه�ي410 أمور خارجة عن 
ذاته وال تبقى هل، وأنه جاهل بوقت زوالها وبأكرث أحواهل وأنه عاجز عن أحقر يشء، مث يتفكر يف 
أن األرض ومجةل ما علهيا، بل مجةل العنارص وما فهيا لك411 يشء412 ابلنسسبة إىل الساموات العىل، 
واإلنسان413 ابلقياس إىل املالئكة كأحقر دودة أو بعوضة ابلنسسبة إىل اإلنسان، بل التفاوت أكرث414 من 

400 وإنه إن: بأن، آ؛ وإن، م.

401 فقد ميرض ... جفأة: -، آ م.

402 يظفر: + مراده، آ م.

403 مبراده: بإرادته، آ م.

404 إرضاراً: إرضار، ف.

405 أحبّه: أحبه هللا، آ م.

406 فقد: وقد، ع.

407 أو يقتل: وفعهل، آ؛ وفعلوا، م؛ أو خيلو، ج ع.

408 فكذكل: وكذكل، ف ع.

409 والكربايء: -، ف ع.

410 فه�ي: فهو، آ م.

411 لك: الًك، ف ع.

412 مث ... يشء: -، م.

413 واإلنسان: وإن اإلنسان، ف ع.

414 أكرث: بأكرث، آ م.
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هذا بأضعاف. ومن أسسباب الكرب الُعجب وهو هجل حمض، فيجب عىل اإلنسان إذا اسستعظم415 من 
نفسه شيئاً أن يتفكر أن416 زواهل خموف عىل417 القرب ويعجب من418 إعطائه419 ذكل بغري اسستحقاق 

ال من نفسه، وأن يقول لنفسه: كام أعطاين هذا بغري سبب فيوشك420 أن يسلبه بغري سبب421.
ومن األدواء الصعبة الغضب، وهو جنون غري مسستقر، فينبغي أن يكرس422 ابعتياد423 احلمل مع 
التعرض424 للمغضبات، وأن خيطر ابلبال ما فيه من الرذيةل وما يف كظم الغيظ من الثواب والفضيةل. 

ومن أسسبابه القوية الكرب والعجب فبانكسارهام ينكرس. 
ومن أدواء القلب البخل، ودواؤه العمل بأن املال هلل وإمنا مكّنه منه ليرصفه يف أمّه أموره ادلينية وادلنيوية 
ويوصل ما فضل عن ذكل إىل الفقراء العاجزين من أبناء نوعه، وأوجب هللا عليه ذكل عداًل يف عباده 
منه أنه  ورمحة هلم وعناية هبم، فال ينبغي أن يكّدر عطاءه ابملّن، بل يعتقد يف من425 أعطاه شيئاً 
قد قبض حقاً من حقوقه، ويعتقد يف نفسه أنه قد أوصل احلق إىل مسستحقه وادلين إىل مسستوجبه، 
وإمساك املال إن اكن للتنعم426 وللشهوات427 فالثواب428 وحسن األحدوثة429 اذّل من430 ذكل عند 
العقالء ، وإن اكن ليخلفه لودله أو من جيري جمراه431 فإنه يرتك ودله أو غريه خبري ويُقدم432 هو عىل 
هللا برّش. وودله إن اكن صاحلاً فاهلل يكفيه، وإن اكن فاسقاً فقد أعانه عىل املعصية. ومك من مات فقرياً 

415 اسستعظم: السستعظم، م.

416 أن: -، آ ج م.

417 خموف عىل: عىل خموف، م.

418 من: ممن، ع.

419 إعطائه: أعطائه، ج ف؛ إعطاء، م.

420 فيوشك: ويوشك، م.

421 بغري سبب: بغريه، آ م.

422 يكرس: يكس، آ ج ف م.

423 ابعتياد: ابعياد، آ؛ بأجياد، م.

424 التعّرض: املعرض، آ م.

425 يف من: مبن، م.

426 للتنعم: ابلتنعم، م.

427 وللشهوات: للشهوات، آ؛ ابلشهوات، ع.

428 فالثواب: والثواب، م.

429 األحدوثة: حدوثه، آ م.

430 اذل من: الذلة من، ج.

431 جمراه: -، آ م.

432 ويقدم: ويتقدم، آ م.
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وصار433 ودله غنياً وابلعكس، ومن محل نفسه عىل مداومة البذل تلكفاً صار ذكل هل عادًة وطبعاً.
وحّب اجلاه أشد434 من حّب املال ألن التوصل ابجلاه إىل املال أيرس من التوصل ابملال إليه، وهو 
من الصفات اإللهية فذلكل435 اكن حمبواًب ابلطبع، والرّس يف ذكل كون الروح مناسسبة لألمر اإلله�ي، 
ولهذا ملا تعذر عىل اإلنسان الاستيالء عىل الساموات436 واملالئكة واجلبال والبحار اشسهت�ى437 
الاستيالء438 عىل مجيعها ابلعمل، وكذكل439 اكن من يعجز عن وضع األشسياء العجيبة يشسهت�ي أن 
يعرف440 كيفية ذكل الوضع، وملا تصور441 اإلنسان أن يتسخر هل أبناء نوعه أحّب أن يستسخرمه 
فميكل442 قلوهبم، ولهذا أحّب أرابب اهلمم443 العالية أن يتسع444 جاههم وينترش445 صيهتم حىت إىل 

بالد مل تطأها446 أقداهمم وال رأوا447 أهلها. والرفعة احلقيقية داةّل عىل رشف النفس وليست مذمومة، 
وإمنا املذموم طلب الارتفاع الومهي، فإنه أمر عارض ال بقاء هل448. وأما الكامل احلقيقي وهو القرب 
إىل هللا تعاىل فهو ارتفاع محمود. وطلب الكامل الومهي هو الوقوف من النفس عند األمر449 األدون، 
واملستبرص يعمل450 أنه لو جسد هل أهل األرض مجيعاً ملا بقي ال الساجد وال املسجود451 هل، ولك 

433 وصار: أو صار، آ م.

434 أشد: مكرر يف ج.

435 فذلكل: وذلكل، م.

436 الساموات: الساموايت، ف. 

437 اشسهت�ى: انهت�ى، م.

438 الاستيالء: لالستيالء، آ م ف.

439 وكذكل: وذلكل، آ م.

440 يعرف: يقف عىل، ع.

441 تصور: مقصود، م.

442 فميكل: وميكل، ج ع.

443 اهلمم: اهلم، م؛ إلهية، آ.

444 يتسع: يتبع، آ م؛ يتصبح، ج.

445 وينترش: -، آ م ج. 

446 تطأها: تطاء، ج.

447 رأوا: راءا، ج.

448 ال بقاء هل: إلبقاءه، ج.

449 األمر: -، م.

450 يعمل: فعمل، آ م.

451 املسجود: السجود، م.
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أمر ينقرض حقري، ولك كبري ال يدوم صغري، ولك أمد452 ينقيض قصري. ويكفي اإلنسان من اجلاه 
القدر اليسري اذلي يتحرس453 به من الظمل والعدوان454، وطلب ما455 زاد عىل ذكل فضل ال 
حيتاج إليه. وقد يكون الكثري من ذكل ابلقياس إىل خشص يسرياً ابلقياس إىل456 آخر وابلعكس.
الناس ابلعبادات وأعامل اخلري. ومن قصد  الرايء، وهو طلب املزنةل يف قلوب  ومن أعظم اآلفات 
ابلعبادة العباد فقد اعتقد أهنم أقدر عىل نفعه ورضه من هللا، ويكفي املرايئ أن الناس لو علموا ما يف 
ابطنه من قصد الرايء ملقتوه، ويف إخفاء457 العبادة458 السالمة من الرايء. وأنت إذا رأيت قدر طاعة 
هللا تعاىل ورأيت جعز اخللق وضعفهم وهجلهم فال تلتفت459 إلهيم بقلبك، وازهد460 يف ثناهئم461 ومدهحم 
وتعظميهم اذلي ال طائل462 حتته، وال تقصد بطاعتك شيئاً من ذكل، وجتنب القسم463 ابهلل تعاىل ولو 
465 حينئذ الصدق وحتذر466 الكذب، فإن  كنت صادقاً، إال أن464 يلجئك إليه حمك رشعي، فتحرَّ
الميني الاكذبة من أكرب الكبائر467، فال جتتلب 468 هبا نفعاً وال تدفع هبا أذًى دنيويني469. واخللق هيئة 
للنفس يصدر عهنا الفعل بسهوةل من غري روية وال تلكف، وقد يكون التلكف طريقاً إىل حتصيل اخللق 
ابلتعويد، وتفاوت الناس يف احلسن ابطناً  كتفاوهتم يف احلسن ظاهراً، بل أكرث، وقد يظن اإلنسان 

بنفسه حسن اخللق وهو عاطل عنه.

452 أمد: أيد، ج.

453 يتحرس: حيرتس، م.

454 والعدوان: والعمل، م.

455 وطلب ما: وما، م.

456 خشص ... إىل: -، آ م.

457 إخفاء: إغفاء، ج.

458 العبادة: العباد، آ م.

459 فال تلتفت: فلام يلتفت، آ م.

460 وازهد: وزاهد، ف ع.

461 ثناهئم: ثواهبم، م.

462 طائل: مياثل، آ م.

463 القسم: ابلقسم، ج ف؛ ابلقسم قسم، ع.

464 إال أن: اآلن، م.

465 فتحر: فتحرى، ع.

466 وحتذر: واحذر، م.

467 الكبائر: الكبار، م.

468 جتتلب: جتلتلب، ج ف ع.

469 دنيويني: بياض يف ج؛ دنيواًي، ع.
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الفصل الرابع470
يف املقامات اليت يفتقر إلهيا طالب471 العبادة والعرفان

ومن املقامات اليت يفتقر إلهيا طالب العبادة وعرفان احلق التولك، وهو دوام حسن مالحظة القضاء 
والقدر472 يف مجيع احلوادث دون اقتصار النظر عىل األسسباب الطبيعية473. والعارف يتحقق أن 
هللا هو الرزاق وال فاعل474 سواه، بل ال يرى يف الوجود غريه، وإمنا الكرثة منه يف حق من يفرق 

نظره اكذلي يرى من اإلنسان عضواً فعضواً، فإن رآه مجةل مل خيطر بباهل اآلحاد ورؤية الكرثة.
وارتباط األسسباب واملسببات ال يقدح يف حقيقة تولك العبد عىل هللا، بل إذا انضاف إليه اإلميان ابلرمحة 
واجلود واحلمكة حصلت الثقة ابلتولك. ومن حتقق أن هللا مل يبخل عىل اخللق أصاًل وال أخر يف صالهحم 
أمراً وأنه أوصل الرزق إلهيم ومه يف بطون أهماهتم، مث أوصهل475 إلهيم476 ومه أطفال عاجزون، وأنه 
رزق احليواانت عىل اختالفها وهداها إىل مصاحلها وإىل ما فيه بقاء خشصها ونوعها، جفدير بأن يفوض 
أمره إليه ويثق به. واعمل أن الرزق املضمون هو ما تقوم477 به البنية ال ما يفضل عن قدر احلاجة478. 
وإذا اشتبه عليك أمر ال تدري479 صالحه من480 فساده فإذا فوضت أمرك إىل هللا فإنك ال تقع إال يف 
صالح وخري، فإن ظننت غري ذكل أو ظننت نقصاً يف الوجود481، فاعمل من األصول اليت سسبقت كل 
أن ذكل الرش أو النقص يرتبط به كامل أو482 خري أعظم منه. والوادل الشفيق قد يرضب ودله ويسقيه 
األدوية الكرهية وحيجمه ويفصده ملصلحته والودل اكره ذلكل، ورمبا ظن أنه يطلب أذاه ال نفعه، وهللا 

470 الفصل الرابع: د، ج ف ع.

471 طالب: طالب، ج ع.

472 والقدر: القدر، آ.

الصوفية، ص  مقامات  134:5؛   - التصوف، ص 134:3  السهروردي: لكمة  الطبيعية: راجع  األسسباب   ... التولك   473

.71:2 - 71:1
474 فاعل: فاضل، م.

475 أوصهل: أوصل، آ م.

476 إلهيم: -، م.

477 تقوم: يقوم، ع.

478 واعمل أن الرزق...احلاجة: -، ف.

479 يدري: يدرك، م.

480 من: يف، ج.

481 الوجود: املوجود، ج ف ع.

482  كامل أو: -، ج ف ع.



تصحیح آثاری منتخب از ابن َکّمونه   197

أرمح بعباده من الوادل والوادلة483. وكيف ال يكون األمر كذكل والشفقة والرمحة اليت ركزها484 يف طبع 
الوادل والوادلة يه جزؤ يسري من مجةل رمحته وشفقته. وليس من رشط التولك ترك الكسب485 أو ترك 
التداوي مثاًل، ألن ارتباط املسببات ابألسسباب من سسنة486 هللا ويه ال تتغري، بل جيب أن تعتقد أن 
الوسائط لكها اكليد487 والطعام والبدن488 وقدرة489 التناول وإلهام السعي والمتكني منه مجيع ذكل490 
وغريه من قدرة هللا ومن آاثر عنايته خبلقه وإرادته ملصاحلهم، فال تتولك إال عىل هللا خالقها ال علهيا، 

فإنه قادر عىل إزالهتا وعدم491 الانتفاع هبا.
ومن فضائل التفويض طمأنينة القلب كطمأنينة قلبك مبن تولك يف اخلصومة عنك إذا علمت نصحه 

وخريته. وعليك أن ترىض بلك مقيض من هللا.
والرضا هو ملكة تلقى النفس ملا يأيت به القدر من احلوادث احلرمانية492 عىل وجه ال يتأمل بوقوعه، 
به من وجه  العجيبة493. وقد يكون اليشء مرضياً  السابقة  العةل  إىل  ابهتاج لطيف نظراً  بل مع 
مسخوطاً من آخر، اكملعصية عند من يرى أهنا مقضية من عند494 هللا، فقد تكون مرضية495 

من496 حيث أهنا بقضائه497 ومسخوطة من حيث أهنا مبعدة عن جنابه.
ومتسك ابلصرب يف حاليت الرساء والرضاء. أما يف حاةل الرساء فلئال تطغى فتنىس مبدأك ومعادك، 
وأما يف حاةل الرضاء فلئال مينعك اجلزع والتلهف من التفرغ لعبادة498 ربّك أو يدعوك499 إىل عدم 

483 والوادلة: -، آ ف ع.

484 ركزها: ذكرانها، آ م.

485 الكسب: التكسب، ج.

486 سسنة: سنن، م.

487 اكليد: اكلعد، آ م.

488 والبدن: والبذر، آ م.

489 وقدرة: وقدر، آ م.

490 منه مجيع ذكل: من مجيعه، م.

491 عدم: إعدام، ف ع.

492 احلرمانية: الزمانية، ج ع.

493 والرضا ... العجيبة: راجع السهروردي: لكمة التصوف، ص 134:6-134:7؛ مقامات الصوفية، ص 71:5-71:3.

494 عند: -، آ ع.

495 مرضية: مقضية، آ.

496 عند هللا ... مرضية من: -، م.

497 أهنا بقضائه: قضائه، آ م.

498 لعبادة: بعبادة، آ ف م.

499 أو يدعوك: ويدعوك، آ ف م.
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اإلميان ابلرمحة والعناية.
ورأس احلمكة خمافة500 هللا. واخلوف هو تأمل النفس مبكروه أخطرت إماكن وقوعه يف املسستقبل.

والرجاء هو ابهتاهجا501 مبالمئ لها أخطرت إماكن حصوهل يف ما يسستأنف502. وأنت إذا تذكرت كامل 
جالةل هللا وعظمته وعظم سلطانه وهيبته، مث شّدة غضب اذلي ال يقوم هل الساموات واألرض، 
مث غاية غفلتك وكرثة ذنوبك وجفوتك مع دقّة أمره وحرص معاملته وإحاطة علمه وبرصه ابلعيوب 
القلوب ذكره، فكيف مبارشته؟ أدى بك  والغيوب503 وشّدة وعيده وألمي عقابه اذلي ال حيمتل 
مجيع ذكل إىل اخلوف504، ولكن ال ينبغي أن يفرط حبيث يؤدي إىل القنوط، فإن ذكل مذموم، 
بل اذكر كرثة نعمة هللا عليك يف احلال وإمداده كل بأنواع األلطاف من غري اسستحقاق وال سؤال.
واذكر سعة رمحته وسسبقها غضبه وأنه أرمح الرامحني الرؤوف بعباده الغين الكرمي، وما وعد من 
جزيل ثوابه وعظمي كرامته. فإذا واظبت عىل هذه األذاكر أفضت بك إىل الرجاء. فإذا مجعت بني 
هذين النوعني من األذاكر اعتدل خوفك ورجاؤك وكنت سالاكً لسبيل القصد505 عاداًل عن اجلانبني 

املمرضني، فال هتكل حبرارة اخلوف وال بربودة الرجاء. 
والرجاء خيالف المتين، فإن من ال يتعهد األرض وال يبث البذر506، مث ينتظر الزرع، فهو ممتٍن507 
مغرور، إمنا الرايج من حّصل لك غرض يتعلق ابختياره مث بقي، يرجو من هللا اإلمتام ودفع املوانع.
ومن أيقن أن الرمحة واخلري مقصودان ابذلات وأن الرّش يف العامل مقصود ابلعرض غلب رجاؤه خوفه 

ال حماةل.
وجيب أن يشكر هللا عىل نعمه العظمية ومننه508 الكرمية. والشكر هو مالحظة النفس ملا انلت 
ممن509 أنعم علهيا من إعطاء ما ينبغي أو دفع ما ال ينبغي، اكن من كامالت النفس أو البدن، وحتريك 

500 خمافة: خماف، آ.

501 ابهتاهجا: ابهتاجا، آ م.

502 واخلوف ... يسستأنف: راجع السهروردي: لكمة التصوف، ص 133:13، 133:11؛ مقامات الصوفية، ص 69:5-

.69:4-69:3 ،69:6
503 والغيوب: -، م.

504 اخلوف: احلزن، م.

505 لسبيل القصد: للسبيل، ج.

506 البذر: الزبر، ف ع.

507 ممتٍن: ممتين، ع.

508 ومننه: ومنه، ج ع.

509 ممن: من، ف ع.
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اآلةل املعربة510 إلخبار511 النوع بذكل512.
ومن عمل أن النعم لكها من هللا وأن الوسائط مسخرون مقهورون مل يشكر إال513 هللا وحده514، ومن 
اعتقد أن لغري هللا مدخاًل يف النعمة الواصةل إليه مل يصح محده ومل تمت معرفته وشكره، واكن مكن أنعم 
عليه املكل فاعتقد أن لعناية515 الوزير مشاركة يف ذكل، ولو رأى توقيع املكل516 بذكل اإلنعام بقلمه ملا 
التفت قلبه إىل شكر القمل وال إىل اخلازن والوكيل ألهنم مسخرون مقهورون، وإمنا جيب شكر من أجرى 
هللا اإلحسان عىل يده اكلوادلين وغريهام جملرد517 تعبد رشعي ال ألن اإلحسان حصل مهنم518 ابذلات.
وال شدة إال ويف جنهبا519 نعم هللا كثرية، مهنا أن تكل الشدة زائةل غري دامئة، وأهنا معرضة ملنافع 
يف العاقبة تتالىش مشقة هذه يف جنهبا كام به ال يبقي520 أمل الفصد واحلجامة ومرارة ادلواء يف جنب 
حصة النفس وسالمة البدن من اخلطر، وذكل ألرسار ال يطلع عىل وجه احلمكة فهيا. فذلكل لزم 
العبد أن يشكر عىل الشدة ملا يتبعها من النعم كام يشكر عىل النعمة. وإذا اكنت القلوب جمبوةل 
عىل حّب من أحسن إلهيا، وال حمسن وال منعم عىل احلقيقة إال هللا، فيجب أن يكون حمبواًب ال 
حماةل. وأيضاً ملا اكن الكامل حمبواًب ذلاته521، واكن لك كامل وجامل وهباء يف الوجود فهو من كامل 
هللا وجامهل وهبائه، بل ال نسسبة لكامل غريه إىل كامهل، وكيف ينسب املتنايه إىل ما ال يتناىه؟ 
فالعارف ال حيّب إال هللا، فإن أحب غريه فيحبه522 هل، فإن لك يشء ينسب إىل احملبوب فهو 
حمبوب، وشدة احملبة عىل حسب شدة املعرفة، وأنوار العظمة إمنا خفيت لشدة جالهئا وظهورها. 

510 املعربة: املعتربة، ف.

511 ألخبار: األخبار، آ ج.

512 والشكر ... بذكل: راجع السهروردي: لكمة التصوف، ص 133:16-133:17؛ مقامات الصوفية، ص 70:3-70:1.

513 إال: إىل، آ م.

514 وحده: مكرر يف م.

515 لعناية: بعناية، آ م.

516 توقيع املكل: املكل يوقع، م؛ توقع املكل، آ.

517 جملرد: مبجرد، ف ع.

518 مهنم: محلهم، ج.

519 جنهبا: جانهبا، آ م.

520 به ال يبقي: يتاليش، آ م ف ع.

521 ذلاته: بذاته، ف. 

522 فيحبّه: حقبه، آ؛ فتحه، م.
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أال ترى523 أن النور اذلي به تظهر524 األشسياء لو دام ومل يعرف الظالم ألنكر وجوده وملا525 مزّي 
بينه وبني األلوان؟ ولو اكن األنوار526 قدرة هللا تعاىل جحاب ألدرك يف احلال من التفاوت527 ما 
يضطّر معه إىل الاعرتاف ابلقدرة والقادر، ولعمري إن528 هذا فرض حمال ومع فرض وقوع هذا 

احملال فال يبقى من يدرك التفاوت529 وال من يدركه.
واحملبة يه الابهتاج بتصور حرضة530 ذات ما، والشوق هو احلركة إىل تمتمي هذه الهبجة، ولك مشستاق 
فقد وجد شيئاً وعدم شيئاً، فإذا وصل ابللكية بطل الشوق والطلب531. وأنت اي طالب السالمة 
فاسستكرث من ادلعاء واجعهل حصنك532 اذلي تتحصن به من اخملاوف واجلأ إليه يف البأساء والرضاء. وإذا 
دعوت يف يشء ووصلت إليك مع ادلعاء مرّضة فازدد حرصاً عىل ادلعاء ورغبة يف الترضع والباكء، 
فرمبا اكن ما533 انكل534 اكتسبت من سسىيء أعامكل ومع ذكل535 فاذلي أهلمك ادلعاء ووفقك536 هل ال 
بد أن حيسن العاقبة كل. وادلعاء يعّد لإلجابة ولقبول األلطاف واألنوار كام يعّد املزاج الصاحل لقوة من 
القوى، أو لنفس537 من النفوس لقبول ذكل من واهبه، فال تقنط إذا تأخرت اإلجابة، فللك يشء 

وقت مقّدر ال يتعداه538، فلعّل539 يف التأخري أو يف عدم540 اإلجابة خرية، وأنت ال تعمل هبا.

523 ترى: + إىل، آ م.

524 تظهر: يظهر، ع.

525 وملا: ملا، ج آ م.

526 األنوار: األلوان، ج.

527 ولو اكن ... من التفاوت: كذا يف لك اخملطوطات.

528 ولعمري إن: -، آ.

529 ما يضطّر ... التفاوت: -، م.

530 بتصور حرضة: حبرضة، آ م.

-72:4 الصوفية، ص  مقامات  134:11-134:13؛  التصوف، ص  لكمة  السهروردي:  راجع  والطلب:   ... واحملبّة   531

.72:6
532 حصنك: حظك، آ م.

533 ما: مبا، آ ج م.

534 انكل: -، م.

535 ومع ذكل: -، م.

536 ووفقك: وفعك، ج؛ وفعك ف.

537 أو لنفس: والنفس، م.

538 يتعداه: يتعدر، آ ج م.

539 فلعّل: وأجل، م.

540 عدم: العدم، آ ج ف.
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الفصل اخلامس541
يف حتسني األخالق وتعديلها

وجيب أن حتسن أخالقك وتعدلها542. واألخالق اذلممية كثرية ولكن أصولها ترجع إىل ما ذكرته. 
يرتبط ابلبعض  بعضها  الرذائل حىت تزتىك عن مجيعها، ألن  النفس عن بعض  تزكية  يكفيك  وال 
ويتقاىض البعض مهنا البعض. وكام أن احلسن الظاهر ال يمكل حبسن بعض األعضاء ما مل حيسن 
مجيعها، فكذكل احلسن الباطن. واسستعامل التوسط بني اخللقني الضدين حيصل للنفس الهيئة543 
أو اجلهة544 الاسستعالئية عىل البدن، فإن املتوسط غري مضاد جلوهر النفس وال مائل به إىل هجة 
البدن، بل عن هجته، ألنه يسلب545 عن الطرفني دامئاً. والوساطة املذكورة يه العداةل، ويه عفّة 
تنسب إىل القوة الشهوانية، وجشاعة تنسب إىل الغضبية، وحمكة تنسب إىل العقلية، وهذه يه 
أصول الفضائل اخللقية. فالعفة ملكة التوسط بني امخلود والفجور. والشجاعة ملكة التوسط بني 

اجلنب والهتور واحلمكة546 ملكة التوسط بني البالدة واجلربزة547.
ومن تفاريع الشهوانية القناعة والسخاء، وهام فضيلتان يكتنف548 لك واحدة مهنام رذيلتان549.

امخلس  هذه  ومقابالت  واألمانة،  الرّس  وكامتن  الصدر  وسعة  واحلمل  الصرب  الغضبية  تفاريع  ومن 
رذائل.550

الرأي واحلزم والصدق والوفاء والرمحة واحلياء وعظم  الفطنة والبيان وإصابة  العقلية  تفاريع  ومن 

541 الفصل اخلامس: ه، ج ف ع.

542 وتعدلها: وتعديلها، آ م.

543 الهيئة: الغيبة، م.

544 أو اجلهة: -،آف ع.

545 يسلب: يسبب، آ م.

546 ملكة التوسط بني اجلنب والتحور واحلمكة: -، آ م.

547 البالدة واجلربزة: اجلربزة والغباوة، م؛ الغبادة واجلربزة، ج ف؛ اجلربزة والبالدة، أ. الوساطة ... اجلربزة: راجع السهروردي: 

لكمة التصوف، ص 129:9-129:13؛ مقامات الصوفية، ص 63:8- 63:14.
548 يكتنف: ميشف، م.

مقامات   ،131:6 التصوف، ص 131:2-  السهروردي: لكمة  راجع  رذيلتان:   ... تفاريع  م. ومن  رذيلتني،  رذيلتان:   549

الصوفية، ص 65:1- 65:6.
الصوفية، ص 66:7- مقامات  التصوف، ص 131:19-131:7،  السهروردي: لكمة  راجع  رذائل:   ... تفاريع  550 ومن 

.67:2
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اهلّمة وحسن العهد والتواضع، فهذه إحدى عرشة فضيةل ختتص ابحلمكة هبذا املعىن، ومقابل551 لك 
واحد مهنا رذيةل.552 وليست النجاة موقوفة عىل الكامل البالغ. ولن يسمل احلسن املطلق ألحد من 
البرش، اللهم إال عىل553 الندور. فينبغي عىل لك واحد554 إذا مل ميكنه أن يبلغ الغاية من كامل نوعه 
أن جيهد أن يكون إىل حسن555 الصورة الباطنة556 أميل، فهذا ما يتعلق مبصلحات ذات النفس 
وكيفية السسياسة لها واسستعامل العدل فهيا. وهو وإن اكن املقصود منه ابذلات يف هذا املوضع أن 
ينتفع به لك واحد من املسستعملني هل إلصالح ذات نفسه557، فإنه أيضاً مسستلزم لنفع غريه من 
املصاحبني هل وادلاخلني حتت رعايته. ومع هذا فإين بعد ذكل أسستأنف558 حبثاً مجماًل خيتص بتدبري 

املصاحل املزنلية559 واملدنية. ومن هللا التسديد والهداية.

الباب الثاين من امجلةل الثانية
يف إيراد أصول تتعلق مبصاحل أحصاب اإلنسان وأههل ورعيته ابلسسياسة اخملصوصة هبم

الفصل األول560
يف فائدة الاجامتع ووجوب املعاضدة وقانوهنا

قد سسبق فامي مىض مجةل يسستعان هبا يف أمور السسياسة، واذلي أزيده اآلن عىل ذكل هو أن الناس 
األوائل:  قال  بعضاً. ولهذا  بعضه  إذا اكنوا اكلبنيان يشّد561  إال  ينتظم حال اجامتعهم ومعاشهم  ال 

551 ومقابل: ويقابل، آ م.

552 من تفاريع ... رذيةل: راجع السهروردي: لكمة التصوف، ص 129:17-130:20؛ مقامات الصوفية، ص 63:17-

.64:21
553 عىل: -، م.

554 واحد: أحد، آ ف ع.

555 إىل حسن: -، م.

556 الباطنة: الباطنية، آ م.

557 نفسه: + ققط، ف ع.

558 اسستأنف: مسستأنف، آ م.

559 املزنلية: املزنةل، آ م.

560 الفصل األول: آ، ج ف ع.

561 يشد: يشده، آ.
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اإلنسان مدين ابلطبع، فيجب عىل لك أحد أن يراعي أههل وإخوانه وجريانه وأحصابه وأهل مزنهل 
ورعيته وأعوانه، وعليه يف ذكل مواصةل562 كبريمه وصغريمه، واملشاركة هلم ابملال واحلال واجلاه، 
والرّب هلم واإلشفاق علهيم واملواساة لفقريمه واحلرص عىل إمناء مال عيهنم563، واحلفظ لعيهنم والقيام 
حبواجئهم564 وتعلمي هّجاهلم565 والتجايف عن566 ذنوهبم وكامتن أرسارمه من غري انتظار مفاوضة567 أو 
معاوضة568 مهنم. ومن اكن هل عائةل فينبغي569 أن يكتسب هلم570 بقدر حاجهتم وحيسن معارشهتم 
ابإلحسان إلهيم ورصف األذى عهنم، وال هيمل مراعاة أحواهلم وتفقد شؤوهنم وأن حيضهنم571 من 
غري عنف ويلني هلم من غري ضعف. وال هيازل أمته وال عبده572 فيسقط وقاره عندمه فيسوء 

انتفاعه573 هبم.
وهذه السرية موجبة للتواّد574 والتعاضد. ومك من جامعة مل يكن هلم أحوال وال أقدار أقام أحواهلم 
ورفع أقدارمه اتفاقهم وتعاضدمه575. ومك من جامعة اكنت أقدارمه576 سامية وأحواهلم ظاهرة انمية، 

حمق أحواهلم ووضع أقدارمه اختالفهم وتباعدمه، والتجربة577 قد حققت ذكل يف املامكل وغريها.

562 مواصةل: مبواصةل، ج ف ع.

563 عيهنم: عهنم، آ م.

564 حبواجئهم: حلواجئهم، آ م.

565 هّجاهلم: جاهلهم، ج ف ع.

566 عن: من، ج.

567 مفاوضة: مقايضة، م؛ مقارضة، ج ف.

568 معاوضة: معارضة، ج ف.

569 فينبغي: فيجب، ف ع.

570 هلم: هبم، م.

571 حيضهنم: خييفهم، ج ف ع.

572 وال عبده: وعبده، آ م.

573 انتفاعه: -، م.

574 للتواّد: للرتادد،ج؛ للتوادد ف ع.

575 مل يكن ... تعاضدمه: -، ج ف ع.

576 أقدارمه: -، م.

577 والتجربة: وبتجربة، م.
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الفصل الثاين578
يف السرية اليت جيب أن يكون علهيا املكل والوايل يف ذات نفسه لينتفع هبا يف أحوال 

سسياسسته

وجيب عىل من اسرتعاه هللا خلقه وجعهل الوسسيط بينه وبني عباده أن يبدأ أواًل بسسياسة نفسه 
وسسياسة مزنهل عىل القانون احلمكي اذلي قد579 ذكرت أصوهل ومجةل من فروعه، مث يقصد بعد ذكل 
سسياسة رعيته. فإن من طلب580 طاعة غريه وطاعة نفسه عليه ممتنعة فقد طمع يف غري مطمع، 
مفا ينبغي عىل املكل اعامتده أن يفرق بني ممتلقيه احتيااًل ملا دليه وبني من خيلص هل النصيحة ولو 
بإبداء عيوبه، وأن يكون وقوراً يف حراكته وسكناته طويل الصمت ومعمتداً للصدق يف مقاهل متجنباً 
للكذب يف لك581 الكمه غري مستشسيط582 وال متوعد يف معصيته بأكرث من عقوبهتا، لئال يظمل إن 
مل خيلف أو ال يبقى موثوقاً إىل الكمه إن أخلف583، وأن يتغضب إلظهار الهيبة من غري غضب، 
وأن يعاقب لألدب ال للغضب. وأن ال يسستفّزه584 الرسور فينسب إىل ضعف العزمية ولني اهلمة.
وأن يكون صبوراً عند طروق احلوادث، اكمتاً لرسه ألن ال هيون585 عند رعيته، مكرثاً من مشاورة 
العقالء النصحاء. مث يسستعمل لك واحدة من هذه اخلالل األربع يف موضعه586، ويه الرمحة والقساوة 

والسامحة واإلمساك.
ويقال: الناس عىل دين ملوكهم587. فإذا اكن الوايل588 عفيفاً يف نفسه عفّت حاشيته أيضاً تشسهباً به 
وتقراًب589 إليه، فامتنعت عن590 كثري من ادلاناي كقبح املاكسب وخبث املطالب وقبول الرشا وغري 

578 الفصل الثاين: ب، ج ف ع.

579 قد: -، آ م.

580 طلب: يطلب، ج ع.

581 لك: -، آ م.

املستشسيظ،ف. املستشسيط:   582

583 أخلف: أخلط، ج؛ خلف، آ م.

584 يسستفّزه: يسستقر، م.

585 الن ال هيون: لئال يكون، آ؛ لئال يكون يكون، م.

586 موضعه: موضعها، م.

587 ملوكهم: ملكهم، آ ف ع.

588 الوايل: الواسط، ج.

589 وتقراًب: يقرران، م.

590 عن: من، ج ع.
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ذكل. وينبغي أن ينافس591 األكفاء يف فضائلهم من غري أن حيسدمه علهيا، ويتصفح يف ليهل ما فعهل 
يف هناره، فإن الليل أمجع للفكر وأحرض للخاطر.

ويقتصد يف لك أموره حمرتزا592ً عن اإلفراط والتقصري، ويقتدي بأحسن ما يتصفحه من أفعال 
غريه، وال يغفل عن احلذر والاحرتاس وفعل األحوط يف لك أحواهل. وال يأمر مبعروف إال بدأ 
بفعهل، وال يهن�ى عن منكر إال بدأ593برتكه. وال يأنف من حق إن لزم أو جحة594 إن قامت، وأن 

ال يتفرغ595 للهوى596 فتتفرغ الرعية إلفساد ملكه، ويراقب597 وليه مكراقبة عدوه. 
وال ينبغي أن هيمل أمر ادلين معواًل عىل قوته وكرثة أجناده، فإهنم إذا مل يعتقدوا وجوب طاعته 
اكنوا أرّض598 عليه من العدو، ولو مسعوا599 بناحب600 نبح601 عليه قوي طمعهم يف احتياج أمواهل من 
غري أن يأمن سطوهتم به. وادلين أّس واملكل حارسه602، وأصل ما تبتين عليه السسياسة العادةل بعد 
حراسة ادلين وختري603 األعوان أربعة604 أشسياء، أحدها الرغبة ادلاعية إىل التآلف وحسن الطاعة، 
واثنهيا الرهبة احلامسة خبالف ذوي العناد605 وسعي أهل الفساد، واثلهثا اإلنصاف والعدل اذلي 
به يسستقمي حال الرعية، وإذا رغب املكل عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة، ورابعها الانتصاف 

اذلي فيه إعزاز606 املكل وتوفري األموال.

591 ينافس: يناقش، آ م.

592 حمرتزاً: متحرزاً، ف ع.

593 بدأ: يبدؤ، ج.

594 لزم أو جحة: مل أوهجه، ج ف ع.

595 يتفرغ: يترضع، ج.

596 للهوى: مللهو، ج ع.

597 ويراقب: ومراقبة، آ م.

598 أرّض: احر، آ م.

599 مسعوا: مسع، ف.

600 بناحب: بنابغ، ج ع.

601 نبح: نبغ، ج ع.

602 حارسه: حارس، آ م.

603 وختري:وبغري، آ م؛ بغري، ج.

604 أربعة: أربع، آ م.

605 العناد: الفساد، م.

606 إعزاز: عز، م؛ أعز، آ.
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الفصل الثالث607
يف اسستصالح األعوان وسسياسة الرعية

وال يسستغين املكل عن الكفاة وال الكفاة عن األنصار608 وال األنصار609 عن املاّدة وال املادة عن العدل. 
واألعوان مبزنةل األعضاء اليت ال قوام للجسد إال هبا وال يقدر عىل الترصف610 إال بصحهتا واسستقامهتا، 
تقومي عوهجم وإصالح فاسدمه وإابدة من ال يرىج صالحه مهنم، وينبغي أن  فيجب عىل املكل 
يرصف لك واحد مهنم611 فامي طبع هل وجبل عليه، وال يعطي أحدمه مزنةل612 ال يسستحقها وال ينقصه 
عن مرتبته اليت يسستوجهبا، وال يرفع السفةل613 األدانء، ومن مل يهنض بعبء614 ما اسستكفي فليحذر 
توليته بشفاعة شفيع أو لرعاية حرمة. وال يطمع يف أخذ مال الرعية فإن أموال الرعية615 اكلبضاعة 

للمكل إن قلّت وأخفيت فمل يترصف فهيا قل رحبه وإن كرثت وأظهرت616 كرث617.
وال ينفق618 من الوجوه ادلينية619 مزاحاًم فهيا للرعية والعوام، وال من الوجوه احملظورة رشعاً وال 
من غش اذلهب والفضة، فرضر ذكل لكه أكرث من نفعه. وحيتاج املكل إىل تفقد مخس طبقات 
الوزراء والقضاة وأمراء األجناد وعامل اخلراج، واألقربون إليه يف خلوته620 ملطعمه ومرشبه وملبسه 
وغري ذكل، وال يكرث من الرصف والاستبدال، فإنه إن621 اعتقد لك وال أن622 أايمه قصرية معل 

607 الفصل الثالث: ج، ج ف ع.

608 األنصار: الاتصال، آ م.

609 األنصار: الاتصال، آ م.

610 الترصف: -، م.

611 مهنم: -، آ م.

612 مزنةل: مكرر يف ع.

613 السفةل: -، م.

614 بعبء: بعبد، ج؛ بعيب، م.

615 فإن أموال الرعية: -، آ م.

616 وأظهرت: أظهرت، ج؛ وظهرت، م.

617 كرث: -، آ م.

618 ينفق: يرتفق، آ ج ف.

619 ادلينية: املدنية، آ م.

620 خلوته: حلومه، م.

621 إن: إذا، ع.

622 أن: -، آ م.
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ملصلحة نفسه يف يومه623 ومل يلتفت إىل إصالح غده624. ومىت أطمع املكل نفسه يف أن يأخذ من 
عامهل اليسري أطمعهم يف أن يأخذوا منه الكثري. وقد قيل: من خاف رشك أفسد أمرك، بل جيب أن 
يكرث التطلع علهيم، فإن ظهر هل أهنم خانوه طالهبم مطالبة منصف مث اكن من وراء تأديهبم مبا تقتضيه 
املصلحة يف ردع غريمه. وال يلكفهم فعل ما ليس يف وسعهم625. وجيب أن ال يذهب عنه صغري وال 
كبري من أخبار رعيته وأحوال أعوانه، من دنت داره626 مهنم ومن بعدت، مبداومة الاستبحاث627 

وبّث أحصاب األخبار الصادقني اخلالني من أغراض أنفسهم فامي خيربون به.
وكثرياً ما أدخلت السعاية الشسهبة حىت تصور األمني بصورة اخلائن واحملسن بصورة امليسء، فيسسترض 
من سعى إليه أكرث من628 اسسترضار من سعى عليه629. وإذا عمل األعوان أنه ال خيفى عىل مكل يشء 
من أفعاهلم أقلع اخلائن عن خيانته وازداد الناحص نصحاً يف واليته. وينبغي أن يقمي630 رعيته مقام631 عياهل632 
يف ارتياد مرادمه وصالح معاشهم وصةل فقريمه633 ومراعاة خةل كرميهم، وهيمّت لك الاهامتم بأمن سسبلهم 
وهتذيب طرقهم من أهل634 ادلعارة635 واملفسدين، فإن ذكل يكرث جلهبم وخيصب بالدمه وعقىب ذكل 
فيه نفع636 عظمي للمملكة. وأن يساوي بيهنم وبني نفسه يف احلق هلم وعلهيم، وال يقدم يف أخذ احلق 
رشيفاً عىل مرشوف، وال قواًي عىل ضعيف، وال خاصياً عىل عايم، وال مسلام637ً عىل ذيم، بل جيب 
أن جيعل638 للمسستضعف فضل عناية منه. وإذا رأى العامة متعصبة639 عىل طائفة قاصدة ألذامه بسبب 

623 يف يومه: -، ج ف ع.

624 غده: غريه، ج.

625 وسعهم: مقدورمه، م.

626 داره: دان، ج.

627 الاستبحاث: الاستسهب، ج؛ الاسستصحاب، ف ع.

628 اكرث من: -، آ م.

629 عليه: إليه، ج.

630 يقمي: تنعم، آ م.

631 مقام: -، آ؛ لكمة غري مقروءة يف م.

632 عياهل: -، ج؛ وعياهل، م.

633 فقريمه: فقرمه، آ م.

634 أهل: أجل، آ م.

635 ادلعارة: ادلعاة، آ م؛ اذلعارة، ع.

636 نفع: وقع، آ م.

637 مسلاًم: ملياً، آ م.

638 جيعل: -، م.

639 متعصبة: متغضبة، ج ع.



208   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

مذهب أو دين640 أو احنياز إىل خشص أو فئة641 فلميل يف جانب الطائفة الضعيفة، وال ميكّن القوية 
من الاستيالء علهيا وال من أذاها بوجه، وقطع أطامع العامة642 من التسلط واجب، ومىت مل جيسم643 
املادة فيه فرمبا أدى ذكل إىل رضر يف املكل عظمي، وألن الضعيف إذا مل ير من العامة مشفقاً ومل يكن 
الوايل هل انرصاً فيلتجيء بلكيته إىل ادلعاء إىل هللا تعاىل بلك نيته غري ملتفت إىل ما644 سواه، فيجيبه 
اذلي جييب املضطر إذا دعاه645 كام هو يف القضاء السابق فينتقم هل ممن آذاه وممن خذهل646، ال سسامي 
إذا اكن املظلوم معاهداً ال حماىًب647. ولهذا قال648 أهل التجربة: إن أذى أهل اذلمة يزيل املكل ويزيل 

النعمة، وليس هذا خمصوصاً هبم، بل بلك مظلوم ال انرص هل.
وال ميكّن أحداً من الرعية649 أن ينتصف لنفسه ولو ابحلق، فإن ذكل يؤدي إىل انتشار اجلور 
وأخذ ما ال يسستحق650، بل جيب أن ينصفهم وينتصف هلم، وجيب أن مينعهم من الراب والقامر ومن 
لك اكتساب ال حيصل فيه معاوضة الانتفاع من اجلانبني، ففي إابحة ذكل هلم رضر عظمي يف فائدة 
الاجامتع والتعاضد املدين. وخري امللوك من أمنه الربيء وعافه651 السقمي، ورّش امللوك من أمنه 
السقمي وعافه652 الربيء، وأن653 يصاحب أهل العمل واخلري والعقل، فإن اإلنسان654 موسوم بسسامي 
من قارن ومنسوب إليه أفاعيل من صاحب، وليحذر من مصاحبة املنافقني واملتسمني ابلعمل أو 

ابلتنسك اذلين ال يقصد هبام وجه هللا العظمي.

640 دين: نية، م.

641 فئة: دينه، م.

642 العامة: الطاقة، آ ج م.

643 علهيا ... جيسم: -، أ م.

644 ما: من، ج ع.

645 دعاه: داكه، آ.

646 خذهل: خذهل، آ ج ف.

647 حماىًب: خمائناً، آ ج ف ع.

648 قال: -، م.

649 الرعية: + إىل، ع.

650 يسستحق: يسستحقه، م.

651 وعافه: وخافه، ج ع.

652 وعافه: وخافه، ج ع.

653 وأن: ومن، م.

654 فإن اإلنسان: واإلنسان، آ م؛ فاإلنسان، ع.
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وياكيفء احملسن بإحسانه ليألف الناس اإلحسان رغبة يف إحسانه655، ومن مل يره من اخملطئني 
للعفو أهاًل656 ورآه للعقوبة مسستوجباً فليعاقبه تأديباً هل أو للمصلحة العامة، ال غضباً عليه وتشفياً به.
وليحافظ657 عىل الوفاء ابلعهد وال خيون من خانه فقد جرب أن عقوبة الغادر معجةل، وليحذر من 
دعاء املظلوم ولو اكن اكفراً، وال يهتاون بصغار658 األمور فرمبا أدت إىل كبارها659. وليعمل أن العقل 
وحسن التدبري أنفع من كرثة اجلند660 واملال، ولهذا اكن اإلنسان متسلطاً عىل كثري من احليوان 

اذلي هو أشّد منه قوة وبطشاً وجرأة.

الفصل الرابع661
يف فائدة العدل والشفقة ووجه وجوهبام662 وبيان احلمكة فهيام663

والعدل من سسنة هللا يف خلقه وبه قامت السموات واألرض، يعرف ذكل من اطلع عىل أرسار اخلليقة 
ومن تأمل خلق اإلنسان يف أعضائه وأرواحه وأخالطه وقواه664 احلساسة والطبيعية واحليوانية وكيفياته 
املتضادة665 وما فهيا من املعاضدة666 وحسن النظام وانتفاع667 الرئيس مهنا ابملرؤوس668 واملرؤوس669 
ابلرئيس، يرى من العدل ما يهبره670 جعائبه. ويتحقق ذكل من علوم األطباء وإن اكن ال سبيل هلم إىل 

655 رغبة يف إحسانه: رغبته، آ م.

656 للعفو أهاًل: أهاًل للعفو، ج ف ع.

657 وليحافظ: ليحافظ، ف ع.

658 بصغار: بصغائر، ف ع.

659 كبارها: كبائرها، ج ف م ع.

660 اجلند: اجلد، آ م.

661 الفصل الرابع: د، ج ف ع.

662 وجوهبام: وجوهبا، آ م.

663 فهيام: فهيا، آ؛ مهنا، م.

664 وقواه: وقوة، آ م.

665 وكيفياهتا املتضادة: وكيفيته املضادة، ج.

666 املعاضدة: املعاحذة، م.

667 وانتفاع: وارفاع، آ؛ وارتفاع، ج م.

668 مهنا ابملرؤوس: فهيا املرؤوس، آ م.

669 واملرؤوس: -، آ م.

670 يهبره: رسه، آ م.
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اإلحاطة جبميعه، وكذكل خلق غري اإلنسان كأنواع احليوان والنبات واملعادن وأصنافها وأشخاصها، 
وكذكل العنارص وسائر ما671 يف الساموات واألرض. وقد شسبّه العامل بإنسان كبري واإلنسان بعامل صغري. 
وقد بنّي كيفية ما يف ذكل من العدل يف الكتب املبسوطة. واجلور إذا وقع يف العامل فهو اكملرض للشخص 
الواحد أو كأايم الوابء العام، وكام اقتضت احلمكة الرابنية672 والعناية اإللهية والرمحة الشامةل أن تكون 
الصحة أكرث من املرض، فذلكل673 أوجبت عىل رعاة674 األمة اعامتد العدل وترك اجلور ليكون العدل 
هو الغالب عىل اجلور، فذلكل اكن اجلائر مضاداً هلل يف حمكه اكذاًب عليه يف خربه675 مغريا676ً لرشيعته 
خمالفاً هل يف خليقته677، جفدير ملن678 اقتضت رمحته تغليب العدل عىل اجلور أن ال يطيل أمد679 
رعايته680، ولهذا حمك أرابب التجارب بأن املكل يبقى عىل الكفر وال يبقى عىل الظمل، وما ذكل إال 

ابلعناية681 من احلكمي682 العادل عىل الوجه اذلي بينته683 ال غري.
وقد روي أن اخللق لكهم عيال هللا، وأن أحّب اخللق إىل هللا أحوطهم لعياهل. ويف التورية ما 
معناه: واخرت684 لصاحبك ما ختتاره لنفسك. وحتتوي هذه اللكمة عىل أكرث ماكرم األخالق ومصاحل 
السسياسات. وجيب أن ال تقترص شفقتك عىل نوع البرش خاصة، بل وعىل لك ذي روح حساس، 
البارئ كام اتصلت بك فه�ي متصةل به، وما أابحته685 الرشيعة من اسستخدام بعض  فإن عناية 
احليواانت وقتل بعضها إما للتغذية686 أو دلفع األذى فيجب أن يسستعمل الشفقة علهيا يف مجيعه، 

671 ما: من، م.

672 الرابنية: -، م.

673 فذلكل: ذلكل، آ م.

674 رعاة: دعاة، آ ف م.

675 خربه: -، م.

676 مغرياً: مغري، آ ج؛ مصري، م.

677 خليقته: خلقه، آ م.

678 ملن: مبن، م ع.

679 أمد: أيد، ج ع.

680 رعايته: رعاته، ج.

681 ابلعناية: للعناية، آ ج ف ع.

682 احلكمي: احللمي، آ م.

683 بينته: يبنيه، م.

684 واخرت: اخرت، ج ع.

685 وما أابحته: وإابحته، آ ف م.

686 للتغذية: لتغذية، ف ع.
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فيسستخدم أرفق اسستخدام ويقتل أسهل قتل، ولعل لها فامي أبيح مهنا من األعواض687 واملصاحل ما 
ال688 حتيط به علاًم. وال تستبعدن ذكل بعد مشاهدتك ما فيخلق689 أقّل بعوضة من احليوان من 
احلمك العجيبة واإللهامات الغريبة، وال تلتفت690 إىل حمك من جزم بأن ال نفس691 جمردة لها، فليس 
يف العلوم احلمكية ما يدل عىل ذكل، بل فهيا ويف األقاويل املأخوذة من مشاكة النبوة ما يوجب 
خالف ذكل أو يرحجه. وإذا692 وجدت يف الكم بعضهم أن ال نفس جمردة لها فافهم منه أنه مل تثبت 

لها عنده تكل النفس، ال أنه ثبت693 أن ليست لها، وبني املفهومني فرق عظمي.
وقد جرت عادة املتقدمني بذكل كام يف قوهلم أن آخر694 األفالك هو التاسع مع جتويزمه الوفاء من 
األفالك، وإمنا أرادوا أنه مل يثبت عندمه فكل عارش، ال أنه يثبت عندمه عدمه695 يف نفس األمر. 
وكثري من أقاويلهم جتري عىل هذا األسلوب، فال تستنكر أن نفوس احليواانت العجم ال تعدم وأن 

لها أعواضاً بعد املوت.

الفصل اخلامس696
يف آداب الوالة اذلين من قبل وال آخر ويف ما به خيمت الكتاب

وإذا اكن متويل الرعية697 معيَّنا698ً من قبل سلطان مسستقل، أو من قبل متول آخر أعىل مرتبة 
منه، فيجب عليه النصيحة هل وكامتن رّسه، وأن ال يطلب ما عنده مبسأةل، ولكن ابإلحسان يف 
اخلدمة واملعارشة، وأن ال يعتّد ويتبجح بكفايته البالغة، وأن ال يظهر عيوب خمدومه وال يقارب 

687 األعواض: األعراض، آ ف م.

688 ال: -، آ م.

689 يف خلق: خلق يف، ج ع.

690 تلتفت: تليف، آ.

691 بأن ال نفس: بأنفس، م؛ األنفس، آ.

692 وإذا: فإذا، آ م.

693 ثبت: يثبت، م.

694 آخر: أواخر، آ.

695 عدمه: لكمة غري مقروءة يف آ م.

696 الفصل اخلامس: ه، ج ف ع.

697 الرعية: + أو غريمه، آ ع.

698 معيَّناً: معني، ج م؛ -، ع.
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من أبعده وال يباعد من قّربه، وأن ال يعادي األمر األغلب ال ظاهراً وال ابطناً، وأن يتجنب مواقع 
الظنة699 وحدوث الغيبة700، وأن ال ميدح أو يذم من مل ينل أخباره عىل حقائقها. وينبغي أن يودع701 
قلوب الرعية شدة احملبة هل702 وإذا أىت703 بصواب رأي أو بأمر مسستحسن فال جيهتد يف تقبيحه 
وتغيري رأي املكل املسستقل أو غريه فامي رضيه704 منه حذراً من تقدمه عند املكل ومن جيري جمراه 

مبا سسبقه إليه أو فاق705 فيه عليه.
وهذه مجليات لها تفاصيل طويةل والاعامتد عىل جودة احلدس706 وحسن القرحية707، مفع فقدهام ال 
ينفع يشء مما قيل، ومع وجودهام يسهل708 تفريع ما قلت وتفصيهل إن أعانت العناية الرابنية عليه. 
ومجةل األمر أن غاية الكامل يف ما يكون عليه اإلنسان يف ذات نفسه ويف مشاركته709 مع من سواه 
هو التشسبه ابهلل تعاىل حبسب املمكن، وحتت710 هذا أرسار711 عظمية ال حيمتل هذا اخملترص رشهحا، 

وقد أشري712 يف التوراة أيضاً إىل هذا املعىن، وأشار إليه أاكبر احلكامء املتألهني713.
فهذا ما رأيت أن أذكره من الفوائد عىل حمك ما اقتضته714 احلال احلارضة وأكرثه يلتقط من الكم 
من تقدم، إمنا األقّل الزنر715 هو اذلي أدركته بفكري أو سسنح خلاطري716، وفيه مباحث غريبة 
أخرى  وموانع  املطالعة  وطول  الكتابة  كرثة  من  مينع  البرص  يف  خباري  ولوال ضعف  النفع،  كثرية 

699 الظنة: املظنة، ج ع.

700 الغيبة: الريبة، ج ف ع.

701 يودع: يتودع، ف ع.

702 احملبة هل: للحنة، م؛ احملبة، آ.

703 أىت: + أحد، ع.

704 فامي رضيه: رصيفة، م؛ رصيفته، آ.

705 فاق: فارق، ج ف ع.

706 احلدس: احلسن، آ م.

707 القرحية: القرحي، م.

708 يسهل: -، ج ف ع.

709 ويف مشاركته: ومشاركته، آ م.

710 وحتت: وحبث، آ ف م.

711 أرسار:+ وأغوار، ف ع.

712 أشري: ارش، ج م.

713 احلكامء املتألهني: العلامء واملتألهني، ج ع؛ العلامء املتأهلني، ف.

714 اقتضته: اصفته )؟(، ج.

715 الزنر: + منه، ع.

716 خلاطري: خاطري، آ م.
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لبسطت الالكم بزايدة مسائل وبراهني دقيقة ذكرهتا يف غري هذه الرساةل، إمنا الغرض من هذه ذكر 
همامت العقائد واألعامل ال غري، ويف كتب717 من تقدم كفاية وأان معرتف ابلتقصري وقةّل البضاعة 
من العمل، وأسأل هللا تعاىل العفو والعافية، وأن يوفقنا مجيعاً إلصالح718 العمل والعمل، ويعصمنا 
من الزيغ والزلل، وأن جيعلنا لسسبهل من املنهتجني، وبرضائه يف دار األبد من املبهتجني، إنه لطيف 

كرمي رؤوف رحمي719.
وامحلد هلل رب العاملني وصلواته عىل مالئكته املقربني وأنبيائه املرسلني وأوليائه اخمللصني وخصوصاً 

عىل محمد وآهل الطاهرين. وأخمت ابخلري720.

يف آخر م:

واملؤمتن حايج محمد  املستشار  السلطان  ظّل  مقّرب  الرشيفة  النسخة  هذه  ابسستنساخ  أمر  قد 
رشيف خان مستشار لشكر، ومتت يف يوم األحد يف إحدى وعرشين شهر حمرم احلرام سسنة أربع 
ومثانني ومأتني بعد األلف بيد األقل تراب أقدام الفقراء محمد بن حسني )؟( احلاج حايج اند عيل 

يف أرض األقدس.

يف آخر ج:

وقد مت تسويده يف شهر صفر سسنة سستني وألف من الهجرة املقدسة وامحلد هلل وحده.

717 كتب: -، م.

718 إلصالح: لصاحل، ج ع.

719 رؤوف رحمي: -، آ م.

720 وصالته ... ابخلري: -، م؛ واخمت ابخلري: -، ج ع؛ هو اذلي أدركته بفكري ... وأخمن ابخلري: -، ف.
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ّب إلی اهلل ݧ متــن دوم: إثبات المبدء و صفاته و العمل المقِرݧ
تصحیح رســالۀ حاضر بر اســاس یگانه نســخۀ خّطی شــناخته شــده از این متن صورت گرفته که در 
مجموعــۀ نســخ خّطی ]مرحــوم آیة اهلل[ محّمد علی روضاتی در اصفهان به دســت آمد. این نســخه 
بــر اســاس میکروفیلــم موجود از آن در کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران )میکروفیلم شــمارۀ ۲7۱۲( در 
یق مقایســۀ آن با   اختیار ما قرار گرفت. دست نوشــت یادشــده تا حدودی مخدوش اســت؛ اّما از طر
کلمات وجیزة مشتملة علی نکت لطیفة فی العلم و العمل )= متن اّول( ابن َکّمونه، که رسالۀ حاضر 

یری خالصه تر از آن اســت، انجام اصالحاتی بر روی آن میّســر گردید.  تحر

رساةل رشيفة يف إثبات املبدأ1 وصفاته والعمل املقرب إليه
بسم هللا الرمحن الرحمي وبه ثقيت

قال العبد الفقري إىل رمحة هللا تعاىل سعد بن منصور بن سعد بن احلسن ]بن[ هبة هللا بن مكونة 
عفا2 هللا عنه يف دنياه وأخراه:

كامل نفس اإلنسان هو إما من هجة قوهتا النظرية ابلعمل أو من هجة قوهتا العملية ابلعمل3، ولك 
العلوم واألعامل عىل اختالفها وكرثة تشعهبا ترجع إىل كامل هاتني القوتني. والقوة البرشية عاجزة عن 
اإلحاطة جبميع ذكل، بل عن اسستقصاء فن واحد منه، فكيف مجيعه؟ إمنا جيب عىل الراغب يف 

الكامل أن حيصل منه أهب�ى ما ميكنه حتصيهل مما هو األمه منه واألوىل بتجريد العناية هل.
وال شك أن أصل العلوم هو معرفة احلق األول ووحدانيته وما هل من صفة اجلالل واإلكرام. وأفضل 
األعامل ما اكن مقراًب إليه ومزلفاً دليه، وهذا أيضاً حبر واسع طاملا انكرست سفينة األفاكر يف تالطم 
التغلغل يف حبار  أمواجه، وجنابه قديس وقل من اهتدى إىل طرقه وأهناجه. مفن مل يمتكن من 
تكل احلقائق والتوغل يف تكل السسبل واملضائق فال أقل من أن يعمتد عىل أن ينظر بعني الاعتبار 
إىل هذا العامل4 وما فيه من إتقان الصنعة وحسن النظام، وما يشسمتل عليه من التأليف اللطيف 
والرتتيب العجيب واإلحاكم البالغ، وما يف بدن اإلنسان وغريه من احليوان من احلمكة العظمية يف 

1 املبدأ: املبدىء، األصل.

2 عفا: عفى، األصل.

3 ابلعمل: ابلعمل، األصل.

4 العامل: العمل، األصل.
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أعضائه ومنافعها وارتباط النفس هبا وآاثر قواها5 فهيا. فإنه إذا اعترب بذكل فال بد وأن يؤمن إميااًن 
اتماً بأن لهذا العامل مدبراً موجوداً حكاميً قادراً مريداً لألصلح واألفضل. وهذا املدبر إن اسستغىن عن 
املوجد فهو اإلهل جّل جالهل، وإن احتاج إىل املوجد فال بد من الانهتاء إىل املوجد احمليط علمه 
الاكمةل قدرته البالغة حمكته، فإن موجد األثر احملمَك ال بد وأن يكون أبلغ إحاكماً من األثر الصادر 
عنه، فهل الكامل األعىل. وهو اجلواد ابحلقيقة، وامس اجلواد عىل غريه جماز، ألنه أفاد اخلري واألنعام 
من غري غرض وفائدة ترجع إليه. وهو الغين التام لكونه غري متعلق بيشء خارج عنه، ال يف ذاته وال 
يف صفاته، ولك ما عداه فقري إليه. وهو املكل احلق، ألن ذات لك يشء يه هل ألهنا6 منه أو مما 
منه وجوده وكامهل، وال يسستغين عنه يشء يف يشء، ولك يشء ابلقياس إىل ذاته ابطل وبه حق.
وال يعزب عن علمه يشء من خملوقاته، إذ الفاعل ابلقصد واإلرادة ال بد وأن يعمل ما خلق. وحنن 
فال نفهم شيئاً من نعوته إال ابملقايسة إىل ما نفهمه من أنفسسنا، لكن ما نفهمه يف حقه هو من الكامل 
والزايدة إىل حد ال سبيل لنا إىل تصوره ألن مثل تكل الزايدة ال توجد7 يف حقنا، بل يه زايدة ال 
تتنايه. فهكذا ينبغي أن يعمل حال علمه وقدرته وغريهام، ولك نعت فيه ال نظري هل فينا فال ]سبيل[ 
لنا إىل فهمه. وما ذكر من نعوت جالهل إمنا هو بقدر ما يف وسعنا أن نعلمه ال بقدر ما يسستحقه ذلاته. 
وال تساوي حقيقته املقدسة حقيقة يشء من خملوقاته، وإال لاكن8 اخمللوق بكونه خملوقاً أوىل من 
كونه خالقاً، وال9 نّد هل. وإذ هو عامل فليس مبركب ألن العمل ابجلزء متقدم عىل العمل ابللك تقدماً 
ابذلات. مفن يعمل ذاته يعمل جزءه أواًل. ولك من عمل شيئاً فهو عامل بأنه عامل به، وذكل يتضمن علمه 

بذاته، فيكون قد عمل ذاته قبل علمه جبزئه اذلي هو معلوم قبل ذاته، وذكل حمال.
وإذ ليس مبركب فليس جبسم. وإذ ليس جبسم فليس مبتحزي، ألن لك متحزي ليس جسامً فهو ال 
يتجزأ، وخالق اللك يتعاىل عن ذكل. وإذ ال نّد هل وال هو مركب فال صاحبة هل وال ودل، وإال 
النفصل منه ما يصري مساواًي هل يف النوع أو اجلنس. وال حيّل يف غريه إذ احللول ال يتصور إال 
إذا اكن تعني احلال بتوسط احملل. وإذ ال حيّل يف يشء فال ضد هل10 جيامعه يف حمهل، وأيضاً ال 
ضد هل مبعىن أنه يساويه يف القوة ما ميانعه. وال يتعلق ببدن اكلنفس فإن قدرته أوسع وأمع من أن 

5 قواها: قوهيا، األصل.

6 ألهنا: ألن، األصل.

7 توجد: يوجد، األصل.

8 لاكن: مل يكن، األصل.

9 وال: فال، األصل.

10 هل: + ال، األصل.
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تتخصص11 ببدن يصدر عنه. وال جيوز أن ينعدم، وإال مل يكن وجوده من ذاته فافتقر إىل موجد، 
وحينئذ يكون ذكل املوجد هو اإلهل ال هو.

وأيضاً، هو وحداين ال رشط هل يف ذاته وال مضاد، وما سواه فتابع هل فال يتصور هل مبطل، بل 
هو األول واآلخر. ويعمل من ارتباط أجزاء العامل بعضها ببعض أن صانعه واحد ال غري، إذ لو اكن هل 
صانعان لمتزي صنع لك واحد عن صنع غريه، فاكن ينقطع الارتباط والتعاون فيختل النظام، واكن 
اذلهن السلمي يسستغين هبا عن غريه من األدةل. ويدلنا عىل هذا التعاون افتقار أعراضه إىل جواهره 
ابعتبار وافتقار جواهره إىل أعراضه ابعتبار آخر، وكذا متحزياته وجمرداته وعنرصايته وفلكياته 
وحيوانه ونباته ومركباته حمتاجة إىل بسائطه، وبسائطه حمتاجة بعضها إىل بعض يف تكّون املركبات 
مهنا، وأنواع احليواانت وأشخاصها حمتاج بعضها إىل بعض، وكذا أعضاء الشخص الواحد مهنا. وال 
سبيل لنا إىل اسستقصاء مجيع وجوه الارتباط، فالعامل كشخص واحد مركب من نفس ذات قوى 
كثرية ومن بدن مؤلف من أعضاء متشاهبة وغري متشاهبة ذوات قوى وأفعال خمتلفة وغري خمتلفة، 
يسستغين12 بعضها ببعض وينتفع بعضها ببعض انتفاعاً، بعضه حمسوس وبعضه معقول. فلو استبّد 
أحد الصانعني بتدبريه فهو اإلهل ال غريه، وإن اجمتعا واكن لك واحد مهنام اكفياً يف التأثري والتدبري 
يف العامل السستغىن العامل بلك واحد13 مهنام عن لك واحد مهنام، فتعطال عن التأثري معاً عىل تقدير 
تأثريهام معاً، واختصاص الواحد ابلتأثري يف البعض واآلخر ابلتأثري يف البعض اآلخر متعذر فامي حنن 
فيه ألن اذلي يفعل شيئاً فيتبع وجوده وجود آخر أو ينتفع اآلخر فال حماةل هل تأثري يف شسيئني، فال 
يكون الثاين مستبّداً ابلبعض اذلي فرض استبداده به، وكون أحدهام يفعل يف زمان واآلخر يف 
زمان آخر ظاهر الاسستحاةل عند تأمل ذوي العقول السلمية، وكيف فرض احلال فهو عند التأمل 
يؤدي إىل حمال. وإن أمكن عامل آخر فوجوده14 يقتيض إجياده، فإهل العامل ال رشيك هل وال ظهري، 

وال معّل وال مشري، سسبحانه وتعاىل عن توهامت املشسهبني واملرشكني.
فهذه نكت انفعة يف معرفة هللا جّل جالهل وما جيب هل وينتفي عنه، ما أسعد من يتحققها وأهدى 
من يسرتشد هبا. ومن حتقق ما بني وأوحض من عناية البارئ مبخلوقاته ورمحته هلم عمل أن العناية 

11 تتخصص: يتخصص، األصل.

12 يسستغين: يستبقي، األصل.

13 واحد: واحدة، األصل.

14 فوجوده: جفوده، األصل.
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يف15 خلق اإلنسان ليس أمراً زائاًل ألنه لكام اكن أجىل اكن خوف زواهل أقر، فكيف يصلح عناية16 
مثل هذا احلكمي يف أقل بعوضة من احليوان، فكيف يف خلق اإلنسان اذلي يظهر يف خلقه من 
آاثر العناية به ما يقترص منه آخر العجب؟ فال بد هل من نفس ال تعدم يه غري هذه17 البنية 
الفانية، بل البنية إمنا أحمكت لتكون آةل لها يف الاسستكامل، وغايهتا هو النعمي ادلامئ. وقد علمت 

أن لك ما يدرك ذاته فهو غري مركب، فالنفس غري مركبة.
وإذا تأملت امللاكت اليت ال تتجزأ18 ابلتجزئة الاتصالية مكلكة الفطنة19 والعمل والشجاعة واجلنب 
والهتور وغريها مما يقبل الشدة والضعف وال يقبل الانقسام الاتصايل حتقق كل أن حمل هذه هو 
النفس ال يكون جسامً وال شيئاً حااًل يف اجلسم حلول الرساين فيه، إذ لك ما حمهل كذا فهو قابل 
لالنقسام20 وجيب قبول حمهل ]هل[. وال جيوز أن تكون النفس حاةل يف غريها، وإال لاكن وجودها 
هو وجودها لغريها وال تسستقّل بفعل من األفعال، بل ينسب الفعل إىل حملها هبا كام ينسب الفعل 
إىل حمل القدرة واإلرادة هبام ال إلهيام، فيقال: فعل ابإلرادة، وال يقال: اإلرادة فعلت مبحلها. وهذا أمر 
واحض عند عقول أهل احلقائق. فالنفس جوهر بسسيط، وإذا اسستقرت بسائط اجلواهر يف العامل 
جتدها قابةل للعدم، بل املتقدم هو التأليف والرتكيب. ورمبا اكتفى ذو الفطانة هبذا يف أن النفس 
ال تقبل العدم ابسستعداد حيصل لها21 للحمك اللكي من اعتبار حال اجلزئيات كام يف التجربة. وتعلق 
النفس ابلبدن إمنا هو تعلق تدبر وترصف واسستكامل، ال تعلق حلول. وكام أن فساد عضو واحد ال 
يقتيض عدم النفس كذكل فساد سائر األعضاء، وليس املوت الزماً به مجةل األعضاء، وفقد اآلةل ال 
يقتيض فقد مسستعملها. واعترب كيف بدنك دامئاً يف التحلل والتبدل وكيف تعمل أنك أنت اذلي كنت 
منذ ثالثني سسنة مثاًل، وهذه تنبهيات عساها تكون مقنعة للك ذي لب، فالقدر املورد إىل ههنا 
قد حصل منه اإلميان حبال املبدأ22 واملعاد عىل سبيل اإلجامل من غري تعمق يف الرباهني ادلقيقة 

والتقريرات العميقة واملقدمات املتشعبة واملساكل املسستصعبة. 

15 يف: من.

16 عناية: غاية، األصل.

17 هذه: هذا، األصل.

18 تتجزأ: تتجزى، األصل.

19 الفطنة: العطية، األصل، والتصحيح عن لكامت وجزية.

20 لالنقسام: الانقسام، األصل.

21 لها: هل، األصل.

22 املبدأ: املبدء، األصل.
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مفن أراد ذكل فال بد هل من حتصيل هذه املطالب وما ينضاف إلهيا من التبيني والاشستغال مبا يف 
الكتب املطوةل إن ساعدته الفطانة والتوفيق، فهذا ما يتعلق ابلعمل األعىل.

وأما العمل املقرب إىل احلرضة القدسسية املقتيض للسعادة األبدية مفن مل يقدر منه عىل ما يرتقي إىل 
املقامات املوصةل إىل عمل املاكشفات واألرسار العزيزة، ومل يمتكن أيضاً من اسستقصاء ما دون ذكل 
فينبغي أن ال خيل بيشء مما أذكره يف هذه اللمعة، وهو أن يشستغل بوظائف العبادات الواجبة، 
فإهنا جارية جمرى رأس املال اذلي به أصل التجارة، ويسستكرث من النوافل ما أمكنه، فه�ي الرحب 
اذلي به الفوز ابدلرجات. وما فضل من أوقاته فاألوىل أن يرصفه يف العمل اذلي يزيد يف بصريته 
بعيوب نفسه ويف معرفته بعبادة ربه، ويقلل من الرغبة يف ادلنيا ويزيد يف الرغبة يف اآلخرة، ال ما 
ألّب الناس عليه ومسوه علامً. فإن مل يقدر عىل العمل فليشستغل بنفع الناس أو ابالكتساب عىل عياهل.
واعمل أن روح العبادة اإلخالص وحضور القلب. وقد يرتفع من أحوال اجلوارح أنوار إىل القلب، 
كام ينحدر من معارف القلب آاثر إىل اجلوارح، وترك املنايه أشد عىل اإلنسان من فعل الطاعات. 
وإمنا تعيص جبوارحك اليت يه نعمة من هللا تعاىل عليك، فاحذر أن تسستعني بنعمته عىل عصيانه، 
فال تنظر بعينك إىل حمّرم وال إىل يشء من خملوقات هللا بعني الاحتقار. وال تصغ بأذنك ]إىل[ 
الغيبة والفحش أو اخلوض يف الباطل وذكر مساوئ الناس، واحفظ لسانك من الكذب ولو هزاًل. 
وإذا أردت أن تعرف قبحه فانظر إىل اسستحقارك لصاحبه، واسستقبح من نفسك ما تسستقبحه من 
غريك، وال ختلف الوعد وحافظ عىل الوفاء ابلعهد. وال تذكر إنسااًن مبا يكرهه لو مسعه ال ترصحياً وال 
تعريضاً، واطرح23 املراء24 واجلدال واملناقشة يف الالكم، وال تزك نفسك وال متدهحا فذكل نقص25 
من قدرك26 ]عند[ الناس .وال تلعن شيئاً مما خلق هللا تعاىل إنسااًن أو غريه، وال تدخل بني العباد 
وبني ]هللا[، فال إمث يف ترك لعن إبليس فكيف غريه؟ وال تدع عىل أحد وإن ظلمك وولّك27 أمره 
عىل هللا. واترك28 السخرية والاسسهتزاء وكرثة املزاح والبطن فاحفظها من تناول احلرام والشسهبة. 
يثقل األعضاء وينرص جنود  الشسبع  فإن  الشسبع  واحرص عىل طلب احلالل واقترص عىل دون 

23 واطرح: واصطرح، األصل، والتصحيح عن لكامت وجزية.

24 املراء: املرء، األصل، والتصحيح عن لكامت وجزية.

25 نقص: يفيض، األصل، والتصحيح عن لكامت وجزية.

26 قدرك: مددك، األصل.

27 وولّك: ولك، األصل.

28 واترك: وترك، األصل.
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الشسيطان. واحفظ فرجك من لك ما حّرم هللا واسستعن عىل ذكل برتك الشسبع29 والنظر والفكر يف 
احملرم. واحفظ يديك من أن تؤذي هبام أحداً ورجليك من أن تسعى هبام إىل احلرام أو متيش هبام 

إىل ظامل، فهذا ما ينبغي أن حيفظ به اجلوارح الظاهرة.
وأما رذائل القلب الباطنة فكثرية وعالهجا غامض30، مفهنا قوة الغضب وهو جنون غري مسستقر، 
فينبغي أن ينكرس31 ابعتياد احلمل مع التعرض للمغضبات وما فيه من الرذيةل وما يف كظم الغيظ 
من الثواب والفضيةل، وسببه األعظم الكرب32 فبانكساره ينكرس. وحقيقة الكرب أن يرى اإلنسان 
تعاىل يف خصوص صفته، وعالجه أن يعرف اإلنسان حقارته  نفسه فوق غريه وهو منازعة هلل 
ابلقياس إىل ساكن العامل األعىل يف العمل والعبادة أو القدرة وأنه من نطفة قذرة، وأن لك ما هل من 
مال وجامل وأتباع فه�ي أمور خارجة عن ذاته وال تبقى هل، وأنه جاهل بوقت زوالها وبأكرث أحواهل، 
وأنه عاجز عن أحقر يشء. والُعجب هجل حمض وهو سبب الكرب. فيجب عىل33 اإلنسان إذا 
اسستعظم شيئاً أن يتفكر أن زواهل خموف عىل القرب ويعجب من إعطاءه ذكل من غري اسستحقاق 

ال من نفسه34. وأن يقول لنفسه: كام أعطاين هذا بغري سبب فيوشك أن يسلبه بغري سبب.
ومن الرذائل احلسد، وهو يرّض احلاسد وال يرّض احملسود، وهو حّب زوال نعمة هللا تعاىل عن 
عباده. والعمل بذكل اكف للعاقل يف إزالته. واخللق لكهم عباد هل، فيجب حمبهتم ألهنم عباد احملبوب 
وعياهل. والبخل داء، دواءه العمل بأن املال هلل، مكنه منه ليرصفه يف35 أمّه أموره، فإمساكه إن اكن 
ليتنعم ابلشهوات فالثواب وحسن األحدوثة أذّل. وإن اكن ليخلفه لودله فإنه يرتك ودله خبري ويقدم 
عىل هللا برش، وودله إن اكن صاحلاً فاهلل تعاىل يكفيه، وإن اكن فاسقاً فقد أعانه عىل املعصية. ومن 
املال  اجلاه أشّد من حّب  عادًة. وحّب  البذل36 تلكفا37ً صار ذكل هل  نفسه عىل مداومة  محل 
ألن التوصل به إىل املال أيرس من التوصل ابملال إليه. وهو من الصفات اإللهية فذلكل اكن حمبواًب 

29 الشسبع: السمع، األصل، والتصحيح عن لكامت وجزية.

30 غامض: رامض، األصل.

31 ينكرس: يكرث، األصل.

32 الكرب: األكرب، األصل.

33 عىل: أن، األصل.

34 ال من نفسه: ال بنفسه، األصل، والتصحيح عن لكامت وجزية.

35 يف: إىل، األصل.

36 البذل: البدن، األصل.

37 تلكفاً: ملكفاً.
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ابلطبع لرّس خفي يف مناسسبة الروح38 لألمور اإللهية. وذلكل ملا تعذر عىل اإلنسان الاستيالء 
عىل الساموات39 واملالئكة واجلبال والبحار اشسهت�ى الاستيالء عىل مجيعها ابلعمل، فإن من يعجز 
عن وضع األشسياء العجيبة يشسهت�ي أن يعرف كيفية الوضع. وملا تصور أن يتسخر هل اإلنسان أحّب 
]إليه من[ أن يستسخره وميكل قلبه، ولهذا حيب اإلنسان أن يتسع جاهه وينترش صيته إىل بالد 
ال تطأها ]أقداهمم[40 وال يرى أهلها. والرفعة احلقيقية يه القرب إىل هللا تعاىل وهو محمود، وإمنا 
املذموم طلب الكامل الومهي فإنه أمر عارض ال بقاء هل، ولو جسد كل أهل األرض مجيعاً ملا بقي 
الساجد واملسجود هل. ويكفيك من اجلاه القدر اليسري لتتحرس به من الظمل والعدوان، وطلب ما 

زاد عىل ذكل هجل ورذيةل.
وحّب ادلنيا رأس لك خطيئة. ولك ما ال يبقى معك بعد املوت فهو من ادلنيا، وإمنا خلقت للزتّود 
ههنا إىل اآلخرة. مفن اقترص مهنا عىل قدر الرضورة فقد أجنح، ومن اشستغل بذلاهتا ونيس املقصد 
مهنا هكل، ومن ظن أنه يالبسها ببدنه وخيلو عهنا بقلبه41 فهو مغرور. ومن أعظم اآلفات الرايء، 
وهو طلب املزنةل يف قلوب الناس ابلعبادات وأعامل اخلري. ومن قصد ابلعبادة العباد فقد اعتقد أهنم 
أقدر عىل نفعه ورضه من هللا، ويقرب عالجه من عالج حّب اجلاه. ويكفي املرايئ من الناس لو 
علموا ما يف بطنه من الرايء ملقتوه42 ويف إخفاء العبادة السالمة من الرايء. واخللق هيئة للنفس 
يصدر عهنا الفعل بسهوةل من43 غري رؤية وتلكف، لكن التلكف قد يكون طريقاً إىل حتصيل اخللق 
ابلتعويد، وتفاوت الناس يف احلسن ابطناً كتفاوهتم يف احلسن ظاهراً. وقد يظن اإلنسان بنفسه 
حسن اخللق وهو عاطل عنه. ومن مواقع الغرور أن يغضب مثاًل لغري هللا ويظن أنه يغضب هلل. 
ومبدأ44 طريق السالكني ومفتاح سعادة املؤيدين ]هو[45 التوبة، ويه الرجوع من طريق البعد 
إىل طريق القرب، ومعىن قبولها ]هو[46 أن حيصل يف قلبك اسستعداد القبول لتجيل أنوار املعرفة. 

38 الروح: الرفع، األصل، والتصحيح عن لكامت وجزية.

39 الساموات: السموات، األصل.

40 ]أقداهمم[: الزايدة عن لكامت وجزية.

41 بقلبه: نعليه، األصل، والتصحيح عن لكامت وجزية.

42 ملقوه: ملسوه، األصل.

43 عن: من، األصل، والتصحيح عن لكامت وجزية.

44 ومبدأ: ومبدء، األصل.

45 ]هو[: الزايدة عن لكامت وجزية. 

46 ]هو[: الزايدة عن لكامت وجزية. 
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القنوط فذكل مذموم.  ينبغي أن يفرط حبيث يؤدي إىل47  تعاىل، وال  ورأس احلمكة خمافة هللا 
والرجاء خيالف المتين، فإن من يتعهد األرض وال يبث البذر مث ينتظر الزرع فهو ممتٍن48 مغرور، 
إمنا الرايج من حصل لك غرض يتعلق ابختياره، مث بقي يرجو من هللا تعاىل دفع املوانع. ومن نظر 
إىل رمحة هللا ورأفته خبلقه وعنايته هبم غلب رجاؤه خوفه وأيقن أن الرمحة واخلري49 مقصودان50 

ابذلات، فإن الرّش يف العامل مقصود ابلعرض.
عند  وادلنيا  عظمها.  فقد  وتركها53  فهيا  ابلزهد  اعتّد  مفن52  الزهد51،  هو  ادلنيا  يف  الزهد  وكامل 
ذوي البصائر الكيشء، إذ ادلنيا يشء متناه واآلخرة ال هناية لها. وزهد احملققني اسستحقار ما سوى 
هللا، وزهد غريمه معامةل54. ومجيع ما يلقى العبد يف هذه احلياة إما أن يوافق هواه أو خيالفه، 
وأما يف  ومعاده،  مبدأه56  فينىس55  يطغى  فلئال  املوافق  أما يف  الصرب.  إىل  حيتاج  احلالتني  ويف 
اخملالف فظاهر. ومن عمل أن النعم لكها من هللا تعاىل وأن الوسائط مسخرون مقهورون مل يشكر 
إال هللا تعاىل وحده. ومن اعتقد أن لغري هللا دخاًل يف النعمة الواصةل إليه مل يصح محده ومل تمت 
معرفته وشكره، واكن مكن خلع عليه السلطان، أي املكل، ]ولو رأى توقيع املكل بذكل اإلنعام 
بقلمه ملا التفت قلبه[57 إىل شكر القمل وال إىل اخلازن والوكيل ألهنم مسخرون مضطرون. والنية 
والعمل هبام متام العبادة، والنية خري اجلزئني ألهنا جتري جمرى الروح والعمل جمرى اجلسد. والنية 
ميل القلب إىل اخلري فاسستكرث مهنا، وثواب العمل عىل قدرها. فالنوم بنية عود النشاط إىل فعل 

اخلري خري من العبادة عىل املالل.
وعليك ابإلخالص والصدق. ومن مجةل الصدق حتقق القلب بأن هللا تعاىل هو الرزاق وأن ال فاعل 
سواه، بل ال يرى يف الوجود غريه، وإمنا الكرثة منه يف حق من يفرق نظره اكذلي يرى من اإلنسان 

47 يؤدي إىل: يورث، األصل.

48 ممتٍن: ممتين، األصل.

49 اخلري: + يه، األصل.

50 مقصودان: مقصودة، األصل.

51 الزهد: كذا يف األصل.

52 مفن: فإن من، األصل.

53 إعتّد ابلزهد فهيا وتركها: اعتّد تركها، األصل.

54 معامةل: مقابةل، األصل.

55 فينىس: فيسؤ، األصل.

56 مبدأه: مبدءه، األصل.

57 ]ولو توقع ... قلبه[: الزايدة عن لكامت وجزية.



222   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

عضواً فعضواً، فإن رآه مجةل مل خيطر بباهل اآلحاد ورؤية الكرثة، وارتباط األسسباب واملسببات ال 
يقدح يف حقيقة تولّك العبد عىل هللا، بل إذا انضاف إليه اإلميان ابلرمحة واجلود واحلمكة حصلت 
الثقة ابلتولّك. ولك ما يظن يف الوجود من نقص فريتبط به كامل وخري أعظم، ومل يبخل هللا عىل 
اخللق أصاًل وال أّخر يف صالهحم أمراً، فهو حقيق بأن تفوض أمرك إليه وتثق به. وليس من رشط 
التولّك ترك الكسب أو ترك التداوي مثاًل ألن ارتباط املسببات ابألسسباب من سسنة هللا تعاىل ويه 
ال تتغري، بل جيب أن تعتقد أن اليد والطعام والبذر وقوة التناول مجيع ذكل من قدرة هللا تعاىل، فال 
تتولك إال عىل خالقها ال علهيا. والكامل حمبوب ذلاته ولك كامل وجامل وهباء يف الوجود فهو من كامل 
هللا تعاىل وجامهل وهبائه، بل ال نسسبة لكامل غريه إىل كامهل وكيف ينسب املتنايه إىل ما ال يتناىه.
والعارف ال حيّب إال هللا تعاىل، فإن أحب غريه فيحبه هل، إذ قد حيب احملب عبد احملبوب ولك 
يشء ينسب إليه. وأيضاً، فالقلوب جمبوةل عىل حب من أحسن إلهيا وال حمسن وال منعم إالّ هللا، 
وشدة احملبة عىل حسب شدة املعرفة، وإمنا خفيت معرفة هللا مع جالهئا لشدة ظهورها اكلنور اذلي 
به تظهر األشسياء، فإنه لو دام ومل يعرف الظالم ألنكر وجوده وملا مزّي بينه وبني األلوان ولو اكن 
األنوار قدرة هللا جحاب ألدرك يف احلال من التفاوت ما يضطر معه إىل الاعرتاف ابلقدرة والقادر.
ومن أحبه فال بد أن يرىض بقضائه وقد يرىض ابملعصية من يرى أهنا مقضية من هللا تعاىل من 
حيث ]أهنا[ بقضائه، وتشخصها من حيث أهنا مبعدة عن جنابه وليس الرضا58 مبناف لدلعاء فإن 
اإلجابة مقتضية ملسستحقها فاسستكرث من ادلعا لتسعد به لقبول األلطاف واألنوار، وال تقنط إذا تأخر 
اإلجابة، فللك يشء وقت مقدر59 ال يتعداه، ولعل يف التأخري خرية60، وينبغي أن ال تغفل عن 
ذكر املوت وتتفكر يف من مىض من األقران ومن قبلهم وما اكنت عليه حال واحد واحد مهنم من 
جاه وعّز ومال وأعوان، ففي ذكل منافع كثرية وأصل الغفةل عنه طول األمل، وهو عني اجلهل، بل 
العاقل إذا أمىس61 ال حيدث نفسه بأنه ال بد وأن يصبح فإن مل ميت جفأة فقد يعرض62 املوت 
البارئ  فعناية  ولو منةل،  تؤِذ64  يوم، وال  نفسك يف لك  ملوتك وحاسب  فاسستعد حفياتك  جفأة63 

58 الرضا: الرىض، األصل.

59 مقدر: مقتدر، األصل.

60 خرية: اخلرية، األصل. والتصحيح عن لكامت وجزية.

61 أمىس: مىس، األصل.

62 يعرض: عرض، األصل.

63 جفأة: + فقد عرض املوت )ولعهل مشطوب(، األصل.

64 تؤِذ: تؤذين، السموات، األصل.
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متصةل هبا اكتصالها بك. واخرت لصاحبك ما ختتاره لنفسك،واعدل يف نفسك وأهكل ورعيتك، 
فبالعدل قامت الساموات65 واألرض يعرف ذكل من اّطلع عىل أرسار اخلليقة

وابمجلةل فغاية66 الكامل التشسبه ابهلل حبسب املمكن وحتت هذه األرسار والفاز67.
فهذا ما ألّفه متثياًل للتقّدم املولوي مؤلفه عفا هللا عنه وأعانه عىل مرضيه، ونسأل من هللا تعاىل بأن 
ينفعنا مبا علمنا ويعلمنا68 ما ينفعنا وأن يؤمننا يف ادلنيا واآلخرة، وأن يوصلنا إىل غاية السعادة 
والكامل، وأن جيعل حالنا69 خري حال، إنه ويل اخلريات ومنهت�ى املدعيات. وصىل هللا عىل خري 

خلقه محمد وآهل وأحصابه خري حصب وآهل وسمل تسلاميً كثرياً، وحسسيب هللا ونعم الوكيل.

يف آخر األصل:
كتبه ابن جليل هللا املوسوي ابو احلسن اللّهم طّول معر أايمه وعفا عنه ....

 فغاية: فعناية األصل.
65 الساموات: السموات، األصل.

66 فغاية: فعناية، األصل.

67 وحتت هذه األرسار والفاز: كذا يف األصل.

68 ويعلمنا: يعلمنا، األصل.

69 حالنا: مالنا، األصل.
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ة ݨّ ݧ ݧ ة و تهذیب الُحجݧ ݨّ ݧ متن ســوم: تقریب الَمَحجݧ
یر انجام گرفته است:   تصحیح پیش رو بر بنیاد نســخه های ز
]۱[ ص= ایاصوفیــا ۲۴۴7/۲، برگ های ۸7 آ - 77 ب.

]۲[ أ= ایاصوفیــا ۲۴۴6/۴، برگ های ۳0۸ آ -۲۹۴ ب.
]۳[ س= اســعد افندی ۱۹۳۳/۲، برگ های 55 آ - ۴۹ ب.

بسم هللا الرمحن الرحمي1

قال موالان وسسيدان وشسيخنا عز ادلوةل سعد بن منصور بن سعد بن احلسن2 بن هبة هللا بن 
مكونة سقى هللا صوبه الغامم:

هذا تلخيص يف الغاية القصوى من اإلجياز اقترصُت فيه من العلوم احلمكية عىل ما هو من املهامت 
الشقاوة األخروية املنوطتني3 عىل ما أمجع عليه  الفوز ابلسعادة األبدية والنجاة من  عند طاليب 
األنبياء صلوات هللا علهيم أمجعني واحلكامء احملققون ابلعمل ابهلل تعاىل وصفاته وأفعاهل اذلي جيب عىل 
لك عاقل مبجرد هذا اإلجامع الاجهتاد يف اكتسابه معاًل ابألحوط، ولو اكن مرتدداً يف تصديقهم 

فضاًل عن املؤمن، وعنونُته بتقريب احملجة وهتذيب احلجة. فأقول:
العمل منه تصور وهو اإلحاطة بكنه حقيقة اليشء إن اكن اتماً ومتيزيها عن لك ما عداها يف اذلهن 
من غري تكل اإلحاطة إن اكن انقصاً، ويكتسسبان ابألعرف من املكتسب إذا صدق لك من املعّرف 
واملعّرف عىل لك ما صدق عليه اآلخر مع تقييده يف التام بكونه مركباً من مجيع أجزاء املكتسب 
املتصورة تصوراً اتماً. ومنه تصديق وهو احلمك مبتصور عىل متصور وتسمى قضية، مفهنا امحللية ويه 
اليت حمك فهيا ابرتباط خمرَب به ثبوتياً أو سلبياً، وهو احملمول، مبخرَب عنه كذكل، وهو املوضوع، ويه 
املوجبة، أو بسلب ذكل الارتباط، ويه السالبة. واملوجبة يتوقف صدقها عىل وجود موضوعها 
يف األعيان إن حمك بثبوت محمولها هل كذكل4، خبالف السالبة. ومىت اكن املوضوع جزئياً، وهو 
ما مينع معناه صدقه عىل كثريين، فه�ي اخملصوصة، وإال فه�ي اللكية إن اكن احلمك عىل لك أفراده، 

1 الرحمي: + وبه نسستعني، ص.

2 احلسن: احلسني، أ.

3 املنوطتني: املنوطني، أ س ص.

4 كذكل: ذلكل، س.
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واجلزئية إن اكن عىل بعضها. واملهمةل املساوية للجزئية يف الصدق إن مل يتعرف لمكية املوضوع. 
واحلمك بكيفية الارتباط أو سلبه يسمى5 هجة. فإن اكنت ادلوام بدوام املوضوع فه�ي ادلامئة إن 
فه�ي  به عنه  املعرب  بدوام وصفه6  به. وإن اكنت ادلوام  تقيد ابلوجوب والرضورية إن قيدت  مل 
قيد يف بعض  مع  أو  لقيد آخر  أو سلبه ابلفعل من غري تعرض7  العرفية، وإن اكنت الارتباط 
أوقات وصف املوضوع فه�ي املطلقة. وإن اكنت سلب الرضورة عن طريف الوجود والعدم أو عن 
اجلانب اخملالف فه�ي املمكنة. ومهنا املتصةل ويه اليت حمك فهيا بصدق قضية تسمى التايل عىل تقدير 
ويه  صدقها10  بال  أو  املوجبة  ويه  ذكل  تقتيض  بيهنام  لعالقة  املقدم  تسمى9  أخــرى  صــدق8 
السالبة، إما حكامً يف لك أزمنة صدق املقدم ويه اللكية أو يف بعضها غري معني ويه اجلزئية، 
أو معيناً ويه اخملصوصة أو همماًل مساواًي للجزيئ يف الصدق. ومهنا املنفصةل ويه اليت حمك فهيا 
ابلتعاند بني قضيتني أو أكرث ويه املوجبة، أو ابلال تعاند ويه السالبة، إما يف الصدق فقط ويه 
مانعة امجلع أو يف الكذب فقط ويه مانعة اخللو أو فهيام ويه احلقيقة، إما عناداً دامئاً ويه اللكية، 

أو يف وقت معني ويه اخملصوصة، أو غري معني ويه اجلزئية أو همماًل يف قوة اجلزيئ.
وإجياب القضية وسلهبا تسمى كيفية، ولكيهتا وجزئيهتا مكّية. ولك قضية تناقضها املوافقة يف لك األمور 
مسلواًب يف إحداهام11 ما أوجب يف األخرى عىل ما أوجب حتقيقاً أو تقديراً. وحمكهام عدم الاجامتع 
عىل الصدق والكذب. ويلزم من صدق امحللية املوجبة غري املمكنة صدق محلية موجبة جزئية مطلقة 
مركبة من طرفهيا مع تبديل لك واحد مهنام ابآلخر بدليل إنتاج احملال من نقيض ادلعوى مع األصل.
ومن صدق امحللية السالبة اللكية ادلامئة أو العرفية صدق محلية سالبة لكية موافقة لها يف اجلهة 
مركبة من طرفهيا مع التبديل املذكور، وإال صدق نقيض ادلعوى ولزمه مناقض األصل، ويسمى 

هذا الالكم وما قبهل عكساً.
ومن صدق امحللية املوجبة اللكية ادلامئة أو العرفية سالبة لكية موافقة لها يف اجلهة موضوعها مقابل 
محمول امللزومة ومحمولها موضوع امللزومة بدليل الزم املوجبة غري املمكنة. ومن صدق املتصةل املوجبة 

5 يسمى: تسمى، أ.

6 وصفه: وصفة، س.

7 تعرض: يعرض، أ.

8 صدق: -، أ.

9 تسمى: يسمى، س.

10 بال صدقها: تالصقها، س ص.

11 إحداهام: احدهيام، أ س.
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الصادقة املقدم صدق متصةل موافقة يف المكية واملقدم خمالفه يف الكيفية مناقضه يف التايل ومنه سواء 
اكن مقدهما صادقاً أو مل يكن صدق منفصلتني موافقتني يف المكية والكيفية إحداهام12 مانعة امجلع 
مركبة من املقدم ونقيض التايل، واألخرى مانعة اخللو من نقيض املقدم والتايل ومن صدق املنفصةل 
احلقيقية الصادقة اجلزئني ابعتبار منعها للجمع متصةل مقدهما أي واحد من جزئهيا واتلهيا نقيض اآلخر 

ابعتبار منعها13 للخلو متصةل مقدهما نقيض أي واحد من جزئهيا واتلهيا اآلخر.
والقضااي املنضم بعضها إىل بعض إذا اسستلزمت أمراً مسي املسستلزم قياساً، ولك واحد مهنا مقدمة، 
وهيئة تركيهبا شالًك، والالزم قبل تركيب القياس مطلواًب، وبعده نتيجة. وجيب أن تكون يقينية 
الصدق إن اكن لك واحد من املقدمات كذكل، ويسمى ذكل القياس برهااًن، وما عداه ال يفيد 
اليقني. وقد يرتكب القياس من محلتني منتجتني14 محللية، ويسمى موضوع املطلوب احلد األصغر 
ومحموهل األكرب. وما يتكرر يف املقدمات ويسقط يف النتيجة األوسط، فإن اكن املطلوب يشارك 
بعض املقدمات يف أحد جزئيه والبعض يف اآلخر، فاملقدمة اليت فهيا األصغر تسمى صغرى واليت 

فهيا األكرب كربى.
فإن اكن األوسط محمواًل يف الصغرى موضوعاً يف الكربى فهو الشلك األول، وإن اكن ابلعكس 
فهو الرابع، وإن اكن محمواًل فهيام فهو الثاين، وإن اكن موضوعاً فهيام فهو الثالث. ولكام اكن األوسط 
للطرفني لألصغر ابإلجياب وألهيام15 اكن ابلعموم، وإما مسلواًب  اللزوم إما موضوعاً  ابلترصحي أو 
عن األصغر اثبتاً للك األكرب، أنتج نتيجة اتبعة ألخّس املقدمتني يف المكية والكيفية، برشط أن 
يكون هجة صغرى األول والثالث غري ممكنة، ويكون ادلوام صادقاً عىل صغرى الثاين، أو العرفية 
عىل كرباه مع اقرتان الرضورة مبمكنه. ويكون سالبة الرابع منعكسة وليس فيه ممكنة. واجلهة اتبعة 
يف األول والثالث لكرباها إال العرفية يه مكوضوعية األصغر، ويف الثاين إن مل يكن فيه رضورية 
أو دامئة للصغرى، وإن اكن فيه أحدهام اكنت دامئة. ويف الرابع يظهر بعكس النتيجة الالزمة عند 
عكس الرتتيب، أو ابلنتيجة الالزمة عند عكس املقدمتني. والبيان فامي عدا الرابع إما بعكس املقدمة 

اخملالفة لنظم األول أو ابخللف، وهو مض نقيض النتيجة إىل املقدمة اخملالفة لينتج نقيض األخرى.
وما مل يشسمتل عىل هذه الرشوط تبني عقمه بصدقه مع صدق إجياب ما تفرض نتيجته هل يف مادة 

12 إحداهام: احدهيام، أ س.

13 منعها: مهنا، أ.

14 منتجتني: منتجا، أ، منتجه، س ص.

15 وألهّيام: وألهام، أ.
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وصدق سلهبا يف أخرى. وقد ُيركب القياس من متصلتني كقولنا: لكام اكن لك »أ« »ب« ف»ج« »د« 
ولكام اكن »ج« »د« ف»ه« »ر« واملنتج16 دامئاً إما ليس »أ« »ب« أو »ه« »ر« مانعة اخللو ألن 
مانعة اخللو الالزمة من املقدمة األوىل أي جزهئا صدق مع الثانية حصل املطلوب. ومن منفصلتني 
مثل إما »أ« »ب« أو لك »ج« »د« وإما لك »د« »ط« أو »ه« »ر« ومعترب فهيا منع اخللو 
املنتج إما »أ« »ب« أو لك »ج« »ط« أو »ه« »ر« مانعة اخللو لكية إن اكنت املقدمتان لكيتني 
وجزئية إن اكن أحدهام جزئياً بدليل أن الصادق من األوىل مع الثانية إن اكن اجلزء الغري املشرتك 

حصل املطلوب، وإن اكن املشرتك فأي جزء صدق معه من الثانية حصل أيضاً.
ومن محلية ومتصةل مثل لكام اكن »ه« »ر« فلك »ج« »ب« ولك »ب« »أ« املنتج دامئاً إما 
ليس »ه« »ر« أو لك »ج« »أ« مانعة اخللو مبا به بني املركب من متصلتني. ومن محلية ومنفصةل 
مثل لك »ج« »ب« ودامئاً إما لك »ب« »أ« أو »ه« »ر« معترب فهيام منع اخللو املنتج دامئاً إما 
لك »ج« »أ« أو »ه« »ر« مانعة اخللو. ومن17 متصةل ومنفصةل مثل لكام اكن »أ« »ب« ف»ج« 
»د« ودامئاً إما »ج« »د« أو »ه« »ر« مانعة امجلع فدامئاً إما »أ« »ب« أو »ه« »ر« كذكل ألن 

معاند الزم اليشء معاند مللزومه يف امجلع.
ومىت اسستثىن يف املتصةل عني مقدهما أنتج عني اتلهيا، وملا اكن انتفاء امللزوم الزماً النتفاء الالزم 
انتج اسستثناء نقيض اتلهيا نقيض مقدهما. واملنفصةل احلقيقية يلزم من وضع لك واحد من جزهئا رفع 
اآلخر، ومن رفعه وضع اآلخر، ومانعة امجلع يلزهما األول دون الثاين، ومانعة اخللو ابلعكس. وجيب 
أن يقاس ما مل يذكر عىل ما ذكر، وأن جترد املعاين عام حتيهل األلفاظ مع التدرب ابسستعامل هذه 

القوانني ليؤمن الغلط من األلفاظ18 إن شاء هللا تعاىل.
معدوم وموجود وإىل ممكن وواجب وإىل عرض وجوهر.  إىل  ينقسم  املعلوم  أقول:  وبعد هذا 
مناف  عقيل  اعتبار  النسسبة  وهذه  »يف«،  بلفظة  اذلهن  خارج  إىل  املاهية  نسسبة  هو  والوجود 
للعدم19 اذلي هو سلهبا. وال وجود لها يف األعيان من حيث يه نسسبة وإال لاكن حلولها يف احملل 
من حيث هو نسسبة كذكل، فيلزم عدم الهناية يف أمور موجودة معاً ولها ترتيب ويسمى ابلتسلسل 
أنقص من األخرى مبرتبة واحدة مثاًل.  وهو حمال. وإال حلصل مجلتان غري متناهيتني إحداهام20 

16 واملنتج: املنتج، أ ص.

17 ومن: وهو، أ.

18 من األلفاظ: - ، س ص.

19 للعدم: العدم، أ.

20 إحداهام: احدهيام، أ س.
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فإن صدق عىل الناقصة أهنا لو أطبقت عىل الزائدة مبعىن مقابةل لك مرتبة من هذه مبرتبة من تكل 
اسستغرقها اكن الزائد مساواًي للناقص وإال وجب انقطاعها من اجلانب الغري متنايه فانقطعا معاً. 
وجيوز يف اذلهن أن يكون لليشء صفات غري متناهية مبعىن أن اذلهن ال يقف عند حد ككون 

الواحد نصف الاثنني وثلث الثالثة وهمّل جراً.
ومفهوم املاهية يف العقل مغاير ملفهوم الوجود، وإال ما حصل العمل هبا حال الشك يف وجودها، 
واجلزم بصدق الوجود عىل اليشء عند اجلزم بكذب العدم عليه يدل عىل أنه مفهوم مشرتك بني 
املوجودات. واملاهية الواحدة إن التأمت من عدة أمور يفتقر بعضها إىل بعض فه�ي املركبة وإال فه�ي 
البسسيطة. وال جيوز اشرتاك موجودين يف األعيان يف متام املاهية، وإال لاكن اختصاص أحدهام 
ابلفارق إن اكن ملاهيته أو لوازهما وقع الاشرتاك فيه فال يكون فارقاً. وإن اكن ألمر21 آخر عاد 
الالكم يف اختصاصه به إن اكن صفة هل أو ختصيصه ابلفارق إن مل يكن، ولزم التسلسل. وهذا 

املطلوب مع الربهان ادلال عليه مما حصلُته بنظري.
واملمكن هو اذلي يفتقر يف وجوده إىل غريه، وذكل الغري هو العةل، والواجب ما ليس كذكل. 
والعةل إن اكنت مجةل ما يتوقف عليه اليشء فه�ي التامة وإال فه�ي الناقصة، ويلزم من وجود التامة 
وجود معلولها ومن عدهما عدمه. إذ لو ختلف عهنا الفتقر22 اختصاص صدوره بوقت دون غريه 
إىل خمصص السستحاةل ترجيح أحد املتساويني من غري مرحج، فاكن معترباً يف العلية، فال تكون 
اتمة. وجيب أن تكون يه مع معلولها يف زمان واحد، إذ ال معىن لتأثريها فيه إال وجوده هبا. فإن 
اتصفت ابملؤثرية حال وجودها اكن املعلول موجوداً يف تكل احلال، أو حال عدهما اكن املعدوم عةل 
للموجود، وبطالنه بدهي�ي، وعليه يقاس حال املؤثر يف عدم اليشء. وال جتمتع علتان اتمتان عىل 
معلول واحد ابلشخص، وإال لزم إما حتصيل احلاصل إن ترتب احلمك عىل العةل األخرى أو ختلف 
يلزم  املعلول وال  عدم25  عدهما  يلزم من  الناقصة  يرتتب. ويف24  مل23  إن  التامة  علته  املعلول عن 
من وجودها وجوده. فإن اكنت جزءاً من املعلول فه�ي الصورية إن اكن بوجوده يكون املعلول 
ابلفعل، واملادية إن مل يكن كذكل. وإال فه�ي إما الفاعلية إن اكنت مؤثرة يف وجوده أو الغائية إن 

اكنت اليت ألجلها اليشء املمتثةل يف ذهن الفاعل ال املوجودة بعد وجود املعلول.

21 ألمر: آلمر، أ ص.

22 الفتقر: ال افتقر، أ.

23 إن مل: أمل، أ س ص.

24 ويف: يف، س.

25 عدم: -، أ.
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وال ينفّك عدم املعلول عن عدم علته الناقصة السستحاةل ختلفه عن علته التامة، وافتقار لك من 
الشسيئني إىل اآلخر من هجة واحدة بال واسطة أو بواسطة أو وسائط، وهو املسمى ابدلور حمال، 

ألن املفتقر إىل املفتقر إىل اليشء مفتقر إىل ذكل اليشء، فيفتقر اليشء إىل نفسه.
وال جيوز صدور البسسيط عن املركب، ألنه إن اسستقل واحد من أجزائه ابلعلية ال ميكن إسسناد 
املعلول إىل البايق، وإال إن اكن هل تأثري يف يشء من املعلول وللبايق تأثري يف ابقيه اكن املعلول مركباً، 
وإن مل يكن ليشء مهنا تأثري فيه. فإن حصل لها عند اجامتع أمر زائد هو العةل، فإن اكن عدمياً مل 
يكن مسستقاًل ابلتأثري يف الوجود وإال لزم التسلسل يف صدوره عن املركب إن اكن بسسيطاً، ويف 
صدور البسسيط عنه إن اكن مركباً. وإن مل حيصل بقيت مثل ما اكنت قبل الاجامتع، فال يكون 

اللك مؤثراً.
وجيب أن تكون عةل احلادث مركبة لوجوب حدوهثا أيضاً، وإال لاكن صدور احلادث يف وقت 
دون ما قبهل ترجيحاً من غري مرحج. فلو اكنت بسسيطة لوجب ألجل حدوهثا حدوث علهتا وألجل 
بساطهتا بساطهتا ولزم التسلسل. ولك حادث مركب، وإال لاكنت علته بسسيطة. وهذه ادلعاوي 
الثالث، أعين أن املركب ال يكون عةل البسسيط، وأن عةل احلادث جيب أن تكون مركبة، وأن لك 

حادث مركب، مع الرباهني ادلاةل علهيا مما مل أجده يف الكم من تقدم.
وال بد من وجود واجب، وإال لاكن لك موجود ممكناً فيفتقر إىل عةل إما واجبة وهو املطلوب، 
أزليته، وإال لاكن حاداًث  التسلسل. وجتب27  أو  إما ادلور  فيعود الالكم فهيا ويلزم  أو26 ممكنة، 
فافتقر إىل عةل فاكن ممكناً، وأبديته، وإال توقف وجوده عىل عدم سبب عدمه فمل يكن واجباً. وهو 
بسسيط الفتقار املركب إىل أجزائه اليت يه ممكنة الحتياج بعضها إىل البعض، وإال مل حيصل مهنا ماهية 
واحدة فيكون ممكناً. وتأثريه يف العامل جيب أن يكون أزلياً ألنه إن اكن عةل اتمة فاألمر ظاهر، وإال 
فلك ما ال بد منه يف التأثري إن اكن حاصاًل يف األزل وجب أزليته، وإال فيشء منه حادث فيفتقر 
التعاقب  أو عىل سبيل  التسلسل  وهو  دفعة  إما  هناية،  ال  ما29  حادثة، وكذكل إىل28  عةل  إىل 
ال إىل أول فيتحقق أزلية التأثري. ويلزم من انهتاء مجيع املمكنات يف سلسةل احلاجة إىل الواجب 

أن يكون لك حيوان جمبوراً يف لك ما يصدر عنه من األفعال اإلرادية لوجوب لك ممكن بغريه.

26 أو: و، س.

27 وجتب: وجيب، ص.

28 إىل: ما، أ.

29 ما: -، أ س.
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واملفتقر إىل ذات أخرى يكون شائعا30ً فهيا ابللكية حىت يقوم ابلفعل هو العرض، واذلي يقابهل 
هو اجلوهر. والعرض إما أن يكون غري قار اذلات اكحلركة والزمان أو ال. فإن اكنت ماهيته معقوةل 
ابلقياس إىل الغري فهو النسسبة، وإال فإما أن يكون قاباًل للتجزئ ذلاته أو غري قابل، واألول هو 
المكّ. فإن أمكن أن يفرض بني أجزائه حّد مشرتك هو هناية ألحدهام وبداية اآلخر فهو املقدار، 
وإال فهو العدد. والثاين إن اكن مفهومه أنه يشء ليس مبنقسم فهو النقطة إن اكن ذا وضع والوحدة 
إن مل يكن. وإن اكن هل مفهوم آخر فهو الكيفية، ويه إما حمسوسة بأحد احلواس امخلس اكأللوان، 
أو خمتصة بذوات األنفس اكلعمل، أو عارضة للمكّ اكلزوجية، أو اسستعداداً حنو الانفعال اكملراضية 
أو حنو الال31انفعال اكلصحاحية. وأكرث هذه األعراض اعتبارات ذهنية ال وجود لها يف األعيان، 

اكلوحدة اليت لو اكنت موجودة لاكنت شيئاً واحداً فلها وحدة أخرى وهمّل جراً.
اليت يه هناية اخلط، واخلط  علهيا ال إىل32 هناية واكلنقطة  نوعها  تكرر  وكذكل لك صفة جيب 
اذلي هو هناية السطح، وهناية اليشء انقطاعه وعدمه اكلوجوب واإلماكن، وإال اكن33 وجوب 
املوصوف.  الصفة عن وجود  تأخر  لوجوب  الوجود  عن ذكل  متأخراً  للامهية وإماكنه  الوجود34 

وذو الفطانة يتنبه ابلقدر املذكور عىل غريه.
ولك عرض موجود فهو منقسم ابنقسام حمهل، وإن مل35 يوجد يف يشء من األجزاء املفروضة يف 
احملل يشء منه مل يكن حااًل فيه. وإن وجد36 فإما احلال بامتمه يف لك واحد مهنا فيكون العرض 
الواحد يف احلاةل الواحدة يف أكرث من حمل واحد أو يف بعضها، فال مدخل ملا عداه يف احمللية، وإما 

بعضه يف لك واحد مهنا أو يف بعضها، فينقسم ابنقسامه.
وال تتصور احلركة فامي هو ابلفعل من مجيع الوجوه، ويه قد تكون يف المكّ اكلمنو واذلبول، ويف 
الكيف اكالسستحاةل من كيفية إىل أخرى، ويف األين اكالنتقال من ماكن إىل ماكن، ويف الوضع كام 
تدور الكرة عىل نفسها وال خترج عن ماكهنا. وال بد من حصول حركة واحدة يف األزل متصةل 
الاسسمترار، حدوث أجزاهئا حبسب اعتبار اذلهن فقط، ملا أنه ليس لها جزء يف نفس األمر حبيث 

30 شايعاً: مشايعاً، أ س.

31 الال : إال، س ص.

32 ال إىل: إىل ال، س ص.

33 وإال اكن: واإلماكن، أ.

34 واإلماكن وإال اكن وجوب الوجود: - ، س.

35 وإن مل: وإال أمل، ا س ص.

36 وجد: وجود، س ص.
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يكون مجموع احلوادث العنرصية اتبعاً لها يف هذه األمور حىت أن ما يقال هل من األمور املوجودة 
مهنا أنه عدم أو وجد بعد العدم، فليس ذكل العدم هو احلقيقي مبعىن ارتفاع املاهية عن اخلارج 
بل اإلضايف، كام تنتقل الصفة عن املوصوف فيقال: ُعدمت عنه. أو كام يقال للغائب عن احلّس 
أنه عدم عنه، وهذا عىل احلقيقة تغري وانتقال. ولوال أن األمر كذكل يف هذه احلركة وما يتبعها للزم 
من وجوب أزلية تأثري الواجب يف معلوهل األول دوام معلول معلوهل، وكذا إىل أن ال ينهت�ي األمر 
إىل حصول حادث البتة. ومن وجوب حدوث عةل لك حادث التسلسل، ومن وجوب عدم العةل 
عند عدم املعلول عدم الواجب عند عدم أي يشء اكن من احلوادث، والتوايل الثالثة ابطةل. وهذه 

ادلعوى مع هذا اإليضاح يف تقريرها مما مل أعرف ]من[ سسبقين37 إليه.
والعمل يسستحيل عليه الانقسام بذاته أو بغريه ألنه متعلق ابلبسائط ال حماةل لتوقف العمل ابملاهية 
املركبة عىل العمل بأجزاهئا، فلو انقسم جفزؤه إن تعلق به لكه اكن لك معلوم مركباً أو بلكه فاكن اجلزء 
هو اللك أو ال بيشء منه38. فإن مل حيصل العمل عند اجامتع األجزاء مل يكن هناك عمل. وإال إن 
انقسم احلاصل لزم التسلسل وإن مل ينقسم حصل املطلوب. واحلياة يه كون اذلات حبيث ال ميتنع 
علهيا أن تعمل وتفعل. واإلرادة يه كون الفاعل عاملاً بفعهل إن اكن ذكل العمل سبباً لصدوره عنه مع كونه 
غري مغلوب وال مسستكره39. والقدرة يه كون احلي حبيث يصح منه الفعل والرتك حبسب ادلواعي 
َّبة  اخملتلفة. واحلمكة يه كونه عاملاً ابألشسياء عىل ما يه عليه، أو كونه حبيث يصدر عنه األفعال املرت

احملمكة اجلامعة للك ما حيتاج إليه. واجلود هو إفادة الغري ما هو مضطر إليه مع القصد إىل ذكل.
واجلوهر إن اكن متحزياً وهو كونه حبيث يصح أن يشار إليه بأنه هاهنا أو هناك فهو اجلسم وإال 
فهو اجملرد. واجلسم ال جيوز تركبه من أجزاء لك واحد مهنا ال يقبل التجزئة ابلفعل وال ابلفرض، 
وإال اكن املفروض بني اثنني مهنا إن منع الطرفني عن التاليق انقسم إىل ما منه إىل أحدهام وإىل 
ما منه إىل اآلخر، وإال تداخلت األجزاء ابللكية فال حيصل من اجامتعها مقدار. فإذن ال تنهت�ي يف 

القسمة إىل حد إال وهو بعدد ذكل قابل لالنقسام الفريض.
وال توجد الانقسامات الغري املتناهية ابلقوة دفعة واحدة ابلفعل، وإال لاكن مجموع عدد متناه مهنا 
زائداً عىل مقدار الواحد، فاكن التفاوت يف زايدة احلجم اكلتفاوت يف زايدة العدد. فكام أن نسسبة 

37 سسبقين: سسبقي، أ س ص.

38 إن تعلق به … ال بيشء منه: كذا يف لك النسخ.

39 مسستكره: مكره، أ.
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التطبيق،  بربهان  تنايه لك جسم  لوجوب  متناٍه40  إىل  متناٍه  نسسبة  بعض  إىل  بعضها  األجسام 
وكذا نسسبة أجزاهئا املوجودة ابلفعل واجلسم إن مل تكن41 حقيقته مركبة من أجسام خمتلفة الطبائع 
يف احلس فهو البسسيط وإال فهو املركب. ولك مهنام إذا قدر خلوه عن لك ما يصح خلوه عنه فال 
بد هل من ماكن ومقدار وشلك، ووضع لك مهنام معنيَّ السستحاةل حصوهل يف لك األماكن وعىل 
مجيع املقادير واألشاكل واألوضاع، أو حصوهل خالياً عن يشء مهنا، وذكل املعني هو الطبيعي هل. 
وال جيوز أن يكون للجسم ماكانن طبيعيان، ألن عند حصوهل يف أحدهام إن طلب اآلخر فالثاين 
هو الطبيعي ودون األول، وإن مل يطلبه فاألمر ابلعكس. وعند مفارقته هلام إن طلب أحدهام فقط 
فهو الطبيعي ال غريه، وإن طلهبام معاً اسستحال توهجه إلهيام دفعة أو إىل42 أحدهام دون اآلخر ألنه 

ترجيح بال مرحج. وإن مل يطلب واحداً مهنام فليس يشء مهنام طبيعياً هل.
واألجسام البسسيطة مهنا فلكية ومهنا عنرصية. والعنارص اليت مهنا ترتكب43 املتودلات يف عاملنا أربعة: 
األرض واملاء والهواء والنار، بدليل أنه إذا وضع املركب مهنا يف القرع واإلنبيق حصل منه جوهر 
أريض ومايئ وهوايئ، وال بد يف اختالطها من حرارة طاخبة، واجلسم الطاخب ابلطبع هو النار. وهذه 
تأثري تكل وانفعال هذه موجودات شسىت مثل  الفلكية، ويتودل من  األربعة منفعةل من األجرام44 
حوادث اجلو وغريها. ونفس اإلنسان ويه املوجود اذلي يشار إليه ب»أان« جيب أن تكون جوهراً 
جمرداً بسسيطاً ألهنا عاملة، والعمل غري مركب فيكون املوصوف به كذكل. ولك متحزي مركب، فليست 
مبتحزية، فال حتّل يف اجلسم وإال45 انقسمت ابنقسامه، وال يف اجملرد، وإال46 اكن هل ترصف يف 
البدن بذاته فهو النفس، أو بعرض فيه اكن الترصف منسواًب إليه بذكل العرض ال إىل العرض 
وحده فاكن هو النفس أيضاً. ولكوهنا بسسيطة جيب أن ال تكون47 لها عةل مركبة السستحاةل صدور 
البسسيط عن املركب، فال يكون اجلسم وال ما حيّل فيه عةل لها لوجوب انقساهمام. وجيب أن تكون 
أزلية، وإال اكنت مركبة، وأبدية، وإال لعدم القدمي. فإن اكن48 سبب عدمه وجود أمر فال بد وأن 

40 متناٍه إىل متناٍه: متنايه إىل متنايه، س ص.

41 تكن: يكن، أ س ص.

42 أو إىل: وإىل، س.

43 ترتكب: يرتكب، أ.

44 من األجرام: لألجرام، س ص.

45 وإال: وال، أ.

46 وإال: + إن، أ س ص.

47 تكون: يكون، أ ص.

48 اكن: اكنت ، أ س ص.



تصحیح آثاری منتخب از ابن َکّمونه   233

يتبعه عدم عةل ذكل القدمي اليت يه قدمية كذكل إىل أن يلزم عدم الواجب. وإن اكن عدم أمر 
عاد احملال إن اكن املعدوم قدمياً وأوجب عدمه السابق عليه حدوث القدمي إن اكن حاداًث. وبراهني 
هذه ادلعاوي الثالث، ويه أنه ليس للنفس عةل مركبة، وأهنا أزلية، وأهنا أبدية مما مل اكتسسبه من 

غريي أيضاً. وقد بسطُت الالكم فهيا ويف غريها مما اسستنبطُته بفكري يف تعاليق غري هذا املوجز.
ويه املدركة جبميع أصناف اإلدرااكت مجليع أصناف املدراكت بدليل حمكها ابلبعض عىل البعض 
واألمل  والذلة  والنفرة  ابلشهوة  املوصوفة  مهنام. ويه  احلامك عىل يشء بيشء للك  إدراك  ووجوب 
أبدان  والختالف  األشسياء،  هذه  حصول  إدراكها  من  لزم  ملا  وإال  والفعل،  والقدرة  واإلرادة49 
الناس يف أمزجهتا األصلية والظاهرية. وما حيصل هلم ابلكسب والاجهتاد تأثري قوى يف اختالفهم 
والسبب األصيل يف هذا الاختالف هو  يصدر عهنم.  ما  أخالقهم وذاكهئم وبالدهتم ومجيع  يف 
اختالف النفوس يف ماهياهتا ابلربهان العام عىل امتناع اشرتاك لك موجودين. ومن النفوس من 
يه مائةل بأصل فطرهتا إىل اجلناب األعىل يذهلها عن اجلسامنيات أدىن تذكر فليسستويل50 علهيا 
الوجد واجلنني فيغشاها من النفحات اإللهية أمور ال يتصور كهنها إال من وجدها من نفسه. ومهنا 
من ليس لها ذكل ابلفطرة إما مع قبولها هل ابالكتساب أو مع عدم هذا القبول. وترك الفضول مع 
إصالح الرضورايت والعزةل عن الناس مقرونة ابلفكرة يف دقائق حمكة هللا تعاىل واإلخالص يف 
التوجه إليه مع الاسستعانة يف بعض األوقات عىل املطلوب ابألحلان املتناسسبة من املؤثرات51 القوية 
يف نيل الذلات اإللهية ملن اكن مسستعداً لها52، وذكل لكه معروف ابلتجربة ملن وجده، وابلتواتر 

واحلدس ملن هو مسستعد هل.
املعارضة  عدم  مع  ابلتحدي  اقرتاهنا  ابعتبار  تسمى  للعادة  خارقة  أحوال  العارفني  عن  يظهر  وقد 
معجزات، وابعتبار خلوها عن ذكل كرامات اكخلوارق املتواترة عن األنبياء واألولياء علهيم أفضل 

الصالة والسالم.
ومن نظر إىل تناسب العامل وترتيبه وانتظامه ودقائق احلمكة املوجودة فيه عمل ابلبدهية أن هل مدبراً 
العرضية  عن  وتزنهه  وأبديته  أزليته  تتبني  علمه  وبواسطة53  جواداً.  حكاميً  قادراً  مريداً  حياً  عاملاً 
والتحزي والرتكيب ]...[ كتب ابلرباهني اليت اخرتعهُتا عىل إثبات هذه املطالب يف النفس وأفعاهل 

49 واإلرادة: -، أ؛ مشطواًب يف ص.

50 فليسستويل: فيسستوىل، أ.

51 املؤثرات: املتواترات، أ س ص.

52 لها: -، أ س.

53 وبواسطة: وبواسطته، أ.
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لغاية ال حماةل ملا فهيا من احلمكة الظاهرة للك معترب وإال مل يرتحج اجلود عىل مقابهل54 وهو الغاية ال 
غري55 لوجوب أن يكون إفادة الغري أوىل به من عدم إفادته وإال مل يرتحج عىل غريها فاكنت عائدة 

إليه عىل تقدير عودها إىل غريه56.
ومدبر العامل جلّت عظمته واحد ألن أجزاء العامل مرتبط بعضها ابلبعض، مبعىن انتفاعه به كام يظهر 
مما مىض. فهو خشص واحد مركب مهنا، فلو وجد إلهان فإن اكن أحدهام مستبّد بتدبريه اجمتع علتان 
اتمتان عىل معلول واحد ابلشخص أو ببعضه واآلخر ابألخر وجب استبداده بتدبريهام خللقه أحدهام 
ألجل57 اآلخر. فلو اكن الثاين مؤثراً يف يشء مهنام عاد احملال، وإن مل يكن واحد مهنام مستبداً به 
وال يشء منه مل يكوان إلهني. وهذا برهان غريب يف التوحيد اخرتعُت تقريره عىل هذا الوجه وخمتُت 
به هذا اخملترص اذلي من اطلع عىل فوائده وأرساره وتأمل ما ذكروه يف املطوالت ثبتت هل مزنلته. 
ومن هللا تعاىل أسأل وإليه أرضع يف أن يوفقين للهدى58 والرشاد ويؤمنين من عقابه يف يوم املعاد 
ويرزقين سعادة األبد اليت وعد هبا من آمن ومعل صاحلاً من العباد مبنّه ورمحته إن شاء هللا تعاىل. 

مّت.

يف آخر ص:
متت كتابة اخملترص بتوفيق هللا عّز وجّل يف العرش اآلخر من جامدى األوىل59 سسنة سسبعة وعرشين 

وسسبع مائة وامحلد هلل رّب العاملني
قوبل حسب الطاقة و حبسب الکتاب اذلی نقل منه.

54 مقابهل: مقابةل، أ.

55 غري: غريه، ص.

56 كتب ابلرباهني ... إىل غريه: كذا يف لك النسخ.

57 واآلخر ابألخر وجب استبداده بتدبريهام خللقه أحدهام ألجل:- ،أ. 

58 للهدى: الهدى، أ س.

59 األوىل: األول، ص.
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 الدولة ابی الرضا ابن َکّمونة
ُ

متــن چهارم: من تعالیق الحکیم عّز
تصحیــح متــن حاضــر بــر اســاس یگانــه نســخۀ خّطــی شــناخته شــده از آن، نســخۀ اســعد افنــدی 

۳6۴۲/7، برگ های ۱67 ب - ۱66 آ صورت گرفته اســت.  

]تعريفات ابن مكونة[

من تعاليق احلكمي عّز ادلوةل أيب الرضا ابن المكونة

وجه تقسسمي األلفاظ: 
واألرض  اكلسامء  املتباين  فهو  مفهومه  تكرث  إن  واألول  متّحداً،  أو  متكرثاً  يكون  أن  إما  اللفظ 
واكلسسيف والصارم واكلصارم واملهنَّد واكلناطق والفصيح واكألسايم املشستقة واكألسايم املنسوبة. 
وقد يظّن يف بعض هذه أهنا مرتادفة التفاق موضوعاهتا وليس كذكل. وإن احّتد مفهومه فهو املرتادف 
اكلليث واألسد. والثاين إن اكن جزئياً فهو الَعمَل كزيد، وإن اكن لكّياً فال خيلو إما أن يكون مفهومه 
كثرياً أو واحداً. فإن اكن مفهومه كثرياً فإن اكن اللفظ هلام ال عىل السوية بل ألحدهام أواًل ولآلخر 
ر، فإذا قيس اللفظ إلهيام مجيعاً فهو املتشابه، وإذا قيس إىل املعىن  اثنياً، اكلفرس للطبيعي واملصوَّ
األول مهنام فهو احلقيقة، وإذا قيس إىل الثاين مهنام فهذا عىل قسمني، ألنه ال خيلو إما أن تكون 
داللته عىل املعين الثاين أقوى أو ال، فاألول هو املنقول، اكلصوم والصالة، والثاين ]166 ب[ هو 
اجملاز واملسستعار. فاجملاز هو يُطلق يف الظاهر عىل يشء واملطلق عليه يف احلقيقة غريه، مثل ﴿َوْسَأِل 
الْقَْريََة﴾1، واملسستعار هو اذلي اسستعري لليشء من غريه من غري نقل إليه ابللكّية، كام يقال للبليد 
حامر. وإن اكن اللفظ موضوعاً هلام عىل السوية فهو املشرتك، اكلعني لدلينار وللجاسوس، واكللكب 
للحيوان املعروف وللشعرى. وإن اكن مَثّ تشابه يف معىن بعيد عن الفهم ال خيرج مثهل عن الاشرتاك 
احملض وال يدخل يف املتشابه، إذ املعترب فيه هو التشابه يف أمر قريب إىل الفهم ال بعيد عنه. وإن 
اكن مفهوم اللفظ اللكي واحداً فإن اكن حصوهل يف جزئياته اخلارجية والعقلية ال عىل السواء مبعىن 
أن يكون لبعضها أواًل أو يف بعضها أوىل به أو أشّك يف بعضها فهو املشكّك، اكلوجود عىل الواجب 
واملمكن وعىل اجلوهر والعرض، واكلبياض عىل الثلج والعاج. وإن اكن حصوهل يف جزئياته املذكورة 
عىل السواء ابملعىن املقابل للمعىن املذكور يف املشكّك فهو املتواطئ اكحليوان عىل اإلنسان والفرس 

1 سورة يوسف )12(:82.
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والثور. ]167 أ[ والفرق بني الغضب والغّم أن مع الغضب الطمع يف الوصول إيل البغية ابالنتقام من 
امليسء ومع الغّم اليأس من ذكل. الفرق بني الغّم واهلّم أن الغّم عارض يعرض لفقد حمبوب النفس 
أو فوت مطلوهبا، واهلّم مغوم مرتادفة متأكّدة. وقال بعضهم: الغّم من حادث اكن واهلّم من حادث 
يكون. الفرق بني الفزع واخلوف أن الفزع هو من اليشء اذلي يلحق اإلنسان بغتًة، واخلوف هو 
من األمر اذلي يتوقع وروده. الفرق بني اخلوف والغّم أن اخلوف هو جماهدة األمر اخملوف قبل 
وقوعه، والغّم ما يلحق اإلنسان منه بعد وقوعه. البخل من خواص القوة الفكرية ألن احتاد الغريزي 
بنقيض عند التوبيخ ويعاود ملقاومة احلجة2. الرشه والهنم من خواص القوة الشهوانية، والسخاء 
والبخل والرضا من خواص الناطقة، ألن السخاء وضع اليشء حبيث حيسن وضعه. اجلربوت جرب 
الناقص ابلاكمل وقيل: جرب املادة ابلصورة. الومه لفظ مشرتك بني ثالثة معاٍن: )أ( مرجوح ]167 
ب[ الظن، )ب( إدراك املعاين اجلزئية املتعلق ابألشخاص احملسوسة كصداقة زيد، )ج( الاعتقاد 
الباطل أو الرأي الباطل. القطب عند املنّجمني كوكب يدور عليه الفكل، وعند احلكامء نقطة موهومة 
تدور علهيا الفكل. اجلهة خطّ مسستقمي ميزّي مبحاذاة خطّ الاسستواء من املرشق إىل املغرب حبيث 
مجةل  املقدمة  سسبق.  مما  لعمل  إليه  النظر  جذب4  قالوا3،  التنبيه،  ابسستقامته.  الكعبة  عليه  جيوز 
من الالكم يتوقف عليه الغرض املقصود من الكتاب. البيان هو املنطق الفصيح املعّرب مّعا يف 
الضمري. الصدر لغًة مقدم اجمللس واصطالحاً املرجوع إليه يف األمور املسستأذن فهيا. النظام لغًة ما 

ينظم فيه أو ما يُنَظُم، واصطالحاً اإلنسان اذلي ينتظم به أمور املكل.

2 البخل من ... ملقاومة احلجة: كذا يف األصل.

3 قالوا: قالو، األصل.

4 جذب: جرد، األصل.
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ین طوســی ّ ݧ ݧ متن پنجم: مکاتبه با خواجه نصیر الدݧ
تصحیح فرارو از پاســخ خواجه نصیر به ابن َکّمونه، که تنها بخِش باقی مانده از این مکاتبه اســت، 

یر است:  مبتنی بر ســه نسخۀ خّطی ز
آ= مدرســۀ آخوند همدانی ۱۱۸7/6۱، برگ های ب -۲67 آ )صص ۴۹5-۴۹6(.

م= مجلس ۲۹۳۸، برگ های ۱65-۱66.
ر= راغب پاشــا ۱۴6۱، برگ های ۲5۹ آ- ۲5۸ ب )۲5۴ آ-۲5۳ ب(.

یراســت حاضر، به تصحیح عبداهلل نورانی از این رســاله که در کتاب: منطق و  افزون بر این، در و
مباحث الفاظ )مجموعه متون و مقاالت تحقیقی(، به اهتمام َمهدی محّقق و توشی هیکو ایزوتسو، 
تهران ۱۳5۲ شمسی، صص ۸6-۲۸5 به چاپ رسیده است، نیز مراجعه شد. تصحیح نورانی، که 
 بر اســاس یک نســخه از اثر )نســخۀ مجلس ۲۹۳۸( انجام گرفته است، فقط بخش اّول این 

ً
ظاهرا

متــن را دارا اســت. بخــش دوم آن، احتماالً به ســبب اشــتباهی فّنی، با متن کامــاًل متفاوت دیگری 
جابه جا شده است.

یر است[: ]متن این مکاتبه به شــرح ز

»اذلي خطر ببال ادلاعي اخمللص عىل احلجة املذكورة وعىل1 إثبات اجلواز يف صورة الزناع عرضه 
عىل اآلراء املولوية حىت يتبني ما هو الصواب فهيا، وهو هذا:

أقول: قوهل يف احلجة: اجلواز يف صورة الزناع ال يسستلزم ارتفاع الواقع، ولك ما ال يسستلزم ارتفاع 
الواقع فهو واقع، مؤلف من محليتني2. وأثبت الصغرى مهنام ابنعاكس قولنا: لو اكن اجلواز مسستلزماً 
لاكن منتفياً النتفاء ارتفاع الواقع، عكس النقيض. وتكل متصةل مؤلفة من متصلتني هكذا: لو اكن 
اجلواز لكام اكن اثبتاً لزمه ارتفاع الواقع لاكن لكام اكن ارتفاع الواقع منتفياً اكن اجلواز منتفياً. وأورد يف 
عكس نقيضه متصةل بسسيطة، وذكل غري حصيح. مث إن حص ذكل فالصغرى هاهنا رشطية هكذا: 
لو اكن اجلواز يف صورة الزناع اثبتاً فهو ال يسستلزم ارتفاع الواقع3. مث بدلها محلية4 بقوهل: وإذا مل 
يكن مسستلزماً الرتفاع الواقع عىل تقدير ثبوته ال يكون مسستلزماً الرتفاع الواقع ابلرضورة. وهذا غري 

1 وعىل: عىل، النسخة املطبوعة.

2 امحللتني: امجللتني، أ م ر والنسخة املطبوعة.

3 الواقع: ابلواقع، النسخة املطبوعة.

4 محلية: امحللية، أ م ر والنسخة املطبوعة.
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حصيح، ألن موضوع امحللية جيب أن يكون ما يقال عليه املوضوع مما ال ميتنع أن يقال عليه، وإن اكن 
اجلواز ال يصح حصوهل يف صورة الزناع ال ميكن أن جيعل اجلواز يف صورة الزناع موضوعاً للحملية 
مع جواز كونه مسستلزماً ليشء عىل تقدير ثبوته. وأما الكربى فقوهل يف بياهنا5: إن لك ما هو غري واقع 
فهو مسستلزم الرتفاع الواقع، إمنا يصح إذا قيد بقولنا: ما دام غري واقع، وحينئذ تكون مرشوطة،6 
والاسستلزام إن جعل جزاء احملمول صارت القضية مطلقة، وال ينعكس عكس النقيض، كام إذا 
قلنا: لك اكتب يلزمه أن حيرك يده، فإذا قلنا يف عكسه: لك ما ال يلزمه أن حيرك يده فهو ليس 
باكتب، مل يكن صادقاً، بل الصواب أن جيعل الاسستلزام فيه هجة، وحينئذ يكون العكس قولنا: لك 
ما ينايف ارتفاع الواقع فهو واقع. مث إان إذا سلمنا انعاكس القضية عىل ما ذكره صار القياس رشطياً 
هكذا: لو اكن اجلواز يف صورة الزناع اثبتاً فهو ال يسستلزم ارتفاع الواقع، ولك ما ال يسستلزم ارتفاع 
الواقع ]فهو واقع[، وأنتج: لو اكن اجلواز يف صورة الزناع اثبتاً فهو واقع، وهذا ال يفيد املطلوب. 
هذا خطر بباهل وعرض عىل أرائه متوقعاً بيان ما فيه من الصواب واخلطأ ليجعهل مضافاً إىل سوابق 

فوائده، ال زالت أايمه منتصبة لنجاح مطالبه يف ادلارين مبحمد وآهل.«.

5 بياهنا:، إثباهتا، النسخة املطبوعة.

6 ومن هنا تتفاوت النسخة املطبوعة.



تصحیح آثاری منتخب از ابن َکّمونه   239

ین کاتبی  ّ ݧ ݧ ݧ متن ششــم: مکاتبه با نجم الدݧ
یر فراهم آمده است:  این تصحیح، بر اســاس نسخه های خّطی ز

]۱[ ص= ایاصوفیــا ۴۸6۲، برگ های ۲7۱ آ-۲6۹ ب.
]۲[ ه= مدرســۀ آخوند همدانی ۱۱۸7/67، برگ های ۲۹۲ ب -۲۹0 ب.

]۳[ م= مجلس 6۳0/۲، صص ۹-۱۱.
]۴[ س= مجلس ســنا ۲۸6/5، برگ های ۴۱ ب -۳۹ ب.

]5[ ر= راغب پاشــا ۱۴6۱، برگ های ۲7۸ ب -۲76 ب.
]6[ ب= پرتو پاشــا 6۱7، برگ های ۱76 ب -۱7۳ آ.

یر و بازنگاری  آن گونه که از اختالفاِت موجود در ضبط های نســخ خّطی این اثر برمی آید، دو تحر
از این اثر وجود دارد. یکی از آنها آشــکارا به نســخۀ اصلی نوشــتۀ ابن َکّمونه نزدیک تر است. این امر 
یســندۀ متن فهمیده می شــود که با شــیوه ای کــه ابن َکّمونه معمــوالً خودش را در  از شــیوۀ معّرفــی نو
یر  ق به این تحر

ّ
آغاز نگاشته هایش معّرفی می کند، مطابق است. نسخه های خّطی »ه« و »ر« متعل

یر دیگر، که در آن از ابن َکّمونه با احترام بیشتری یاد شده است، احتماالً به دست نسل  است. تحر
ق 

ّ
یر تعل بعــدی محّققــان فراهــم آمــده اســت. نســخه های »ب«، »ص«، »م« و »س« به ایــن تحر

 دو نســخۀ »ص« و »م« با یک دســتخط استنســاخ شــده اند. در نسخۀ خّطی »ص« 
ً
دارند. ظاهرا

کاتب بسیاری از کلمات را حذف کرده، اّما در حاشیۀ آن، یادداشت های توضیحی متعّددی افزوده 
شده است. بیشتر این یادداشت ها - آن گونه که از نسخۀ خّطی »ب« برمی آید - در واقع، قسمتی 

از متن اصلی هســتند. یکی از این یادداشــت های در انتهای متن، در نســخۀ »م« نیز آمده است.
یر است[: ]متن این مکاتبه به شــرح ز

اسستفاد1العبد اخمللص سعد بن مكونة2من3 جملس موالان عالمة العامل مكل العلامء4 قدوة الفضالء مفيت 

1 اسستفاد: قال احلكمي الفيلسوف عز ادلوةل ابن مكونة اسستفاد، م؛ قال الفيلسوف عز ادلوةل ابن مكونة اسستفاد، ب؛ قال 

الفيلسوف عز ادلوةل ابن مكونة اسستفاد، ص؛ ويف حاشسية ر: فائدة صور أسسئةل وأجوبة بني املوىل العالمة جنم ادلين وبني 
الفاضل احملقق عّز ادلوةل.

2 سعد بن مكونة: ابن مكونة، س.

3 من: -، ه ر.

4 العلامء: احلكامء، ه.
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الفرق جامع علوم املتقدمني واملتأخرين5 جنم6 املةل وادلين أدام هللا أايمه وحرس مّدته وأمتع أهل العمل 
بطول حياته7: إن ثبوت اإلماكن ال يلزم منه إماكن الثبوت فال يلزم من8 صدق بعض9 »ج«10 »ب« 
ابإلماكن العام إماكن11 صدق بعض »ج« »ب« ابلفعل، ألن األول حمك بثبوت اإلماكن والثاين حمك 
بإماكن الثبوت، ومستند املنع من اللزوم أن احلادث ثبت12 إماكن وجوده يف األزل وال ميكن ثبوت 
وجوده13 يف األزل، ففي هذه املادة قد ثبت اإلماكن ومل ميكن الثبوت. وهذا املنع يف غاية ادلقة واملستند 
يف غاية احلسن. وقد قلت مسستفرساً ومسستوحضاً: إن اإلماكن ال ميكن تعقهل إال مضافاً إىل يشء يكون 
الثابت يف القضية املوهجة14ليس إال إماكن ثبوت احملمول للموضوع. فإذا حمكنا  إماكاًن هل، فاإلماكن 
بثبوت ذكل اإلماكن فقد حمكنا بإماكن ذكل الثبوت ال حماةل15، فكيف يصدق أحدهام دون16 صدق 
لو صدق حمكنا بثبوت إماكن وجود احلادث يف  اآلخر؟ومستند املنع إمنا اكن يصح جعهل مستنداً 
األزل ومل17 يصدق بدون18 إماكن ثبوت ذكل19 الوجود يف األزل20، وليس كذا، فإان إن جعلنا قيد »يف 
األزل« متعلقاً بوجود احلادث اكان اكذبني21، وإن جعلناه22 متعلقاً ابإلماكن اكان صادقني، وإمنا يصدق 
األول وال يصدق الثاين إذا جعل قيد »يف األزل« متعلقاً اترًة ابإلماكن واترًة بوجود احلادث. وإذا عين 

5 مفيت الفرق جامع علوم املتقدمني واملتأخرين: مفيت الفرق جامع العلوم، م؛ قبةل احلكامء، ب ص.

6 جنم: + ادلوةل، ص م.

7 وحرس مّدته وأمتع أهل العمل بطول حياته: -، ب ص.

8 من: مهنا، ب.

9 بعض: -، م.

10 ج: + هو، ص.

11 إماكن: -، ه ر.

12 ثبت: يثبت، ه.

13 ثبوت وجوده: وجود ثبوته، م؛ وجوده ثبوته، ب ص.

14 موهجة: املوجبة، ه س ر.

15 حماةل: + ألنه إذا صدق بعض ج ب ابإلماكن فقد حتقق اإلماكن حينئذ بثبوت احملمول للموضوع ابلفعل ولك يشء حتقق 

فيه اإلماكن يكون ممكناً فثبوت احملمول للموضوع ابلفعل، ب وإضافة يف هامش ص.
16 دون: بدون، م ب ص ه.

17 ومل: فمل، ه.

18 بدون: -، ه ر ب ص.

19 ثبوت ذكل: -، م.

20 ومل يصدق ... يف األزل: -، س.

21 اكذبني: + ألن وجود مع األزلية ‡ ... ‡ فيسستحيل وجود احلادث يف األزل، ب وإضافة يف هامش ص.

22 جعلناه: مكرر يف ص.
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به ذكل مل يكن مطابقاً ملا ادعيناه.
ال يقال: إذا ثبت يف األزل إماكن وجود احلادث ومل ميكن ثبوت23 وجود احلادث يف األزل ففي احلاةل 
املعرب عهنا ابألزل قد ثبت اإلماكن ومل ميكن الثبوت، جفاز صدق األول دون24 الثاين يف ذكل احلال25، 
فظهر حصة املستند، ألان نقول26: املدعى أنه إذا صدق ثبوت اإلماكن ليشء27 صدق إماكن ثبوت 
ذكل اليشء يف امجلةل، وبرهنّا عليه، وهذا أمع من أنه إذا صدق ثبوت اإلماكن ليشء يف يشء آخر، 
سواء اكن28 ذكل اآلخر هو األزل29 أو غريه، صدق إماكن ثبوت ذكل اليشء يف ذكل اآلخر، وال 
يلزم من دعواان صدق األمع أن يكون األخص منه صادقاً، فظهر الفرق. فاملسسئول30 من إنعام موالان 

أسسبغ هللا ظهّل سطر31 ما يتضح به للعبد حل هذه الشسهبة والسالم32.

فأجاب33 مبا صورته هذه:
هللا36  أدام  املةّل  خفر  ادلوةل  عّز  احملققني35  احلكامء  قدوة  العرص34  أفضل  العالمة  املوىل  أفاد 
معاليه بأنمك قلمت: إن ثبوت اإلماكن ال يلزم منه إماكن الثبوت، فال يلزم من صدق بعض37 »ج« 
»ب« ابإلماكن العام إماكن صدق بعض »ج«38 »ب« ابلفعل، ألن األول حمك بثبوت اإلماكن 
والثاين حمك بإماكن الثبوت، ومستند املنع من اللزوم أن احلادث ثبت39 إماكن وجوده يف األزل 

23 ثبوت: -، س.

24 دون: بدون، م ص.

25 يف ذكل احلال: -، ه ر.

26 ألان نقول: ألين أقول، س ه ر.

27 ليشء: -، م.

28 اكن: -، س.

29 األزل: األول، م س.

30 فاملسسئول: واملسسئول، س ه ر.

31 سطر: بنظر، م س ب.

32 والسالم: -، م س ص ه.

33 فأجاب: + رمحه هللا، ه ر س.

34 املوىل العالمة أفضل العرص: -، ب ص.

35 احملققني: -، ب ص.

36 هللا: -، ب ص.

37 بعض: -، م.

38 ج: + هو، ب ص.

39 ثبت: ثبتت، ه ص.
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وال ميكن ثبوت وجوده40 يف األزل41، ففي هذه املادة قد ثبت اإلماكن ومل ميكن الثبوت.
أقول42: حنن نقرر ما قلناه، مث ننظر فامي43 قاهل املوىل أدام هللا44 أايمه عليه45، فنقول: الالكم عىل 
الربهان اذلي ذكرانه لبيان انعاكس السالبة اللكية الرضورية46 كنفسها يف اجلهة والمّك حيث قلنا: إذا 
صدق ابلرضورة ال يشء من »ج«»ب« وجب أن يصدق ابلرضورة ال يشء من »ب«»ج«، وإال 
لصدق نقيضه وهو قولنا: بعض »ب«»ج« ابإلماكن العام مع األصل. وإذا صدق هذا مع األصل صدق 
الزمه، وهو قولنا: أمكن أن يصدق بعض »ب«»ج« ابلفعل معه، ألن صدق امللزوم مع اليشء يقتيض 
فإماكن صدقه48  احملال،  ينتج  األصل  مع  ابلفعل  ألن صدقه  حمال  لكن ذكل  معه،  الزمه  صدق47 

معه49 يكون ملزوماً إلماكن احملال ألن إماكن امللزوم ملزوم إلماكن الالزم وإماكن احملال حمال.
فنقول: مل قلمت بأنه إذا صدق مع األصل قولنا: بعض »ب«»ج«، ابإلماكن العام أمكن صدق الفعلية 
معه، أي إذا صدق نسسبة الباء إىل بعض أفراد اجلمي موهجة ابإلماكن مع األصل أمكن صدق هذه 
موهجة  النسسبة  هذه  صدق  من  يلزم  نعم،  ذكل؟  عىل  الربهان  وما  معه51؟  ابلفعل50  النسسبة 
إماكن  من صدق  يلزم54  وال  معه،  ابلفعل  النسسبة  هذه  إماكن53  األصل صدق52  مع  ابإلماكن 
إماكن56  صدق  من  يلزم  ال  ألنه  معه55،  ابلفعل  النسسبة  هذه  إماكن  صدق  معه  النسسبة  هذه 

40 وجوده: وجود، ه.

41 وال ميكن ثبوت وجوده يف األزل: -، م.

42 أقول: نقول، س.

43 فامي: ما، س.

44 هللا:-، ب ص.

45 عليه: -، ب ص.

46 السالبة اللكية الرضورية: السالبة الرضورية اللكية، س؛ اللكية السالبة الرضورية، ب ص؛ اللكية الرضورية، م.

47 صدق: -، ه.

48 فإماكن صدقه: فإماكنه، س.

49 معه: فإنه، م.

50 ابلفعل: فعلية، ه ر م.

51 معه: -، م س؛ أي إذا صدق نسسبة الباء ... ابلفعل معه: -، ص.

52 صدق: -، ه ر.

53 أي إذا صدق نسسبة الباء ... من صدق اإلماكن: -، ب.

54 وال يلزم: ألنه ال يلزم، ص.

55 وال يلزم من صدق ... ابلفعل معه، ب.

56 هذه النسسبة معه ... من صدق اإلماكن: -، ص.
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ممتنع58  يكون  أن  بل جاز  معه،  الصدق  اليشء ممكن  يكون ذكل  أن  مع57 يشء آخر  اليشء 
املوجودات61  مجيع  وجــود60  مع  صادق  حادث  لك  وجود  إماكن  أن59  ترى  أال  معه.  الصدق 
األزلية عىل معىن أن صدقه ال ينفّك عن وجود يشء مهنا وصدق وجود يشء من احلوادث مع 

وجود يشء من املوجودات األزلية هبذا املعىن حمال؟
أما قوهل أدام هللا62 أايمه: إن63 اإلماكن ال ميكن تعقهل إال مضافاً إىل يشء يكون إماكاًن هل، فهو 

قول حق، لكن ليس هل64 مدخل يف جواب هذا املنع.65
ثبوت احملمول  إال إماكن68  ليس  املوهجة67  القضية  الثابت يف  فاإلماكن  أايمه66:  أدام هللا  وأما قوهل 
للموضوع، فإذا حمكنا بثبوت ذكل اإلماكن فقد حمكنا بإماكن ذكل الثبوت، قلنا: إن عنيمت هبذا الالكم 
أان إذا حمكنا ابجامتع ثبوت النسسبة املوهجة ابإلماكن مع األصل فقد حمكنا بإماكن تكل النسسبة ابلفعل 
معه، فال نسمّل ذكل69 فإنه عني ما وقع فيه الزناع70. وإن عنيمت به أنه يلزم من صدق اجامتع األول 

مع األصل71 صدق إماكن72 اجامتع73 النسسبة الفعلية معه74، فهو مسمّل لكن ال ينفعمك ملا بينّاه.
وأما قوهل أدام هللا75 أايمه: ومستند املنع إمنا يصح جعهل مستنداً لو صدق حمكنا بثبوت إماكن وجود 

57 هذه النسسبة معه ... إماكن اليشء: -، م.

58 ممتنع: ممكن، ه ر.

59 أال ترى أن: إذ، م.

60 وجود: -، ب ص م.

61 املوجودات: املمكنات، س.

62 هللا: -، ب ص.

63 إن: -، ب ص.

64 هل: -، ه.

65 أما قوهل ... املنع:-، م.

66 أدام هللا أايمه: -، ب ص.

67 املوهجة: املوجبة، ه م س ر.

68 إال إماكن: اإلماكن، ب ص.

69 فال نسمل ذكل: فال نسمل، س.

70 فيه الزناع: الزناع فيه، م .

71 األصل، األول، ه ر.

72 إماكن: -، م.

73 إماكن اجامتع: اجامتع إماكن، ه ر ص.

74 معه: مع، ب ص.

75 هللا: -، ب ص.
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احلادث يف األزل76 ومل يصدق إماكن ثبوت ذكل الوجود يف األزل، وليس كذا، فإان إن جعلنا قيد »يف 
وإمنا79  ابإلماكن اكان صادقني78،  متعلقاً  وإن جعلناه  احلادث77 اكان اكذبني،  بوجود  متعلقاً  األزل«، 
بوجود  واترًة  ابإلماكن  اترًة  متعلقا81ً  األزل«  قيد80»يف  جعل  إذا  الثاين  يصدق  وال  األول  يصدق 
احلادث. وإذا عين به ذكل مل يكن مطابقاً ملا ادعيناه، قلنا: حنن قد82 ذكران املستند عىل الوجه اذلي 
هو واجب وال حنتاج إىل هذا التقسسمي، فعليمك الربهان عىل83 دعوامك، ويه أنه مل قلمت بأنه84 يلزم 
من صدق النسسبة املوهجة ابإلماكن مع األصل إماكن أن تصدق تكل النسسبة ابلفعل معه؟ وما ذكرانه 
يف املستند تربُّع منا ال أنه85 واجب علينا حىت تلكموا عليه عىل أان نقول: اذلي يدل عىل أنه ال يلزم 
من صدق النسسبة املوهجة ابإلماكن مع األصل إماكن صدق هذه ابلفعل، هو أنه لو اكن صدقها ابلفعل 
ممكناً معه ملا يلزم من86 فرض صدقها ابلفعل معه87 حمال، وقد لزم ألان لو فرضنا صدقها ابلفعل88 

مع األصل ينتظم89 قياس منتج لسلب اليشء عن نفسه ابلرضورة، وإنه حمال.
وأما قوهل: ال يقال: إذا ثبت يف األزل إماكن وجود احلادث ومل ميكن ثبوت وجود احلادث يف األزل90 
ففي احلاةل املعرب عهنا ابألزل قد ثبت اإلماكن ومل ميكن الثبوت، جفاز صدق األول دون91 الثاين يف ذكل 

76 األزل: األزلية، ه.

بوجود احلادث: -، ب ص؛ بوجود احلادث: اترة ابالماكن  77 ومل يصدق إماكن ثبوت ذكل الوجود يف األزل ... متعلقاً 

واترة بوجود احلادث، م.
78  اكان صادقني:-، س.

79 وإمنا: فإمنا، س.

80 قيد: قيدا، م.

81 متعلقاً:-، س.

82 قد:-، س.

83 هنا انقطعت نسخة س.

84 بأنه: إنه، ره.

85 ال أنه: ألنه، ص س ر ب.

86 من صدق النسسبة املوهجة ... معه ملا يلزم من: -، ب ص؛ إضافة يف هامش م

87 ابلفعل معه: معه ابلفعل، ه ر.

88 ابلفعل: -، ه ر.

89 ينتظم: + مهنا: ب ر ص ه.

90 يف األزل إماكن وجود احلادث ومل ميكن ثبوت وجود احلادث يف األزل: وجود احلادث يف األزل، ه م س ر؛ يف األزل 

إماكن وجود احلادث ومل ميكن ثبوت وجود وإماكنه يف األزل، ب. 
91 دون: بدون، ه م س ر.
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احلال، فظهر حصة املستند92، قلنا: هذا ما ذكرانه يف املستند، واملستند ال يطلب عليه الربهان وال 
يصحح93 حبجة، بل نذكر املانع ذكل ليعرف أن94 منعه ليس منع95 ماكبرة وال منع عن جزاف من غري 
حتقيق، وإذا اكن كذكل فال جيوز للمسستدل أن جييب عن املستند، بل عن املنع الوارد عىل مّدعاه96، 
ومع ذكل فاذلي قلمتوه يف جوابه، وهو قولمك: إذا97 صدق ثبوت اإلماكن ليشء صدق إماكن ثبوت 
ذكل اليشء، ال أحقق معناه كام ينبغي. فإن عنيمت بثبوت اإلماكن ليشء ثبوت احملمول للموضوع موهجاً 
ابإلماكن، ولصدق98 إماكن ثبوت99 ذكل اليشء يف امجلةل صدق إماكن هذه النسسبة ابلفعل100، مفسمّل. 
وإن عنيمت ابلثاين إماكن صدق هذه النسسبة ابلفعل فهو101 ممنوع. واحلاصل102 أنه103 ليس عليمك يف هذا 
املقام إال الربهان عىل مقدمة واحدة فقط، وهو104 أنه مىت صدقت النسسبة املوهجة ابإلماكن مع األصل 

يلزم أن يكون صدق هذه النسسبة ابلفعل ممكناً معه ال غري.

فكتب إليه105 اثنياً:
وقفت عىل الفوائد الصادرة عن جناب موالان عالمة العامل قدوة العلامء مفيت الفرق مفخر العراقني106 
وحرس  جمــده  وأدام  جــالهل  وادليــن108ضــاعــف هللا109  واحلــق  ادلوةل  جنم  املـــةّل107  خفر  األمــة  اتج 

92 ففي احلاةل املعرب ... املستند: إىل آخره، م.

93 يصحح: يصح، ب ص.

94 أن: أنه، ه ر.

95 منع: مينع، ب ص.

96 مدعاه: ما ادعاه، ب ص.

97 إذا: + ثبت، ب ص.

98 ولصدق: وصدق، ه ر.

99 ثبوت: -، ه ر.

100 ابلفعل: -، ه ر.

101 ابلفعل فهو: -، ب ص.

102 واحلاصل: فاحلاصل، ه ر.

103 أنه: -، ب ر ص ه.

104 وهو: ويه، ه.

105 فكتب إليه: فأجاب الشسيخ عز ادلوةل إذا، م؛ فأجاب عز ادلوةل، ب ص.

106 العراقني: العراق، م.

107 خفر املةّل: -، م.

108 عالمة العامل ... جنم املةّل واحلق وادلين: جنم املةل وادلين، ب ص. 

109 هللا: + تعاىل، ر م ه.
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تطويل  إىل  حاجة  ال  اليت  الرشيفة  واملباحث  امجلّة  الفوائد  تكل  بعد  األمر  إليه  آل  واذلي  أايمــه110. 
العبد ابسستفسار111 ما اشتبه عليه مهنا هو أنه ليس إال بيان112 أنه يلزم من صدق بعض »ب«»ج« 
ابإلماكن العام مع األصل أنه ميكن ابإلماكن العام أن يصدق بعض »ب«»ج« ابلفعل معه. وقد خطر 
يل يف تقريره أنه إذا صدق مع األصل بعض »ب«»ج« ابإلماكن العام لزمه صدق أنه ميكن ابإلماكن 
العام113 صدق بعض »ب«»ج« ابلفعل معه، وإال لاكن الصادق معه: ليس ميكن ابإلماكن العام أن 
يصدق بعض »ب«»ج« ابلفعل114، ويلزم115 من ذكل صدق أنه ميتنع أن يصدق بعض »ب«»ج« 
ابلفعل معه. وإذا صدق ذكل معه لزم أن يصدق معه أيضا116ً ابلرضورة: ال يشء من »ب«»ج«. 
وذكل ظاهر، فيلزم أن يصدق معه ابلرضورة: ال يشء من »ب«»ج« مع صدق بعض »ب«»ج« 
ابإلماكن العام، فيلزم اجامتع النقيضني عىل الصدق مع صدق117 األصل، هذا خلف. وهذه اللوازم 
لكها ال أجد شيئاً مهنا إال بدهيياً، ويه املؤدية118 إىل املطلوب. واملسسمتد من إنعام119 املولوي120 بيان 

موضع اخللل يف121 هذه والسالم.122
ملوك  املوىل124 مكل  ادلاعي دلوةل  وقف  وادلين رمحه هللا123:  املةل  جنم  العالمة  املوىل  فأجاب 
الفائدة127  احلكامء125 والعلامء احملققني عّز ادلوةل خفر املةل قدوة األفاضل أدام هللا معاليه126 عىل 

110 وأدام جمده وحرس أايمه: -، ب ص.

111 ابسستفسار: اسستفسار، ر؛ -، س.

112 إال بيان: عىل اإلتيان، ه ص.

113 العام: -، ه.

114 و إال لاكن الصادق ... ابلفعل: -، م؛ + معه: ص.

115 ويلزم: + أيضاً، ر.

116 أيضاً: -، س ر م.

117 صدق: -، ب م؛ الصدق، ص.

118 املؤدية: مؤدية، ه.

119 إنعام: اإلنعام، ر ه.

120 املولوي: املوىل، م ص.

121 يف: من، ب ه.

122 والسالم: -، ب م ص م.

123 املوىل العالمة جنم املةل وادلين رمحه هللا: طاب مثواه، ب م ص.

124 املوىل: املولوي، م.

125 احلكامء: -، م.

126 ادلوةل املوىل مكل امللوك ... أدام هللا معاليه: -، ب ص.

127 الفائدة: الفوائد، م.
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اليت أفادها128، فوجدها يف غاية احلسن وادلقة129 فيعيدها مث ينظر فهيا.
قوهل أدام هللا أايمه130: إذا صدق بعض »ب«»ج« ابإلماكن العام مع األصل وجب أن يصدق مع 
األصل أنه ميكن ابإلماكن العام أن يصدق بعض »ب«»ج« ابلفعل، وإال لاكن الصادق معه ليس 
ميتنع133  أنه132  من ذكل صدق  ويلزم  ابلفعل131.  بعض »ب«»ج«  يصدق  أن  العام  ميكن ابإلماكن 
أن يصدق بعض »ب«»ج« ابلفعل معه. وإذا صدق ذكل معه لزم أن يصدق معه أيضاً ابلرضورة: ال 
يشء من134»ب«»ج«135. وذكل ظاهر، فيلزم أن يصدق معه النقيضان، وإنه حمال136. قلنا: هذه 
املقدمات لكها137 مسلّمة إال قولمك: إذا صدق مع األصل أنه ميتنع أن يصدق بعض »ب«»ج« ابلفعل 
لزم أن يصدق معه ابلرضورة ال: يشء من »ب«»ج«. وما الربهان عىل ذكل؟ بل يلزم وجوب صدق 
ال يشء من »ب«»ج«138 دامئاً مع األصل، ألن امتناع صدق أحد139 النقيضني مع اليشء يسستلزم 
النقيضني، ال أن يصدق ابلرضورة: ال  النقيض اآلخر معه140 المتناع اخلروج عن141  وجوب صدق 
يشء من »ب« »ج« معه. فإن امتناع صدق املوجبة الفعلية142 اجلزئية مع اليشء ال يسستلزم صدق 
السالبة الرضورية اللكية معه، بل وجوب صدق السالبة اللكية ادلامئة معه اليت يه نقيضها. هذا ما وقع 

لدلاعي دلولته عليه143، فلينعم املوىل ابلنظر144 فيه أدام هللا فضائهل وعلّوه145.

128 أفادها: + املوىل، ب ص.

129 احلسن وادلقة: ادلقة واحلسن، ب ص م.

130 أدام هللا أايمه: -، ب ص.

131 وإال لاكن الصادق معه ... بعض ب ج ابلفعل: -، ب ص.

132 انه: أن، ص م س ر ب.

133 ميتنع: مينع، ه م س ر.

134 ابلفعل معه وإذا صدق ذكل معه ... ال يشء من ج ب: -، ب ص.

135 ابلفعل معه ... من ب ج: -، ص.

136 مع األصل أنه ميكن ابإلماكن العام ... وأنه حمال: إىل آخره، م.

137 لكها: -، ص.

138 وما الربهان عىل ذكل... من ب ج: -، ب ص؛ إضافة يف هامش م

139 أحد: -، ب ص م.

140 معه: منه، ه ر.

141 عن: من، ب ص.

142 الفعلية: العامية، ب ص.

143 دلولته عليه: -، ب ص؛ عليه: -، م

144 ابلنظر: النظر، ه.

145 أدام هللا فضائهل وعلوه: -، ب.
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فكتب146 إليه147 اثلثاً:
ما أفاده موالان عالمة العامل قدوة العلامء والفضالء مكل ملوك احلكامء مفخر العراقني مفيت الفرق 
أن  أايمه150 من  بدوام  وأمتع  أسسبغ هللا ظهّل وضاعف جمده  واألواخــر149  األوائل  علوم148  جامع 
الالزم من قولنا: ميتنع أن يكون بعض »ب«»ج« ابلفعل، هو وجوب أن يصدق ال يشء من 
»ب«»ج«151 دامئاً وأن قولنا: ابلرضورة ال يشء من »ب«»ج« غري الزم عنه، عندي فيه نظر152، 
نفس  ادلوام يف  أن  أسسبغ هللا ظــهّل154، وذكل155  املولوي  اجلناب  عــارض153 هل عىل  أان  ذا  هو 
األمر ال ينفّك عن الوجوب البتة ألن لك يشء ما مل جيب وجوده عن156 علته مل يوجد ومل يسسمتر 
وجوده، وما مل جيب عدمه مل يعدم ومل يسسمتر عدمه، وقد برهن عىل ذكل يف احلمكة والعقل كام 
أمكنه أن حيمك ابدلوام مع قطع النظر عن الوجوب، ال جرم اكنت ادلامئة يف املفهوم157 أمع يف158 
املوضوع159 من الرضورية، وإذا اكن األمر كذا مفىت الحظ العقل يف ادلوام وجوب160 اذلي ال 
ينفّك عنه يف نفس األمر فقد الحظه161 من حيث هو رضوري، وصارت هجة ادلوام من حيث 
أن وجوب ذكل ادلوام مالحظ يف العقل162 هجة الرضورة بعيهنا. وحيث األمر هكذا فقولنا: ال 
يشء من »ب«»ج« دامئاً املالحظة لوجوب صدقه هو بعينه ابلرضورة ال يشء من »ب«»ج« 

146 فكتب: + الشسيخ عز ادلوةل، م؛ عز ادلوةل، ب ص.

147 إليه: -، ص.

148 علوم: -، م.

149 قدوة العلامء والفضالء مكل ملوك احلكامء مفخر العراقني مفيت الفرق جامع األوائل واألواخر: -، م.

150 وأمتع بدوام أايمه: -، م؛ عالمة العامل ... بدوام أايمه: العالمة، ب ص.

151 ب ج: ج ب، م.

152 فيه نظر: -، ه.

153 عارض: كذا يف حاشسية م، ويف لك النسخ: معرض.

154 أسسبغ هللا ظهل: -، ب ص.

155 وذكل: + هو، ر ص.

156 عن: عند، ر م.

157 يف املفهوم: -، م.

158 يف: -، ب.

159 يف املوضوع: -، ص ه.

160 وجوب: وجوبه، ب ه ر ص.

161 الحظه: الحظ، ب ص.

162 العقل: + يه، ه ر.
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أو هو مساٍو هل، وكيف ما اكن حيصل املطلوب عىل ما هو غري خاف اللهّم إال أن نعين ابلرضورة163 
مصطلح164 احملققني من أرابب فن165 املنطق، وحينئٍذ يكون الزناع لفظياً ال فائدة فيه، و العبد يسأل 
أن ينظر يف هذا وأن يقام عذره يف كرثة166 اإلجضار والتثقيل، فإن اذلي حيمهل عىل هذا كون فوائد 
موالان أعز هللا أنصاره167 مغتمنة ودقائق أنظاره ولطائف أفاكره يُتنافس168 عىل اسستفادهتا، ورأيه169 

الكرمي املولوي170 أعىل، والسالم عىل أهل احلق ومن اتّبع الهدى171.

163 ابلرضورة: + عىن ما هو، ص؛ غري ما هو، ب ه.

164 مصطلح: + بني، ه ر؛ غري ما هو مصطلح، م.

165 فن: -، ب ص؛ إضافة يف هامش م.

166 كرثة: أثر، ه ر.

167 أعز هللا أنصاره: -، ب ه ر ص.

168 يتنافس: تنافس، ب ه.

169 ورأيه: ورأهيا، ص.

170 املولوي: -، ب م ص م.

171 والسالم عىل أهل احلق و من اتّبع الهدى: -، ه ر؛ ويف نسخة ص وإضافة يف هامش م: + وأما ما ذكره يف املستند 

إن أريد به اإلماكن حبسب اذلات فال نسمّل أنه ال ميكن صدق ]صدق: ثبوت، ب ص[ وجودها يف األزل وإمنايلزم ذكل أن 
لو مل يكن ممكناً حبسب اذلات فإن أراد ابإلماكن ]ابإلماكن، ص: به اإلماكن، م[ حبسب اذلات ]+ والغري، ب ص[ واذلي 
يالقه ]واذلي يالقه، م: فال نسمل، ب ص[ إماكن وجودها يف األزل إمنا يلزم ذكل لو مل يكن ممتنعاً حبسب الغري وإن اكن 

ممكناً يف ذاته وهو حمال ]حمال، م: ممنوع، ب ص[ مل قلمت بأنه ليس كذكل ال بد هل من بيان.
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ین بحرانی ّ ݧ ݧ متــن هفتم: مکاتبه با کمال الدݧ
یر انجام گرفته اســت:  تصحیح این متن بر بنیاد نســخه های خّطی ز

]۱[ ر= راغب پاشــا ۱۴6۱، برگ های ۲ : ۳۴7 آ -7 :۳۴6 ب.
]۲[ ص= صدرالّدیــن محاّلتی ۱7/6، برگ ۴5 آ.

]۳[ ه= مدرســۀ آخوند همدانی ۱۱۸7/76، برگ های ۱ : ۳۴۹ آ - ۸ : ۳۴۸ ب.
]متن مکاتبه بدین قرار است[:

»فائدة لعز ادلوةل ابن مكونة1: العةل التامة للمجموع املركب من أفراٍد لك واحد مهنا ممكن ال بد وأن 
تكون2 عةل للك واحد من تكل األفراد، وإال لاكنت عةل بعض تكل األفراد غري تكل العةل. وذكل 
الغري، أي عةل ذكل البعض، إما أن يكون واجباً ذلاته أو ممكناً ذلاته3، واألول ملزوم للمدعى، 
والثاين حمال ألنه يلزم اجامتع وجود العةل التامة مع وجود ذكل الغري اذلي هو ممكن ابإلماكن اخلاص 
وعةل ذكل البعض من األفراد، وهو حمال ألن وجود ذكل الغري يسستلزم جواز وجوده حبسب ذاته 
جواز عدمه، فيلزم من هذا أن يكون وجوده يسستلزم جواز عدمه. ولو جاز اجامتع وجود العةل التامة 
للمجموع املذكور مع وجود ذكل الغري اذلي هو عةل ذلكل البعض من األفراد للزم4 جواز اجامتعه 
مع الزمه، ألن اجامتع اليشء مع امللزوم يسستلزم اجامتعه مع الالزم، لكن اجامتع العةل للمجموع 
مع عدم ذكل الغري حمال، ألن جواز اجامتع العةل التامة مع عدمه يسستلزم جواز وجود العةل التامة 

للمجموع بدون ذكل اجملموع لرضورة5 عدم اجلزء اذلي هو معلول ذكل الغري.
اجامتع وجود  يلزم من جواز  اذلي  بأن  البحراين6 رمحه هللا  ادلين  كامل  احملقق  العالمة  عنه  أجاب 
العةل التامة مع وجود ذكل الغري املسستلزم إلماكن وجوده املسستلزم إلماكن عدمه هو جواز اجامتع تكل 
العةل مع إماكن عدم ذكل الغري ال مع عدمه، وإماكن عدمه ذلاته ال ينايف وجوب وجوده لعلته، فال 
يلزم ختلف ذكل اجملموع عن متام علته. فال معىن إذن لقوهل: لكن اجامتع العةل للمجموع مع عدم ذكل 
الغري حمال، ألن اجامتعها إمنا هو مع إماكن عدمه الالزم ذلاته، وال يسستلزم ذكل اجامتعها مع عدمه.«.

1 فائدة لعز ادلوةل ابن مكونة: فائدة البن مكونة، ص.

2 تكون: يكون، ص ه.

3 ذلاته: كذا، ر ه.

4 للزم: يلزم، ر ص ه.

5 لرضورة: رضورة، ر ص ه.

6 البحراين: النجراي، ه.
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ین کاشی ّ ݧ ݧ متن هشــتم: مکاتبه با فخرالدݧ
تصحیح حاضر بر پایۀ یگانه نســخۀ خّطی شــناخته شــده از این مکاتبه انجام گرفته است: 

اســعد افندی ۳6۴۲/۸، برگ های  ۱6۹ آ- ۱6۸ آ.

]فيه ما سأل عنه الاكيش وأجاب عنه ابن مكونة[
سؤال سأهل خفر ادلين الاكيش من العالمة ابن المكونة

إماكن  حاليت  للنفس  العارضني  والنسسيان  ابذلهول  الفعال  العقل  إثبات  عىل  احلكامء  اسستدلت 
مالحظهتا للمعقوالت اليت غابت عهنا من غري جتشم كسب وافتقار مالحظهتا ابكتساب جديد كام 
يف األول الحتياهجا يف املالحظة شيئاً غريها حافظاً لتكل الصور اليت تكون موجودة فيه ابلفعل 
حاةل اذلهول، غري موجودة حاةل النسسيان المتناع احتادهام. وإال لزم عدم اذلهول أو الاحتياج بتجدد 
الكسب واسستحاةل جتزئهتا جبزئني أحدهام حافظ واآلخر مدرك كام قالوه، حفصل مهنام موجود مفارق 
يرتسم جبميع الصور املوجودة ابلفعل غري جسم وجسامين ونفس وهو املسمى ابلعقل الفعال. وإذا 
ثبت هذا فنقول: ال شك أن النفس كام حتمك بأحاكم لكية حصيحة وافقة فكذكل تعتقد اعتقادات 
لكية فاسدة اترًة تذهل عهنا واترًة تنساها وتعود إلهيا مع اكتساب جديد ومع عدمه. فعىل هذا يلزم 
وإما  ابلفعل،  املوجود  الفاسدة يف ذكل  املعتقدة  املعقوالت  ارتسام صور تكل  إما  أمرين1،  أحد 
وجود موجود آخر حافظ لها ]ال[ جسامً ]168 ب[ وال جسامنياً وال بنفس مثهل، وهام ابطالن. 
أما األول فلفقد يشء من األحاكم غري مطابق ملا يف نفس األمر ولعدم الفرق بني احلق والباطل 

المتيازهام عن اآلخر ابملطابقة وعدهما. وأما الثاين خلالف معتقدمه وجلهلهم2إاّيها وهللا أعمل.
املأمول من جنابه األعىل أن ينعم العبد ببيان واٍف وأن يشري إىل مفهويم اخلارج واذلهن وإىل 
أن اخلارج، هل هو مرادف لنفس األمر أم ال؟ ليضاف إىل سائر األلطاف ويسحب ذيل العفو 

عىل هفواته.

1 أمرين: األمرين، األصل.

2 وجلهلهم: وجلههل، األصل.
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اجلواب، وهللا املوفق، نقاًل من خط ابن مكونة

إن املبادئ العالية اليت يعرّب عهنا ابملالئكة والعقول اجملردة وغري ذكل معلوم عندها أن زيداً مثاًل يعتقد 
يف وقت كذا اعتقاداً لكياً فاسداً هو كذا، وهذا اعتقاد حصيح مطابق للواقع متضمن أو مسستلزم 
أمكنه اسرتجاعه  فإمنا  فإذا عقل زيد ذكل، مث ذهل عنه، مث اسرتجعه  الفاسد.  ذلكل الاعتقاد 
الحنفاظ ذكل الاعتقاد الفاسد يف تكل اجملردات عىل الوجه املذكور، وال يلزم من هذا أن يُنسب 
إىل تكل املبادئ اجملردة تصديق غري مطابق للواقع وهو اذلي يسمى ابجلهل ]169 أ[ املركب، بل 
يه متصورة ذلكل التصديق الفاسد عىل وجه التبعية للعمل بأن زيداً يوقع ذكل التصديق، وهذا من 
الاحامتالت ادلافعة للتشكك املذكور. وأما اسستفساره، حرس جمده، عن مفهويم اخلارج واذلهن، 
وهل اخلارج مرادف لنفس األمر؟ فاملرتسم يف املدرك أو املمتثل عنده هو اذلي يعرب عنه بأنه 
يف اذلهن، وهذا فقد يكون مطابقاً وقد ال يكون. واملطابق قد تكون مطابقته ملا هو خارج عن 
املدرك، وقد يطابق ما هو مدرك أيضاً إما عني ذكل املدرك أو غريه. فاخلارج عن املدرك هو املراد 
بقوهلم: يف اخلارج، واملطابق ملا يف اذلهن هو املسمى مبا يف نفس األمر، سواء اكن يف اخلارج أو 
مل يكن هو عىل هذا. فلك ما يف اخلارج فهو يف نفس األمر، وليس لك ما يف نفس األمر فهو يف 
اخلارج، فبيهنام معوم وخصوص مطلقان. واألمع مهنام هو ما يف نفس األمر، واألخص هو اذلي يف 
اخلارج عىل هذا الاصطالح. وهاهنا احامتالت أخرى يندفع هبا التشكك أيضاً ال حاجة إىل ذكرها. 

وهللا الهادي مبنّه وجوده ورمحته.
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متن نهم: اشعار ابن َکّمونه
یر فراهم آمده است:  تصحیح پیش رو بر اســاس دو نســخۀ خّطی ز

]۱[ م= مجلس 6۳0/۳، ص ۲0.
یخ کتابت از 75۳ قمری به بعد. تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸0،  ]۲[ ج= ُجنگ مهدوی. تار

ص ۱۹۳.

للحكمي عّز ادلوةل ابن مكونة1

ِخباَِلقي اخلُطوب  ــعِ  َوْق ــْن  ِم َحــصــنيحَتَّصنُْت  ــّق  ــِح ــُم ــل ل حــصــن  َوذِلـــــــَک 
لُكِّهِْم النَّاِس  َعــِن  أَْطَماِعي  ــوُنَوقَّطعُت  ــصـ َوَمـ ُمـــلْـــَفـــٌت  ــم  ــهْنُـ َعـ فـــوهِجـــ�َي 
ــا ــَمـ َـّ وِإن ــنٌي  ــِنـ َضـ ــا  ــ ــَي ــ ْ ن اِبدلُّ أان  ــنُيَوَمــــا  ــِن َض ــاِء  ــ ــَي ــ َواحلَ َوِعــــــْريِض  ِبـــِديـــين 
يِل َولَيَْس  الُْخلُوِد  َداِر  ِإىل  ــوُنَرَكْنُت2  ُرُكـ ــلِّ  ــِض ُ امل نْـــَيـــا  ادلُّ ُزْخــــُرِف  ِإىل 
ِلَبييْت ــمي  ــِق ُ امل الــُقــوُت  ــَل  ــَص َح ــوُن3ِإَذا  هَيُـ ــُد  َــْع ب الــِعــيْــِش  ــوِل  ــُض فُ ُك  ــرَتْ ــ فَ
َّــُه ــأن ِب َوِثـــْقـــُت  ــْن  َمـ إالّ  أَْرُج  ــْم  ــ َ ــنُيَول َضـ الـــعـــالَـــمـــنِي  َوُقـــــــوِت  ِلـــُقـــويت 
ــُه ــ ِرْزقَـ ِضـــيـــعِ  الـــرَّ ــِل  ــْف ــطِّ ــل ِل ــَل  ــفَّ ــَك َجــِنــنُي4تَ ــَو  َوْهـ الاَْحــَشــاِء  يِف  اُه  َوغَــــذَّ
ابِبِه َعن  َمْقِصداً  أَحْنو   ُكْنُت  فُـــنُـــوُنفـَـِإْن5  َواجلُــــُنــــوُن  ُجـــنُـــوٌن  فَـــــذاَك 

1 للحكمي عّز ادلوةل ابن مكونة: للحكمي الكبري العامل احلرب ابن مكونة البغدادي، م

2 َرَكْنُت: وكنت، ج م.

3 إذا حصل ... هيون: - ، م.

4 تََكفََّل ... َجِننُي: -، ج.

5 فإن: لنئ، ج.
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پیوســت الف: نسخۀ فیرکویچ/ شاپیرا از شرح التلویحات ابن َکّمونه 
ی روســیه ســن پترزبورگ، ســه قطعۀ خّطی وجود دارد که در 

ّ
در کتابخانۀ دولتی برلین و کتابخانۀ مل

یحات ابن َکّمونه اســت. به جز دســت کم چهــار برِگ آن که  ق به همان نســخۀ شــرح تلو
ّ
اصــل متعل

افتــاده اســت، ایــن قطعه هــا متن کامل بخش اّول و دوم این شــرح را تشــکیل می دهنــد. در جدول 
یراست های ارائه شده  یر، ترتیب اّولیۀ این متن بازســازی شــده اســت. در ســتون ســمت چپ به و ز
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ّ
نسخه های خّطی برلین Or. Fol. 1321، کتابخانۀ مل

ی روســیهII Firk. Yevr-Arab. I 3138 اشاره شده است.
ّ
کتابخانۀ مل
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د علیه السالم ّ ة لمحمݧ ّ ݧ پیوســت ب: کتاب في إثبات النبوݧ
یــر از ایــن متــن بــر پایــۀ یگانــه نســخۀ شــناخته شــده از آن )نســخۀ خّطــی حمیدیــه   تصحیــح ز
۱۴۴7/۳، برگ های۸۴ ب -۸۱ ب( ارائه شده است. به خوانش های اصالح شدۀ این نسخه با 
عنوان »االصل« اشــاره شــده است. قرائت های موشــه ِپرلمان1، که با متن نسخه اختالف دارد، نیز 
با حرف »ب« نشان داده می شود. رسم الخّط متن بدون آن که اشاره شده باشد، اندکی تغییر یافته 

ین درآمده است.  و به شــیوۀ امروز

كتاب يف2 إثبات النبوة حملّمد عليه السالم

بسم هللا الرمحن3 الرحمي

أمحد هللا تعاىل محد مسرتشد بنور هدايته، مفتقر إىل إرشاده وعنايته، وأصيل عىل القديسني4 
بعد5،  ]و[  وأحصابه.  وآهل  املصطفى  محمد  وأمكلهم  أفضلهم  عىل  خصوصاً  وأنبيائه،  مالئكته  من 
مكونة يف  بن7  منصور  بن  سعد  ادلوةل6  عّز  الفاضل  احلكمي  إىل  املنسوبة  الرساةل  يف  تأملت  ملا 
تنقيح ]األحباث[ للملل8 الثالث وجدت فهيا كثرياً من التعّسفات الفاسدة والتعّصبات الباردة يف 
الطوائف،  مجيع  عىل  طائفته10  وتفضيل  الرشائع  مجيع  عىل  السالم9  عليه  موىس  أفضلية رشيعة 

1. موشه ِپرملان »اثبات نبّوت حرضت محمّد، انتقاد يک مسلامن از ابن مَكّونه«. ]عربی[ در:

 Hagut Ivrit Ba’Amerika. Studies on Jewish Themes by Contemporary American 
Scholars. Eds. Menahem Zohori, Arie Tartakover and Haim Ormian,

 ج 3، تل آويو 1974، صص 75-97.
2 يف: -، ب.

3 الرمحن: امحلن، ب.

4 القديسني: القدسسيني، األصل ب.

5 ]و[بعد: فبعد، ب.

6 ادلوةل: ادلين، ب.

7 بن: -، األصل؛ )ابن(، ب.

8 للملل: امللل، األصل، ب.

9 عليه السالم: -، ب.

10 طائفته: طائفة، األصل؛ طائفته، ب.
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وليس عنده جحة وبينة بل حاكايت مستندة إىل تواتر منقطع11. ومع شهرته ابحلمكة وتصانيفه يف 
احلكمي  فإن  العقل والانتقاد؟  غري  والعناد من  للتقليد14،  مظنًّة13  يكون  كيف  احلمكية،  العلوم12 
واألجــداد. واكن  اآلابء  أخذه من  مبا  قانعا15ً  يكون  والرشاد، وال  الفطانة  يعتصم حببل  أن  جيب 
خاطري يف أثناء مطالعهتا ملتفتاً إىل أجوبة ما رمزه يف خالل الكمه، وإىل دفع أجوبة اعرتاضات 
احلكمي العالمة مؤيد ادلين مسؤال16، حىت أن الزمان ساعدين حفررهتا مرتبًة عىل اببني17: الباب 

األول يف أحاكم اإلسالم، والباب الثاين يف مذّمة الهيود.

الباب األول ]يف أحاكم اإلسالم[ وفيه عرشة18 فصول
الفصل األول يف بيان معتقد املسلمني

وصورة اعتقادمه أن هللا تعاىل19 يح واحد عامل مريد قادر مسيع بصري متلكم بال جتسسمي وال تشبيه 
وال رشيك هل وال نظري وال صاحبة وال ودل، وأنه أرسل رسهل ابلهدى وأرسل محمداً إىل20 اكفة 
اخللق، وهو خامت النبيني ال نيب بعده، وأنه أخرب عن هللا تعاىل أنه أمر21 ابلوفاء ابلعهد22 وبّر الوادلين 
وأمر ابلعفّة والتقوى والشجاعة واجلهاد23 يف سبيل هللا واحلمكة والعداةل، وابمجلةل أمر ابرتاكب 
أهمات الفضائل والاجتناب عن الرذائل واألخالق املذمومة. وأخرب بأن هللا يبعث َمن يف القبور24 
وحياسب الناس يوم القيامة عىل عقائدمه وأعامهلم وجيازي الناس عىل قدر اسستحقاقهم، ﴿فََمْن يَْعَمْل 

11 منقطع: منقطعة، األصل ب.

12 يف العلوم: ابلعلوم، ب.

13 مظنًّة: مطيًة، األصل؛ مطيته، ب.

14 للتقليد: التقليد، ب.

15 قانعاً: قانعة، األصل؛ قانئاً: ب.

16 مسؤال: مسؤل، األصل ب.

17 اببني: ما بني، ب.

18 عرشة: كذا يف األصل.

19 تعاىل: -، ب.

20 إىل: عىل، األصل ب.

21 أنه أمر: اقامة، ب.

22 ابلعهد: والعهد، األصل ب.

23 والشجاعة واجلهاد: الشجاعة ابجلهاد، ب.

24 َمن يف القبور: رسل النبوة، ب.
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اً يََرُه﴾.25 والناس لكهم فريقان، فريق يف اجلنة وفريق  ٍة رَشّ ٍة َخرْياً يََرُه َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ ِمثْقَاَل َذرَّ
يف النار. وأهل اجلنة متنعمون26 فهيا نعامي  خمدلاً غري منقطع، وهناك من النعمي »ما ال عني رأت وال 
أذن مسعت وال خطر عىل قلب برش«27. وأهل النار قسامن، قسم يدخلون فهيا خمدلاً مع الزابنية 
لْنَامُهْ ُجلُوداً غرَْيََها﴾28، وقسم يدخلون النار لكن29 ال خيدلون  واألناكل و﴿لُكََّما نَِضَجْت ُجلُوُدمُه بَدَّ

فهيا، بل خيرجون مهنا إىل اجلنة ابلشفاعة والعفو والرمحة الواسعة.

الفصل الثاين يف إثبات النبوة حملمد عليه السالم30 عىل هنج احلق والعقل

وتقريره أن محمداً اّدعى النبوة وظهرت منه عىل وفق دعواه معجزة، ومن اّدعى النبوة وظهرت31 منه 
بيان  أما  املطلوب.  نيب وهو  أن محمداً  األول  الشلك  فنتج32 من  فهو نيب،  عىل وفق دعواه معجزة 
الصغرى، أن التواتر الصحيح يشهد عىل وجوده ودعوته وأن القرآن ظهر عليه وهو معجز، ألن العرب 
اذلين مه الغاية يف الفصاحة والبالغة جعزوا عن املعارضة مع توفر دواعهيم عىل اإلتيان ابملعارضة، ألنه 
لكّفهم برتك33 أدايهنم ومةل أجدادمه، وأوجب علهيم ما أتعب أبداهنم اكلصالة والصوم وأنقص أمواهلم 
35 عىََل  34 اْجتََمَعِت اإِلنُس َوالِْجنُّ َّنِئِ اكحلج والزاكة، ويطلب مهنم املعارضة ]82أ[ عّز من قائل ﴿ُقْل ل
أَن يَأتُوْا ِبِمثِْل َهَذا الُقْرَءاِن اَل يَْأتُوَن36 ِبِمثهِْل َولَْو اَكَن بَْعُضهُْم ِلَبْعٍض َظهِرياً﴾37، وقوهل تعاىل38 ﴿أَْم39 

25 سورة الزلزةل )99(: 8-7.

26 متنعمون: يتنعمون، ب.

27 راجع مسسند أمحد بن حنبل 2:438، 2:495، 4:506، 2:370، 2:407، 2:416، 2:462.

28 سورة النساء )4(:56.

29 لكن: ممن، ب.

30 عليه السالم: )صلعم(، ب.

31 وظهرت: فظهرت، ب.

32 فنتج: نتج، األصل؛ منح )؟(، ب.

33 برتك: عىل ترك، األصل ب.

34 قل لنئ: فلو، األصل ب.

35 اإلنس واجلن: اجلن والانس، األصل ب.

36 ِبِمثِْل َهَذا الُقْرَءاِن اَل يَْأتُوَن، -، األصل ب.

37 سورة اإلرساء )17(:88.

38 تعاىل: -، ب.

39 أم: -، ب.
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لْنَا عىََل َعْبِداَن  ا نَزَّ 41﴾42، وقوهل تعاىل ﴿َوِإن ُكْنمُتْ يِف َريٍْب ِممَّ اه ُقْل40 فَْأتُوْا ِبَعرْشِ ُسَوٍر ِمثهِْلِ يَُقولُوَن افْرَتَ
ثهِْلِ﴾43. مث إذ44 مل يمتكنوا من املعارضة ابللك45 والبعض والواحد اليت يه أسهل،  ن مِّ فَْأتُوْا ِبُسوَرٍة مِّ
اتفقوا عىل املقاتةل46 اليت يه أصعب األمور، فالعقل47 السلمي حيمك عىل جعزمه عن املعارضة، فثبت 
أن القرآن معجزة48 من محمد عىل وفق دعواه. وأما49 الكربى فظاهرة ال حتتاج إىل بينة. فثبت ابلقياس 

الربهاين أن محمداً رسول هللا حقاً.

الفصل الثالث فامي يرد عىل بيان الصغرى وجوابه

ال يقال: إن القرآن حيمتل أنه50 أنزل إىل نيب آخر ومل يمتكن من ادلعوة ومات أو ُقِتل ووقع يف يد محمد 
صىل هللا عليه وسمل51، أو أنه ترصد52 حاكايت القرون املاضية من الويح السابق وغريه وما وجد 
بأنه  القرآن  أصل  تواتر  سلمنا حصة  وإن55  قرآاًن.  ورتّبه  ومجعه  فائقة54  وناكت  رائقة53  لكامت  من 
السور واآلايت متواتر57 جلواز  أنزل إىل محمد عليه السالم56 لكن ال نسمل ]أن[ ترتّب ما فيه من 
اتفاق بعض الصحابة عىل التحريف يف بعض اآلايت، فإن ابن مسعود اختلف يف كون الفاحتة واملعّوذتني 

40 ُقْل: فقل، األصل؛ قل، ب.

41 مثهل: من مثهل، ب.

42 سورة هود )11(:13.

43 سورة البقرة )2(:23.

44 إذ: اذا، األصل ب.

45 ابللك: اللك، ب.

46 املقاتةل: املقابةل، األصل؛ املقاتةل، ب.

47 فالعقل: والعقل، ب.

48 معجزة: معجز، ب.

49 وأما: فأما، ب.

50 أنه: ان، األصل ب.

51 صىل هللا عليه وسمل: )صلعم(، ب.

52 ترصد: يرتصد، األصل ب.

53 رائقة: رايقة، األصل؛ رائعة، ب.

54 فائقة: فايقة، األصل؛ فائقة، ب.

55 وإن: ولنئ، األصل ب.

56 عليه السالم: )صلعم(، ب.

57 متواتر: بتواتر، ب.
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من القرآن، وكذا الالكم يف بسم هللا الرمحن الرحمي يف أوائل السور. واختالف نسخ القرآن يف زمان 
إىل  مروان مصحف حفصة60  أرسل  ملا  وأيضاً  التحريف59.  عىل  يدل  واحدة58  إال  وإحراقها  عامثن 
عبد هللا بن معر أمر بإحراقه، ونقل عن معر أنه61 يؤىت ابآلية أو اآليتني62، وعن عامثن بعد فراغ 

املصحف إذا نظر فيه قال: أحسنمت وفيه يشء من اللحن سسنقّومه63 بألسسنتنا. 
ألان نقول: إن القرآن يشسمتل عىل حاكايت خمتصة بأحوال محمد عليه السالم64 وأزواجه وأحصابه 
وأوليائه وأعدائه، فكيف ينسب إىل نيب آخر؟ وأيضاً إن تغيري حرف من القرآن يف هذا العرص 
ممتنع، مع أن مراعاة القرآن يف عهد65 الصحابة وإن مل يكن أقوى من عهدان66 مل يكن أضعف، 
وهذا دليل قطعي عىل عدم التغيري والتحريف يف مجيع األزمنة. واختالف ابن مسعود يف الفاحتة 
واملعّوذتني مروي ابآلحاد ال يعارض ]به[ التواتر اليقيين. ولنئ سلمنا ملا رّض غرضنا لو اكنت آايت 
التحدي مزنةل من عند هللا ومل تكن67 من القرآن، وكذا الالكم يف بسم هللا، واختالف املصاحف 
يف زمان عامثن واختيار واحد مهنا وهو68 مصحف زيد بن اثبت ]فألنه اكن[ عرضه عىل النيب 
بعد عرض عبد هللا بن مسعود وأيّب بن كعب، وبه اكن يقرأ النيب ويصيل إىل أن انتقل69 إىل 
جناب العّزة. فلهذا اختار املسلمون مصحف زيد وإحراقهم البايق خمافة الاختالف مع أن الثالثة 
حقة حصيحة مزنةل من عند هللا تعاىل. فإن الاختالف يف اللغات والرتتيب ال يف األحاكم واملعاين، 
وأشار إليه بقوهل عليه السالم70 »أنزل القرآن عىل سسبعة أحرف« أي سسبع لغات. والرواية عن 
معر بأنه يؤىت بآية أو آيتني فغري مقبوةل ]لكوهنا[ من ابب اآلحاد. فإن جامع القرآن هو النيب 

58 واحدة: واحد، األصل؛ واحدا، ب.

59 التحريف: التحريق، ب.

60 حفصة: احلفص، األصل؛ احلفصة، ب.

61 أنه: بأنه، األصل ب.

62 أو اآليتني: واآليتني، األصل ب.

63 سسنقّومه: سسنقريه، األصل ب.

64 عليه السالم: )صلعم(، ب.

65 عهد: عرص، ب.

66 عهدان: هذه، األصل ب.

67 تكن: يكن، األصل؛ تكن، ب.

68 وهو: ألن، األصل ب.

69 انتقل: ينتقل، األصل ب.

70 عليه السالم: مع، ب.
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الرباءة  وآخــره73 سورة  ــَرْأ﴾72  ﴿إْق أوهل  عليه  أنزل  ما  ترتيب  عىل  السالم71 مجعاً  عليه  بنفسه 
ومجعاً آخر رتّبه74 يف املدينة أوهل سورة البقرة وآخره سورة الناس. وما حكوه عن عامثن أنه 

قال: وفيه حلن، وإن سلمنا حصة روايته، مفراده اللحن يف الكتابة.

الفصل الرابع فامي يرد عىل القرآن وجوابه

ال يقال: إن75 القرآن وصفه مشسمتل عىل البيان واإلخبار76 عام ال يفهم، وليس كذكل ألن احلروف اليت 
يف أوائل السور غري معلومة، وألحصاب77 التفسري ملتبسة مضطربة يف رشهحا مع أنه مشسمتل عىل 
توضيح الواحضات والتكرار الكثري كقوهل تعاىل ﴿ثاََلثَِة ]82ب[ أاََيٍم78 يِف الَْحجِّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعمُتْ ِتكْلَ 
ْطنَا يِف اْلِكتَاِب  ٌة اَكِمةَلٌ﴾79. وأيضاً وصفه مشسمتل عىل أنه جامع للك العلوم كقوهل تعاىل ﴿َما فَرَّ َعرَشَ
ٍء﴾80، وقوهل ﴿َواَل َرْطٍب َواَل اَيِبٍس ِإالَّ يِف ِكتَاٍب ُمِبنٍي﴾81، وليس كذكل ألان وجدانه82 خالياً  ِمن يَشْ
عن83 أكرث املسائل املهمة، بل وجدانه مشسمتاًل عىل أحاكم متناقضة كآايت اجلرب املقابةل آلايت القدر، 
َك نَْستَِعنُي﴾85،  َك نَْعُبُد َوِإايَّ وآايت التشبيه املقابةل آلايت التزنيه وعىل سوء الرتتيب كقوهل تعاىل84﴿ِإايَّ
فإن الاسستعانة متقدمة عىل الفعل اذلي هو التعبد. وقريش86 ال هيمزون الالكم ومجيع القّراء هيمزون 

71 عليه السالم: )مع(، ب.

72 سورة العلق )96(:1.

73 وآخره: وآخر، األصل؛ آخره، ب.

74 رتّبه: ثبته، ب.

75 إن: أن، ب.

76 اإلخبار: الاختبار، ب.

77 وألحصاب: وأحصاب، األصل ب.

78 أَاَيٍم: -، األصل ب.

79 سورة البقرة )2(:196.

80 سورة األنعام )6(:38.

81 سورة األنعام )6(:59.

82 وجدانه: وجدان، األصل؛ وجدانه، ب.

83 عن: من، ب.

84 تعاىل: تع، ب.

85 سورة الفاحتة )1(:5.

86 وقريش: والقريش، األصل ب.
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ق88 التحريف  ُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن قَوِمِه﴾87. فلك هذه أمارات تطرُّ خالفاً لقوهل تعاىل ﴿َوَما أَْرَسلْنَا ِمن رَّ
إليه، وإال لاكن مرض ّاً يف إثبات كونه معجزاً.

ألان نقول: إن احلروف اليت يف أوائل السور معلومة ملن اكن هل أهلية معرفهتا، كام إذ89 سسئل90 
عيل كـّرم هللا وهجه عن معاين هذه احلروف قال: »هذه أرسار حتت خامتي«. واختالف املفرسين 
يف تفسريها يدل عىل صعوبهتا ال عىل عدم فهمها، وكام91 أنه مشسمتل عىل مرموزات روحانية ألهل 
العرفان فهو مشسمتل عىل توضيح الواحضات، والتكرار املناسب ألهل الظاهر والعوام اذلين مه 

أكرث الناس.
وأيضاً إن القرآن جامع للك العلوم مع زايدات92 أخر من املعاين93 القدسسية واإلدرااكت الالهوتية 
اليت ال توجد يف الكتب العلمية، ويشهد عليه التفسري الكبري املنسوب إىل اإلمام العالمة خفر ادلين 
بتفسريه أو تفسري بعضه.  الرازي نّور هللا رضحيه، فإن مجيع العلوم مندرج فيه وال يكون وافياً 
واختالف اآلايت ابجلرب والقدر والتزنيه والتشبيه مرتفع بتأويالت مذكورة يف تفسريه وتفاسري غريه، 
وترتيب الفاحتة حصيح94، فإن الاسستعانة التقرب إىل جنابه ال التعبد، وكام أن قريشا95ً قوم النيب 

فالعرب لكهم قومه. فثبت حصة القرآن وكامل بيانه ومتام حمكته96.

الفصل اخلامس يف إثبات نبوة محمد عليه السالم97 من التوراة

املشهور أن خمت التوراة بآية تعريهبا: »إن قدرة هللا تعاىل من سينا أقبلت وأرشقت من سعري98 مث 

87 سورة ابراهمي )14(:4.

ق: تطارق، األصل ب. 88 تطرُّ

89 إذ: اذا، األصل ب.

90 سسئل: + عن، األصلب.

91 وكام: فكام، ب.

92 زايدات: فائدات، ب.

93 املعاين: املعني، األصل؛ املعاين، ب.

94 حصيح: مصمي، ب.

95 قريشاً: القريش، األصل ب.

96 حمكته: حمكه، األصل ب.

97 عليه السالم: -، ب.

98 سعري: سسيعر، األصل؛ سعري، ب.
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جبال  من  نبوة  طلوع  عىل  تدل  اآلية  القديسني99«.100فهذه  ربوات  ومعها  فاران  جبال  من  أطلعت 
فاران. وادلليل ادلال عىل أن هذا اجلبل هو101 جبل مكة هو أن إسامعيل ملا فارق أابه اخلليل علهيام 
السالم سكن إسامعيل يف برية فاران ونطقت التوراة بذكل يف قوهل: يشو مبدابر فاران102، فقد ثبت 
يف التوراة103 أن جبل فاران مسكن آلل104 إسامعيل عليه السالم105، وقد عمل الناس مجيعاً أن املشار 
إليه ابلنبوة من ودل إسامعيل محمد علهيام السالم، وأنه بعث من مكة الىت اكن فهيا مقام إسامعيل. فقد 
عرفت106 من التوراة نبوة محمد والبشارة مبقدمه107، والهيود لفرط هجلهم وضالهلم108 يسلمون املقدمتني 
وجيحدون يف النتيجة، وقد عمل من هذه اآلية أن رشيعة محمد أفضل الرشائع، ألن رشيعة موىس منسوبة 
واإلقبال  الطلوع،  إىل  السالم110  علهيم  اإلرشاق، ورشيعة محمد109  إىل  عيىس  اإلقبال، ورشيعة  إىل 
واإلرشاق من مبادئ الطلوع دون العكس، بل كامهلام يف الطلوع، فقد ثبت بنص التوراة111 أن رشيعة 

محمد أمكل الرشائع وأمتها وهو أرشف الرسل وأفضلهم علهيم السالم.

الفصل السادس يف كامل نبوة محمد عليه السالم112

إذا عرفَت ابلتواتر الصحيح، ]أي[ تواتر إجامع األمم والطوائف، وجود محمد عليه السالم113 وأن القرآن 
ظهر عليه وهو معجز بإظهاره ميكن دعوة الناس إىل ]دين[ هللا تعاىل، واملعجز عىل قسمني، قويل 

99 القديسني: القدسسيني، األصل ب.

100 سفر التثنيه 2:33 

101 هو: -، ب.

102 يشو مبدابر فاران: וישב במדבר פראן )سفر التكوين 21:21(.

103 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

104 آلل: آل، ب.

105 عليه السالم: )مع(، ب.

106 عرفت: وفت، ب.

107 مبقدمه: املتقدمة، األصل ب.

108 وضالهلم: وصالهلم، ب.

109 محمد: + اىل، األصل.

110 علهيم السالم: -، ب.

111 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

112 عليه السالم: )مع(، ب.

113 عليه السالم: )مع(، ب.
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خمصوص ابخلواص، وفعيل خمصوص ابلعوام. ]83أ[ واملعجز الفعيل ال يعمل114 معل القويل وابلعكس، 
فللك نيب كتاب ومعجز إال محمد صىل هللا عليه وسمل115، فإن كتابه معجز عظمي يكفي اخلواص والعوام 
واملتوسط، وكامل النيب ورشفه حبسب كامل معجزاته، وكامل املعجز حبسب كامل ما يظهر فيه املعجز. 
وليس لإلنسان خاصية أرشف من النطق. ولك معجز يظهر فيه فهو أرشف املعجزات، فقد عرفت أن 
معجز محمد عليه السالم116 أمكل املعجزات وهو أفضل األنبياء. ولو فرضنا خشصاً عاقاًل خالياً عن117 
تعصب مةل ودين118 ومذهب119 واسسمتع مجيع الكتب الساموية اكلصحف إلبراهمي والتوراة120 ملوىس 
واإلجنيل لعيىس والزبور دلاود وغريها من الويح السابق واسسمتع الفرقان مع كامل بالغته املشسمتل121 
عىل املعاين احلقة الروحانية واملعقوالت الصافية احلقيقية واألحاكم السسياسسية العادةل ومعرفة مبدأ اخللق 

ومعادمه وكرثة حمكه وإرشاده، ال بد أن حيمك عىل أن هذا الكتاب أفضل الكتب اإللهية.

الفصل السابع يف بيان122 ]أن[ رشيعة محمد عليه السالم123 ال تكون124 قابةل للنسخ، 
وأنه125 خامت النبيني

ملا126 اكن حمققاً عند أرابب التحقيق أن اإلنسان املؤيد ابلتأييدات اإللهية الرابنية والفائز ابلكامالت 
والسعادات127 اإلنسانية إذا بلغ منهت�ى مراتبه يصري روحاً للعامل ومترصفاً فيه كترصف نفسك يف 

114 يعمل: تعمل، األصل؛ يعمل، ب.

115 صىل هللا عليه وسمل: صلعم، ب.

116 عليه السالم: صلعم، ب.

117 عن: من، ب.

118 ودين: + يف )مشطواًب(، األصل.

119 ومذهب: فهو يذهب، ب.

120 والتوراة: والتورية، األصل؛ التوراة، ب.

121 املشسمتل: مشسمتل، األصل؛ مشسمتال، ب.

122 بيان: + ان، ب.

123 عليه السالم: )صلعم(، ب.

124 تكون: يكون، األصل؛ تكون، ب.

125 وأنه: وهو، األصل ب.

126 ملا: كام، ب.

127 والسعادات: والاسستعالءات، ب.
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ثالثة  فزنول  وأرشف،  أفضل129  ذاته  اكن  وأمكل  أمت  هل  والتعقل  الترصف  اكن  ولكام128  بدنك، 
آالف من املالئكة مسومني130 يف غزوة اترًة ونزول مخسة آالف من املالئكة يف غزوة أخرى131 
يدل عىل كامل ترصفه يف العلوايت والروحانيات. ومن اكن مترصفاً يف العلوايت132 ال بد من133 
أن يكون مترصفاً يف السفليات دون العكس. مفن قدر عىل تزنيل املالئكة قدر عىل شق البحر 
واألرض134 وحتريك الرايح املؤذية135 واألمن من احلريق136 وغري ذكل، وهذه املرتبة غاية كامل 
اإلنسان، ال ميكن أن يتجاوز عن هذا احلد خشص إنساين. ورشيعة هذا الشارع أفضل الرشائع 
وأمتها، فعىل هذا ال ميكن ]أن تكون[ رشيعة انخسة لرشيعته، فإن رشيعة الناخس جيب أن تكون 
أفضل من رشيعة املنسوخ، وال أفضل من رشيعته فال انخس لها. فقد عرفت أن محمداً عليه أفضل 
الصلوات هو أمكل اخلالئق وال مرتبة أعىل من مراتبه يف مدارج الكامل اإلنسانية، وهو خامت النبيني 

لعدم انخسه، وهو137 املطلوب.

الباب الثاين يف بيان رشيعة الهيود وخساسة طبيعهتم وفيه عرشة فصول
الفصل األول يف بيان نسخ رشيعهتم

ال شك أن قبل موىس أنبياء علهيم السالم138 ورشائع أخرى فرشيعة موىس إما عني تكل الرشائع 
أو مع زايدة علهيا. ال سبيل إىل األول وإال لاكن رشيعته عبثاً، وال سبيل إىل الثاين، ألن ال معىن 
للزايدة يف الرشع إال حترمي ما تقدمت إابحته أو إابحة ما تقدم حترميه كتحرمي العمل يف السبت. 
وليس حترمي العمل فيه ألن هللا تعاىل يكرهه يف مجيع األزمنة، وإال لاكن مكروهاً يف زمان آدم 

128 ولكام، وكام، ب.

129 أفضل: امكل، ب.

130 مسومني: مزنلني، ب.

131 إشارة إىل سورة آل معران )3(:125-124.

132 يف العلوايت: ابلعلوايت، ب.

133 من: -، ب.

134 إشارة إىل سورة الشعراء )26(:63.

135 إشارة إىل سورة األعراف )7(:133.

136 إشارة إىل سورة األنبياء )21(:68-70، سورة العنكبوت )29(:24، سورة الصافات )37(:98-97.

137 وهو: فهو، ب.

138 علهيم السالم: )مع(، ب.
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ونوح وإبراهمي علهيم السالم139 فاكنوا مرتكبني لألعامل140 املكروهة عند هللا تعاىل. فإن السبت 
موجود يف زماهنم مع العمل فيه، فتحرمي العمل يف السبت ليس لكراهة هللا تعاىل بل خلصوصية 
رشيعة موىس عليه السالم141 حبسب مصلحة بعض األوقات. جفاء عيىس برشيعة أخرى انخسة 
لتحرمي معل السبت142 يف زمان آخر حبسب مصلحة. وال يرد هذا مبثل حترمي امخلر فإن إابحته143 
مكروهة يف نفس األمر عند هللا تعاىل ال حبسب وقت معني، ألن امخلر مزيل144 للعقل اذلي هو 
أرشف خواص اإلنسان ومرّض145 يف مصلحة املعاش واملعاد ابلنسسبة إىل لك خشص خبالف معل 
السبت. فثبت أن رشيعة عيىس انخسة لرشيعة موىس ورشيعة محمد انخسة للرشيعتني146. فرشيعة 

موىس منسوخة147 مرتني. وهو املطلوب.

الفصل الثاين ]83ب[ يف بيان أن رشيعة عيىس انخسة لرشيعة موىس من التوراة148

إذا عرفت أن خمت التوراة149 بآية تعريهبا150 هذا: إن قدرة هللا تعاىل أقبلت من سينا151مث أرشقت 
من سعري152 مث أطلعت من جبال153 فاران.154 والهيود يعلمون لكهم أن جبل سعري155 هو اجلبل 
اذلي فيه بنو العيص اذلين آمنوا بعيىس، واكن يف هذا اجلبل مقام املسسيح. وأيضاً مسطور يف 

139 علهيم السالم: )مع(، ب.

140 لألعامل: األعامل، ب.

141 عليه السالم: )مع(، ب.

142 لتحرمي معل السبت: لعمل حترمي السبت، األصل ب.

143 إابحته: اابحهتا، ب.

144 ألن امخلر مزيل: ألهنا مزيةل، ب.

145 ومضـّر: ومضـّرة، ب.

146 للرشيعتني: لرشيعتني، األصل ب.

147 منسوخة: انخسة ومنسوخة، األصل ب.

148 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

149 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

150 تعريهبا: تعريبه، األصل؛ تعريهبا، ب.

151 سينا: سسنا، األصل ب.

152 سعري: سسيعر، األصل؛ سعري، ب.

153 جبال: جبل، ب.

154 سفر التثنية 33:2.

155 سعري: سسيعر، األصل؛ سعري، ب.
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يأتهيم من ودل داود عليه السالم157«،158 وهذا املنتظر  التوراة156 وهذا تعريبه: »ينتظرون قامئاً 
هو املسسيح. وقد اكن لألنبياء أمثال أشاروا هبا إىل جالةل دين املسسيح وخضوع اجلبّارين ألهل ملته 
والهيود  اكلبقر159.«160  التنب  الزمان  يألك يف ذكل  األسد  العظمي. مفن ذكل »أن  ابلنسخ  وإتيانه 
لفرط هجلهم مل يفهموا من تكل األمثال إال الصور احلّسية لقصور عقلهم عن إدراك املعاين العقلية 
ومرموزات األنبياء، فتولوا عن اإلميان ابملسسيح مع معجزاته وكامالته وينتظرون األسد حىت يألك 

التنب اكلبقر161. 
وأعاممه  تزنيلهم165،  نص  من  أيدهيم  يف  يتناولون164  مما  طريقاً  تضليلهم163  يف  جعل هللا  فقد162 

عنه ليكون جّحة علهيم، فثبت مبا يف أيدهيم أن عيىس عليه السالم166 انخس لرشيعهتم.

الفصل الثالث يف بيان أن رشيعة موىس مع كوهنا167 منسوخة فائتة168 عهنم

اعمل أن رشيعة موىس ال تثبت إال بشهادة األمم اذلين شهادهتم إن اكنت مقبوةل عند الهيود فهم 
يتفقون عىل تكفريمه وتضليلهم وحتريفهم يف كتاب هللا تعاىل. فإن قالوا: ال نقبل شهادة أحد غري 
الهيود، فمل يبق هلم تواتر إال من طائفهتم ومه أقل الطوائف عدداً وأكرثمه هجاًل وكذاًب مع تواتر 
الغزاة علهيم. فيصري تواترمه ورشعهم كذكل أضعف التواتر والرشائع. وإن169 سلمنا حصة أصل 
التوراة اليت يف أيدهيم، فإن حفظها مل يكن عندمه فرضاً  تواترمه لكن ال نسمل حصة تواتر هذه 

156 التوراة: التورية، األصل، التوراة، ب.

157 عليه السالم: )مع(، ب.

158 راجع اشعياء 11:1.

159 اكلبكر: اكلبكرة، ب.

160 اشعياء 11:7.

161 اكلبكر: اكلبكرة، ب.

162 فقد: قد، األصل؛ -، ب.

163 تضليلهم: تصليلهم، ب.

164 يتناولون: يتداولون، ب.

165 تزنيلهم: يزيلهم، األصل.

166 عليه السالم: )مع(، ب.

167 كوهنا: كونه، األصل؛ كوهنا، ب.

168 فائتة: فاتت، األصل ب.

169 وإن: ولنئ، األصل؛ وان، ب.
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وال170 سسنة، فلو اكن فرضاً ال حيفظ إال واحد بعد واحد من الهارونيني فصاًل من التوراة171 أو 
أاكبرمه  وقتل  والغارات  املصافات  بسبب  آاثرمه  انطمست173  دولهتم  انقرضت  فإذ172  فصواًل، 
وعلامهئم وحرق كتهبم مكرراً، فلام جاء عزير رأى فناء هيلكهم وزوال دولهتم ورفع كتاهبم مجع من 
حمفوظاته174 ومن الفصول اليت حيفظها الكهنة مع زايدة ونقصان حبسب أغراضه ومصلحة الوقت. 
فه�ي175 ابحلقيقة كتاب عزير ]و[ليس كتاب هللا تعاىل، وتواترمه يشهد عىل حصة هذه القضية. 

فقد عرفت أن رشيعة موىس مع كوهنا منسوخة مفقودة بيهنم.

الفصل الرابع يف بيان حتريف آخر بعد حتريف عزير

اعمل أن التوراة176 كام يه177 مشهورة أربع نسخ خمتلفة، اثنتان مهنا عند النصارى، وبيهنام اختالف 
إىل  منسوبة  السسبعني  توراة  يسموهنا  الثالثة  والنسخة  تتطابقان179.  تاكدان178  ومعنوي ال  لفظي 
سسبعني خشصاً من أشسياخهم، وختالف األوليني بكثري من األحاكم وختالف ملا يف أيدهيم من توارخي 
لكها183،  بصحة  العقل  حيمك  أن182  وامتنع  غريها.  ويف  التوراة181  أوائل  يف  املذكورة  األعــامر180 
والتواتر الصحيح ال يشهد بصحة أحد عىل التعيني دون البايق، فال اعامتد عىل كتاهبم ورشيعهتم. 

170 وال: ولكن، األصل؛ و]مل[ يكن، ب.

171 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

172 فإذ: فإذا، األصل ب.

173 انطمست: وانطمست، األصل ب.

174 حمفوظاته: حمفوظطاته، األصل؛ حمفوظاته، ب.

175 فه�ي: فهو، ب.

176 التوراة: التورية، األصل.

177 كام يه: ما هل )؟(، األصل؛ ...، ب.

178 ال تاكدان: ال ياكد ان، ب.

179 تتطابقان: يتطابقا، األصل.

180 األعامر: األعامل، األصل ب.

181 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

182 أن: ام، ب.

183 لكها: لكمهتا، ب.
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التحريف،  لكرثة  بيهنم  مفقودة  موىس  عىل  املزنةل185  التوراة184  أن  عىل  يدل  وهذا الاختالف 
والاختالف بني األربع أكرث من أن يستند إىل سهو الكتّاب186 والناخسني. وال يصح أن يقال أن 
هذا الاختالف اكختالف قراءات القرآن، قراءة ابن مسعود وأيّب وغريهام، فإن اختالف القراءات 

واللغات ال يقتيض تعدد الكتاب وتغيري األحاكم واملعىن.

الفصل اخلامس فامي وجدان يف التوراة مما يدل عىل التحريف

وهو أن هذه التوراة187 اليت يف أيدهيم مشسمتةل عىل اتصاف هللا تعاىل بصفات ال يليق وصفه هبا 
كندم هللا تعاىل عىل خلق البرش وشّق عليه،188 واكلتجسسمي والتشبيه والكفرايت اليت تستبعدها189 
العقول أن تضاف إىل ذاته، وعىل قصص وحاكايت ال فائدة يف ذكرها ]84أ[ ال يف ادلنيا وال يف190 
اآلخرة، مثل قصة191 القبائل اليت192 تتفرع من نوح وأسامهئم ومواضعهم، وكذكل193 حاكية أوالد 
سعري194 ووصف امللوك اذلين ملكوا يف ادوم وعدد منازل سلوك195 بين إرسائيل يف أرض الشام، 
فالعقل املسستقمي يأىب أن تصدر196 أمثال هذه اللكامت عن حرضة الربوبية بال فائدة عاّمة وال خاّصة، 
مع خلوها عن197 ذكر حال الثواب والعقاب األخرويني، وهو من أمه همامت التزنيل واألصل األعظم 

184 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

185 املزنةل: املزنل، األصل؛ املزنةل، ب.

186 الكتّاب: الاكتب، األصل ب.

187 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

188 سفر التكوين 6:6.

189 تستبعدها: يستبعدها، ب.

190 يف: -، ب.

191 قصة: صفة، األصل ب.

192 اليت: -، ب.

193 وكذكل: وذلكل، األصل؛ وال لك، ب.

194 سعري: سسيعر، األصل؛ سعري، ب.

195 سلوك: ملوك، األصل ب.

196 تصدر: يصدر، األصل ب.

197 عن: من، ب.
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تعاىل ملا جاز خلوها من الترصحي199 بذكل  التوراة198 من عند هللا  الترشيع. فلو اكنت هذه  يف 
والتأكيد فيه والعدول عنه إىل ادلنيويني200 الذلين201 قد أكرث ذكرهام202 يف التوراة. فإن ادلنيا زائةل 

سعادهتا، وشقاوهتا غري معتربة عند أرابب البصرية. 
والتجربة اقتضت أن النعمي يف ادلنيا غري خمتص ابلصاحلني، والشقاء203 ال خيتص204 ابلضالني205. 
املفروض207  الصوم  غري  أصوام  وهلم  عهنم،  ادلوةل  زوال  بعد  لفقوها  ]أدعية[  صلواهتم  ويف206 
النسوان ومن  النسوان واذلهب والفّضة، وداود اسستكرث من  التوراة208 واسستكثار209 ]من[  يف 
اذلهب والفّضة اسستكثاراً عظاميً، مع أن الزايدة والنقصان عىل ما فهيا من الفرائض مهن�ي ]عنه[ 
كتاهبم  يكون  فال  التوراة211،  أحاكم  بعض  ونسخ  حتريفات  عىل  يدل  فلك ذكل  التوراة210.  يف 

ورشيعهتم معتربة عند أحصاب التحقيق.

الفصل السادس يف بيان هجلهم ومحقهم

ملا اكن رشف212 اإلنسان ابلعلوم واملعارف احلقيقية وامللاكت املرضية، فلك طائفة أعمل وأعدل فهم 

198 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

199 الترصحي: الترشيع، ب.

200 ادلنيويني: + من، ب.

201 الذلين: اذلين، األصل؛ الذلين، ب.

202 ذكرهام: ذكرمه، ب.

203 والشقاء: والشقاوة، ب.

204 خيتص: ختتص، ب.

205 ابلضالني: ابلصاحلني، األصل؛ ابلضالني، ب.

206 ويف: ومن، ب.

207 الصوم املفروض: صوم املفروض، األصل؛ الصوم املفروض، ب.

208 التوراة: + وال جيوز للمكل، ب.

209 واسستكثار: اسستكثار، ب.

210 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

211 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

212 رشف: -، ب.
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لطائفة215  تكن214  مل  وتصانيف  وعلوما213ً  للمسلمني حكامً  أن  واألمم. وال شك  الطوائف  أرشف 
مهنا أخرى. وأما مجيع ما نسب إىل الهيود مع أن اسستفادوه216 من علوم غريمه ال217 يكون عرشاً 
من الفنون احلمكية اليت اسستخرهجا حكامء اليوانن والنبط والهند. وأما املسلمون فقد218 دّونوا مجيع 
علوم الطوائف واسستخرجوا219 من علوم أنفسهم علوماً دقيقة ومعارف غامضة يسستحيل أن يقف 
الهيود  فقد بطل قول  الناس220 عىل مجيع ما صنفوه221 لكرثة علوهمم وسعة معلوماهتم.  أحد من 
بأهنم وآابءمه222 أعقل الناس وأفضلهم وأرشفهم، فإن َمن هذه صفته جيب أن يسستدل بآاثره عىل 
فضائهل. وقد عمل من ذكل إبطال ما يدعونه من حمبّة هللا تعاىل هلم، ويزمعون أن هللا تعاىل حيهّبم 
دون مجيع الناس وحيّب طائفهتم وساللهتم وال خيتار الصاحلني إال مهنم، ألن هللا تعاىل ال حيّب 

اجلاهلني املفسدين223، بل هو عاّلم حيّب لك علمي.

الفصل السابع يف بيان بالدهتم وعدم اسستعدادمه من التوراة

اعمل أن هذه التوراة224 اليت يف أيدهيم قد شهدت عىل هجلهم وإفالسهم يف الفطانة، وهذا تعريب 
فطانة وحمكة«226،  فهيم  وليس  الرأي  عادم  لشعب  الهيود  »إن  التوراة225:  يف  مسطور  هو  ما 

213 حكاًم وعلوماً: حمك وعلوم، األصل؛ حكام وعلوما، ب.

214 تكن: يكن، األصل ب.

215 لطائفة: )لطائفة(، ب.

216 اسستفادوه: اسستفادومه، األصل، اسستفادوا، ب.

217 ال: فال، ب.

218 فقد: قد، األصل؛ فقد، ب.

219 واسستخرجوا: واسستخرهجم، األصل؛ واسستخرجوا، ب.

220 من الناس: -، ب.

221 صنفوه: صنفومه، األصل؛ صنفوه، ب.

222 وآابءمه: وآابهئم، األصل ب.

بُّ املُْفِسِدين﴾ )سورة القصص )28(:77(  223 ألن هللا ال حيب اجلاهلني املفسدين: إشارة إىل قوهل تعاىل ﴿إنَّ هللاَ اَل حُيِ

بُّ املُْفِسِدين﴾ )سورة املائدة )5(:64(. وقوهل تعاىل ﴿َوهللُا اَل حُيِ
224 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

225 التوراة: التورية، األصل؛ التوراة، ب.

226 سفر التثنية 32:28.
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وهذه الطائفة مع فنون227 هجلهم وشقاوهتم وذهاب ادلوةل وحنوسسهتم وتفّرق مشلهم وعلمهم ابلغضب 
املمدود علهيم يقولون لك يوم يف صالهتم228 أهنم229 أبناء هللا وأحبّاؤه، وميثّلون أنفسهم بعناقيد 
العنب وسائر األمم ابلشوك احمليط بأعايل حيطان الكرم، ويعتقدون أهنم أرشف الطوائف وأعلمهم 
اجلهل  نفساين أصعب من  لإلنسان مرض  وليس  التوراة230 انطقة جبهالهتم231 وبالدهتم.  أن  مع 

ُّوٍر﴾.233 َعِل هللاُ هَلُ نُوراً فََما هَلُ ِمن ن َّْم جَيْ املركّب وعدم الفطنة ﴿َوَمن232 ل

الفصل الثامن يف بيان مذلهّتم بني الطوائف

مثل  الطوائف  مجيع  علهيم  هللا234  اسستوىل  قد  وشقاوهتم  حنوسسهتم  لكرثة  الطائفة  هذه  أن  اعمل 
الكسدانيني والبابليني والفرس واليوانن والنصارى وأهل اإلسالم، ولك واحد من هذه الطوائف 
قصدمه أشد القصد وطلب استئصاهلم235 وابلغ يف إحراق بالدمه وإحراق كتهبم، ال يبقى هلم مدينة 
وال جيش وال رشيعة وال كتب، وأشد عىل الهيود من مجيع هذه ]املامكل[ ما انهلم من ملوكهم العصاة 
مثل احاب236 وأحزاي وامصيا237 وهيورام238 ويربعام239 وغريمه ]84ب[ من ملوك اإلرسائيليني 
والهيالك وعكفوا عىل  العظمية  البيع  لها  وبنوا  األصنام  كتهبم وعبدوا  األنبياء وأحرقوا  قتلوا  اذلين 
عبادهتا وتركوا أحاكم التوراة ورشعها مدداً طويةل وأعصاراً متّصةل، وليس تطّرق240 هذه اآلفات 

227 فنون: فضول، ب.

228 صالهتم: صلوهتم، األصل؛ صالهتم، ب.

229 أهنم: -، ب.

230 التوراة: التورية، األصل؛ التورية، ب.

231 جبهالهتم: جبهاالهتم، األصل؛ جبهالهتم، ب.

232 ومن: من، ب.

233 سورة النور )24(:40.

234 هللا: -، ب.

235 استئصاهلم: استيصاهلم، األصل ب.

236 احاب: اخاراث، األصل؛ اخاب، ب.

237 وامصيا: وامضيا، األصل؛ وامصيا، ب.

238 وهيورام: وهبورام، األصل؛ وهيورام، ب.

239 ويربعام: ويرثعام، األصل؛ ويربعام، ب.

240 تطّرق: يطاق، األصل ب.
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إال خلبث241 سريهتم وكرثة ذلهّتم ورذيلهتم كام جاء يف حقهم يف تزنيل العزيز ﴿َورضبَْت عَلهَْيُم اذلةّل 
َواملَْسَكنَُة َوبَآُءو ِبغََضٍب ِمَن هللِا﴾242، وهللا أعمل.

الفصل التاسع يف رشارة أنفسهم

اعمل أن الفرس واليوانن طال ]ما[ مينعون الهيود عن الصلوات والعبادات ملعرفهتم بأن معظم صلوات 
هذه الطائفة دعاء عىل مجيع األمم ابلبوار والهالك، وعىل العامل ابخلراب سوى بالدمه اليت يه أرض 
كنعان، ﴿َوَما ُدعَاُء الاَكِفرِيَن ِإالَّ يِف َضاَلٍل﴾243. وال ينبغي ألحد من العلامء أن يستبعد اتفاق اكفة هذه 
األمة244 عىل الباطل والعناد، وتعاوهنم عىل الرش والفساد، وال حيمك العقل عىل خريية245 أن أفضل 
أن  الرشير  ومن خاصية  العامل.  اخلالئق وخراب  متضمن246 لرش247 مجيع  الصالة  هو  اذلي  أعامهلم 
يرجع الرش إىل نفسه، فلهذا ال تكون بالدمه معمورة وال حياهتم آمنة من البليات وال أنفسهم ساملة 
من اآلفات، بل منغصة ابإلذالل واإليذاء، ال تزال خموفة من رش األعداء مع فوت آخرهتم248 عهنم، 
ُه يَْوَم الِْقياََمِة أمَْعَى﴾249. رُشُ كام جاء يف القرآن اجمليد ﴿َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكرِي فَِإنَّ هَلُ َمِعيَشًة َضناًك َوحَنْ

الفصل العارش يف أن أحق250 الناس بأن ينسب إىل السفاهة والسقوط طائفة الهيود

فإهنم مع عدم اسستعدادمه لتكل251 املعقوالت واملعاين احلقة مترسعون252 إىل قبول الباطل، فإن 
آابءمه اكنوا يشاهدون اآلايت احلّسية والنار الساموية واملعجزات الظاهرة ما مل يره غريمه من األمم، 

241 خلبث: خلبت، ب.

242 سورة البقرة )2(:61.

243 سورة الرعد )13(:14.

244 األمة: األمم، األصل؛ األمة، ب.

245 خريية: خرييهتم، األصل؛ خريية، ب.

246 متضمن: متضمنا، األصل؛ متضمن، ب.

247 لرش: لرّس، ب.

248 آخرهتم: اخرامه، ب.

249 سورة طه )20(:124.

250 أحق: حق، األصل ب.

251 لتكل: الدراك، ب.

252 مترسعون: مترسعا، األصل؛ مترسعون، ب.
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ومه مع ذكل هيّمون برمج موىس وهارون253 علهيام السالم يف كثري من األوقات. وادلليل املسستقل 
عىل حامريهتم اختاذمه العجل يف أايم موىس عليه السالم254 وتركهم255 رشيعته واإلغامض عن256 
والرجوع من  العود257 إىل مرص  اختيارمه  القوي عىل خّسة طبيعهتم  كامالته ومعجزاته. وادلليل 
حرضة258 موىس عليه السالم259 إىل العبودية الباطةل لفرعون ليشسبعوا من ألك البصل والقثاء 
والثوم والعدس، ألهنم اكنوا غري مسستحقني للمّن والسلوى مث عبادهتم األصنام بعد عرص يوشع بن 
نون، مث عباَدهتم الكبشني من اذلهب اذلين معلهام260 يربعام261 يف انبلس ونقلهم احلج إىل الكبشني 
وتركهم الزايرة262 إىل بيت املقدس مع ابشالوم الودل العايص دلاود عليه السالم263 ويعاونونه يف 
وكدورة  جوهرمه  رداءة  عىل  تدل264  املذمومة  واألفعال  الرذائل  فهذه  الباطل،  عىل  داود  قتل 

ُم الاَلِعُنوَن﴾266. روحانيهتم وخساسة طبيعهتم ومذةّل طينهتم، ﴿ُأولَِئَك يَلَْعهُنُُم265 هللاُ َويَلَْعهنُُ
هذا آخر267 ما أردان إيراده يف هذه الرساةل وهللا أعمل.

253 وهارون: وهرون، األصل؛ وهارون، ب.

254 عليه السالم: )مع(، ب.

255 وتركهم: وتركوا، األصل؛ وترك، ب.

256 عن: من، األصل؛ عن، ب.

257 العود: العودة، ب.

258 حرضة: نفرة، ب.

259 عليه السالم: )مع(، ب.

260 معلهام: + يف )مشطواًب(، األصل.

261 يربعام: ابرثغام، األصل؛ يربعام، ب.

262 الزايرة: لزايرة، األصل؛ الزايرة، ب.

263 عليه السالم: )مع(، ب.

264 تدل: يدل، األصل؛ تدل، ب.

265 يلعهنم: لعهنم، األصل؛ يلعهنم، ب.

266 سورة البقرة )2(:159.

267 آخر: كفى، ب.
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آخوند= مدرســۀ آخوند همدانی )کتابخانۀ غرب(، همدان   
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 .۱۹۸۳/۱۳6۲
یقــۀ صوفیــه، تصحیح ســّید مهــدی رجائی، قم     آقــا محّمــد علــی بهبهانــی: خیراتیــه در ابطــال طر
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ّار، تصحیح ســّید مهدی رجائی، قم ۱۴۱۳/۱۹۹۲. ݧ ݧ ّ شــبهات الکفݧ ݧ —  رادݧ
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لوسی، بغداد ۱۳۱7/۱۸۹۹-۱۹00. تصحیح خیرالّدین اآل
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ݨّة، تصحیح ابراهیم صالح، بیروت، ۱۴۱۲/۱۹۹۲. ݧ ݨݨّف من الحنفیݧ ݧ —  تــاج التراجــم فی من صنݧ

یحات، تصحیح ســّید حســین ســّید     ݨݧّلو ݧ ݨݧّنقیحــات فــی شــرح التݧ ݧ ابــن َکّمونــه، ســعد بــن منصــور: التݧ
موســوی، پایان نامه دکتری: دانشگاه تهران، ۱۳75-76.

لهّیات(، حّققه و قّدم له:  ّة، ۳ ج )المنطق، الطبیعّیــات، اإل ݧ ّة والعرشــیݧ ݧ یحــات اللوحیݧ — ]شــرح التلو
نجفقلی حبیبی، تهران، مرکز پژوهشــی میراث مکتوب، چاپ اّول، ۱۳۸7 ش[.

—  الجدید فی الحکمة، تصحیح حمید مرعید الکبیســی، بغداد ۱۴0۳/۱۹۸۲.
— ]الکاشف )الجدید فی الحکمة(، تصحیح و تحقیق: حامد ناجی اصفهانی، تهران: مؤّسسۀ پژوهشی 

حکمت و فلسفۀ ایران و مؤّسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین - آلمان، تهران، ۱۳۸7 ش.[.
ة من علم الحکمة«، تصحیح سّید حسین سّید موسوی، در خرد نامۀ صدرا،  ّ —  »المطالب المهمݧ

۸، شــمارۀ ۳۲ )تابستان ۱۳۸۲(، صص 6۴-۸6.
—  »مقالة فی أّن الّنفس لیســت بمزاج البدن و ال کائنة عن مزاج البدن«، تصحیح ِانســیه َبرخواه: 
ونه. پایان نامۀ کارشناســی ارشــد: مدرسۀ مرتضی  ّ ݨّفس و بقائها تألیف ابن َکمݧ ݧ ّة النݧ ݧ تصحیح رســاله ازلیݧ

مطّهری )سپهساالر(، ۱۳7۹، ص ۱۲5-65.
ݨّفــس و بقائهــا، تصحیح و تحقیق: ِانســیه َبرخواه، کتابخانــه، موزه و مرکز  ݧ ــة النݧ ّ ݧ ]چــاپ جدیــد در: أزلیݧ

اســناد مجلس شورای اسالمی، تهران، ۱۳۸5 ش، صص ۱۹۱ - ۱۴۹[.
—  »مقالة فی أّن وجود الّنفس أبدی و بقائها ســرمدی«،  تصحیح ِانســیه َبرخواه: تصحیح رســاله 
ونــه. پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد: مدرســۀ مرتضــی مطّهری  ّ ݧ ّفــس و بقائهــا تألیــف ابــن َکمݧ ݧ ــة النݧ ّ ݧ ازلیݧ

)سپهساالر(، ۱۳7۹، ص ۱66-7۸.
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ّفــس و بقائهــا، تصحیح و تحقیق: ِانســیه َبرخواه، کتابخانــه، موزه و مرکز  ݧ ــة النݧ ّ ݧ ]چــاپ جدیــد در: أزلیݧ
اســناد مجلس شورای اسالمی، تهران، ۱۳۸5 ش، صص ۲0۸ - ۱۹5[.

«، تصحیح ِانســیه َبرخواه: تصحیح رســاله 
ً
—  »مقالــة فــی التصدیــق بأّن نفس اإلنســان باقیة ابدا

ونــه. پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد: مدرســۀ مرتضــی مطّهری  ّ ݧ ّفــس و بقائهــا تألیــف ابــن َکمݧ ݧ ــة النݧ ّ ݧ ازلیݧ
)سپهساالر(، ۱۳7۹، ص 7۲-۱۲۴.

ݨݧّفس و بقائهـا، تصحیح و تحقیق:  ݧ ّـة النݧ ݧ یـر عنـوان »مقالـة فـی أزلّیـة النفس وبقائهـا« در: أزلیݧ ]چـاپ جدیـد ز
ِانسیه َبرخواه، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، ۱۳۸5 ش، صص ۱۴۹ - ۱[.

ابن مبارکشــاه البخاری، شــمس الدین محّمد: شرح حکمة العین، قازان، ۱۳۱۹/۱۹0۱.   
ب،  تصحیح: محّمــد ظافر الوفائی و محّمد رّواس قلعه     ب فی الُکحل المجرݨّ ّ ݧ ݧ ابــن النفیــس: المهذݧ

باط ۱۹۸۸. جی، ر
ابوالبــرکات بغــدادی، هبة اهلل: الکتاب المعتبر فی الحکمة، اصفهان ۲۱۳7۳.   
یخ علمــاء بغــداد المســّمی بُمنتَخب المختــار، تصحیح     ابوالمعالــی محّمــد بــن رافــع ســالمی: تأر

عّباس الِعزاوی، بغداد، ۱۹۳۸/۱۳57. 
یاض العلماء، 6-۱، تصحیح احمد الحســینی، قم، ۱۹۸۱/۱۴0۱.    َفندی، عبداهلل بن عیســی: ر
َ
ا
یعة، ج ۱۱-۱، بیروت، ۱۴0۳/۱۹۸۳.    ّ ݧ ݧ امین، ســّید محسن: أعیان الشݧ
امیرالمؤمنین= مکتبة امیرالمؤمنین، نجف.   

فهرست:
یز الطباطبائی: »فهرست مخطوطات مکتبة امیر المؤمنین العاّمة  ۲00۲،  الّســید عبدالعز

النجف األشــرف )۱۳(«، تراثنا 7۲-7۱ )۱۴۲۳(، ص ۲۴5-۸5.
یــز الطباطبائــی: »فهرســت مخطوطــات مکتبة امیــر المؤمنین  ۴-۲00۳، الّســید عبدالعز

العاّمة النجف األشــرف )۱۴(«، در تراثنا 7۴-7۳ )۱۴۲۴(، صص ۲۱6-7۲. 
ّیة،  بغداد    اوقــاف عاّمة= مکتبة االوقاف المرکز

فهرست:
ة  ّ ة فی مکتبة األوقاف العامݧ ّ بیݧ 7۴-۱۹7۳، عبــداهلل الَجُبوری: فهرس المخطوطات العر

فی بغداد ۴-۱،  بغداد ۱۳۹۳-۹۴.
ݧّفس و بقائها تألیف ابن کمونه. پایان نامۀ فوق لیسانس،     ݧ ّۀ النݧ ݧ َبرخواه، ِانسیه: تصحیح رسالة ازلیݧ

مدرسۀ مرتضی مطهری )سپهساالر(، ۱۳7۹.
ݨّفس و بقائها، تصحیح و تحقیق: ِانســیه َبرخواه، کتابخانه، موزه و  ݧ ݧ ــة النݧ ّ ݧ ]چــاپ جدیــد با عنوان: أزلیݧ
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مرکز اســناد مجلس شــورای اسالمی، تهران، ۱۳۸5 ش، صص ۲0۸ - ۱۹5[.
پورجــوادی، رضــا: »کتــاب شناســی آثــار جــالل الّدین دوانــی«، معــارف، دورۀ ۱5، شــمارۀ ۱/۲    

)۱۳۳7(، ص ۸۱-۱۳۸.
تنکابنی، محّمد بن عبدالفّتاح َســراب: رســالة شبهة جذر األصم، نسخۀ خّطی مهدوی 5۹۲/۲،    

برگ ۱۱ آ- ۸ ب.
یر شــبهة التوحید، نسخۀ خّطی مهدوی 5۹۲/۲، برگ های 6 آ-۳ آ. —  رســالة فی تحر

ی مصر(، قاهره.   
ّ
ّیة، کتابخانۀ مل ّیة )محفوظ در دارالکتب القومّیة المصر ّیة= الِخزانة التیمور تیمور

فهرست: 
ّة ۴-۱، قاهره، ۱۳66-6۹. ݧ یݧ 50-۱۹۴7، فهــرس الِخزانة التیمور

یخ کتابت از ســال 75۳ قمری به بعد، چاپ عکســی از روی نســخۀ خّطی     ُجنگ مهدوی، تار
کتابخانۀ دکتر اصغر مهدوی، تهران: مرکز نشــر دانشگاهی، ۱۳۸0.

ی، ۲۲ - ۱، تهران، ۱۳57 - ۱۳05.    
ݨّ ݧ ݧ ݧ
حائری، عبدالحســین، فهرســت کتابخانۀ مجلس شورای مل

نــون عــن أســماء الکتــب و الفنــون 7-۱، تصحیح:     ّ ݧ ݧ ݧ نــون: کشــف الظݧ ݨّ ݧ ݧ ݧ حاجــی خلیفــه= کشــف الظݧ
یگ، ۱۸۳5-5۸.  گوستاو فلوگل، الیپز

ی کتابخانۀ دانشــکدۀ     ݨّ ݧ حّجتــی، محّمــد باقــر و محّمــد تقی دانــش پژوه: فهرســت نســخه های خطݧ
الهیات و معارف اســالمی دانشگاه تهران ۲-۱،  تهران ۱۳۴5-۴۸.

ُحّر عاملی، محّمد بن الحســن: أَمل اآلمل ۲-۱، تصحیح احمد الحســینی، بغداد ۱۳۸5.   
ݨّجف االشرف، نجف ۱۳۹۱.    ݧ ݧ ݨّة فی النݧ ݧ یݧ وضة الحیدر ّ حســینی، احمد: فهرســت مخطوطات الرݨݧ
حمید، حمید: »نظری به میراث معنوی ابن کمونه. زندگی، اندیشــه و شــبهات«، ایران شناســی    

۱۱ ۳ )۱۹۹۹(، صص 6۳۲-6۴۳.
حمید مجید َهّدو: المخطوطات العربیة فی المکتبة الوطنیة باستانبول: خزانة فیض اهلل افندی.    

المــورد ۲،7 )۱۹7۸( صص ۳۱۱-۳6۴، ۸، ۱، )۱۹7۹( صص ۳05-۳۴۸.
ید مال علی قوشچی، تصحیح     َخفری، شمس الّدین محّمد بن احمد: تعلیقه بر الهیات شرح تجر

فیروزه ساعتچیان، تهران ۱۳۸۲.
خوانســاری، آقــا حســین بن جمــال الّدین: »الحاشــیة علــی الّشــفا )الهیــات(«، تصحیح حامد    

ناجی اصفهانی، در دبیرخانۀ کنگرۀ آقا حســین خوانســاری، قم، ۱۳7۸.
   )AUB( یکایی بیروت دانشگاه امر

فهرست:
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یکیة  ّة الموجودة فی مکتبة الجامعة األمر ݧ بیݧ ۱۹۸5، یوســف الخوری: المخطوطات العر
ݨّب حســب نظام دیوئی الُعشــری لتصنیف الکتب و تنســیقها، مع  ݧ فــی بیــروت. دلیل مرتݧ

فین، بیروت.
ّ ݧ ݧ ݧ
ین و المؤل مالحق و کّشــافات للعناو

یرنظر احسان یارشاطر، تهران ۱۹75-۱۹۹۱/۱۳5۴-۱۳70.    دانشــنامۀ ایران و اسالم، ۳-۱، ز
دانشــنامۀ جهان اسالم، ج ۱، تهران ۱۳75.   
ــی کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران ۱-۳،     ݨّ ݧ دانــش پــژوه، محّمد تقــی: فهرســت میکروفیلم های خطݧ

تهران ۱۳۴۸-6۳.
یر نظر کاظم موســوی بجنوردی، تهران ۱۳7۴.    دایرة المعارف بزرگ اســالمی، ج ۱، ز
کل الغرور،     کل النور لکشــف ظلمــات شــوا دشــتکی شــیرازی، غیــاث الدیــن منصــور: إشــراق هیــا

تصحیح علی اوجبی، تهران ۱۳۸۲.
ید الجدید، نسخۀ خّطی مجلس ۱۹۹۸.    دشــتکی، صدرالدین: حاشــیة علی شرح التجر

َحد فرامرز َقراَمِلکی، خردنامۀ صدرا، سال ۲، شمارۀ 
َ
—  »رسالة فی شبهة جذر األصم«، تصحیح: ا

5 و 6 )۱۳75 شمســی(، صص 7۴-۸۲.
ید، نســخۀ خّطی آستان قدس ۱۹۸۲7.    دوانی، جالل الّدین محّمد: حاشــیة جدیدة علی التجر

َحد فرامرز َقراَمِلکــی، نامۀ مفید، 
َ
 کالمی کاذب«، تصحیــح: ا

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
 شــبهة کل

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
—  »نهایــة الــکالم فــی حل

ســال ۲، شمارۀ اول )۱۳75 شمسی(، صص ۹7-۱۳۴. 
 اســماعیل 

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
ݧّة( والمال ݧ یݧ ّــی ۹0۸ الهجر ݧ ݧ وانــی )المتوفݧ ّ ݧ ݧ ین محّمــد الدݧ ّ ݧ ݧ مــة جــالل الدݧ

ّ ݧ ݧ ݧ
—  ســبع رســائل للعال

یســرکانی، تهران ۱۳۸۱. ّة(،تصحیح ســّید احمد تو ݧ یݧ ݨّی ۱۱7۳ الهجر ݧ الخواجوئی اإلصفهانی )المتوفݧ
وانی  ّ ݧ ݧ ــد الدݧ ّ یــن محمݧ ّ ݧ ݧ مــة جالل الدݧ

ݨّ ݧ ݧ ݧ
—  »رســالة إثبــات الواجــب الجدیــدة«، در: ســبعة رســائل للعال

یة(، تصحیح  ݧّی ۱۱7۳ الهجر ݧ  اسماعیل الخواجوئی االصفهانی )المتوفݧ
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ

یة( و المال ݨّی ۹0۸ الهجر ݧ ݧ ݧ )المتوفݧ
یسرکانی، تهران ۱۳۸۱، صص ۱۱5-70. ســّید احمد تو

وانی  ّ ݧ ݧ ــد الدݧ ّ یــن محمݧ ّ ݧ ݧ مــة جــالل الدݧ
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ

—  »رســالة إثبــات الواجــب القدیمــة«، در: ســبعة رســائل للعال
یة(، تصحیح  ݨّی ۱۱7۳ الهجر ݧ  اسماعیل الخواجوئی االصفهانی )المتوفݧ

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
یة( و المال ݨّی ۹0۸ الهجر ݧ )المتوفݧ

یسرکانی، تهران ۱۳۸۱، صص 67-۱۱۴. ســّید احمد تو
کل  نموذج العلــوم؛ و بذیله رســالة هیا

ُ
کل الحــور؛ أ —   ثــالث رســائل ]تفســیر ســورة الکافرون؛ شــوا
یسرکانی، مشهد، ۱۹۹۱/۱۴۱۱. ݧّور[، تصحیح ســّید احمد تو ݧ ݧ النݧ

 شمسای گیالنی«، درمجموعه سخنرانیها و مقاله ها در فلسفه    
ّ

دیباج، ابراهیم: »احوال و آثار مال
و عرفان اســالمی، تصحیح دکترَمهدى محّقق و هرمان لندلت، تهران ۱۳50 شمســی، ص 5۳-۹6.
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روضاتی= مجموعۀ شــخصی نسخه های خّطی محّمد علی روضاتی، اصفهان.   
فهرست:

ی کتابخانۀ اصفهان، اصفهان ۱۳77. ݨّ ݧ ۱۹5۸، محّمد علی روضاتی: فهرست کتب خطݧ
ِرکلــی، خیرالّدین، األعالم ۸-۱، بیروت ۱۹۸0.     ِز
ین فضل اهلل     ّ ݧ ݧ بارۀ رشــیدالّدین فضــل اهلل«، در: رشــید الدݧ یــی، عّباس: »ســه نکته در یــاب خو ر َز

ّخ ایرانی...، تهران، ۱۱ تا ۱6 آبان ۱۳۴۸، ص ۱۲۳-۳5. ݧ یــر، طبیب و مورݧ همدانــی، وز
ݨّفــات شــیخ اشــراق، ج ۴، بــا     ݧ ســهروردی، ِشــهاب الّدیــن: »کلمــة التصــّوف«، در مجموعــه مصنݧ

تصحیــح و مقّدمــه فارســی دکتــر نجفقلــی حبیبی، و مقّدمه انگلیســی دکتر ســّید حســین نصر، تهران 
۱۳۸0، صص ۹۹-۱۳۹.

ّة، با تصحیح، مقّدمه و یادداشــت های امیل المعلوف، بیروت ۱۹۹۳. ݧ —  رســالة مقامات الصوفیݧ
َمحات، تصحیح امیل المعلوف، بیروت ۲۱۹۹۱.

َّ
—  کتــاب الل

ݨّفات شــیخ اشــراق، ج ۱، تصحیح: هانری کوربن، استانبول ۱۹۴5. ݧ —  مجموعه مصنݧ
ݨّفات شــیخ اشــراق، ج ۲، تصحیح: هانری کوربن، تهران ۱۹5۲. ݧ —  مجموعه مصنݧ
فات شــیخ اشــراق، ج ۳، تصحیح: هانری کوربن، تهران ۱۹70. ݨّ —  مجموعه مصنݧ

فــات شــیخ اشــراق، ج ۴، بــا تصحیــح و مقّدمه فارســی دکتر نجفقلــی حبیبی، و  ݨّ —  مجموعــه مصنݧ
مقّدمه انگلیســی دکتر سّید حسین نصر، تهران ۱۳۸0.

کبر فّیاض، تهران ۱۳۳۴.  یحات، تصحیح: علی ا —  منطــق التلو
ّة، نســخۀ خّطی مونیخ ۸۳۴.     ݧ یݧ ّة فی األمراض البصر ݧ شــاذلی، صدقة بن ابراهیم: الُعمدة الُکحلیݧ
خ العراق ابن ُفَوطی ۲-۱، بغداد ۱۳7۸.    ّ َشــبیبی، محّمد رضا: مؤرݧ

ݧّمحیص، بغداد ۱۳۸5.  ݧ ݧّقد و التݧ ݧ —  تراثنا الفلســفی، حاجته إلي النݧ
شوشــتری، نوراهلل: مجالس المؤمنین ۲-۱، تصحیح احمد عبدالمنافی، تهران ۱۳75-76.     
ّة.     ݧ ّانیݧ ݧ بݧ ّة فی علوم الحقائق الر ݧ لهیݧ ــجرة اال ّ ݧ ݧ َشــهرزوری، شــمس الّدین محّمد بن محمود: رســائل الشݧ

ــد الّثانی فــی العلوم الّطبیعّیة، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران ۱۳۸۴.
ّ
المجل

—  شــرح حکمة اإلشراق، تصحیح حسین ضیائی، تهران، ۱۳7۲.
فراح(، ترجمــۀ ضیاء الّدیــن ُدّری، تهران  —  کنــز الحکمــة )ترجمــۀ فارســی نزهــة األرواح و روضة األ

۱۳۱7 هجری شمسی.
ی فارس، شیراز.   

ّ
کتابخانۀ مل شیراز= 
فهرست:
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ی 
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
ی کتابخانــۀ مل ݨݨّ ݧ ۱۹7۲، علینقــی بهــروزی و محّمــد صادق فقیری: فهرســت کتــب خطݧ

فارس، ج ۲، از شــمارۀ ۴0۱ تا 7۸0، شیراز ۱۳5۱.
فاء، چاپ سنگی، قم ۱۳۹۹.     ّ ݧ شــیرازی، صدرالّدین: تعلیقات علی الشݧ

—  )تعلیقه بر شرح حکمة االشراق قطب الّدین شیرازی(، چاپ سنگی، به هّمت: اسداهلل هراتی، 
یخ(. تهــران ۱5-۱۳۱۳ )تجدید چاپ بدون مکان و تار

یعتی،  ݧّصدیق، تصحیح: مهدی شــر ݧ ر و التݧ ّ —  »رســالة التصّور و الّتصدیق«، در: رســالتان فی التصوݧ
قم ۱۴۱6.

—  ســه رســالۀ فلسفی، تصحیح: سّید جالل الّدین آشتیانی، قم ۱۳7۸.
ّة، چاپ سنگی، تهران ۱۳۱۳. ݧ یݧ ثیر —  شــرح هدایة األ

بعة ۹-۱،  بیروت 5۱۴۱۹/۱۹۹۹. ݧّة األر ݧ —  الحکمة المتعالیة فی األســرار العقلیݧ
ّهین، تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، تهران ۱۳75.

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
—  مجموعه رســائل فلســفی صدرالمتأل

کنون بخشی از     تی، شــیراز )این مجموعه ا
ّ

تی= کتابخانۀ آقای صدرالّدین محال
ّ

صدرالّدین محال
کتابخانۀ خانقاه احمدّیۀ شــیراز است(.

فهرست:
۱۹67، محّمد تقی دانش پژوه: »فهرســت کتابخانه های عمومی و خصوصی شــیراز«، 
ّۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران( 5 )۱۳۴6(،  ݧ یݧ ی )= نشر ݨّ ݧ نسخه های خطݧ

صص ۲7۱-7۴.
ــیادة فــی موضوعات العلوم     ّ ݧ طــاش ُکپــری زاده، احمــد بن مصطفی: مفتاح الســعادة و مصباح السݧ

۳-۱، قاهره، ۱۹6۸.
ی اسد در دمشق    

ّ
ّیة )از سال ۱۹۸5 به بعد جزو کتابخانۀ مل یة= مجموعة دار الکتب الّظاهر ظاهر

)مکتبة األسد الوطنّیة( شده است(.
فهرست ها:

ّــة، الفلســفة و  ݧ ݧ یݧ اهر ّ ݧ ݧ ݧ ۱۹70، عبدالحمیــد الحســن: فهــرس مخطوطــات دار الکتــب الظݧ
المنطق و آداب البحث، دمشــق ۱۳۹0.

۱۹۸7، صــالح محّمــد الخیامــی و محّمد مطیــع الحافظ: الفهرس العامــة لمخطوطات 
ݧّة، دمشق ۱۴07. ݧ یݧ دارالکتب الظاهر

ّة و مصادرها، قاهره ۱۹۴6.    ݧ یه، فلســفته االخالقیݧ یز: ابن ِمســَکَو عّزت عبدالعز
علوی، ســّید احمد: شــرح القبسات، تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، تهران ۱۳76/۱۹۹7.   
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علوی، محّمد َمهدی: »شــبهة هبة اهلل ابن کمونة الیهودی«، لغة العرب 7 )۱۹۲۹(، ص ۳6۸.   
ّیة یا     ّیة(، نیز معروف بــه الخزانة الغرو ّیة )خزانة الروضة الحیدر یــة= مجموعــة الّروضــة الحیدر َغَرو

خزانة المشهد العلوی، نجف.
فهرست ها:

ّیــة بالّنجــف فــی مشــهد امیــر  ۱۹5۹، محفــوظ، حســین علــی: »فهــرس الخزانــة الغرو
ة معهــد المخطوطات العربیة 

ّ
المؤمنیــن اإلمام علی بن ابی طالب علیه الّســالم«، مجل

5، صص ۲۳-۳0.
ݧّجف االشرف، ۱۳۹۱. ݧ ݧ ّة فی النݧ ݧ یݧ وضة الحیدر ّ ۱۹7۱، احمد الحسینی: فهرست مخطوطات الرݧ

یخ.    الغّزالــی، ابوحامد محّمد: احیاء علوم الدین 5-۱، بیروت، بدون تار
ۀ    

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
َحد: »کتابشناســی تحلیلی پارادوکس دروغگو نزد دانشــمندان مسلمان«، مجل

َ
َفرامرز قراَمِلکی، ا

علمی الهیات و معارف اســالمی، ســال اّول، شمارۀ ۲ )۱۳7۹ شمسی(، صص ۲5-۴7.
—  »آقا حســین خوانســاری و معّمای َجذر أَصّم«، خرد نامۀ صدرا ســال ۳، شــماره ۱0، )۱۳76(، 

صص 77-۸۹.
—  »کمال الّدین محمود بخاری و معّمای َجذر أَصّم«. خردنامۀ صدرا سال ۴، شمارۀ ۱۴ )زمستان 

۱۳77(، ص 5۳-57.
—  »معّمای َجذر أَصّم در حوزۀ شــیراز«، خردنامۀ صدرا شــمارۀ ۴ )۱۳75(، صص ۸0-۸5.

—  »معّمای َجذر أَصّم نزد حکمای دوره اصفهان«، خردنامۀ صدرا ۳، شمارۀ ۱۱ )۱۳77(، صص 
.۴0-۴5

مان«، خردنامۀ صدرا ۲، شمارۀ 5 / 6 )۱۳75(، صص 67-7۳.
ّ
—  »معّمای َجذر أَصّم نزد متکل

 معّمــای َجذر أَصــّم«، خردنامۀ صدرا ۲، شــمارۀ ۸ و ۹ 
ّ

—  »مکاتبه هــای دوانــی و دشــتکی در حــل
)۱۳76(، ص ۹5-۱0۱.

ر و     ّ قطــب الّدیــن رازی: »الّرســالة المعمولــة فــی الّتصــّور و الّتصدیــق«، در: رســالتان فــی التصــوݧ
یعتی، قم ۱۴۱6. ݨّصدیق، تصحیح: َمهدی شــر ݧ ݧ التݧ

ــاج، تصحیــح ســّید محّمــد مشــکوة، تهــران ۱۳۱7-۲0 )۳۱۳6۹(،     ّ ݧ ة التݧ ّ ݧ قطــب الّدیــن شــیرازی: ُدرݧ
)شــامل فاتحه، جملۀ ۱، ۲، ۳، و 5(.

ݧّاج، تصحیح ســّید حســن ِمشکان طبسی، تهران ۱۳۲۴ )شامل جملۀ ۴(. ݧ ة التݧ ّ —  ُدرݧ
ݧّاج، تصحیح ماهدخت بانو همایی، تهران ۱۳6۹ )شــامل بخش های ۳ و ۴ از خاتمه(. ݧ —  ُدّرة التݧ

—  شــرح حکمة اإلشــراق، چاپ ســنگی، تصحیح اســداهلل هراتی، تهران ۱5-۱۳۱۳ )تجدید چاپ 
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یخ(. بدون مکان و تار
—  شــرح حکمة اإلشــراق، تصحیح عبداهلل نورانی و َمهدی محّقق، تهران ۱۳۸0.

—  شــرح حکمة اإلشراق، نسخۀ خّطی تورهان والده ۲07.
َقلَقَشــندی، ِشــهاب الدین: صبح األعشی في ِصناعة اإلنشاء ۴-۱، قاهره ۱۹۱۳-۱6.   
لقاب ۳-۱، تهران، ۱۳6۸.    قمــی، عّباس: الُکنی و األ
ید الکالم، چاپ سنگی، تهران ۱۳0۱.    قوشــچی، علی: شرح تجر
کاِتبی، نجم الّدین: حکمة العین، ترجمه فارســی عّباس صدری، تهران ۱۳75.    
کتابخانۀ دانشــکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران.   

فهرست:
ی  ݨّ ݧ ݧ 6۹-۱۹66، محّمــد باقــر حّجتــی و محّمد تقی دانش پژوه: فهرســت نســخه های خطݧ
کتابخانۀ دانشــکدۀ الهیات و معارف اســالمی دانشگاه تهران ۲-۱، تهران ۱۳۴5-۴۸. 

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اســناد دانشگاه تهران = دانشگاه   
ی کتابخانۀ مرکزی     ݨّ ݧ ۸5-۱۹5۱، محّمد تقی دانش پژوه و علینقی منزوی: فهرســت نســخه های خطݧ

و مرکز اســناد دانشگاه تهران ۱۸-۱، تهران ۱۳۳0-6۴.
ــی کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه     ݨّ ݧ ۸۴-۱۹6۹، محّمــد تقــی دانــش پــژوه: فهرســت میکروفیلم های خطݧ

تهران ۳-۱، تهران ۱۳۴۸-6۳.
یخ.    فین ۱۴-۱، بیروت، بدون تار

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
َکّحالــه، عمر رضا: ُمعجم المؤل

کدیــور، محســن و محّمــد نــوری: مأخذ شناســی علوم عقلی، منابــع چاپی علوم عقلــی از ابتدا تا    
۱۳75، ۳-۱، تهران، ۱۳7۸.

الهیجی، عبدالرّزاق: گوهر مراد، تصحیح مؤّسســۀ تحقیقاتی امام صادق )ع(، قم ۱۳۸۳.   
مجلس= کتابخانۀ مجلس شــورای اسالمی )شمارۀ ۱(، تهران.   

فهرست:
ی 

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
7۸-۱۹۲6، عبدالحســین حائری )و دیگران(: فهرســت کتابخانۀ مجلس شــورای مل

۲۲-۱، تهران ۱۳05-57. 
مجلس سنا = کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی )شمارۀ ۲(، تهران )نام قبلی: کتابخانۀ مجلس سنا(   

فهرست ها: 
ی  ݨّ ݧ ۱۹76،  محّمد تقی دانش پژوه و بهاء الّدین علمی انواری: فهرســت کتاب های خطݧ

مجلس ســنا، ج ۱، تهران ۱۳55.
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ــی  ݨّ ݧ ۱۹۸0، محّمــد تقــی دانــش پــژوه و بهــاء الّدیــن علمــی انــواری: فهرســت کتــب خطݧ
کتابخانۀ مجلس شــورای اسالمی )شمارۀ ۲(، ج ۲، تهران ۱۳5۹. 

کنون در کتابخانۀ نســخه های خّطی     محفوظ= مجموعۀ شــخصی دکتر حســین علــی محفوظ )ا
صدام  ]دار الصدام للمخطوطات[، در بغداد نگه داری می شــود(.

فهرست:
ة 

ّ
۱۹60، علی حسین محفوظ: »خزانة الدکتور حسین علی محفوظ بالکاظمّیة«، مجل

معهــد المخطوطات العربیة 6 )۱۹60(، ص ۱5-5۸.
ّیة بالّنجف فی مشهد امیر المؤمنین و اإلمام علی بن     محفوظ، حسین علی: »فهرس الخزانة الغرو

ة معهد المخطوطات العربیة 5 )۱۹5۹(، ص ۲۳-۳0.
ّ
ابی طالب علیه الّســالم«، مجل

ـة معهـد المخطوطات العربیـة ۳ )۱۹57(، ص 7۸-
ّ
بّیـة فـی ایـران«، مجل — »نفائـس المخطوطـات العر

.۳۱
محّمــد الّســماوی= مجموعــۀ نســخه های خّطــی اهدایــی شــیخ محّمــد الّســماوی بــه کتابخانۀ    

عمومــی امام الحکیم )مکتبة االمام الحکیم العاّمة(،  نجف.
 کالمی کاذب«، رســالۀ کارشناســی ارشد،    

ّ ݧ ݧ ݧ
محّمدی، افســانه: رســالة فی شــبهة جذر األصم »کل

دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.
ــة النــادرة فــی مکتبــات ترکیــا،     ّ ݧ بیݧ مختــارات= ِشِشــن، رمضــان: مختــارات مــن المخطوطــات العر

استانبول، ۱۹۹7.
مدّرس رضوی، محّمد تقی: احوال و آثار خواجه نصیر الدین طوســی، تهران، ۱۳۳۴.   
ین طوسی، تهران ۱۳7۹.    ّ ݧ ݧ مدّرس زنجانی، محّمد: سرگذشــت و عقاید فلســفی خواجه نصیر الدݧ
مرعشــی= کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی نجفی، قم.    

فهرست:
-۱۹75 احمد الحســینی،  ســّید محمود مرعشــی نجفی )و دیگران(: فهرست کتابخانۀ 

عمومی حضرت آیة اهلل العظمی نجفی مرعشــی -۱، قم.
یه، ابو علی احمد بن محّمد بن یعقوب، الفوز األصغر، تصحیح: صالح عضیمة، تونس،     ِمســَکَو

.۱۹۸7
مشکوة = مجموعه نسخه های خّطی اهدایی سّید محّمد مشکوة به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.   

فهرست:
ــی  ّ ݧ ݧ 5۸-۱۹5۱، محّمــد تقــی دانــش پــژوه و علینقــی منــزوی: فهرســت نســخه های خطݧ
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کتابخانــۀ مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران ۱۸-۱، تهــران، 6۴-۱۳۳0 )ج ۳، بخش 
د مشکوة به کتابخانۀ دانشگاه تهران، تهران  ّ ݧ اّول: فهرست کتابخانۀ اهدایی آقای محمݧ

.)۱۳۳۲
ی مجموعۀ مشکوة، تهران. ّ ݧ ۱۹76، محّمد شــیروانی: فهرستوارۀ نسخه های خطݧ

ݧّراث الکالمی،     ݧ جنة العلمّیة فی مؤّسسة اإلمام الصادق ]ع[:  ُمعجم التݧ
َّ
ݧّراث الکالمی = الل ݧ ݧ ُمعجم التݧ

ّة )المخطوطات و المطبوعــات( عبر القرون و المکتبات  ݧ فــات الکالمیݧ
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
معجــم یتناول ذکر أســماء المؤل

ݧّر فیها ُنَســخها 5-۱، قم، ۱۳۸۱/۱۴۲۳.  ݧ ݧ تی تتوفݧ
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
ال

ݧّة ۲-۱، بغداد ۱۳7۹.    ݧ یݧ یخ علماء المســتنصر معروف، ناجی: تأر
بّیة، قاهره    معهــد= معهد المخطوطات العر

فهرست:
رة فــی معهــد احیــاء  ّ ۸0-۱۹5۴، فــؤاد َســّید )و دیگــران(: فهــرس المخطوطــات المصــوݧ

ّة ۱۴-۱، قاهره. ݧ بیݧ المخطوطات العر
ی ملك، تهران.   

ّ
کتابخانۀ مل ملك= 

فهرست ها:
ی کتابخانۀ  ّ ݧ ۹0-۱۹7۳، ایرج افشــار و محّمد تقی دانش پژوه: فهرســت کتاب های خطݨݨݧ

ملك ۸-۱، تهران ۱۳5۲-6۹.
ی فارسی 6-۱، تهران ۱۹6۹-7۴.    ّ ݧ ݧ ُمنَزوی، احمد: فهرســت نسخه های خطݧ
ة، رســالۀ دکتری، دانشــگاه ســن ژوزف، بیروت     ݨّ ُمنــَزوی، علینقــی: ابــن کمونــة و فلســفته فی النبوݧ

۱۹7۲. )القســم االّول: المدخــل و النــّص الکامــل لتنقیــح األبحاث؛ القســم الّثانــی: الّتعلیقات علی 
تنقیح األبحاث للملل الّثالث(.

— »تنقیح األبحاث البن کمونه«، مجله وحید، ســال ششــم، شمارۀ 5 )۱۳۴۸(، صص ۳6۹-7۱، 
ســال ششــم، شــمارۀ 6 )۱۳۴۸(، صص ۱۴-50۳، ســال ششــم، شــماره ۱۲ )۱۳۴۸(، صص ۸۳-

 .۱07۹
صدرا و مطالعــات تطبیقی، مجموعه    

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
صدرا و ابــن کمونــه«، در: مال

ّ
موســوی، ســّید حســین: »مال

صدرا، ج 5، تهران ۱۳۸۱، ص ۴6-5۳.
ّ ݧ ݧ ݧ

مقــاالت همایــش جهانی حکیم مال
یرازی، بیروت ۱۹7۹.    ّ ݧ ݧ هروردی إلی الشݧ ّ ݧ موســوی، موسی: من السݧ
ّفات ابن سینا، تهران، ۱۳۳۳.    ݧ مهدوی، یحیی: فهرســت نسخه های مصنݧ
مهدی بیانی= مجموعۀ َمهدی بیانی، تهران )این مجموعه پس از درگذشت صاحب آن در سال    
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کنون در کتابخانۀ آستان قدس رضوی   بخشــی از آن مجموعه ا
ً
کنده شــد. ظاهرا ۱۳۴6 شمســی، پرا

مشــهد، و بخش دیگری از آن در کتابخانۀ مجلس ســنا در تهران نگهداری می شود(.
فهرست ها:

 Revue ،»۱۹6۱، حســین علی محفوظ : »مخطوطات الدکتور مهدی بیانی فی تهران
de l'Institut des Manuscrits Arabes  7 )۱۹6۱(، صــص ۳-6.

۱۹6۱ آ، مهــدی بیانــی: »مجموعــۀ ُمنشــآت«، راهنمای کتــاب۴ )۱۳۴0(، صص ۴۴-
.۲۳۹

ی )=  ݨݨّ ݧ ۱۹6۱ب، مهدی بیانی: »فهرست مجملی از منظومات فارسی«، نسخه های خطݧ
ّۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اســناد دانشگاه تهران( ۱ )۱۳۴0(، صص ۸-۱7. ݧ یݧ نشــر

ی )=  ݨّ ݧ ۱۹6۹: محّمد تقی دانش پژوه: »چند نســخه از مرحوم بیانی«، نســخه های خطݧ
ّۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اســناد دانشگاه تهران( 6 )۱۳۴۸(، ص 6۹۱-۹5. ݧ یݧ نشــر

میر، محّمد تقی: بزرگان نامی پارس، شــیراز ۱۳6۸.   
میردامــاد: مصّنفــات میردامــاد مشــتمل بر ده عنوان از کتابها و رســاله ها و اجازه ها و نامه ها، ج ۱،    

تصحیح: عبداهلل نورانی، تهران ۱۳۸۱.
—  »تعلیقــات منطقّیــه«، تصحیــح عبــداهلل نورانــی، در منطــق و مباحث الفــاظ )مجموعۀ متون و 
مقاالت فلســفی(، تصحیح: مهدی محقق و توشــی هیکو ایزوتسو، تهران ۱۹7۴، صص ۲۸7-۳07.

کتابخانۀ میُنوی، تهران.    میُنوی= 
فهرست:

۱۹۹6، محّمــد تقــی دانــش پژوه و ایرج افشــار: فهرســتوارۀ کتابخانۀ مینــوی و کتابخانۀ 
مرکزی پژوهشگاه، تهران ۱۳7۴.

میُنوی، مجتبی: »از خزائن ترکیه«، مجلۀ دانشــکدۀ ادبیات، ج۴، ش ۲ )۱۳۳5(، صص 75-   
گســترۀ ادبیــات فارســی،  ۴۲؛ ج ۴، ش ۳ )۱۳۳5(، ص ۸۹-5۳ )تجدیــد چــاپ در: مینــوی بــر 

مجموعــۀ مقاالت، تصحیح ماه منیر میُنوی، تهران ۱۳۸۱، صص ۱۹۹-۲6۱(. 
ݧّافعــة، تصحیح: مصطفی جواد )به عنوان اثری از ابن  ݧ ]ناشــناس[: الحــوادث الجامعة و التجارب النݧ

ُفَوطی(، بغداد ۱۳5۱/۱۹۳۲.
ازی للقانون، نســخۀ     ݨّ ین الرݧ ّ ݧ ݧ بة عــن اعتراضات فخرالدݧ نخجوانــی، نجــم الّدین ابوبکر محّمد: اجو

خّطــی ایاصوفیا ۳7۲۱، برگ های66 ب -۱ آ.
ّة مشتمل بر بیست رساله، تصحیح عبداهلل نورانی،     ݧ یݧ بة المســائل النصیر نصیرالّدین طوســی: أجو
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تهران ۱۳۸۳.
—  اخالق محتشــمی، تصحیح: محّمد تقی دانش پژوه، تهران، ۱۳77.

ل، بیروت، ۱۴05. ّ ل المعروف بنقد المحصݧ ّ ݧ —  تلخیــص المحصݧ
یعة حیاتهم و آرائهم، بیروت، ۱۹6۲.     ّ ݧ ݧ نعمه، عبداهلل: فالســفة الشݧ
ة فی مکتبات ترکیا ۳-۱، بیروت ۱۹75.    ّ بیݧ نوادر= ِشِشــن، رمضان: نوادر المخطوطات العر
نورانــی، عبــداهلل: »مطارحــات منطقّیــة بیــن الکاتبــی و الطوســی«، در منطــق و مباحــث الفــاظ    

)مجموعۀ متون و مقاالت فلســفی(، تصحیح َمهدی محقق و توشــی هی کو ایزوتســو، تهران ۱۹7۴، 
صص ۲7۹-۸6.

لواح، نســخه خّطی راغب     یــزی، نجــم الّدیــن محمــود: مصباح األرواح فی کشــف حقائــق األ نیر
پاشا ۸5۳.

یری، یزد.    یری= کتابخانۀ ســّید علی محّمد وز وز
فهرست:

یــری یزد ۱-5،  ــی کتابخانۀ وز ݨّ ݧ 7۹-۱۹7۱، محّمــد شــیروانی: فهرســت نســخه های خطݧ
.۱۳50-5۸

یخ وّصاف، چاپ ســنگی، بمبئی ۱۲6۹/۱۸5۳.    َوّصاف )عبداهلل بن فضل اهلل شــیرازی(: تار
هندوشاه بن سنجر الصاحبی، ابوالفضل: َصحاح العجم، تصحیح غالمحسین بیگدلی، تهران ۱۳6۱.   

یر نسخۀ موّرخۀ ۸۴6 هجری قمری، تصحیح: امیر سّید حسن  یخ، تصو لف در تار ݨّ ݧ ݧ —  تجارب السݧ
روضاتی، اصفهان ۱۳6۱.

یخ خلفا و وزرای ایشــان، تصحیح: عّبــاس اقبال، تهران ۱۹۳۴/۱۳۱۳  ــلف در توار ݨّ ݧ ݧ —  تجــارب السݧ
)تجدید چاپ ۱۳۴۴/۱۹65(.
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وپایی 2. منابع زبان های ار
Adana = Adana İl Halk Kütüphanesi, Adana

Catalogue:

1985-86. Türkiye Yazmalari Toplu Kataloğu. The Union Catalogue of 

Manuscripts in Turkey. 01. Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi 1-3. Ankara.

Adang, Camilla: Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible. From Ibn 

Rabban to Ibn Hazm. Leiden 1996.

Ahmed III = Sultan Ahmed III Collection (Topkapı Saray Müzesi Kütüphanesi), Istanbul

→ Topkapı Saray Müzesi Kütüphanesi

Alper, Ömer Mahir: Alkın Hazzı. İbn Kemmûne’de Bilgi Teorisi. Istanbul 2004.

— “Özü dolayisiyla varliği zorunlu’nun kanitlanmasi hakkinda.” İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı 9 (2004), pp. 139-49.

Amitai, Reuven: “The Conversion of Tegüder Aḥmad to Islam.” 

JerusalemStudies in Arabic and Islam 25 (2001), pp. 15-43.

Atıf Efendi = Atıf Efendi Kütüphanesi, Istanbul

Catalogue:

1892. Defter-i Kütüphane-i Atıf Efendi. Istanbul 1310.

1987. Atıf Efendi Kütüphanesi. I. Kısım Eserler Kataloğu. II. Kısım Eserler 

Kataloğu. Istanbul.

Baneth, Dawid Hartwig: “Ibn Kammuna.” Monatsschrift für Geschichte und 

Wissenschaft des Judentums 69 (1925), pp. 295–311.

Baron, Salo Willmayer: Religious controls and dissensions (= A Social and 

religious history of the Jews, vol. 5). New York 1957.

Berkeley Magnes Museum = The Judah L. Magnes Museum, Berkeley, California

Berlin = Staatsbibliothek zu Berlin

Catalogue:

1878-97. Moritz Steinschneider: Verzeichniss der Hebräischen Handschriften 

1-2. Berlin.
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Berman, Lawrence V.: [Review of] “Ibn Kammuna’s Examination of the Three 

Faiths.” Journal of the American Oriental Society 91 (1971), pp. 333–34.

Biblioteca Angelica = Biblioteca Angelica, Rome

Catalogue:

1878. Ignazio Guidi: Catalogo dei codici siriaci, arabi, etiopici, turchi e 

copti della Biblioteca Angelica. Florence.

Blumenthal, David: “An Arabic Translation to ‘Hilkhot Yesode Ha-Torah’.” 

[Hebrew] Daʿat 14 (1985), pp. 113-47.

Bodleian = Bodleain Library, Oxford

Catalogues:

1787. Joannes Uri: Bibliothecae Bodleianae codicum manuscriptorum 

orientalium videlicet hebraicorum, chaldaicorum, syriacorum, 

aethiopicorum, arabicorum, persicorum, turcicorum, copticorumque. Pars 

prima. Oxford.

1821-35. Alexander Nicoll and Edward Bouverie Pusey: Bibliothecae 

Bodleianae codicum manuscriptorum orientalium catalogi partis secundae 

1-2. Oxford.

1886. Adolf  Neubauer: Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian 

Library and in the College Libraries of Oxford. Including mss. in other 

languages, which are written with Hebrew characters, or relating to the 

Hebrew language or literature; and a few Samaritan mss. Oxford [repr. 

1994].

British Library = The British Library: Oriental and India Office Collection, 

London

Catalogues:

1849-71. William Cureton and Charles Rieu: Catalogus codicum 

manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico asservantur. Pars 

secunda. Codices Arabicos amplectans 1-2. London [repr. Hildesheim 



296   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

1979].

1877. Otto Loth: A Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of 

the India Office. London.

1894. Charles Rieu: Supplement to the catalogue of the Arabic Manuscripts 

in the British Museum. London [repr. Hildesheim 1979].

1912. Alexander George Ellis and Edward Edwards: A Descriptive List of 

the Arabic Manuscripts Acquired by the Trustees of the British Museum since 

1894. London 1912.

Carullah = Carullah Collection (held in the Süleymanie Kütüphanesi), Istanbul

Chester Beatty = The Chester Beatty Library and Gallery of Oriental Art, 

Dublin

Catalogue:

1955-66. Arthur Arberry: The Chester Beatty Library: A Handlist of the 

Arabic Manucripts 1-8. Dublin.

Collected Papers on Islamic Philosophy and Mysticism. Eds. Mehdi Mohaghegh 

and Hermann Landolt. Tehran 1971.

Collected Texts and Papers on Logic and Language. Eds. Mehdi Mohaghegh 

and Toshihiko Izutsu. Tehran 1974.

Corbin, Henry: En islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques. II 

Sohrawardī et les platoniciens de Perse. Paris 1971.

— La philosophie iranienne islamique aux xviie et xviiie siècles. Paris 1981.

Cottrell, Emily: “Šams al-Dīn al-Šahrazūrī et les manuscrits de ‘La Promenade 

des âmes et le jardin des réjouissances: Histoire des philosophes.’ (Nuzhat 

al-arwāḥ wa-rawḍat al-afrāḥ fī taʾrīḫ al-ḥukamāʾ).” Bulletin d’Etudes 

Orientales 56 (2006), pp. 1-35.

Crone, Patricia: Medieval Islamic Political Thought. Edinburgh 2004.

Daiber, Hans: Bibliography of Islamic Philosophy 1-2. Leiden 1999.

Damat İbrahim Paşa = Damat İbrahim Paşa Collection (held in the Süleymanie 
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Kütüphanesi), Istanbul

Danner, Victor: [Review of] “Ibn Kamuna’s Examination of the Three Faiths” 

Journal of the American Academy of Religion 42 (1972), pp. 565-66.

David ben Joshua: [Commentary on Maimonides’ Mishneh Tōrāh]. Ms. RNL 

II Firk. Yevr.-Arab. I 1497.

— Al-Murshid ilā l-tafarrud wa-l-murfid ilā l-tajarrud. Ed. and trans. into 

Hebrew Paul B. Fenton. Jerusalem 1985.

Dietrich, Ernst Ludwig: [Review of] “Saʿd b. Manṣūr Ibn Kammūna, 

Examination of the Inquiries into the three faiths … Edited by Moshe 

Perlmann.” Oriens 21-22 (1968-69), pp. 440-41.

The Encyclopaedia of Islam. New Edition 1-11. Leiden/London 1960-2002.

Encyclopaedia Iranica 1-. London [a.o.] 1985-.

Encyclopaedia Judaica 1-16. Jerusalem 1982.

Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in Geschichte und Gegenwart 1-10. 

Berlin 1928-34.

Encyclopaedia of Religion1-16. New York / London 1987.

Endress, Gerhard: “Philosophische Ein-Band-Bibliotheken aus Isfahan.” 

Oriens 36 (2001), pp. 10-58.

Esad Efendi = Esad Efendi Collection (held in the Süleymanie Kütüphanesi), 

Istanbul

Catalogue:

1885. Defter-i Kütübhane-i Esad Efendi. Istanbul 1262.

Ess, Josef van: Der Wesir und seine Gelehrten. Wiesbaden 1981.

Falk, Zeev: “Said ben Mansur Ibn Kammuna.” Religionen in Israel 1 ii (1995), 

pp. 22-24.

Fâtih = Fâtih Collection (held in the Süleymanie Kütüphanesi), Istanbul

Feyzullah Efendi = Feyzullah Efendi Collection (held in the Bayezit Devlet 

Kütüphanesi), Istanbul
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Catalogues:

1892. Defter-i Kütüphane-i Feyzullah Efendi ve şeyh Murat ve Kalkandelenli 

Ismail Ağa. Istanbul 1310.

1983. M.S. Tayṣi: “Şeyhülislâm Feyzullah Efendi ve Feyziye Medresesi.” 

Türk Dünyasi Araṭtirmalari 23 (1983), pp. 9-100.

Fenton, Paul B.: “A Judaeo-Arabic Commentary on Maimonides’ Mišnē Tōrā 

by Rabbi David Ben Joshua Maimonides (circa 1335-1414).” [Hebrew] In 

Heritage and Innovation in Medieval Judaeo-Arabic Culture. Proceedings 

of the Sixth Conference of the Society for Judaeo-Arabic Studies. Eds. Joshua 

Blau and David Doron. Ramat Gan 2000, pp. 145-60.

— “The Literary Legacy of David Ben Joshua, Last of the Maimonidean 

Negīdim.” The Jewish Quarterly Review 25 i (1984), pp. 1-56.

Fink, Christine: Ibn Kammuna über die Grundbegriffe der Philosophie. Analyse 

eines Kapitels aus seinem Werk ‘Das Neue in der Philosophie’. MA thesis 

Frankfurt/Main 1997.

Fischel, Walter: “Arabische Quellen zur Geschichte der babylonischen 

Judenheit im 13. Jahrhundert.”Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft 

des Judentums 79 [N.F. 43] (1935), pp. 302-22.

Flügel = Österreichische Nationalbibliothek, Vienna

Catalogue:

1865-67. Gustav Flügel: Die arabischen, persischen und türkischen 

Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien 1-3. Wien.

Fujii, Hideo and Kazumi Oguchi: Lost Heritage. Antiquities Stolen from Iraq’s 

Regional Museums. Fascicle 3. Tokyo 1996.

GAL = Carl Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur 1-2. Zweite 

den Supplementbänden angepasste Auflage 1-2. Leiden 1943-49.

GALS = Carl Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur. 

Supplementbände 1-3. Leiden 1937-42.
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GCAL = Georg Graf: Geschichte der christlichen arabischen Literatur 1-5. 

Vatican 1944-53.

Gilli-Elewy, Hend: Bagdad nach dem Sturz des Kalifats. Die Geschichte einer 
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historisch-kritischer Religionsvergleich aus dem Jahre 1280.” In 

Religionsgespräche im Mittelalter. Eds. Bernard Lewis and Friedrich 

Niewöhner. Wiesbaden 1992, pp. 357-69.

Nuruosmaniye = Nuruosmaniye Kütüphanesi, Istanbul

Catalogue:

1886. Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde mahfuz kütüb-i mevcûdenin defteridir. 

Istanbul 1303.

al-Oraibi, Ali Ahmed: Shi’i Renaissance: A Case Study of the Theosophical 

School of Bahrain in the 7th/13th Century. Diss. McGill University 1992.

Paret, Rudi: [Review of] “Saʿd b. Manṣūr Ibn Kammūna’s Examination of the 
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the Inquiries into the three Faiths … Edited by Moshe Perlmann.” 

Orientalistische Literaturzeitung 67 ix/x (1972), pp. 462-65.

Saliba, George: The Astronomical Work of Muʾayyad al-Dīn al-ʿUrḍī. A 

Thirteenth Century Reform of Ptolemaic Astronomy. Kitāb al-Hayʾah. 

Edition and Introduction. Beirut 1990.

—  “The original source of Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī’s Planetary Model.” In 

idem: A History of Arabic Astronomy. Planetary Theories during the Golden 

Age of Islam. New York / London 1994, pp. 119-34.

Samawʾal al-Maghribī: Ifḥām al-Yahūd. Silencing The Jews. Edited and 

Translated by Moshe Perlmann. New York 1964.

Samawʾal al-Maghribī’s (d. 570/1175) Ifḥām al-yahūd. The Early Recension. 

Introduced and edited by Ibrahim Marazka, Reza Pourjavady and Sabine 

Schmidtke. Wiesbaden 2006.

Schmidtke, Sabine: “The Doctrine of the Transmigration of Soul according to 

Shihāb al-Dīn al-Suhrawardī (killed 587/1191) and his Followers.” Studia 



منابع   309

Iranica 28 (1999), pp. 237-54.
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اباقا....................................... ۳۳

ابــن الّســاعاتی بغــدادی، مظّفرالّدیــن احمد بن 
علی ................................ 6۹، ۱۳۴

ابن المحرومة، ابوالحسن بن ابراهیم ..... ۱۳۳

 ،۴۴ ،۴۳ ،۴۱ ،۴0 ،۳۱ ،۲6 ،۱6 ،۱5 . ابن سینا
۱5۱ ،۱06 ،7۸ ،67 ،6۴ ،5۳ ،۴5

ابن َطیُبغا الحلبی، عالء الّدین ابوالحســن علی 
7۴ ........................... ت الحنفی الموّقِ

ابن ُفَوطی... ۱۸، ۲0، ۲7، ۳0، ۳۴، 6۹، ۱۴۸، 
۱۴۹

6۹............ ین الّدین قاسم  ُبغا، ز ابن ُقطلو

ابن َکّمونه، ابوالقاســم سعید بن معالی بن فتوح 
۱5۹ ..........................................

۲۴ ....................... َکّمونه، ابوسهل ابن 

َکّمونه، حسن بن هبة اهلل............. ۲۴ ابن 

۱5۹ ......................... َکّمونه، سعد ابن 

۲۴ .. َکّمونه، سعد بن الحسن بن هبة اهلل ابن 

َکّمونه، فخر الُکفات................... ۲۴ ابن 

ابن َکّمونه، منصور بن سعد بن الحسن بن هبة 
اهلل........................................ ۲۴

َکّمونه، نجم الّدین................... ۱۴۴ ابن 

۳۸ ،۲۴ .................. َکّمونه، هبة اهلل ابن 

ابن مبارکشاه بخاری، شمس الّدین محّمد..5۴

7۴ ،7۳ ،۳۴ ..................... ابن میمون

۴۲ ،۲۸۳ .................. ابوالبرکات بغدادی

۱۲0 .......... ابوالحسن بن خلیل اهلل موسوی

ابهری، اثیر الّدین.......................... ۴5

َحد فرامرز َقراَمِلکی.................... ۴5، 6۱
َ
ا

۱۱۹ ................. أحسایی، ابن ابی جمهور

احمد تکودر............................... ۳۳

ارسطو................................. ۴۲، 5۱

۳۳ .................................... ارغون

رموی، سراج الّدین...................... ۱۴6
ُ
ا

6۲ ،۱5 .................................. پا ارو

۱۳5 ،۳۳ .................... روی، دومینیک
ُ
ا

۳6 ،۲۱ ،۱۹ ،۱7 ..................... استانبول

استرآبادی، جعفر )کاتب(.................. ۱۱۴

استرومسا، سارا ........................... ۳5

نمایۀ اعالم و مکان ها
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5۱ .................................... اسکندر

اسماعیل بن ابراهیم بن الزاهد )کاتب( ... ۸7، 
۹7

 ،۳6  ،۱۸ یتــس.......  مور اشــنایدر،  اشــتاین 
۱۳7 ،۱۳6

اصفهان.............. ۲۸، ۴5، ۸۸، ۹6، ۲۱۴

۴۱ ................................... افالطون

۲۱ .......................... اوگوچی، کازومی 

57 .............................. اهل اإلشراق

7۱ ،۲۸ ،۲۳ ،۲۱ ،۱۸ ،۱7 ............... ایران

۴۳ ...................................... ایران

آقا بزرگ تهرانی........ ۱7، ۲0، ۳۸، ۴۴، ۹۳، 
۱۴6 ،۱۱۹

۱۳5 ،7۱ ،70 .......... آقا محّمد علی بهبهانی

کسفورد................................... ۱۹ آ

َکّمونه................................. ۱5۹ آل 

آلوسی، ِشهاب الّدین محمود.............. 5۹

۲7 .................................... آناتولیا

۱۳7 ،۳7 ،۱7 ....... یگ یت هارتو باِنث، داو

 ،۳0 ،۲۹ .. بحرانی،  کمال الّدین َمیثم بن َمیثم 
۲5۱ ،۱۴6 ،۱۴7 ،۳۴

6۱ ...... بخاری، عصمت اهلل بن کمال الّدین 

6۱ ............... بخاری، کمال الّدین محمود

۱۳0 ،6۹ ........ بدرالّدین بن الطّباخ االشعری

َبرخواه، ِانسیه............ ۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴

7۳ ..................................... ِبرکلی

برلین.................... ۱5، ۱۸، ۱۹، 7۲، 7۳

بروکلمان، کارل................... ۲0، ۳6، ۳7

بغداد..... ۱۸، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲6، ۲7، ۲۸، ۳۱، 
 ،6۸ ،5۹ ،5۲ ،۴6 ،۴5 ،۳۹ ،۳7 ،۳۳ ،۳۲

۱6۴ ،۱5۹ ،۱۳۹ ،۱۳۴ ،۱۳0 ،۸6 ،۸۲ ،7۳

۱06 ،۱05 ،۲5 ............... یحان بیرونی، ابور

۱۳۲ ............................ پاِرت، رودی 

یس.................................... ۴5 پار

 ،۲۳ ،۱۹ ،۱۸ ................... ِپرلمان، موشه
 ،۱۳۱ ،۱۳0 ،۱۲۹ ،۱۲۸ ،6۹ ،۳6 ،۳5 ،۳۳ ،۲۴

۲6۱ ،۱۴۲ ،۱۳۳ ،۱۳۲

۹۲ ،۴5 ،۳7 ............................ یز تبر

۲۱ ،۱۸ ،۱7 .............................. ترکیه

۳۲ ........................... َتمَسکای )امیر(

تنکابنی،  محّمد بن عبدالفّتاح سراب  67، 6۸

۱۴6 ............... تنکابنی، میرزا محّمد طاهر 

تهران....................................... ۱۹

۱۱6 ،۲۸ ........... ینی، بهاء الّدین محّمد ُجَو

ینی، شرف الّدین هارون.......... ۲7، 7۸ ُجَو

 ،۲6... ینی، شمس الّدین صاحب الدیوان ُجَو
۱۱7 ،7۸ ،۲۸،۳۳

۳0 ......... ینی، عالء الّدوله عطاء الَمِلک ُجَو

جیالنــی )گیالنــی(، فومنــی علــی بــن فضل اهلل 
67 ...........................................

۹۴ ........................ حاج حسین َمِلک
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۱5۹ ،۳۸ ،۱6 ،۱5 .............. حاجی خلیفه

۹۲ .............................. کم )کاتب( حا

۱۴۳ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۳۴ ............ حبیب باشا

یــا )کاتب( حبیــب بن رســول بن ابراهیــم بن زکر
۸۸ ...........................................

حبیبی، نجفقلی........................... ۴6

حســن )یا علــی؟( بن عبدالّرحمــان بن عبداهلل 
۸۱ ........................ ... المالکی )کاتب(

حســن المرتضی الحســینی الســمنانی )کاتب(.
۱۱0 ............................................

حســن بــن محّمــد بن حســن مطّهــر )کاتــب(..
۸۹ ،۳۴ ......................................

۲۱ .............................. حسینی، احد

۸۸ .......................... حسینی، محمود

6۹ ،۳6 ،۳۴ ........... حضرت محّمد )ص(

7۴ ..................................... حلب

ه............. ۲۹، ۳۳، ۳۴، ۴0، ۱۴۸، ۱5۴
ّ
ِحل

۳۱ ،۲7 ،۲6 .................. ینی خاندان ُجَو

ّیۀ نجف ّیة ← کتابخانۀ َغَرو ِخزانة الَغَرو

ّیۀ نجف ِخزانة المشهد العلوی ← کتابخانۀ َغَرو

خانقاه احمدّیه )شیراز(............. ۱۲6، ۱۴7

َخفری، شمس الّدین محّمد بن احمد..... 60، 
67 ،65 ،6۴ ،6۳ ،6۱

67 .. خوانساری، آقا حسین بن جمال الّدین 

۱۴۹ ................... دانش پژوه، محّمد تقی

داود بن حسن )کاتب(..................... ۹0

۸5 ،۲۳ ......................... دایبر، هانس

یش عبدالرحمان بن کمال العیثاوی الّشامی  درو
۸۱ .................................... )کاتب(

۹۲ ،۴7 ......... ُدّری اصفهانی، ضیاء الّدین 

دشتکی، صدر الّدین...................... 5۹

دشتکی، غیاث الّدین..................... 5۹

دوانی، جالل الّدین ............۲۹، 5۴، 55، 
۱۴5 ،6۳ ،6۱ ،5۹ ،5۸

الّدیــن  )فخــر  الصاحبــی  ســنجر  بــن  دولتشــاه 
ابوالفضل هندو بن سنجر(................ ۲7، 

۱0۹ ،۹۹ ،۳۱ ،۲۸

یگ ................ ۱۳۲ یخ، ارنست لودو دیتر

7۴ ،7۳ ........... ید بن یوشع بن میمون دیو

65 ،5۴ ،5۳ ،۴6 ......... رازی، قطب الّدین

ّبانیم........ ۱6، ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۳۲، 7۲، ۱۳6 َر

۱۳۲ ،۳5 ...................... ُردولف، کورت

رشید الّدین فضل اهلل............... ۳۹، ۱۲5

رم.......................................... ۱۹

روضاتی، محّمد علی........... ۱۱۹، ۱۲0، ۲۱۴

۱۳5 ،۱۳۳ ،۳5 ................ بارا  روِگما، بار

یِتر، هلموت........................... ۱7، ۲0 ر

۱5۱ ............................ زارعی، مجتبی

۱۱۲ ،۱6 .................. سبزواری، محّمد باقر

۲0 ............................... ِسزگین، فؤاد
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۱۴۴ ،۱۴۳ ........................... سلطانّیه

۱۱۴ ........................... َسماوی، محّمد

سمرقندی، شمس الّدین................. ۱۴6

6۹ ،5۲ ،5۱ ،۳7 ،۳6 ........ َسموأل المغربی

۲۴ ............................ َسموأل بن ِالی

۱5۸ ،7۲ ....................... سن پترزبورگ

 ،۲0 ،۱7 ،۱6 ......... سهروردی، ِشهاب الّدین
 ،۴۸ ،۴7 ،۴6 ،۴5 ،۴۴ ،۴۳ ،۴۲ ،۴۱ ،۲6 ،۲۲
۸۲ ،7۴ ،7۲ ،65 ،6۴ ،60 ،5۹ ،5۸ ،5۳ ،۴۹

۹۱ .......................... سّید اسالم الّدین

سّید َحیَدر آملی........................... 5۳

۲۸ ........................ سیف الّدین سنجر

سیف الّدین محمود....................... ۲۸

۹0 ،7۴ ،7۲ ................... یلهلم شاپیرا، و

شاذلی مصری حنفی، صدقة بن ابراهیم  ۱5۸، 
۱5۹

6۲ ............................. شبهة االستلزام

6۸ ،66 ،6۳ ،6۱ ............... شبهة التوحید

6۱ .......................... شبهة جذر األصّم

َشبیبی، محّمد رضا.................... ۲0، ۴۴

۹۴ ...................... شرف الملک فلسفی

۲۹۳ ،۲۹0 ،۱5۴ ،۲۱ .......... ِشِشن، رمضان 

شمس الّدین اصفهانی.................... 5۳

شمس الّدین حسینی استرآبادی ← میرداماد

شمس الّدین علوی................ ۱۴۳، ۱۴۴

شمس الّدین محّمد بن ابی ربیع..... ۳0، ۱۴۹

ینی.... شــمس الّدیــن محّمد بــن المؤمــن القزو
۱۱6 ،۲۸ ......................................

شمس الّدین محّمد بن نعمت اهلل جیالنی ← 
 شمسا گیالنی

ّ
مال

ِشــهاب الّدین احمــد بن ابی القــادر بن الهادی 
۱۳0 ،6۹ .............................. )کاتب(

شــهرزوری، شــمس الّدین محّمد بــن محمود..
۸۲ ،۴7 ،۴6 ،۴۱ ،۲7 ........................

5۱ .. یم شهرستانی، ابوالفتح محّمد بن عبدالکر

شیراز............................... ۱۲6، ۱۴7

شیرازی، قطب الّدین محمود......... ۲۲، ۲7، 
 ،5۳ ،5۱ ،5۱ ،50 ،۴۹ ،۴۸ ،۴7 ،۴6 ،۴۱ ،۳0
 ،۸7  ،6۸  ،66  ،65  ،6۳  ،60  ،5۹  ،55  ،5۴

۱۳۱ ،۱۱۸ ،۱۱0 ،۱05

صدرا(....... ۱6، ۴6، 
ّ

صدر الّدین شیرازی )مال
67 ،66 ،65 ،6۴ ،6۳

۸۹ ........... صالح الّدین بن داود التنحومی

70 ..................................... صوفّیه

ضیایی، حسین...... ۲۲، ۴۲، ۸۲، ۸6، ۲57

طوسی، نصیر الّدین.............. ۱6، ۲۲، ۲5، 
 ،۹۹ ،۹7 ،۸6 ،7۸ ،6۲ ،6۱ ،۴5 ،۴۴ ،۴۲ ،۲۹

۱۴۹ ،۱۴۴ ،۱۴۳ ،۱۴۱ ،۱۴0

عبدالرحمان محمود الِقِرمی )کاتب(........ ۸۸

یــز بــن ابراهیم بن الخیمــی الماردانی... عبدالعز
۳7 ،۱۲ .......................................

۹۲ ................ عبداهلل بن مبارک بن هدیة
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5۳ ........................... عبداهلل شرفشاه

عراق.................... ۱7، ۱۸، ۲۱، ۲۴، ۳۲

۱05 ،7۳ ،۲5 ............ ّید الّدین  ُعرضی، مؤ

۲۳ .......................... یز عّزت، عبدالعز

ی )حسن بن یوسف بن مطّهر(. ۱۴6
ّ
مه ِحل

ّ
عال

66 ........................ علوی، سّید احمد

۱۱۱.. علی بن التقی )یا النقی؟( المؤّذن )کاتب(

علــی بن الحســن بــن الّرضــی الحافــظ )کاتب(
۱۴۳ ،۱۴۴ ....................................

۱۱0 ،۲۲ .......................... ُعَمر ماِهر آلِپر

َغّزالی، ابو حامد محّمد................ ۴۳، ۹0

فتــح بــن عبــداهلل بن الفتــح بن علی بــن محّمد 
ُبنداری.................................... ۸۸

فخر الّدین ابوالفضل هندو بن سنجر ← دولتشاه 
بن سنجر الصاحبی

5۳ ...................... فخرالّدین اسفرایینی

۹۹ ،۹7 ،۴۳ ،۴۲ ،۲7 ،۲6 ... فخرالّدین رازی

۲5۱ ،۱۴۸ ،۱7 ............... فخرالّدین کاشی

7۲ ،۲۳ ............................. ُفسطاط 

7۳ ................................ ِفنتون، ُپل

۲۱ .............................. فوجی، هیدئو

۸5 .......................... کبر فّیاض، علی ا

7۴ ،7۲ ..................... یچ، آبراهام فیرکو

۳5 ............................... فیشل، والتر

۱۱۳ ......................... یستین  فینک، کر

قاهره...................................... 7۲

۱۳6 ،7۲ ،۳۲ ،۲۴ ،۱۹ ،۱۸ ،۱7 ،۱6 .... َقرائیم

َقلَقَشندی، ِشهاب الّدین................. ۱5۹

قوشچی، علی................... 5۹، 60، ۱۴5

قونیه............................ 5۱، ۱۱۸، ۱۳۱

کاتب چلبی ← حاجی خلیفه

 ،۲7 ،۲5 ... ینی، نجم الّدین َدبیران  کاتبی قزو
۱۴7 ،۹۹ ،۹7 ،6۲ ،۲۹

۲۸ .................................... کاشان

ی، نصیر الّدین علی بن 
ّ
کاشــی )یا کاشانی( الحل

۸5 ،5۳ ،۳۴ .......................... محّمد 

کاظمّیه.................................... ۱۳0

۱0۸ ،۲۱ ............... الَکبیسی، حمید مرعید 

کتابخانۀ ایالتی برلین.................. ۱5، 7۲

7۳ ،۱۹ ...................... کتابخانۀ بادلیان

6۸ ...................... کتابخانۀ ِچسِتر بیتی

کتابخانۀ سلیمانّیه......................... ۳7

 ،۲۱،۹۳،۱0۴ ،۱7.. ّیه )نجف(.... کتابخانۀ َغَرو
۱۱۸ ،۱۱6 ،۱۱5

کتابخانۀ مجلس.......................... ۱۱۹

کتابخانــۀ مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران
۱5۸ ..........................................

۱۳۲ ،7۲ ................ ی روسیه
ّ
کتابخانۀ مل

َکّحاله، عمر رضا............................6۹

۲۳ ............................ کدیور، محسن
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۲۱ ..................................... کرکوک

یف..... 5۲،  کرمانی، تاج الّدین محمود بن شر
۱۳0 ،۱۱۸ ،۱۱۱

۱۳۳ ............. یمی زنجانی اصل، محّمد  کر

کمال الدوله عبدالخالق بن یونه.......... ۱۳۹

۸7 ......................... کمال الّدین )امیر(

۲0 ............................. کوربن، هانری 

کیشی، شمس الّدین...................... ۲7

۱۲7 ....................... یِهر، ایگناتس لدز
ُ
گ

7۲ ،۲۳ ......................... ِگنیزۀ بن ِعزرا

67 ....................... الهیجی، عبدالرّزاق

نِگرَمن، ِتسوی ...................... ۲۳، ۱۱۳
َ
ل

۳۲ ...................... مجد الّدین، ابن اثیر

7۳ .............................. مجموعۀ آدِلر

یچ....... 7۲، 7۳ مجموعۀ خّطی آبراهام فیرکو

ندِبرگ................ ۱7، ۱۹
َ
 مجموعۀ کارلو ل

مجموعۀ َمهدی بیانی........... ۱۱۹، ۱۲0، ۱۴۱

محفوظ، حسین علی................. ۲۱، ۸۸

محّمد بن ابی الِجک النیلی الترکی )کاتب(.. ۸۲

۸6 .... محّمد بن الحسن القاشی )یا العاشی(

محّمــد بــن حســین الحــاج حاجــی نــاد علــی 
۱۱۸ ................................... )کاتب(

محّمــد بــن حســین عقیلــی اســترآبادی )کاتب(
۱۴7 ..........................................

محّمد بن عبدالرحیم....................... ۹0

محّمد بن محّمد بن برکات................ ۹۴

۲7 ....................... محّمد بن هندوشاه

۹7 ..................... محّمد فاتح )سلطان(

۹۱ ....................... محّمد کاظم )کاتب(

محّمــد نصیــر بن حســن بالنکابــی )؟( جیالنی 
۱۲6 ................................... )کاتب(

مدّرس رضوی، محّمد تقی................ ۱۴0

۱۱۸ ................. مدرسۀ عمادّیه )ُنَصیبین(

6۹ ،۳۲ .................... ّیه مدرسۀ ُمستنصر

مدرسۀ نظامّیه )اصفهان(.................. ۸۸

مدرسۀ نظامّیه )بغداد(.......... ۳۱، ۴5، ۸۲، 
۹5 ،۹۴

۱۳0 .................... ّیه )موِصل( مدرسۀ نور

۳0 ...................................... مراغه

۱۴۳ ............. الَمراغی الخّطاط، اسماعیل 

5۱ ............... مرعشی نجفی، سّید محمود 

یه، ابو علی.......................... ۴۱ ِمسَکَو

57 .................................. مّشائیان

۴7 ..................... ِمشکات، سّید محّمد

۴7 .............. ِمشکان طبسی، سّید حسن 

مشهد........................... ۴5، ۹۳، ۱۱۱

۹7 ....................... مشهد علی )نجف(

۴۳ ،۴۲ ،۱۸ ............................. مصر

۱۱۱........... مصطفی بن سراج الّدین )کاتب(
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مظّفر حسین کاشانی )کاتب(.............. ۹۴

5۱ ..................................... مغوالن

5۳ ........................... ِمقداد الُسُیوری

مکتبة أمیر المؤمنین )نجف(............... ۱07

 شمسا گیالنی......................... 67
ّ

مال

صدرا ← صدر الّدین شیرازی
ّ

مال

یجا بن محّمد  6۹، ۱۳۴ ین الّدین سر طی، ز
َ
َمل

۱۳0 ،۱۲۸ ،۱۲7 ،۳6 .......... ُمنزوی، علینقی

۲۱ ................................ موزۀ کرکوک

7۳ ...................... موزۀ َمگنس )ِبرکلی(

۱۱۴ ،۸۲ ،۴7 ،۲۲ ...... موسوی، سّید حسین

۴۴ ........................... موسوی، موسی

۱۳0 .................................... موِصل

میردامــاد، شــمس الِدین حســینی اســترآبادی..
66 ،65 ،6۴ ،6۳ ............................

میُنوی، مجتبی........................... ۱57

۱05 .................... ناجی اصفهانی، حامد

۹7 ،۴5 ،۳۴ ،۲۱ ،۱7 .................. نجف

۹۹ ................................... َنخجوان

َنخجوانی، نجم الّدین ابوبکر محّمد.. ۲۱، ۲5، 
 ۱۴6 ،۱07 ،۱06 ،۴5 ،۴۴

۱۱۸ ................................... ُنَصیبین

۱۱۴ ...................... ُنَصیری، مجدالّدین 

نظام الّدین نیشابوری..................... ۱۱۲

۱۱۳ ............ نظر پاک َکجوری، میرزا ید اهلل 

70 .............................. نعمت اللهیان

ِنموی، لئون.. ۱۸، ۲۴، ۱۲5، ۱۲6، ۱۲7، ۱۳۲، 
۱۴0

۲۳7 ،۱۴۳ ،۱۴۲ ،۱۴۱ ،۲۲ .... نورانی، عبداهلل

۲۳ ............................. نوری، محّمد

60 ،۴6 ........... یزی، نجم الّدین محمود نیر

۱57 ...................................... نیل

واسط..................................... ۲۴

۸6 ،5۳ ،۳۹ ................... یج، جان والبر

م 
ّ
وجیــه الّدیــن بن اســماعیل بــن عّبــاس المعل

۸7 ............................ المّکی )کاتب(

70 .............................. وحید بهبهانی

۸6 ،۸۲ ،۲۲ ................... الِوشاح، احمد

۲۴ ............................ هالوی، یهودا 

همایی، ماهدخت بانو .................... ۴7

۸۱ ........................................ هند

۱6 ............................ هورتن، ماکس 

هیرشفلت، لئو ......... ۱6، ۱۸، ۱۹، ۳5، ۳7، 
۱۳7 ،۱۳۴ ،۱۳۲

یش...........  ۱6، ۱7، ۱۳6،  هیرشفلت، هارتو
۱۴0 ،۱۳7

۴۳ ..................................... یونان

یهودیان................................... 7۲



استرالیا
۹۲ ............................... فلوگل ۱۳۳۱

مصر
۹6........................ ّیه، حکمة ۹۲ تیمور

انگلستان
بادلیان هانتینگتون ۳۹0........ ۱۹، 7۳، ۱۲۹، 

۱۳۲

یتانیایی )ایندیا آفیس( ۴5۴5.. ۸۱ کتابخانۀ بر

 ،۹۹ ......... 75۱7 ADD یتانیایی کتابخانۀ بر
۱0۴ ،۱0۳

۹0 ............ OR 6۳۴۸ یتانیایی کتابخانۀ بر

۹0 ............OR  77۲۸ یتانیایی کتابخانۀ بر

۹0 ....۲۱05 Delhi Arabic یتانیایی کتابخانۀ بر

۹۳ ......................... یلندز ۳۴0  جان ر

7۴ .............75 West Coll. Ar. II وست

آلمان
۲57 ،۹6 ،۸۹ ...........۱۳۲۱ .Or. Fol برلین

 ،۱۲۹ ،۱۲۸ ،۳۱ ..........۲56 .Or. Oct برلین

۱۴0 ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۱۳7 ،۱۳۲

۱5۸ ............................. مونیخ ۸۳۴ 

هند
بانکیپور ۲۳56 ........................... ۸۹

۸۹ .......................... بانکیپور ۲۳57 

بانکیپور  ۲۳5۸ .......................... ۸۹

۸۹ ................................ رامپور ۹5 

ایران
آستان قدس 700..................... ۸6، ۸7

آستان قدس 70۱..................... ۸6، ۸7

۸۸ ......................... آستان قدس 70۲

آستان قدس 70۳.................... ۸6، ۸7

۱6۳ ،۱۱۸ .................. آستان قدس ۸55

۱۱۴ ،۳۴ ..................... آستان قدس ۹0۱

۸۸ ...................... آستان قدس ۱۱5۲۳

آخوند 5۹۱................................ ۸7

آخوند ۱۱۸7............ ۱۲5، ۱۴۱،۱۴۴، ۱۴7، 
۲50 ،۲۳۹ ،۲۳7

نمایۀ ُنَسخ خّطی
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۹۱ .......................... دانشکده ۱۹۴ ب

۱۴۹ ............................. مهدوی 5۹۱

۲۸۴ ،6۸........................ مهدوی 5۹۲

مجلس 5۹۳......... 5۱، 5۲، 70، ۱۱۸، ۱۲۸، 
۱6۳ ،۱۳۲ ،۱۳0

۲5۳ ،۲۳۹ ،۱۴۹ ................ مجلس 6۳0

۱۴7 ،۱۴6 ...................... مجلس ۱۸۳0

۱۲6 ،۱۲5 ...................... مجلس ۱۸۳7

مجلس ۱۸۴۹............................. ۸6

۹۴ ،۸۴ ........................ مجلس ۱۸50

۱۱۲ ،۱0۹ ،۱0۸ ................. مجلس ۱۹۳۸

مجلس ۱۹۳۹............................. ۱۱۲

۲۳7 .......................... مجلس ۲۹۳۸

۱۲۴ ،۱۲۲ ...................... مجلس ۳۸۱۴

۲۳۹ ،۱۴۳ ،۱۴۲ ............ مجلس سنا ۲۸6

۱۴۴ ،67 .................... مجلس سنا 60۲

ملک ۹۳۴................. ۸5، ۸6، ۸۲، ۹۴

۱۲6 ............................ مرعشی ۱۱6۱۹

مرعشی )مجموعۀ شیرازی(  ۱۲۸6۸...... 5۱، 
۱6۳ ،۱۳۱ ،۱۲۸ ،۱۱۸

۱۱۳ ............................ مشکات ۲۴۸ 

۹۴ ،۸6 ....................... مشکات ۲7۳

۱6۳ ،۱۱۸ ....................... مشکات ۸6۱

تی ۱7....... ۱۲6، ۱۴7، ۲50
ّ

صدر الّدین محال

شیراز 5۳۸ .......................... 6۹، ۱۳۱

یری ۲۳77....................... ۱50، ۱5۳ وز

عراق
امیر المؤمنین ۱5۱5....................... ۱۴۳

اوقاف عاّمه 5۳۴۲........................ ۸۸

۸۱ ........................ اوقاف عاّمه 6۴7۴

۱۲۴ ................................ ّیه ۴۹ َغَرو

۱0۴ ............................... ّیه 57۲ َغَرو

۱۱۸ ،۱06 ......................... ّیه 6۸6 َغَرو

ّیه 7۱7 .......................... ۱۱۴، ۱۲0 َغَرو

۱۳۲ ،۱۳0 ....................... محفوظ ۳۱۸

ایرلند
۹۱ ،۸۴ .................... ِچستر بیتی ۳5۹۸

۹۱ .......................... ِچستر بیتی ۴6۱۲

ِچستر بیتی ۴۹65.................... 65، ۱۲۹

اسرائیل
یهودا ۲0۱............................. ۸7، ۹6

ایتالیا
۱۳۲ ،۱۲۹ ................ کتابخانۀ آنجلیکا ۱5

هلند
۹۳ ،۸6 ،۸۴ ................ .Or   ۱۳7 لیدن



322   فیلسوِف یݠهودِی بغداد

وسیه ر
روســیه، ــی 

ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

7۲ ...... II  Firk. Yevr.-Arab. I 857 

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

۱۳۹ ..... II  Firk. Yevr.-Arab. I 913 

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

 ،۱۳۹ ..   II  Firk. Yevr.-Arab. I 914 
7۲

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

7۲ .....II  Firk. Yevr.-Arab. I 1416 

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

7۴ .....II  Firk. Yevr.-Arab. I 1426 

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

7۳ .....II  Firk. Yevr.-Arab. I 1497 

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

 ،7۳ ....II  Firk. Yevr.-Arab. I 1702 
۱۳۳ ،۱۳۱

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

۱۳۹ ....II  Firk. Yevr.-Arab. I 1703 

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

 ،۹0 ...   II  Firk. Yevr.-Arab. I 3137 
۲57 ،۹6 ،۹5

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

 ،7۲ ... II  Firk. Yevr.-Arab. I 3138 
۲57 ،۹6

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

۱۱۴ ...... II  Firk. Yevr.-Arab. I I 73 

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

۱۳۱ .... II  Firk. Yevr.-Arab. I I 490 

روســیه، ــی 
ّ
مل کتابخانــۀ  بــورگ،   پترز  ســن 

7۲ .... II  Firk. Yevr.-Arab. I I 807 

سوریه
۹7 ........................... ّیه 7۸۸5 ظاهر

ترکیه
۱۴۴ ،۱۱۴ ........................... آدانا ۱77

احمد ثالث ۳۲0۸......................... ۸6

۸6 ......................... احمد ثالث ۳۲۱۹

احمد ثالث ۳۲۳۱..........................۱۱۱

۱۱۱ ،۱۱0 .................... احمد ثالث ۳۲۳۴

۸6 ........................ احمد ثالث ۳۲۴۳

۸6 ،۸5 ،5۱ .............. احمد ثالث ۳۲۴۴

۹7 ،۸7 ................... احمد ثالث ۳۲۸۴

۸۸ ..................... عاطف افندی ۱5۸7

ایاصوفیا ۲۳۹۲....................... ۸5، ۸۸

۸۹ ،۸5 ،۳۴ ................. ایاصوفیا ۲۴۲۳

ایاصوفیا ۲۴۲۴............................ ۸۹

ایاصوفیا ۲۴۴6 .........  ۱0۸، ۱۱0، ۱۱5، ۱55، 
۲۲۴ ،۱5۸ ،۱57 ،۱56

ایاصوفیا ۲۴۴7......... ۱۱۱، ۱۱6، ۱55، ۱56، 
۲۲۴ ،۱5۸ ،۱57

ایاصوفیا ۳7۲۱............................ ۴5

ایاصوفیا ۴۸6۲ ........... ۳0، ۹۸، ۹۹، ۱۴۴، 
۲۳۹

جار اهلل ۹۹۸............................... ۹0
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داماد ابراهیم پاشا ۸۱7.................... 5۳

۹۱ ،۳۱................. داماد ابراهیم پاشا ۸۲0

۱۱۱......................... اسعد افندی ۱۹۳0

اسعد افندی ۱۹۳۲....... .. ۲7، ۴7، ۹7، ۹۹

افنــدی ۱۹۳۳......... ۳۱، ۱۱6، ۱55،  اســعد 
۲۲۴ ،۱5۸ ،۱57 ،۱56

اسعد افندی ۳6۴۲......... ۱۴7، ۱۴۸، ۱5۳، 
۲5۱ ،۲۳5 ،۱5۴

فاتح ۳۱۴۱........... 5۲، ۳6، ۳7، ۱۱۱، ۱۱۸، 
۱6۳ ،۱۳۲ ،۱۳0

۹۲ ،۸۴ ............... فیض اهلل افندی ۱۱۹۴

۹۲ ،۸۴ ،۳7 .......... فیض اهلل افندی ۱۱۹5

۲60 ،۱۳۴ ،6۹ ،۴0 ............ حمیدّیه ۱۴۴7

حکیم اوغلو علی پاشا ۸5۴............... ۹۳

دانشگاه استانبول بخش عربی ۱۴5۸....   ۱۱6

دانشگاه استانبول بخش عربی ۲775..... ۹۳

۱۱۱............................... پرولو ۸۹5 کو

۱۱۳ ،۱۱0 ،۳7 .................... پرولو ۱6۱۲ کو

له لی ۲5۱6......................... ۳7، ۸۱ ال

له لی ۲5۲۱.............................. ۹۳ ال

۹۳ ،۳7 ........................ له لی ۲5۲۲ ال

له لی ۲۴۸7.............................. ۸۱ ال

۹۴ ......................... نور عثمانیه ۲66۱

۲۳۹ ،۱۴5 ...................... پرتو پاشا 6۱7

راغب پاشا ۸۴5....... ۴۴، 7۸، ۸0، ۸۱، ۸۲

۹5 ،۸5 ،5۳ ................ راغب پاشا ۸5۲

راغب پاشا ۸5۳................ 60، ۴6، ۲۹۳

50 ........................... راغب پاشا ۸5۴

راغب پاشا ۸6۱............... 5۳، ۲50، ۲۳۹

راغب پاشا  ۱۴6۱............. ۱۲6، ۱۴۱، ۱۴5، 
۲۳7 ،۱۴7

۹۳ ،۳۱ ................. شهید علی پاشا ۱7۴0

۲۸۹ ........................ تورهان والده ۲07

۹6............................ ِینی جامع 765

۹7 ........................... ِینی جامع 766

5۲ ................. یوسف آغا )قونیه( 66۲۴

آمریکا
۱۳0 ................ مدرسۀ دینی یهودی 55۱۹

َلندِبرگ
۱۲۹ ،7۳ ................ ۲۴ KC موزۀ مگنس



بقــاء النفــس ← مقالــة فــی أّن وجــود الّنفــس 
أبدی و بقائها سرمدی

مکاتبه با فخرالّدین کاشی ......... ۳0، ۱۴۸، 
۱6۳ ،۱6۴ ،۱۴7

۱۴7 ،۳0.................. مکاتبه با ابن ُفَوطی

 ،۱۴7 ،۲۹ . مکاتبه با کمال الّدین میثم بحرانی
 ،۱6۳ ،۱۴6

مکاتبه با نجم الّدین کاتبی )۱( ۲۹، ۱۴۴، ۱۴۳، 
۲۲۹ ،۲۴۹

مکاتبه با نجم الّدین کاتبی )۲( ..... ۲۹، 5۸، 
۱۴5 ،۱۴6 ،6۲

مکاتبه با نصیرالّدین طوسی )۱( ..... ۲۸، ۲۹، 
۱۴۲ ،۱۴0 ،5۸

 ،۲۸ ،۲7 .... مکاتبه با نصیرالّدین طوسی )۲( 
۲۲۸ ،۲۲7 ،۱۴۳ ،۱۴۲

َکّمونة ← الجدید فی الحکمة فلسفة ابن 

ثار الباقیة................ ۲5، ۱05 فوائد من اآل

بــدة النقد و  فوائــد مــن االعتراضــات من کتاب ز
۱0۴ ،۴۴ ،۲5 ................... لباب الکشف

۱0۴ ،۲5 ......... فوائد من القانون المسعودی

فوائد من الشمسّیة فی المنطق....... ۲5، ۱0۳

فوائد من کتاب الهیئة................ ۲5، ۱0۴

فوائد من تلخیص المحّصل..... ۱۸، ۲5، ۴۴، 
۱0۳ ،۹۳

فــی أبدّیــة النفــس ← مقالــة فی التصدیــق بأّن 
ً
نفس اإلنسان باقیة أبدا

فــی أبدّیة النفــس و بقائها و بســاطتها ← مقالة 
فی أّن وجود الّنفس أبدی و بقائها سرمدی

فی أزلّیة النفس و بقائها ← مقالة فی التصدیق 
ً
بأّن نفس اإلنسان باقیة أبدا

فی بقاء النفس و أبدّیتها ← مقالة فی التصدیق 
ً
بأّن نفس اإلنسان باقیة أبدا

فی الحکمة ← الجدید فی الحکمة

فی الحکمة ← اثبات المبدء و صفاته و العمل 
المقّرب إلی اهلل

۱۲۱ ،۱۲0 ،۲۲ ............. )رسالة( فی الکالم 

فــی المنطق و الطبیعی مع الحکمة الجدیدة ← 
........................... الجدید فی الحکمة

فی المنطق و الطبیعّیات و الحکمة الجدیدة ← 
........................... الجدید فی الحکمة

نمایۀ آثار ابن َکّمونه
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فــی العلــم والعمــل ←  کلمــات وجیزة مشــتملة 
علی ُنَکت لطیفة فی العلم و العمل

حکمة الجدیدة ← الجدید فی الحکمة

ثار الباقیة  ثار الباقیة ← فوائد من اآل التقاط اآل

التقــاط الّشمســّیة فــی المنطــق ← فوائــد مــن 
الّشمسّیة فی المنطق

التقاط کتاب الهیئة ← فوائد من کتاب الهیئة 

بــدة النقض و  التقــاط االعتراضــات مــن کتاب ز
لبــاب الکشــف ← فوائــد مــن االعتراضات من 

بدة النقض و لباب الکشف کتاب ز

التقــاط مــن  القانــون المســعودی ← فوائد من 
القانون المسعودی

التقــاط مــن تلخیــص المحّصــل ← فوائــد من 
تلخیص المحّصل

انتخــاب مــن تلخیــص المحّصــل ← فوائد من 
تلخیص المحّصل

اثبــات المبدء و صفاته و العمل المقّرب إلی اهلل
)۲۲۲ ،۲۱۴( ،)۱۲0 ،۱۱۹( ،۴۴ ،۲۸ ............

اعتراضــات علــی کتــاب المعالــم فــی االصولین 
لفخــر الّدیــن الــّرازى ← تعالیق علی الســؤاالت 

الموردة علی األصولین من کتاب المعالم

 ،۲۲ ،۱۸ .................. الجدید فی الحکمة
 ،۴۸  ،۴7 ،۴6  ،۴۳  ،۴۲  ،۳5  ،۳۱  ،۲7  ،۲۳
 ،7۳  ،65  ،6۳  ،60  ،5۸  ،57  ،5۴  ،5۲  ،5۱

۱56 ،۱55 ،۱۴۳ ،)۱۱۳ ،۱0۸(  ،۱05

کلمــات وجیــزة مشــتملة علــی ُنَکــت لطیفــة فی 
العلم و العمل......... ۲۸، ۳۱، ۴0، ۴۲، ۴۳، 

۲۱0 ،)۲0۹ ،۱6۳( ،)۱۱۹ ،۱۱6( ،5۲

کاشف فی الحکمة الجدیدة ← الجدید فی الحکمة

کاشف ← الجدید فی الحکمة

۱07 ...... خالصة ما تضّمنته خالصة الحکمة

ینّیــة فی الحکمة العلمّیــة و العملّیة  معــة الجو
ّ
الل

←  کلمــات وجیــزة مشــتملة علی ُنکــت لطیفة 
في العلم و العمل 

مقالــة فــي أّن الّنفــس لیســت بمــزاج البــدن و ال 
کائنة عن مزاج البدن............  ۲0، ۲۲، ۲5، 

)۱۲۳ ،۱۲۲(  ،۴۹

بقائهــا  و  أبــدی  الّنفــس  وجــود  أّن  فــی  مقالــة 
سرمدی................................... ۱7، 

)۱۲6 ،۱۲۳(  ،۱۲۲ ،۳5 ،۲5 ،۲۲ ،۱۹

مقالــة فــی أزلّیة الّنفــس ← مقالة فــی أّن وجود 
................. الّنفس أبدی و بقائها سرمدی

مقالــة فــی إثبــات أبدّیــة الّنفــس  ← مقالــة فی 
.........

ً
التصدیق بأّن نفس اإلنسان باقیة أبدا

یق  مقالــة فــی إثبــات ابدّیة نفــس اإلنســان بطر
نفــس  بــأّن  التصدیــق  فــي  مقالــة   ← برهانــی 

ً
اإلنسان باقیة أبدا

مقالــة فــي التصدیــق بــأّن نفــس اإلنســان باقیة 
 ،۴0 ،۳7 ،۳۲ ،۲5 ،۲۴ ،۲۲ ،۲۱ ،۲0 ......

ً
أبدا

۱۲۲  ،)۱۲۱ ،۱۲0( ،)7۳ ،7۲(

مقالة في تنقیح األبحاث للِملل الثالث.... ۱6، 
 ،۳7 ،۳6 ،۳5 ،۳۴ ،۳۳ ،۳۱ ،۳0 ،۲۴ ،۱۹ ،۱7
 ،۱۲6(  ،7۲ ،7۱ ،70 ،6۹ ،6۸ ،۴۲ ،۳۹ ،۳۸

۱۳6 ،)۱۳۲

ینی  مقالة علی مباحث نجم الّدین الکاتبی القزو
تعالیــق علــی   ← العلــم  نوعــی  ایــراده علــی  و 
الســؤاالت المــوردة علــی األصولیــن مــن کتــاب 

المعالم
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المطالب المهّمة من علم الحکمة .... ۲۱، ۲۲، 
 ،6۴ ،5۹ ،57 ،56 ،5۴ ،55 ،۳۸ ،۳۴ ،۲۴

۱5۳ ،۱۲۱ ،۱۲0 ،)۱۱۴ ،۱۱۳( ،7۲

ثار الباقیة  ثار الباقیة ← فوائد من اآل ملتقط اآل

ملتقــط الّشمســّیة فــی المنطــق ← فوائــد مــن 
الّشمسّیة فی المنطق

ملتقط کتاب الهیئة ← فوائد من کتاب الهیئة.

ملتقــط مــن  القانــون المســعودی ← فوائد من 
القانون المسعودی

ملتقــط مــن تلخیــص المحّصــل ← فوائــد مــن 
تلخیص المحّصل

بدة النقض  ملتقط من  االعتراضات من کتاب ز
و لباب الکشــف ← فوائــد من االعتراضات من 

بدة النقض و لباب الکشف کتاب ز

شــرح اإلشــارات ← شــرح األصول و الُجَمل من 
مهّمات العلم و العمل 

 ،۲5 ،۲۱ ،۲0 ،۱7 ............. یحات شرح التلو
 ،۴6 ،۴5 ،۴۴ ،۴۳ ،۴۲ ،۴۱ ،۴0 ،۳۳ ،۳۲ ،۳0
 ،56  ،55  ،5۴  ،5۳  ،5۴  ،50  ،۴۹  ،۴۸  ،۴7

)۲5۹ ،۲57(  ،)۹6 ،7۱( ،6۴ ،6۳

شــرح األصــول و الُجَمــل مــن مهّمــات العلــم و 
 ،۳۳ ،۳۲ ،۳0 العمــل...........۱6، ۱7، ۲5، 

۱5۱ ،)6۹ ،6۴(

تعالیــق علی الســؤاالت الموردة علــی األصولین 
من کتاب المعالم... ۲5، ۲6، ۳۲، )۸۲، ۸۳(

یب الَمَحّجة و تهذیب  تلخیــص الحکمة ← تقر
الُحّجة

یب الَمَحّجة و  تلخیــص العلوم الحکمّیــة ← تقر
تهذیب الُحّجة

تلخیــص لباب المنطــق ← خالصة ما تضّمنته 
خالصة الحکمة

تنقیــح األبحــاث للِملــل الثــالث ← مقالــة فــي 
تنقیح األبحاث للِملل الثالث

←  شــرح  یحــات  التلو فــي شــرح  التنقیحــات 
یحات  التلو

یب الَمَحّجة و تهذیب الُحّجة  ........ ۲۴،  تقر
 ،۲۲۴(  ،۱5۴ ،۱5۳ ،)۱۱6 ،۱۱5( ،56 ،۳0 ،۲5

)۲۳5

ّبانیم  و قرائیم رســاله  در بــاب اختالفات میــان ر
)۱۳۸ ،۱۳۴( ،۱۲۸ ،7۱ ،۲۳ ،۱۹ ،۱۸ ،۱6 .....
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